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شــكــر وتقــد ــــــر 

 الحمد   وحده، الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
 : أما بعد 

فال یسعني إال أن أتوجھ إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر الخالص الجزیل، على ما انعم     
ّ بھ وتفضل، فلھ الحمد والشكر أولھ وآخره،ظاھره وباطنھ، على ما أعان وسھل،  وأجزل، وامتن
وأسبل من النعم ویسر وما لطف بھ وقدّر، لھ الحمد على أن أعانني على إتمام دراستي في 

ً لوجھھ الكریم، وأن یستفید رحاب جامع ً خالصا ة أم القرى، الذي أسأل هللا تعالى أن یجعلھ عمال
وكان من لطفھ وتدبیره وتیسیره أن ھیأ لي ذوي الفضل من . منھ الباحثین والمطلعین والمھتمین 

ّ ـ بعد شكر هللا ـ أن أذكر لھم  خلقھ؛ فكانت لھم أیادي بیضاء على عملي ھذا، فكان من حقھم علي
 حفیظ بن محمد حافظ المزروعي/ فضلھم، وفي مقدمتھم أستاذي الفاضل سعادة األستاذ الدكتور

أستاذ المناھج وطرائق تدریس العلوم، الذي تفضل باإلشراف على بحثي ھذا، على ما أحاطني 
 ً ً ومرشدا بھ من كریم اھتمامھ، وخالصة فكره، وثمین وقتھ، ففرغ لي الساعات، موجھا

 ً ً، حرصا منھ ـ حفظھ هللا ـ على أن یخرج البحث في أفضل صوره، وال أجد لھ ما  ومشجعا
ھر  َ َآل بالخیر لمن أحسن عمال وأني ألدعوا لھ بظ یكافئھ إال أن أحیلھ  بدعائي إلى خزائن هللا الم
الغیب لیسعد في الدارین، فلھ الشكر الوفیر، واالحترام والتقدیر، وأسأل هللا تعالى أن یمن علیھ 

 .  العافیة، وأن یجزیھ عني خیر الجزاءبالصحة و

كما أشكر بیت العلم ورحابھ جامعة أم القرى ممثلة بإدارتھا وعماداتھا ومسئولیھا التي تكرمت     
 .بقبولي في مرحلة الدكتوراه،وھیأت لي ولزمالئي المناخ العلمي المالئم 

ً بعمیدھا سعادة الد    وكافة منتسبیھا، زھیر الكاظمي / كتوروالشكر موصول لعمادة كلیة التربیة ممثال
ً برئیسھ سعادة الدكتور   صالح محمد السیف/ ثم الشكر الجزیل لقسم المناھج وطرائق التدریس ممثال

 .وأعضاء ھیئة التدریس األفاضل الذین نلت من علمھم وخبرتھم الجم  
وسعاة  بد الحكیم موسىعكما أتقدم بالشكر الجزیل لمناقشي ھذا البحث سعادة األستاذ الدكتور    

اللذین تفضال بقبول المناقشة، وبذال من وقتھما وجھدھما في قراءتھ  ضیاء مطاوعاألستاذ الدكتور 
 .وتقویمھ، فلھما مني كل الشكر والتقدیر، وسأكون لھما آذانا صاغیة 

 

كما أشكر جامعة الحدیدة التي یسرت ابتعاثي لمرحلة الدكتوراه، وكذا كلیة التربیة وقسم العلوم   
 .أعضاء ھیئة التدریس بالقسم زمالئي التربویة وجمیع 

     

وال أنسى بالشكر كل من ساھم معي في ھذا البحث بنصح أو إرشاد من أساتذتي وزمالئي وأخص 
ومن أھل . الذي ساعدني في عملیات التحلیل  طھ أحمد سیفستاذ باألوفى من الشكر والتقدیر األ

ّ من خارج الجامعة إخوة لي أحبة في هللا كان لھم دور في تذلیل عقبات مادیة ومعنویة  الفضل علي
 .    كانت تعوق مسیرتي قد أسھموا في تجاوزھا فلھم جزیل الشكر والتقدیر 

ً في وفي الختام أقدم شكري وتقدیري لجمیع ا     لقائمین على المكتبات والجھات التي أفادتني كثیرا
   .جمع مادة ھذا البحث 

 ...والسالم علیكم ورحمة وبركاتھ                                      
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 الجمھوریة الیمنیةفي مستوى تناول محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ( : العنوان 

 ). للقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة                   
 دكتوراه: فیصل بن صیفان بن علي المقطري                            الدرجة العلمیة : الباحث 

مكة المكرمة  ،كلیة التربیة ـ قسم المناھج وطرائق التدریس ،جامعة أم القرى: الجھة المانحة 
 م٢٠٠٩/ھـ ١٤٣٠: سنة منح الدرجة .                                     المملكة العربیة السعودیة 

      
 والمجتمع والتقنیة بالعلمھدفت ھذه الدراسة إلى إعداد قائمة مقترحة بالقضایا والمشكالت العلمیة المرتبطة     

لتعرف ا، والجمھوریة الیمنیةقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في التي ینبغي أن یتناولھا محتوى م ،والبیئة
التعرف وكذا على مستوى تناول محتوى ھذه المقررات للقضایا والمشكالت المقترحة التي تضمنتھا القائمة، 

. على شكل وأسلوب ونطاق تناول محتوى المقررات لھذه القضایا والمشكالت   
 

تم استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث  ،واإلجابة عن أسئلتھالتحقیق أھداف الدراسة و     
) ١٣٥(قضیة ومشكلة رئیسة تضم ) ١١(من  في صورتھا النھائیة إعداد قائمة بالقضایا والمشكالت تكونت

الھندسة الوراثیة  ـ٢،قضیة)٣٣(الثقافة الصحیة واألمراضـ ١ :  كما یلي قضیة ومشكلة فرعیة
قضایا، )٦(والصناعیةـ الموارد الطبیعیة ٤قضایا، )٨(ـ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء٣،ضایا ق)٧(واألخالق

) ٣٩(الحمایة والمعالجات .. ـ البیئة ومشكالتھا ٦، قضایا)٤(المخاطر والمعالجات..ـ اإلدمان والمخدرات٥
ـ الفضاء واالتصاالت ٩،ایاقض)٤(ـالتقنیة الحربیة٨ قضیة،)٢٠(مصادرھا واستخداماتھا...ـ الطاقة ٧، قضیة

ـ العلم والتقنیة ١١،  قضیتان)٢(تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقلـ  ١٠، قضایا)٨(واإللكترونیات
    . قضایا)٤(والمجتمع والبیئة

 

بعد التأكد من صدقھا، وثباتھا و. كما تم تصمیم بطاقة تحلیل محتوى تضمنت القضایا والمشكالت السابقة      
وحدة دراسیة ) ٧٦(تضم مقررات ) ٩(المقررات الدراسیة وعددھا محتوى تم تحلیل ).  ٠,٩٠(غ الذي بل

. في ضوء القائمة المقترحة التي تم التوصل إلیھاإضافة إلى كتیبات األنشطة العملیة صفحة، ) ١٥٥٧(و
ن المحتوى م%) ١٢,٦(وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تناول مقررات العلوم لھذه القضایا والمشكالت 

ً  المستوى أقل من المستوى المطلوب المحدد االعلمي لھا، وھذ ً وعربیا .  ،%)٢٠(للمرحلة الثانویة بـ  عالمیا
ً لھذه القضایا والمشكالت مقرري الفیزیاء والكیمیاء للصف الثالث الثانوي؛ حیث أن  وأكثر المقررات تناوال

 وھذا المستوى مقبول،  ھ؛من المحتوى العلمي ل%) ٢٠,٣( للقضایا والمشكالت مقرر الفیزیاء مستوى تناول 
ً،  ؛من المحتوى العلمي لھ%) ١٩,٨(بلغ مستوى تناول مقرر الكیمیاء  مابین وأقل  وھو مستوى مقبول أیضا

ً لھذه القضایا والمشكالت مقرر كیمیاء ثاني ثانوي  ،%)٧,٥(مستوى تناولھ  الذي بلغ المقررات تناوال
فقد وصل مستوى تناول مقررات  ؛وبالنسبة لكل صف %) .٨,٧(مستوى تناولھ الذي بلغ  وفیزیاء ثاني ثانوي

فقد كان  ؛أما بالنسبة لكل تخصص%) . ١٨,٣(وثالث ثانوي %) ٩,٣(وثاني ثانوي %) ١٠(أول ثانوي 
وأكثر القضایا  .%)١٤(واألحیاء %) ١٠,٩(والكیمیاء %) ١٢,٦(مستوى تناول مقررات الفیزیاء 

الطاقة "یلیھا قضایا " الثقافة الصحیة واألمراض"و "البیئة ومشكالتھا" التي تناولتھا المقررات  والمشكالت
، وھذه القضایا تناولتھا المقررات بشكل صریح وبأسلوب "التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء"ثم " ومصادرھا 

ً وأقل القضایا والمش.  تفصیلي أكثر، وعلى مستوى النطاق العالمي والمحلي  الھندسة الوراثیة " كالت تناوال
 " . اإلدمان والمخدرات"ثم " التقنیة الحربیة"و" واألخالق 

    
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة تضمین القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  

القضایا والمشكالت المحلیة والبیئة في المقررات الدراسیة بالقدر واألسلوب المناسبین، والتركیز على 
للطالب )   STSE(المؤثرة في المجتمع ، واالھتمام بالمستحدثات العلمیة والتقنیة، وتدریس مقررات 

                           . لمعلمي العلوم أثناء الخدمة STSEإضافة إلى إقامة ورش تدریبیة عن قضایا ومشكالت .  المعلمین 
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Abstract 
The title of this study is ( the level of Content Treatment for Issues and 
Problems Related to Science, Technology, Society and Environment 
Through Science Textbooks in Yemeni High School) .  The study aimed to 
prepare a list of issues and problems related to science technology, society, and environment that 
should be included in high school science textbooks in Republic of Yemen. It also focused on 
investigating the level of discussing such issues and problems in currently science textbooks of 
grades ١٢-١٠. The science content of textbooks was analyzed to identify how issues and 
problems related to science, technology, society, and environment was discussed and included in 
the texts. 
To achieve the study objectives and answer its questions, a list of issues and problems related to 
science, technology, society, and environment was prepared. The final draft of the list was 
composed of (١١) main issues and problems, which in turn composed of (١٣٥) sub-issues and 
problems. Each main issues and problems has its sub-issues and problems as follows: 
١- Health and disease culture : (٣٣) . ٢- Genetic engineering and morals : (٧) 
٣- Agricultural technology and food production : (٨) . ٤ – Natural and artificial resources :(٦) . ٥ 
– Drugs and addiction (dangers & solutions) :(٤) .  
٦ – Environment and its problems (protection & solutions) : (٣٩). ٧- Energy (recourses & 
implications) : (٢٠) . ٨- War technology ; (٤) . ٩- Space, communications, and electronics : (٨) . 
١٠- Technology of machines, instruments and transportation aids :(٢) . ١١- Relationship among 
science, technology, society, and environment: ٤ 
Based on the prepped list, the content of (٩) student textbooks was analyzed, including (٧٦) units 
& (١٥٥٧) pages . In addition, books of science experiments activities were analyzed. 
It was found that the percentage of such issues and problems is only ١٢.٦% 
Of  the science content of all books . Such a percentage is less than percentage determined for 
high school textbooks, which is ٢٠% . The content of physics and chemistry of (١٢th) grade has 
the highest percentages 
Related to such issues and problems, which are about ٢٠.٣% and ١٩.٨% consequently. The less 
percents were found in the content of chemistry and physics of (١١th) grade, which are ٧.٥% and 
٨.٧% consequently. Regarding the content for each grade, it was found that the percents of (١٠th , 
١١th and ١٢th ) grades related to such issues and problems are about ٩.٣ ,%١٠% and ١٨.٣% 
consequently. Regarding the content for each curriculum, it was found that the percents of 
physics, chemistry and biology related to such issues and problems are about ١٠.٩ ,%١٢.٦% and 
١٤% consequently. 
The issues and problems that are mostly included in science content of textbooks are related to 
environment and its problems (protection & solutions ), health and disease culture, 
energy(recourses & implications), space, communications, and electronics, then the agricultural 
technology and food production. Most of these problems are discussed as local, regional, and 
global issues. The issues and problems that are included less in the text are that related to 
genetics engineering and morals, war technology, and drug addiction. 
The study came out with some recommendation and suggestions such as paying more attention 
to include more issues and  problems related to science, technology,  society and environment in 
science content of high school curricula. The focus should be more on local issues and problems, 
then regional and global issues. Courses about  STSE should be included in science teachers' pre-
service programs. In addition, training workshops about  STSE for in-service science teachers 
should be prepared and conducted schools.  
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   فهرس المحتويات
 الصفحة المــــوضـــوع

 ١١ـ ١ مشكلة الدراسة وأھمیتھا: الفصل األول 
٢٤٣   ً  ٢ مقدمـة :   أوال

    ً  ٦ مشكلة الدراسة   : ثانیا
 ٦ أسئلة الدراسة:        الثاً   
  ً  ٨ داف الدراسة ھأ:      رابعا
 ٨ أھمیة الدراسة :      امساً  
  ً  ٩ حدود الدراسة:   سادسا

 ١٠ مصطلحات الدراسة  :  ابعاً    
  ٧١ـ١٢ أدبیات الدراسة: الفصل الثاني 

 ً  ١٢ اإلطار النظري: أوال
 ١٢ تمھید  

 ١٢ العلم والتقنیة والمجتمع مدخلحركة إصالح مناھج العلوم في ضوء : أوالً 
 ١٥ ) العلم لجمیع األمریكیین (  ٢٠٦١مشروع : ثانیاً 

 ١٧ مشروع المدى والتناسق:  الثاً 
 ١٧  العلم والتقنیة والمجتمع مفھوم 

 ١٧ العلمأ ـ  طبیعة  
 ١٨ التقنیةطبیعة ب ـ 
 ١٨ باعتبارھا التطبیق العملي للمعرفة العلمیةالتقنیة ـ  ١
 ١٨ ـ التقنیة كنشاط إنساني ٢
 ١٩ ـ أوجھ التقنیة ٣
 ٢٠  ھاوخصائصالتقنیة ـ سمات  ٤
 ٢١  ھاوسلبیاتالتقنیة ـ إیجابیات  ٥

 ٢١ لمجتمعطبیعة اج ـ 
 ٢٢ والمجتمعالعالقة بین العلم والتقنیة د ـ 
 ٢٢ ـ عالقة العلم بالتقنیة١
 ٢٣ ـ عالقة العلم بالمجتمع ٢
 ٢٤ ـ عالقة التقنیة بالمجتمع ٣

 ٢٤ العالقة التكاملیة والتفاعلیة بین العلم والتقنیة والمجتمعھـ ـ 
 ٢٧ أھمیة العالقة التكاملیة بین العلم والتقنیة والمجتمع للمتعلمو ـ 

 ٢٩               والتقنیة والمجتمع خل العلم المشروعات العالمیة لمناھج العلوم وفق مد
العلم والتقنیة والمجتمع  بمدخل المرتبطةمناھج العلوم  )محتوى ( عض قضایا ومشكالتب

 ٣٣ والبیئة

 الصفحة 
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 وعـــوضـالم

 الصفحة الموضــــــوع
 ٣٤  العلم والتقنیة والمجتمع وفق مدخل تعلیم العلوم) محتوى (تنظیم برامج ومناھج 

 ٣٧   تعلیم العلوم وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع برامج وخصائص ممیزات 
 ٣٨  معوقات تطبیق برامج العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 

 ٤١ تحلیل المحتوى
 ٤٢ أھمیة تحلیل محتوى المناھج والمقررات الدراسیة

 ٤٢ إجراءات وخطوات تحلیل المحتوى
 ٤٤    في الیمن واقع تعلیم العلوم ومستقبلھ

 ٤٤ في الیمن أ ـ الموجھات التشریعیة والتنمویة للتعلیم
 ٤٤ یمعلتمناھج الالمنطلقات العامة لـ  ١     
 ٤٥ ـ محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ٢     

 ٤٦ ب ـ نقاط الضعف في التعلیم الثانوي
 ٤٧ وتعلیم العلوم خاصة توجھات الیمن المستقبلیة للتعلیم الثانوي عامة ج ـ 

 ٤٩ الدراسات السابقة: ثانیاً 
 ً  دراسات تناولت تحلیل محتوى مناھج العلوم ومعرفة مدى تضمینھا : أوال

 ٥٠ . والمجتمع العلم والتقنیةقضایا ومشكالت         

 ً  في تحصیل الطالب  STSدراسات تناولت أثر تدریس وحدات وفق مدخل : ثانیا
 ٥٧        .واتجاھاتھم         

 دراسات تناولت قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع كأحد أبعاد:  الثاً 
 ٦٢ عناصر التنور العلمي أو الثقافة العلمیة        

 ً  ومشكالت دراسات تناولت فھم الطلبة وآراء المعلمین لقضایا : رابعا
 ٦٤ العلم والتقنیة والمجتمع          

 ٧١  ومدى االستفادة منھا على الدراسات السابقةالعام التعلیق  
 ٨٢ـ٧٤ منھج الدراسة وإجراءاتھا: الفصل الثالث 

ً ـ      ٧٤ منھج الدراسةأوال
ً ـ      ٧٤ امجتمع الدراسة وعینتھثانیا
ً  ـ  إجراءات الدراسة   ٧٤ ثالثا
ً  ـ    ٧٩ تحلیل  المقررات وخطواتھ إجراءات رابعا
 ٨٢ المعالجات اإلحصائیةخ  ساً  ـ  
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 الصفحة الموضوع
 ٢٣٠ـ٨٤ ومناقشتھا وتفسیرھاعرضھا نتائج الدراسة : الفصل الرابع  

 ٨٤ إجابة السؤال األول  
 ٨٩ إجابة السؤال الثاني  
 ٩٤ إجابة السؤال الثالث 
 ١٠٩ إجابة السؤال الرابع 
 ١٤٠ إجابة السؤال الخامس 
 ١٤٧ إجابة السؤال السادس 
 ١٥٤ إجابة السؤال السابع 
 ١٦١ إجابة السؤال الثامن 
 ١٦٨ إجابة السؤال التاسع 
 ١٧٥ إجابة السؤال العاشر 
 ١٨٢ إجابة السؤال الحادي عشر 
 ١٨٩ إجابة السؤال الثاني عشر  
 ١٩٦ إجابة السؤال الثالث عشر 
 ٢٠٣ إجابة السؤال الرابع عشر 
 ٢١٠ إجابة السؤال الخامس عشر 
 ٢١٣ إجابة السؤال السادس عشر 
 ٢٢٠ إجابة السؤال السابع عشر 
 ٢٢٧ إجابة السؤال الثامن عشر  
 ٢٣٠ إجابة السؤال التاسع عشر  

 ٣٢٣ـ٢٣٤ خالصة النتائج والتوصیات والمقترحات: الفصل الخامس 
 ٢٣٤ خالصة النتائج

 ٢٤٣ التوصیات 
 ٢٤٣ المقترحات

 ٢٤٥ المراجع 
 ٢٥٦ المالحق 

 ٢٥٧ )١(ملحق 
 ٢٦٩ )٢(ملحق 
 ٢٧٥ ) ٣(ملحق 

 ٢٨٨ )٤(ملحق  
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 ٤٥ توزیع وحدات مقرر الفیزیاء  بالمرحلة الثانویة ١
 ٤٥ وحدات مقرر الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتوزیع  ٢
 ٤٦ توزیع وحدات مقرر األحیاء بالمرحلة الثانویة ٣
 ٧٥ عدد القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة التي تضمنتھا الصورة النھائیة للقائمة ٤
 ٧٧ والثانيعدد فئات التحلیل وعدد مرات االتفاق واالختالف ونسبة االتفاق بین التحلیلین األول  ٥
 ٧٨ عدد فئات التحلیل وعدد مرات االتفاق واالختالف ونسبة االتفاق بین الباحث والمحلل األخر ٦

ً بالمرحلة الثانویة ) مجتمع التحلیل وعینة (بیانات مقررات العلوم  ٧ التي تدرس حالیا
 ٧٩ م ٢٠٠٨بالجمھوریة الیمنیة والصادرة عن وزارة التربیة طبعة عام 

قائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تم  ٨
 ٨٥ التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة بالجمھوریة الیمنیة 

٩ 
تضمنتھا مقررات  عدد القضایا والمشكالت  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة  التي

الصفوف ونسبتھا المئویة إلى الموضوعات والمفاھیم الكلیة التي تضمنھا المحتوى العلمي 
 لكل مقرر

٩٠ 

١٠ 
عدد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا مقررات 

لكلیة التي تضمنھا العلوم حسب التخصص ونسبتھا المئویة إلى الموضوعات والمفاھیم ا
 المحتوى العلمي لكل مقرر 

٩٢ 

 ٩٣ عدد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تناولھا كل مقرر  ١١

تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة  ١٢
 ٩٥ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

تكرارات ونسب تناول مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة  ١٣
 ١٠٢ بیئة التي تضمنتھا القائمة  بالعلم والتقنیة والمجتمع وال

تكرارات ونسب تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة  ١٤
 ١٠٣ بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة    

لمرتبطة تكرارات ونسب تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة ا ١٥
 ١٠٤ بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة   

تكرارات ونسب تناول مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة  ١٦
 ١٠٥ بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا  

تكرارات ونسب تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة  ١٧
 ١٠٦ بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا   

المرتبطة الرئیسة للقضایا والمشكالت الصف الثالث الثانوي نسب تناول مقررات تكرارات و ١٨
 ١٠٧    مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة قنیة والمجتمع بالعلم والت
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تكرارات ونسبة تناول جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة  ١٩
 ١٠٨ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا 

تكرارات ونسب تناول مقررات الفیـزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة  ٢٠
 ١٠٩ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة  للقضایا والمشكالت الرئیسة  ٢١
 ١١٦ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة    

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة  ٢٢
 ١١٧ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة   ٢٣
 ١٢٣ والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة   المرتبطة بالعلم والتقنیة 

تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة  ٢٤
 ١٢٤ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

ضایا والمشكالت الرئیسة تكرارات ونسب تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للق ٢٥
 ١٣٠ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة   

تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص للقضایا  ٢٦
 ١٣١ والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة  ٢٧
 ١٣٧ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا  

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء  بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة  ٢٨
 ١٣٨ المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا   

تكرارات ونسب تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة  ٢٩
 ١٣٩ طة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرارھا المرتب

شكل تناول مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم  ٣٠
 ١٤٠ والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

شكل تناول مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٣١
 ١٤٦ والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب شكل التناول الصریح 

شكل تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم  ٣٢
 ٢٤٧ تمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة والتقنیة والمج

الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم ني شكل تناول مقررات الصف الثا ٣٣
 ١٥٣  التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة بالعلم الفرعیة تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت  شكل ٣٤
 ١٥٤  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

شكل تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم )  ٣٥
 ١٦٠  ئمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحالتي تضمنتھا القاوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة بالعلم الفرعیة تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  شكل ٣٦
 ١٦١  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 
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للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم فیزیاء بالمرحلة الثانویة مقررات الشكل تناول  ٣٧
 ١٦٧  التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة بالعلم الفرعیة تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  شكل ٣٨
 ١٦٨ التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم كیمیاء  بالمرحلة الثانویة شكل تناول مقررات ال ٣٩
 ١٧٤ التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة بالعلم الفرعیة تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  شكل ٤٠
 ١٧٥  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم حیاء بالمرحلة الثانویة شكل تناول مقررات األ ٤١
 ١٨١  منتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحالتي تضوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة الفرعیة للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل  ٤٢
 ١٨٢  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم علوم بالمرحلة الثانویة مقررات الجمیع شكل تناول  ٤٣
 ١٨٨  التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة بالعلم الفرعیة بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  فیزیاءمقررات ال أسلوب تناول  ٤٤
 ١٨٩  نتھا القائمةالتي تضموالبیئة والتقنیة والمجتمع 

أسلوب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٤٥
 ١٩٥  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

المرتبطة بالعلم الفرعیة مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  أسلوب تناول ٤٦
 ١٩٦  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

أسلوب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٤٧
 ٢٠٢  تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیليوالتقنیة والمجتمع والبیئة التي 

المرتبطة بالعلم الفرعیة مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  أسلوب تناول  ٤٨
 ٢٠٣  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم أسلوب تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا و ٤٩
 ٢٠٩  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

أسلوب تناول مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم   ٥٠
 ٢١٠  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

أسلوب تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٥١
 ٢١١  نیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیليوالتق

أسلوب تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٥٢
 ٢١٢  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

المرتبطة الفرعیة جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  أسلوب تناول ٥٣
 ٢١٣ التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
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والمشكالت الرئیسة المرتبطة أسلوب تناول جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا  ٥٤
 ٢١٩  بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

المرتبطة الفرعیة جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  نطاق تناول ٥٥
 ٢٢٠ القائمةالتي تضمنتھا والبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

نطاق تناول جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة  ٥٦
 ٢٢٦  بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب نطاق التناول العالمي

المرتبطة بالعلم  نطاق تناول  مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة ٥٧
 ٢٢٧  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب نطاق التناول العالمي

بالعلم المرتبطة الرئیسة للقضایا والمشكالت الصف الثاني الثانوي مقررات  نطاق تناول  ٥٨
 ٢٢٨ لعالمي مرتبة حسب نطاق التناول ا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

نطاق تناول  مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم  ٥٩
 ٢٢٩  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب نطاق التناول العالمي

المرتبطة بالعلم الرئیسة المرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفیزیاء بمقررات  طاق تناول  ٦٠
 ٢٣٠ مرتبة حسب نطاق التناول العالمي  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة الرئیسة المرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الكیمیاء بمقررات  نطاق تناول  ٦١
 ٢٣١  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

المرتبطة الرئیسة المرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت األحـیاء بمقررات  ول نطاق تنا  ٦٢
 ٢٣٢  التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
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علمیة وتقنیة تالحقت فیھا موجات الكشف  إنجازاتیعیش المجتمع العالمي المعاصر      

ً في مجاالت عدیدة ،العلمي في كافة المجاالت والتخصصات  .وأصبح العلماء أكثر تخصصا
 القرن الماضي وتعد الثورة المعرفیة والتقنیة  المعاصرة من أھم الثورات التي ظھرت في أوائل

 . حیاة اإلنسان المعاصر بعد الثورتین الزراعیة والصناعیة فيالتي كان لھا تأثیرات واضحة و
إحداث الكثیر من التحوالت والتغیرات في المجال وقد ساعدت الثورة المعرفیة والتقنیة على 

العالمي واإلقلیمي،  یینالعلمي والتقني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والسیاسي على المستو
 اآلخروبعضھا  ً  بعض ھذه اآلثار إیجابی حیث یالحظ أن وكذا على المستوى المحلي لكل دولة،

كما أن الثورة المعرفیة أظھرت حاجات جدیدة للمواطن ینبغي على الجھات المسئولة أن  ،ً  سلبی
ً من  ، حیث ینبغيوھي الثقافة العلمیة ،تقوم بتوفیرھا والوفاء بھا أن یمتلك كل مواطن قدرا

المعرفة والوعي بأمور علمیة عامة تتعلق بشتى مجاالت الحیاة حتى یتمكن من القیام 
 . وفاء بمتطلبات حیاتھ الیومیة وال ،بمسئولیاتھ

 

ومن أشھر الثورات العلمیة في القرن العشرین التي كان للتقنیة العلمیة دور كبیر في شیوعھا     
 ) :٢١٧، صم٢٠٠٢،جاسم (ار إلیھاـمع العالمي والمحلي ما أشـوتأثیرھا السریع على المجت

   Atomic Revolution ـ الثورة الذریة ١
  معدلتھ وقد وضع أسسھا أینشتین عندما توصل إلى العالقة الدقیقة بین المادة والطاقة في     

وكیفیة من جھة، ومعرفة طبیعة الضوء، ) مربع سرعة الضوء × تلةكال=  اقةطال( المشھورة
منافع عظیمة وأخطار جسیمة  الثورةج عن ھذه ـوقد نت  .س لطاقتھا من جھة أخرىـد الشمـتولی
ومن منافعھا استخدام الذرة في مجاالت عدیدة في السلم كالمجاالت الصحیة وإنتاج . سانلإلن

ومن أخطارھا استحداث أسلحة دمار شامل لم تعرفھ اإلنسانیة من قبل، ممثلة في ... الطاقة 
 .القنابل الذریة والھیدروجینیة 

   Solid Physics Revolution ـ ثورة فیزیاء الجوامد ٢
 ابتكارات علیھا ترتبدت ھذه الثورة على ظھور ثورة اإللكترونیات التي ـوقد ساع       

 .واالتصاالت المعلومات وتقنیة والكمبیوتروتقنیات مذھلة في مجال الحاسبات اإللكترونیة    
  Space Traveling Revolution ـ ثورة غزو الفضاء ٣   

ً جدیدة  ة اإلنسان، وفتحت أمامھأدت ھذه الثورة إلى توسیع نطاق بیئ        مكنتھ منآفاقا
  القمر ووصلت وط على سطحـوالھب ول األرضـالصعود إلى الفضاء والدوران ح    
 .السفن الفضائیة إلى الزھرة والمریخ      
  Biotechnology Revolution)  الحیویة التقنیة (الثورة البیوتكنولوجیة  ـ ٤

زراعة  تقنیة : ومنھا لكل منھا إیجابیاتھ وسلبیاتھ تقنیات متعددة وتشمل ھذه الثورة      
الجینوم  تقنیةاالستنساخ،  تقنیةالھندسة الوراثیة،  تقنیةاإلخصاب االصطناعي،  تقنیةاألعضاء، 

 .البشري أو ما یسمى كتاب الحیاة 
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أن القرن القادم ھو قرن الثورة البیوتكنولوجیة التي ) ٢٣٢م، ص١٩٩٩(كاملو، السیدویشیر   

فرضت على المجتمع قضایا علمیة كثیرة تتجاوز خیال اإلنسان مثل أطفال األنابیب، تخزین 
البویضات والحیوانات المنویة، والتحكم في صفات الجنین وجنسھ، والھندسة الوراثیة، إلنتاج 

واالستنساخ بكافة  ،مقاومة للفیروساتالیل والفواكھ كبیرة الحجم سالالت جدیدة من المحاص
في الھالك البطيء واآلمن  الحیویة التقنیة إضافة إلى استخدام ،صوره، وزراعة األعضاء
بضعة جراثیم من معامل  تسربتاألسلحة الجرثومیة الفتاكة، ولو  والشامل لإلنسان والمتمثل في
ك مئات اآلالف قبل السیطرة علیھا  وغیرھا من القضایا العلمیة العلماء وانتقلت بین الناس لھل

ذات الصبغة االجتماعیة واألخالقیة التي ینبغي لمناھج العلوم أن تسعى لمعالجتھا وتطویر 
   .قدرات المتعلمین وتنمیتھا للتعامل معھا 

 

نھ إف ،أم أبىشاء  ،اإلنسان بطرق مباشرة وغیر مباشرة فيولما كانت ھذه الثورات تؤثر     
صین في التربیة العلمیة العمل على تطعیم مناھج العلوم بمعطیات تلك صختعلى المنبغي ی

. الثورات وإفرازاتھا، حتى یتمكن المتعلم من استیعاب األحداث العلمیة المتالحقة من حولھ
العلم ودراسة العلوم ینبغي أن ال تكون من أجل العلم للعلم بل البد أن تتحول إلى دراسة 

إشباع حاجاتھ وحل مشكالتھ، وتحسین ظروف حیاتھ في كافة  ذلك فيبحیث یساھم  ،للمجتمع
 .المجاالت، ووسیلة التحسین األساسیة ھي التقنیة 

 

وإذا كان العلم نشاط إنساني یھدف إلى فھم الظواھر المختلفة والبحث عن تفسیرات صحیحة     
ومن  ؛ھذا من ناحیة ،لھا؛ فإنھ یھدف كذلك إلى ضبط تلك الظواھر والتحكم فیھا لصالح اإلنسان

ل وإنما في إطار إنساني اجتماعي، ومن ثم یجب أال ینعز ة أخرى فإن العلم ال یتم في فراغناحی
فكثیر من مشكالتنا الصحیة والبیئیة واالقتصادیة  .عن المجتمع الذي أنتجھ وسعى إلیھ

المعاصرة مثل الجوع وسوء التغذیة والتلوث واستنزاف الموارد والتصحر واختالل التوازن 
ونقص موارد الماء والغذاء والطاقة والمواد الخام ال یمكن التوصل إلى حلول واقعیة سلیمة لھا 

 ). ٢١٨ص  ،م٢٠٠٢ ،جاسم( ى أساس من العلم والتقنیة إال عل
ومن بین تلك األنشطة التعلیم  ،و لكل عصر سماتھ التي تحدد مسار أنشطة اإلنسان فیھ    

والمؤسسات التعلیمیة في كل الدول،  ،وھو أھم مسئولیات األنظمة ،وإعداد المناھج الدراسیة
نجد أنھا تھتم بحجم المعرفة  ،مقدمتھا مناھج العلوموفي  ،المناھج الدراسیة الحالیةفي وبالنظر 

التي یجب أن یتلقاھا الطالب دون التركیز على نوعیة ھذه المعارف، أو ربطھا بواقع الطالب 
 . والمجتمع وكیفیة اكتسابھا 

ً بالتطبیقات العلمیة والتقنیة في جمیع المجاالت وأھمھا      لقد أصبحت الحیاة الیومیة أكثر تأثرا
أو اإلنتاج الحیواني والنباتي والغذائي والتأثیر على  ،سواء ما یتعلق باإلنسان ،مجاالت الحیویةال

إضافة إلى سعي اإلنسان إلى استخدام التقنیة البیولوجیة في تدمیر نفسھ  ،البیئة بجمیع مكوناتھا
ولھذا كان البد أن یطلع الفرد المتعلم على ھذه التطبیقات . من خالل إنتاج أسلحة جرثومیة 

ً على فھم وتفسیر ھذه  والتغییرات التي یحدثھا العلم في مجال التقانة الحیویة لكي یصبح قادرا
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، ليع(معالجتھا والتحكم بھا أو التكیف معھا   وأحدث في محیطھ وتجنبھا التغیرات التي ت
   ) . ٢٠٩ص، م٢٠٠٠،رواشدة

 ویشیر  .وقد ظھرت عدة اتجاھات ومشاریع عدیدة لتطویر مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة    
، و أمبو سعیدي، والھاشمي، )٣٢م،ص٢٠٠٤(وزیتون  )٣١ص ،م٢٠٠٣( علي السید 

تقریر تتناول إصالح التربیة العلمیة األمریكیة بصورة  ٣٠٠ى صدور أكثر من إل ؛)م٢٠٠٥(
مؤتمر : ، منھاالقرن العشرین؛ أقیمت فیھا عدة ندوات ومؤتمرات مختلفة عامة منذ ثمانینیات

وحلقة بحث في المملكة "  العلم والتربیة التكنولوجیة والتربیة القومیة""م ١٩٨١الیونسكو 
مؤتمر تعلیم العلوم والتقنیة "و"  التربیة العلمیة وحاجات المجتمع" بعنوان ) م١٩٨٣(المتحدة 

م، وعلى المستوى اإلقلیمي ١٩٨٥في بنجالور بالھند عام "  والحاجات البشریة في المستقبل
میة في مراحل التعلیم ھـ لمناقشة إدخال مقرر الثقافة العل١٤١١عقدت ندوة في الریاض عام 

 .العام 
 

كما قدمت برامج عدیدة لتحسین وتطویر برامج ومناھج العلوم  وظھرت عدة حركات       
 ,Science, Technology والمجتمع إلصالح مناھج العلوم ومن أھمھا حركة العلم والتقانة

Society ( STS )  ً مناھج العلوم في  فيالتي تعد من أكثر حركات إصالح تعلیم العلوم تأثیرا
حیث نجحت في إعادة صیاغة وتصمیم  ،الوالیات المتحدة األمریكیة وبعض الدول األوربیة

لیس على المستوى  ،وتطویر برامج ومناھج العلوم بما یتمشى مع التطور العلمي والتقني
    .  األمریكي، بل على مستوى العالم 

ھم المجاالت التي تستوعب ھذه التطورات وتعد مناھج العلوم في التعلیم العام من أ     
والتغیرات الناتجة عن التقدم المعرفي والتقني ألنھا تقدم ألكبر شریحة في المجتمع وأھمھا وھي 
ً على المؤسسات التربویة والتعلیمیة إعادة النظر في  شریحة الشباب المتعلمة، ولذا فقد كان لزاما

عد على مواجھة ھذه التحوالت والتغیرات، بحیث نظمھا التعلیمیة من جمیع الجوانب بما یسا
ً من المحاور الرئیسة التي تبنى حولھا مناھج العلوم بھدف تساعد  تتخذ من العلم والتقنیة محورا

یة ـم والتقنـالطلبة على اكتساب ثقافة علمیة وتقنیة تمكنھم من فھم اآلثار المتبادلة بین العل
ً  واعیة في الحیاة الیومیة،قرارات  والمجتمع، وتساعدھم في اتخاذ وإعداد الطالب لیصبح مواطنا

ً على االستیعاب الواعي للتقنیة واكتساب المھارة في التعامل معھا وإنتاجھا وتطویرھا  قادرا
 ) .١٣، صم٢٠٠٥: أمبو سعیدي،والھاشمي(عوتسخیرھا لخدمة المجتم

 

یة المرغوبة لتدریس العلوم في التعلیم ویعد اكتساب الثقافة العلمیة والتقنیة من النواتج األساس    
العام، وقد ظھرت الحاجة إلى الثقافة العلمیة والتقنیة نتیجة للتأثیرات القویة بین العلم والتقنیة 

   ) .م٢٠٠٥م ، المحتسب ،٢٠٠٥زیتون ،( والمجتمع 
 National Science Teacherوقد حددت الجمعیة الوطنیة األمریكیة لمدرسي العلوم      

Association )NSTA  ( في)یجب أن ) ٢٠٩ ص ،م٢٠٠٠:، رواشدة ليع ً أن المثقف علمیا
 ً واستخدامات كل منھما في  ،یكون على فھم ووعي بطبیعة كل من العلم والتقنیة وتفاعلھما معا

المجتمع، ویدرك دور المجتمع بجمیع فئاتھ في التحكم  فيتحسین أسالیب الحیاة، وأثر ذلك 



                                                  - ١٧ -                                                 
 
 

وتحمل مسؤولیاتھ االجتماعیة  ،وما ینتج عنھا من مشكالت ،نجزات العلموالسیطرة على م
ً في .  واألخالقیة  وأن یكون لدیھ القدرة على توظیف خبراتھ ومعارفھ ومھاراتھ العلمیة أساسا

في سیاق تفاعالتھ مع ، واتخاذ قراراتھ الحیاتیة الیومیة بطرق صحیحة ذات منھجیة علمیة
ً یقوم على اعتبار أن التفاعل بین العلم والتقنیة وقدمت ال. قضایا مجتمعھ  جمعیة تصورا

والمجتمع یمثل التربیة العلمیة لعقد الثمانینات مع التركیز على ضرورة االھتمام بالتربیة التقنیة 
والثقافة العلمیة لكل الطالب، ورأت أنھ من الضروري عند تطویر مناھج العلوم مراعاة ما یلي 

: 
 وفھم  ومھارات التقصي ،الطالب على اكتساب العملیات العلمیة والتقنیةـ مساعدة  ١

 . التطبیقات التقنیة للعلم وتأثیرھا على المجتمع       
 التفكیر  مھارات ـ تأكید اكتساب المعارف والمعلومات العلمیة والتقنیة واكتساب ٢

 .ة والمجتمعی العلمي واستخدامھا بما یتفق والقرارات الشخصیة     
  والتقنیة دور العلم تنمیة االتجاھات العلمیة اإلیجابیة نحو العلم والتقنیة، والقیم وتقدیرـ  ٣

 .  في تحسین حیاة المجتمع      
 بالقضایا المرتبط ـ دراسة التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع في السیاق الخاص بالعلم ٤
           .)١٣ ص ،م٢٠٠٥: الھاشمي وأمبو سعیدي، ( المجتمعیة      

قامت عدة دول بتضمین القضایا العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع في مناھج  وقد    
ففي بریطانیا تم التركیز على العلم والتقنیة . المتوسطة والثانویة تینوبخاصة في المرحل ،العلوم

 : ، ومن أھم أھدافھسنة )١٨ـ ١٧ ( واستھدف فئة الطالب من سن ،في برامج تدریس العلوم
 فيتنمیة الفھم بأھمیة اتخاذ القرارات العقالنیة تجاه القضایا والمشكالت العلمیة وتأثیرھا 

وفي كندا بلغ التقدم في تطویر . المجتمع ، مع ضرورة وجوب إدراك االعتبارات األخالقیة
مریكیة تجرب سلسلة األ مما جعل الوالیات المتحدة ،مستوى عالٍ   STSالمناھج المتعمدة على 

 McFadden Scienceplus Textbookوالتي تسمى العلوم المطورة  "ماكفادن"كتب 
Series.   كما أكد تقریر الیونسكو حول تطویر التربیة العلمیة في الدول النامیة وجود أدوار

ً، ومن الضروري مراعاة ھذه األدوار عند إعداد أفراد المجتمع  جدیدة للتربیة العلمیة الیوم وغدا
للمستقبل، وخاصة ما یرتبط بالعلم والتقنیة منذ بدایة مراحل التعلیم العام والرسمي، بحیث یكون 
الھدف النھائي للتربیة العلمیة في جمیع مراحل التعلیم العام، ھو تنمیة الشعور بالمسئولیة 

    .)٦٧، صم١٩٩١الخلیلي، ( االجتماعیة، وتوضیح التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع؛

أن تقریر الیونسكو یؤكد على ضرورة نبذ فكرة ، إلى )٢٣٧ص م،١٩٩٨(فضل  كما یشیر   
بل یجب أن توضح مناھج العلوم أن العلم نشاط  اعتبار العلم كمادة دراسیة غیر قابلة للنقاش،

إنساني دینامیكي ولیس آلي، ومن الضروري توضیح جوانب ارتباط المعرفة العلمیة بالتقنیة 
 . وتأثیراتھما المختلفة على المجتمع 

 

     

وتعد مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة من المناھج الجدیدة التي تم     
وھي بحاجة إلى مراجعة وفحص محتواھا للتعرف  م،١٩٩٠منذ عام  تطویرھا بعد توحید الیمن
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كما أنھ . المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئةعلى مدى تناولھا ألبعاد القضایا والمشكالت 
من الضروري أن تنسجم مناھج العلوم مع حاجات الطلبة والمجتمع وأن تواكب التطورات 

المعرفي بقضایا ومشكالت حیاتیة  اومحتواھ االعلمیة في ھذا الجانب، وأن ترتبط مفرداتھ
العقلیة والعلمیة للطالب من خالل التجریب  نمي المھاراتتوالمجتمع، وأن  ووظیفیة تھم المتعلم

 .واالكتشاف وحل المشكالت 
كونھا تسعى إلى إعداد الفرد المتعلم لمواصلة دراستھ لھمة موتعد المرحلة الثانویة مرحلة     

إلى  ویخرج مجتمع الیمني ینقطع البعض عن مواصلة الدراسة بعد الثانویةالفي فالجامعیة، 
من كل فرد القدرة على توظیف الخبرات والمعارف التعلیمیة التي  یتطلبالحیاة العامة، وھذا 

 .  اكتسبھا أثناء دراستھ في مواجھة المشكالت التي تحدث من حولھ 
 المعرفي محتوىالى تناول ستولتعرف على مت عى لن الدراسة الحالیة إومما سبق ف     
والمشكالت القضایا  یة ألبعاد بعضالعلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنقررات مل

 ،مراجعة األدب التربوي ذلك من خالل حیث تم ،والبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع
إعداد قائمة بأھم القضایا والمشكالت الخاص بموضوع الدراسة،  وتم  والدراسات السابقة

مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة وتطبیقھا على 
مسایرتھا للتطورات العلمیة، والتعرف على ما یدرسھ  دىالجمھوریة الیمنیة  للتعرف على م

  .طلبة المرحلة الثانویة فعال وما ینبغي أن یدرسونھ 
 

:مشكلة الدراسة     
مایو  ٢٢دة الیمنیة في من أھم األولویات التي قامت بھا الجمھوریة الیمنیة بعد قیام الوح     

ومن ضمن المناھج التي تم . م تطویر التعلیم في جمیع المراحل وفي جمیع التخصصات١٩٩٠
، وكانت الطبعة م٢٠٠٢عام تطویرھا مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة، التي تم تطبیقھا منذ 

تقویم عبارة عن طبعة تجریبیة، األمر الذي یستدعي القیام بعملیة قررات الدراسیة األولى من الم
والتعرف على مدى مسایرتھا للتطورات العلمیة في مناھج العلوم، قررات، وتحلیل لھذه الم

 .  ذات العالقة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئةوالمشكالت لقضایا تناولھا لو
 :   أسئلة الدراسة
 : ابة عن األسئلة اآلتیة إلجإلى اتسعى الدراسة 

 والبیئة والمجتمع ـ  ما القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة ١
     ؟الجمھوریة الیمنیة بالمرحلة الثانویة في التي ینبغي أن یتناولھا محتوى مقررات العلوم     
   تناولھا والبیئة التي والمجتمع ـ  ما عدد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة ٢

 الثانوي، وما نسبتھا والثالث ،والثاني ،محتوى مقررات العلوم في الصفوف األول      
 وىـرحة وإلى موضوعات المحتـوما نسبتھا إلى قائمة القضایا والمشكالت المقت     
 العلمي لكل مقرر ؟      
 ، والثالثوالثاني ،وف األولـصفوى مقررات الــ  ما تكرارات ونسب تناول محت ٣

 والمجتمع والتقنیة مبالعل ة المرتبطةـالثانوي للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیس       
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 والبیئة التي تضمنتھا القائمة ؟         
   بالمرحلة ، واألحیاء،والكیمیاء ،ـ ما تكرارات ونسب تناول محتوى مقررات الفیزیاء ٤

 والتقنیة والمجتمع الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم       
 والبیئة التي تضمنتھا القائمة ؟         
  )أحیاء ،فیزیاء، كیمیاء(ـ  ما شكل تناول محتوى مقررات الصف األول الثانوي   ٥

  والمجتمع والبیئة م والتقنیةالمرتبطة بالعل للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة      
 ؟ )ضمني / صریح (التي تضمنتھا القائمة       
  )أحیاء كیمیاء، فیزیاء،( ـ ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثاني الثانوي  ٦

  والمجتمع والبیئة بالعلم والتقنیة للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة      
 ؟  )ضمني/ صریح(التي تضمنتھا القائمة     
  )أحیاء ،فیزیاء، كیمیاء( ـ ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثالث الثانوي  ٧

  والمجتمع والبیئة للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة     
 ؟  )ضمني / صریح (التي تضمنتھا القائمة      
  الفرعیة للقضایا والمشكالت محتوى مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویةـ ما شكل تناول  ٨

 /صریح(القائمة  والمجتمع والبیئـة التي تضمنتھا م والتقنیةـوالرئیسة المرتبطة بالعل     
 ؟  )ضمني /         

 الفرعیة والمشكالتللقضایا  ـ ما شكل تناول محتوى مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة ٩ 
 /صریح( تضمنتھا القائمة والمجتمع والبیئة التي والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة      
 ؟ )ضمني /        
 الفرعیة والمشكالت للقضایا ـ ما شكل تناول محتوى مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة ١٠

  /صریح( ا القائمةوالبیئة التي تضمنتھ عوالمجتم والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة       
 ؟ )ضمني /        
    والمشكالت للقضایا ـ ما شكل تناول محتوى جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة١١

 والبیئة التي تضمنتھا القائمة عوالمجتمم والتقنیة ـالفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعل      
 ؟ )ضمني / صریح(      
 والمشكالت للقضایاما أسلوب تناول محتوى مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة  ـ  ١٢
 والبیئة التي تضمنتھا القائمة عوالمجتمالفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة         
 ؟ )موجز / تفصیلي(       
 والمشكالت للقضایاما أسلوب تناول محتوى مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة ـ  ١٣

 والبیئة التي تضمنتھا القائمة عوالمجتم الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة      
 ؟  )موجز / تفصیلي (      
 والمشكالت للقضایا ـ ما أسلوب تناول محتوى مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة ١٤

 والبیئة التي تضمنتھا القائمة عوالمجتم الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة      
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 ؟  )موجز / تفصیلي (      
 للقضایا الثانوي ـ ما أسلوب تناول محتوى مقررات الصف األول والثاني والثالث ١٥

 التي تضمنتھا القائمة ع والبیئةوالمجتم والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة      
 ؟ )موجـز / تفصیلي(       
 والمشكالت للقضایاة الثانویة ب تناول محتوى جمیع مقررات العلوم بالمرحللوـ ما أس ١٦

 التي تضمنتھا القائمة  والمجتمع والبیئةالرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة        
 ؟ )موجز /  تفصیلي (        
 للقضایا )أحیاءفیزیاء، كیمیاء، ( ـ ما نطاق تناول محتوى مقررات جمیع الصفوف ١٧

 والبیئة التي تضمنتھا والمجتمع بالعلم والتقنیة المرتبطة والمشكالت الفرعیة والرئیسة       
 ؟ )محلي / عالمي(القائمة       
  للقضایاالثانوي  والثالث ،والثاني ،ـ ما نطاق تناول محتوى مقررات الصف األول ١٨

  التي تضمنتھا القائمة والمجتمع والبیئة ةم والتقنیـوالمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعل       
 ؟  )محلي / عالمي(       

 الثانویة بالمرحلة اءـواألحی ،اءـوالكیمی ،زیاءــ ما نطاق تناول محتوى مقررات الفی١٩ 
 والبیئة التي تضمنتھا م والتقنیة والمجتمعـللقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعل       
   ؟)محلي / عالمي(لقائمة ا      

 

 :        أھداف الدراسة
 : یھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یلي 

   والمجتمع والتقنیةـ إعداد قائمة مقترحة بالقضایا والمشكالت العلمیة المرتبطة بالعلم  ١
 ة الثانویة في ـوم بالمرحلـررات العلـوالبیئة التي ینبغي أن یتناولھا محتوى مق     
 . الجمھوریة الیمنیة      
 المنفذ الثانویة مستوى تناول المحتوى المعرفي لمقررات العلوم بالمرحلة ـ التعرف على ٢

      ً  التي تضمنتھا والمجتمع والبیئة لقضایا والمشكالت العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیةل حالیا
  .     القائمة     
ً فيذ ـوم المنفـمقررات العلحتوى مـ التعرف على شكل وأسلوب ونطاق تناول  ٣  حالیا

  عـوالتقنیة والمجتم مـبالعل لجمھوریة الیمنیة للقضایا والمشكالت العلمیة المرتبطةا     
 .التي تضمنتھا القائمةالبیئة و    

 

 : أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة البحث الحالي في االھتمام الذي تبدیھ الجھات المعنیة بمناھج العلوم بالمرحلة     

للتعرف على مضامینھا ومدى مواكبتھا تقویم وتحلیل الثانویة باعتبارھا مناھج جدیدة بحاجة إلى 
، وخاصة وعلوم األرض األحیاءالفیزیاء والكیمیاء وم وللتطورات العالمیة في مجال عل

ویمكن . والبیئة لتوجھات المتعلقة بالقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمعا
 :االستفادة من البحث الحالي في الجوانب العلمیة والعملیة التالیة 
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  التي والبیئة  العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمعوالمشكالت ـ تقدیم قائمة بالقضایا  ١

  وتقـویم  معاییر لتحلیل ، والتي تعدتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةینبغي أن ت     
 . مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة     
 جـمناھ ومطـوري ـ تساعد ھذه المعاییر الخبراء والمختصین وواضعي ومصممي ٢

 جھود تطویرھا في تقویم وتحلیل مناھج العلـوم، لمواصلة العلوم بالمرحلة الثانویة     
ً ، ةـر والمشاریع العالمیة والعربیـالمعایی حیث أنھا مستمدة من        ،وتم تطبیقھا محلیا
 .الیمنیة  في الجمھوریة العلومقررات على الواقع الفعلي لم والتعرف    
  حاجات التي تلبي ومیة والحیاتیةـ تساعد المعلمین على تحدید القضایا والمشكالت الی ٣

  الدروس الیومیـة  على تخطیط د المعلمینـالب وتحل مشكالتھم، كما تساعـالط     
 مقررات العلوم بما یرون وتحسین أسالیب التدریس والتقویم التي یتبعونھا  وإثراء     
 .أنھ ضروري لطلبتھم      
 المرتبطة والمشكالت القضایاـ تحلیل محتوى مقررات العلوم یساعد المعلمین في التعرف على  ٤

ً وھذا بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي              .وتنفیذ التدریس یساعدھم في تخطیط تتناولھا فعال
 والتقنیةم لبالعالمرتبطة  الب في التعرف على القضایا والمشكالت العلمیةــ تساعد الط ٥

  والتمییز بین مصادرھا،على  والتعرف الع علیھاـع والبیئة، وتدفعھم لإلطـوالمجتم     
 ، وأثر كلٍ منھما اآلخر كل منھما على وتأثیروالتقنیة  العلم دراسة العلم للعلم ودراسة     
 . العلمیة  لمجتمع، وتنمیة ثقافتھمعلى ا     
 بضرورة تناديالتي العلمیة  ورات والتوجھات الحدیثة في التربیةــ ھذه الدراسة تسایر التط ٦

 والتقنیة والمجتمع  العلمبوالمرتبطة  العلمیة التي تالزم اإلنسانتضمین القضایا والمشكالت      
      .الثانویة التعلیم وأھمھا المرحلة  والبیئة في مناھج العلوم في جمیع مراحل     
 .األساسیةالمرحلة ـ توجیھ أنظار الباحثین إلى إجراء دراسات مماثلة على مقررات العلوم في  ٧

 :حدود الدراسة 
فیزیاء، كیمیاء، ( ،ھذه الدراسة على تحلیل المحتوى العلمي لمقررات العلوم تاقتصر    

بالمرحلة ، م٢٠٠٨ /م٢٠٠٧ في الفصلین الدراسیین في العام الدراسيقررة الم ،)وأحیاء
 ،مقررات، إضافة إلى كتیبات األنشطة العملیة) ٩(، وعددھا الثانویة في الجمھوریة الیمنیة

، حیث للتعرف على القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تتناولھا
  :تم 
v ة، عدا واألنشط تحلیل جمیع موضوعات المقررات المذكورة بما فیھا الصور والرسوم

 .صفحات التقدیم والمقدمة والفھارس وأسئلة التقویم 
v لكبر حجم عینة التحلیل ،لم یتم التعرض لوثیقة المنھج وأدلة المعلمین ً  . نظرا
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 :مصطلحات الدراسة 
 

 ):  STS(مدخل العلم والتقنیة والمجتمع 
 

مناھج العلوم الطبیعیة بأنھ أسلوب لتنظیم محتوى ) ١٣ص م ،١٩٩٨(عرفھ الزعانین      
  والمجتمع، وتوضیح یركز على العالقات المتبادلة والمتداخلة بین العلم والتقنیة

أثر كل منھما على اآلخر، وذلك بھدف ربط العلوم الطبیعیة وتطبیقاتھا التقنیة بالبیئة االجتماعیة 
مع نواتج العلم والتقنیة والممارسات الیومیة للمتعلمین لمساعدتھم على التكیف والتعامل الناجح 

 .وتحسین نوعیة حیاتھم 
 

اتجاه حدیث یھتم بتدریس محتوى العلوم في السیاق ) " ١٠م، ص١٩٩٩(عرفھ عبد السالم وی    
فھمھم الشخصي عن العالم الطبیعي  یكاملواالواقعي التقني واالجتماعي، حیث یتجھ الطالب ل

 " .بكل من العالم الذي صنعھ اإلنسان والعالم االجتماعي لھم  
 
 

نقالُ عن الجمعیة الوطنیة لمعلمي العلوم األمریكیة ) ٣٤م، ص٢٠٠٤( ویعرفھ زیتون    
)NSTA (بأنھ استخدام المھارات والمعلومات العلمیة والتقنیة وتطبیقھا عند اتخاذ القرارات 

ً عن دراسة التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع في سیاق العلم  الشخصیة والمجتمعیة، فضال
 .المرتبط بالقضایا المجتمعیة 

 

استخدام التقنیة كأداة ربط بین العلوم والمجتمع، "، )٤٧م ،ص٢٠٠٥(وتعرفھ المحتسب    
عملیة ألوضاع وظروف حیث یبنى المنھج بحسب ھذا المدخل على مھام حقیقیة من الحیاة ال

 ".حیاتیة اجتماعیة، وتقنیة أو ثقافیة یعیشھا المتعلم ویؤثر ویتأثر بھا 
 

بأنھ اتجاه حدیث في التربیة العلمیة یھتم ببناء وتطویر ) ٣صم ، ٢٠٠٦( عرفھ سلیم یو    
بھدف مناھج العلوم من خالل إبراز التطبیقات العلمیة والتقنیة والدور الوظیفي لھا في المجتمع 

مساعدة الطالب على توظیف المفاھیم العلمیة والتقنیة في حل مشكالتھم الیومیة واتخاذ القرار 
 .السلیم لمواجھة مواقف الحیاة المختلفة 

 . محمد صابر سلیم تعریفتتبنى ھذه الدراسة و
 

 :القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
  

الدراسة مجموعة من الموضوعات والمفاھیم والمصطلحات العلمیة ویقصد بھا في ھذه     

والتي تعبر عن قضیة أو  ،والتقنیة ذات الصبغة االجتماعیة والبیئیة الخاصة في مجال العلوم

نمط حیاة المجتمع الیمني أو في تعكس نتائج العلم والتقنیة التي تؤثر  ،مشكلة علمیة أو بیئیة

ً اإلقلیمي أو العالمي  ً أو إیجابا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة ویؤثر بھا  ،والبیئة المحیطة بھ سلبا

 ً ً أو إیجابا محتوى ناولھا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة، والتي ینبغي أن یت ،المجتمع سلبا

 . العلوم بالمرحلة الثانویة بشكل صریح أو ضمني قررات م
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 : تعریف العلم 
البحث الموضوعي المنظم لفھم العلم الطبیعي  "، بأنھ )٨٦م، ص١٩٨٧( Bybeeیعرفھ 

واإلنساني، الذي یؤدي إلى تشكیل جسم المعرفة العلمیة من خالل االستقصاء المستمر 
ویعرفھ محمد نجیب ." واختبارھا ...) قوانین، مبادئ، نظریات( والتجریب وصیاغة العبارات

یتكون من المعرفة العلمیة إنساني ھدفھ خدمة البشریة، ومنشط " بأنھ ) ٢٤م،٢٠٠٦(عیطو 
المنظمة، وطریقة البحث والتفكیر، ومجموعة من القیم األخالقیة التي تحكم سلوك العلماء، 

من أجل الوصول إلى مزید من المعرفة ... تعتمد على المالحظة وفرض الفروض والتجریب
   ." وتنمیتھا 

 : تعریف التقنیة  
" علم صناعة األشیاء والفنون الحرفیة أو ھي " بأنھا ) م١٩٩٨( Hollenbeckیعرفھا     

التطبیق العملي للمعرفة العلمیة في األسالیب التكنیكیة المستند على العلم الذي یبین كیفیة معالجة 
تطبیق العلم والمعرف  "بأنھا  )١٦م،ص١٩٩٩(وتعرفھا سلمى الناشف  . "المنتجات الطبیعیة 

ً من أجل االستخدام الفعلي لھا، وتطویر طرق النظریة، والخبرات، وا لمھارات، والمبادئ، عملیا
 " . وعملیات وأدوات وأجھزة جدیدة، تساھم في إحداث االتساق بین اإلنسان وبیئتھ 

 : ة ــیئــالب
الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیھ " بأنھا ) ٢١م، ص١٩٩٧(یعرفھا عبد المقصود     

ثر فیھ بكل ما یضمھ ھذا المجال من عناصر ومعطیات، سواء كانت من خلق اإلنسان، یتأثر ویؤ
وھواء، ، والتضاریس ،هللا تعالى كالصخور، وما تضمھ من معادن ومصادر وقود، والتربة

المیاه، وعناصر المكان من حرارة وضغط، وریاح، وأمطار، إضافة إلى النبات  دارومو
ومعطیات من صنع اإلنسان؛ من عمران وطرق ووسائل نقل، . الطبیعي، والحیوانات البریة

 " .واتصال، ومزارع، ومصانع، وسدود وغیرھا
كل " م أن البیئة ھي ١٩٧٢وبعبارة موجزة كما عرفھا مؤتمر استوكھلم للبیئة البشریة عام    

 . Everything around the man"  باإلنسانشيء یحیط 
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v  اإلطار النظريأدبيات الدراسة و . 
v الدراسات السابقة 
v الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها  التعليق على. 
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 تمھیـد : 
وقد تم التركیز على  ،یتناول ھذا الفصل اإلطار النظري العام الذي یستند علیھ البحث الحالي   

ما ھو أكثر أھمیة في الجانب النظري لھذه الدراسة، وما یتعلق بالقضایا والمشكالت المرتبطة 
 .    بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 

ً الدراسات السابقة التي تناولت مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة  كما یتناول ھذا الفصل أیضا
 .في مناھج العلوم 

 

 
  

في خمسینیات القرن العشرین ظھرت عدة حرك ات إلص الح تعل یم العل وم وخاص ة بع د        
نج   اح ال   روس ف   ي إط   الق أول قم   ر ص   ناعي ح   ول األرض، ووض   عت ھ   ذه الحرك   ات ع   دة 
مش روعات وب  رامج إلص  الح تعل  یم العل وم ف  ي جمی  ع مراح  ل التعل یم الع  ام، ث  م قام  ت ع  دة دول 

م  ة مث  ل كن  دا وبریطانی  ا واس  ترالیا ودول نامی  ة بعملی  ة إص  الح مناھجھ  ا منطلق  ة م  ن الفك  ر متقد
ویمك ن اس تعراض توجھ ات تعل یم العل وم ف ي ض وء م دخل . التربوي الذي قدمتھ تلك الحركات 

 .العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 
 

STS      

ف ي منتص  ف عق د الس  بعینیات تب ین للترب  ویین ف ي الوالی  ات المتح دة األمریكی  ة أن من  اھج       
العلوم المطورة في الخمسینات والس تینیات تناس ب فئ ة واح دة م ن الطلب ة ھ م ال ذین سیص بحون 

ج  االت معین ة كالعلم اء والمھندس  ین، وألن الس واد م ن الطلب  ة لیس وا م ن ھ  ذه متخصص ین ف ي م
الفئة؛ ظھرت حركة إصالح جدیدة في عقد السبعینیات ت دعوا إل ى تط ویر من اھج جدی دة تناس ب 
الغالبی  ة العظم  ى م  ن الطلب  ة، إل  ى جان  ب المن  اھج الت  ي تناس  ب فئ  ة العلم  اء والمھندس  ین، بحی  ث 

 .والبیئة العلم والتقنیة والمجتمعن تستوعب قضایا التفاعل بی
 
وتعد ھذه الحركة من أكثر حركات إص الح من اھج العل وم الت ي تس عى إل ى تط ویر المحت وى     

العلم ي لمن  اھج العل  وم بھ  دف تنمی ة الثقاف  ة العلمی  ة للف  رد وم  ن ب ین العوام  ل الت  ي س  اعدت عل  ى 
 : ظھور ھذه الحركة 

v  بین العلم والتقنیة والمجتمع عدم اھتمام مناھج العلوم بالعالقة. 
v عدم إظھار مناھج العلوم للجانب االجتماعي للعلم. 
v  ً ً وعالمیا ً محلیا  .ظھور قضایا ومشكالت علمیة وتقنیة اتخذت طابعا
v م١٩٨٩الخلیلي، ( مما یحتاجھ الطلبة%) ٩٠(وجود تعارض بین محتوى مناھج العلوم و(.  

 
 

ألثر الكبیر في ظھور ا سببان آخران كان لھماأن ھناك ) ٣٤ص م،٢٠٠٤( زیتون  یشیرو   
 :ھذه الحركة وھما 
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في الوالیات المتحدة األمریكیة  صدور وثیقة مشروع تكامل العلم والتقنیة والمجتمعـ   أ
Project Synthesis STS  في نھایة عقد السبعینیات قامت المؤسسة الوطنیة بثالث

نشر تقریر تناول نتائج ھذه الدراسات باالسم  دراسات تقویمیة لواقع التربیة العلمیة، وقد
وھو محاولة لتحدید الحالة الواقعیة والمستقبلیة للتربیة العلمیة والتي حددت ھدف . أعاله 

 :التربیة العلمیة باألربعة األھداف التالیة 
 تعد یجب أن تدریسھا أي أن مناھج العلوم وأسالیب:  العلوم لتلبیة االحتیاجات الشخصیةـ  ١
      .التطور التقني  حیاتھم ومجاراةاألفراد لالستفادة من العلوم في تحسین أسلوب     
 تنتج   یجب أن وم وأسالیب تدریسھاـمناھج العل:  العلوم لحل القضایا االجتماعیة الراھنةـ  ٢

 الجتماعیة ا القضـایا مع ةـدرة على التعامل بمسؤولیـي والقـمواطنین یمتلكون الوع     
 ومساعدتھم على أسالیب حیاتھم، تحسین وم والتقنیة التي تساعدھم علىـالمرتبطة بالعل    
  .والتقنیة  التكیف مع عصر العلم     
 وعي  تنمیة في تسھم مناھج العلوم وأسالیب تدریسھا یجب أن:  العلوم للوعي الوظیفيـ   ٣

ً، لفتح ابھ والوظائف المرتبطة وم،ـاألفراد بطبیعة تنوع مجاالت العل      الباب أمام خیارات  تقنیا
 المجاالت في اختیار المھنة في  ومساعدتھـم ،واالھتمامات التجاھات والمیولامتقدم  لكافة     
 .العلمیة والتقنیة    
 الطالب تساعدمناھج العلوم وأسالیب تدریسھا یجب أن :  العلوم كإعداد لحیاة مستقبلیةـ  ٤
 العلمیة والتقنیة والمبادئ والقوانین  وتزویدھم بالمفاھیم ،على مواصلة تعلیمھم األكادیمي    
ً  و ممارسة المھنة حاجاتھمواكتساب معارف أكادیمیة تتواءم مع      Yager(المناسبة مستقبال

& Hacken,٢٠٠٧,١٥     .(     

) STS(والتقنی   ة والمجتم   ع أن حرك   ة العل   م إل   ى  )٢ص م،١٩٨٩(ویش   یر الخلیل   ي      
ً م ن نت ائج مش روع التك وین؛ حی ث أش ارت الدراس ات الت ي أجری ت ف ي  ً قوی ا اكتسبت دعما

 :الوالیات المتحدة األمریكیة في ھذا المجال إلى األتي 
  STSل بین ـو من قضایا التفاعـررات الدراسیة تكاد تخلــ أن المق ١
 والمجتمع والتقنیة تلبیة أھداف التفاعل بین العلم حاولتالدراسیة  عدد قلیل من المقرراتـ  ٢
       والمجتمـع،   العل م والتقنی ة ـ لم یتم إعداد المعلمین لتدریس المقررات الخاصة بالتفاع ل ب ین ٣

 .االجتماعي  بالسیاق والتقنیة، دون ربطھماولذا فھم یھتمون بالجانب النظري للعلم 
   

 معالجة اه ـتج ة العلمیة قبلت بالمسؤولیة القلیلةـكما أشارت تلك الدراسات إلى أن التربی         
 عن التقنیة  تبتعد مناھج العلـوم قضایا التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة، وأن       
   والمجتمع  العلم والتقنیة على ظھور حركةبازدیاد التقدم العلمي والتقني، وھذا ما ساعد      
     )STS. ( 

 ،م١٩٨٩، الخلیل ي، ٢٠٠٤,١٥,Yager & Barbara( كم ا تش یر بع ض الدراس ات     
 ونج  اح مش  روع مانھ  اتن ،أن التفجی  رات النووی  ة إل  ى )٥٥ھ  ـ، ص ١٤٢١، غن  یم، ٤ ص
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Manhattan Project  م، ھم ا م ن العوام ل ١٩٤٥ف ي إنت اج القنبل ة النووی ة األول ى ع ام
، حی ث س ببت ) STS( األساسیة التي ساعدت عل ى ظھ ور حرك ة العل م والتقنی ة والمجتم ع

ً األح  داث  س  لبیة لك  ل م  ن العل  م والتقنی  ة عل  ى البیئ  ة الطبیعی  ة واالجتماعی  ة واإلنس  انیة  آث  ارا
ً في إیقاظ الضم ً، فكان ذلك سببا یر االجتماعي للعلماء، فتكون ت حرك ة العل م والتقنی ة عموما

والمجتمع الفكریة، ثم تولدت عنھا حركة العلم والتقنیة والمجتم ع والبیئ ة التربوی ة ف ي كن دا 
)  Solmon(و Yager) (و)  Harms(وبریطانی  ا والوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة عل  ى ی  د 

واقع في المن اھج الدراس یة وخاص ة  التي نادت بترجمة ھذه األفكار إلى) Aikenhead( و
مناھج العلوم، وأن یكون الھدف ال رئیس للتربی ة العلمی ة تط ویر ثقاف ة علمی ة وتقنی ة لجمی ع 

ً للعل  م والتقنی ة والتفاع ل بینھم  ا وب ین المجتم  ع، وأن  ،الم واطنین ً واعی ا بحی ث تتض  من فھم ا
 :تكون ھذه الثقافة العلمیة لجمیع الطالب ضمن أربعة أھداف 

 .ـ االھتمامات الفردیة  ١
 .ـ الحاجات االجتماعیة  ٢
 .ـ المعرفة العلمیة األكادیمیة  ٣
 .ـ الوعي المھني التربوي  ٤

ً من األھداف الخاصة بالتفاعل بین العلم والتقنیة          عدد والمجتمع حول وقد وضعت عددا
 الموارد،  البیئة، استخدامنوعیة  ،ع، الھندسة البشریةـة، المجتمـالطاق: من القضایا ھي     
 .التطور التقنيواجتماعیة العلم،  ،الفضاء والدفاع الوطني    

              
وقد ساعد ذلك على ظھور العدید من المقررات والمساقات الدراسیة الخاصة في العلوم     

مجتمع بحی ث وغیرھا في المدارس والجامعات تتضمن قضایا التفاعل بین العلم والتقنیة وال
أن ع  دد إل  ى ) ٦م، ١٩٨٩ف  ي الخلیل  ي ،(تناس  ب طلب  ة المرحل  ة الثانوی  ة، ویش  یر ج  اركو 

 .كلیة  ٤٠٠مساق دراسي في أكثر من ٢٣٠٠المقررات وصل أكثر من 
العل  م والتقنی  ة : بعن  وان  ص  دور تقری  ر الجمعی  ة الوطنی  ة لمعلم  ي العل  وم ف  ي أمریك  اـ  ب

 : Science, Technology, Societyلثمانینی  ات التربی  ة العلمی  ة لعق  د ا: والمجتم  ع 
Science Education for the ٨٠'s  وم ا  الذي حدد أن ھدف التربیة العلمیة للثمانینات

 .  لألفراد  العلمیةبعدھا ھو تنمیة الثقافة 
 Science For All Americans)العلم لجمیع األمریكیین(٢٠٦١مشروع : ثانیاً 

 American Association for Theالرابط ة األمریكی ة للتق دم العلم يتب ع ھ ذا المش روع ی
Advancement of Science  ،وھ و م  ن أھ م مش  اریع إص الح من  اھج العل وم والریاض  یات

وی رى المش روع أن الثقاف ة العلمی ة والتقنی ة واالجتماعی  ة تمث ل األس اس للتربی ة العلمی ة ویس  عى 
ھ ذا  ض األطف ال حت ى نھای ة المرحل ة الثانوی ة، ویع دالمشروع إلى إصالح تعلیم العلوم م ن ری ا

ً للتربی  ة العلمی  ة، لتحقی  ق  المش روع ً جوھری  ا موض  وعات وقض  ایا العل  م والتقنی  ة والمجتم  ع ھ  دفا
 .الثقافة العلمیة لكل األمریكیین، كما تعد ھذه المناھج مشاریع إنسانیة ألنھا تھم جمیع المواطنین 
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 Science For(ة كتاب باسم ـر على ھیئـم، وقد نش١٩٨٩م وظھر أول تقریر للمشروع عا    
All Americans(،  ویتكون من)موزعـفص )١٢ ً  ،)٥٥م،٢٠٠٥،زید( وابـة أبـة في أربعـال

 :، ومن أھداف ھذا المشروع )٨١صم، ٢٠٠٧ ،المعمري(و ،)٢٠م،٢٠٠٥،ف ح هللا (و
 .الحیاة الیومیةـ فھم طبیعة العلم والریاضیات والتقنیة وتطبیقاتھما في  ١
 المجتمعفي ـ فھم طبیعة التقنیة ومظاھرھا واستخداماتھا وممیزاتھا وآثارھا  ٢
 إطار في والریاضیات والتقنیة استیعاب قاعدة من المعلومات من خالل الربط بین العلوم ـ ٣

 . مفاھیمي مناسب       
 .والمجتمع ـ فھم العالقة التفاعلیة والتكاملیة بین العلم والتقنیة  ٤
 والعالمیة المحلیة ـ استخدام أسالیب التفكیر العلمي في حل المشكالت العلمیة واالجتماعیة ٥

 .واتخاذ القرار المناسب      
 .ـ تنمیة االتجاھات والمیول والقیم العلمیة تجاه قضایا العلم والتقنیة  ٦

أن ي في األیام القادمة، ووتوقع المشروع حدوث تغیرات سریعة في ظروف الوجود اإلنسان    
ً لھ ،العلوم والریاضیات والتقنیة ستكون لب ھذا التغیر ویشیر التقریر إلى  .وتعید تشكیلھ ،وسببا

 ،ضرورة الربط بین العلوم والتقنیة في المدارس، ألن التقنیة ضروریة لحل مشكالت المجتمع
 ).م ٢٠٠٤بخش  ، ٨٢م، ص٢٠٠١قندیل،(للتغیرات الحادثة فیھ  المتفھم وإلعداد المواطن

 :ویتكون ھذا المشروع من ثالث مراحل 
 :  المرحلة األولى

لعلمیة واالتجاھات ا دت المعرفة والمھاراتحُدِّ وفیھا ، م١٩٨٥ھذه المرحلة عام  بدأت    
ل التربیة المدرسیة من خال المتعلقة بقضایا العلم والتقنیة والمجتمع التي یكتسبھا الطالب

)Schooling Education(ي  ـى ما یلـ، وفي ھذه المرحلة تم التأكید عل: 
 .ـ اختزال الكم الھائل من المحتوى في مقررات العلوم والریاضیات  ١
 .ـ إزالة الحواجز الفاصلة بین المجاالت المعرفیة المختلفة  ٢
 . فیھما التقنیةدمج بین العلوم والریاضیات وتكامل ـ ال ٣
 .مھارات التفكیر العلمي  نمیةـ ت ٤
 .ـ تقدیم العلم كمؤثر ومتأثر بالمجتمع  ٥

 ) .٢٠م ص٢٠٠٥،ف ح هللا(  م١٩٨٩وانتھت ھذه المرحلة بنشر التقریر السابق عام     
 :المرحلة الثانیة 

مل، المرحلة األولى إلى خطط ع وفیھا تم ترجمة توصیات، م١٩٨٩بدأت ھذه المرحلة عام     
وتم وضع نماذج عدیدة للمنھج المقترح، ونفذت بعض ھذه المناھج في بعض المدارس في 

م بنشر تقریر ١٩٩٣وانتھت ھذه المرحلة في عام  ،محاولة إلصالح مناھج العلوم والریاضیات
 الشایع،( )Benchmarks of Science Literacyمعالم الثقافة العلمیة (  :بعنوان 
وفي ھذه المرحلة حذفت بعض الموضوعات التي كانت ذات أھمیة  ،)١٦٤، صم٢٠٠٦شینان

 المثالي، قوانین الغازوتصنیف النباتات والحیوانات، و، اومقوانین ( في العلوم التقلیدیة مثل 
اآلالت البسیطة، و ،وزن التفاعالت الكیمیائیةوالحرارة النوعیة، وفسیولوجیا النبات، و
  )م٢٠٠٦،الصباحي م، ٢٠٠٧المعمري،(البصریات و

 :المرحلة الثالثة 
وتستمر ھذه المرحلة إلى القرن الواحد والعشرین، وفیھا نفذت مخرجات المرحلتین األولى      

 . والثانیة على نطاق واسع 
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ً من الموضوعات الشائعة في من اھج العل وم مث ل ٢٠٦١ویتناول مشروع     ً كبیرا تركی ب : عددا
تقنی ة االتص االت، وموض وعات والوقای ة م ن األم راض، والوظائف األساس یة للخلی ة، والمادة، 

الرؤى العلمیة والوعي بطبیعة المسعى العلمي، : جدیدة لم تكن موجودة في المناھج التقلیدیة مثل
    ) . م ٢٠٠٣ ،علي( تاریخ العلم والتقنیةوالتكامل بین العلوم والریاضیات والتقنیة،  ،للعالم

 Scope , Sequence and Coordination Project (SS&C  مشروع المدى والتناسق:  الثاً 
یمث  ل ھ  ذا المش  روع إع  ادة بن  اء من   اھج العل  وم بالمرحل  ة الثانوی  ة ف  ي الوالی  ات المتح   دة      

الفیزی  اء  عل وم األرض بم  ا   ،البیولوجی ا ، الكیمی اء: األمریكی ة ف ي أربع  ة مج االت رئیس ة ھ  ي 
لثقافة العلمیة والتقنیة، وإعداد األفراد ال ذین س یتوجھون لممارس ة األعم ال الت ي تتطل ب یواكب ا

مھارات وخبرات وق درات ذات ص لة بتل ك المج االت، وق د ص مم ھ ذا المش روع بس بب قص ور 
 .برامج ومناھج العلوم فیما یتعلق بمجاالتھا وتتابعھا وتناسقھا 

 :األسس والمبادئ التالیة  وقد تم إعداد مواد المشروع انطالقا من   
 .األرض وعلوم الفیزیاء، الكیمیاءالبیولوجیا، : أن تعلم العلوم یتم من خالل أربعة مجاالت ھي ـ  ١
 . ومعارفھم ـ ینبغي مراعاة خبرات الطالب السابقة ٢ 
ً بالخبرات الحسیة، ثم  ٣  الوصفیة التعبیراتـ االستمراریة والتتابع في تقدیم المحتوى ابتدءا

 .ثم الرموز المجردة وأخیرا التعبیرات الكمیة      
 .ـ تقدیم خبرات حسیة للظواھر العلمیة  ٤
 .الدین، والفلسفةوـ ربط التعلیم في المجاالت األربعة بمجاالت أخرى مثل التاریخ،  ٥
 .حذف المفاھیم والمبادئ عالیة التجرید  ـ ٦
 األساسیة الموضوعات فھماختزال بعض موضوعات محتوى العلوم مع التركیز على التعمق في ـ  ٧
 .الجامعیةدراستھ  ـ االھتمام بعدد قلیل من المبادئ العلمیة التي تھم الطالب أثناء ٨
 .والمبادئالتنسیق بین المجاالت األربعة والتأكید على التداخل بین المفاھیم  ـ ٩
  وفھمھم ومعلوماتھم تصمیم أدوات التقویم والقیاس الخاصة بمھارات الطالب ـ١٠

 .  واتجاھاتھم واستخدامھا في تقویم برامج العلوم       
 
 :مفھوم العلم والتقنیة والمجتمع  

 

v  طبیعة العلم Science The Nature of:  
 

البح ث الموض وعي الم نظم لفھ م " العل م بأن ھ ) ٨٦م ص ١٩٨٧(  Bybeeعرف ب ایبي     
العلم الطبیعي واإلنساني، الذي یؤدي إلى تشكیل جسم المعرفة العلمیة من خالل االستقص اء 

 " . واختبارھا ) نظریات  قوانین، مبادئ،( وصیاغة العبارات  ،والتجریب ،المستمر
بأن ھ نظ  ام أساس ي یبح ث ع  ن ) ١٠١ص م ، ١٩٩١(ب دران عب  د الحك یم ف ي ح ین عرف ھ     

 أو ھو نظ ام دین امیكي م ن المع ارف الت ي ت م ،المعرفة والفھم باستخدام المالحظة والتجریب
التوصل إلیھا باستخدام طرق البحث  وتتغیر أسالیب البحث وأدواتھ، وھذا یؤدي إل ى تط ور 

 .المفاھیم والقوانین والمبادئ مع تطور العلم نفسھ  
یعرف ان العل م بأن ھ طریق ة ف ي البح ث والتفكی ر ) م١٩٩٤(  Collette & Chiappettaأم ا 

 . عن البحث واالستقصاء  ةناتجاللمحاولة فھم الطبیعة، وبناء من المعارف 
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v  طبیعة التقنیة Technology The Nature of    : 

تشیر أدبی ات التربی ة العلمی ة ان ھ ال یوج د تعری ف ج امع م انع للتقنی ة متف ق علی ھ ب ل أن      
ویشیر  ،)  Techniquesالتكنیكات (البعض یخلط بین التقنیة والعلم وبین التقنیة واألسالیب 

أن التقنی  ة لیس  ت مج  رد تطبیق  ات  إل  ى )٣٤ھ  ـ، ١٤٢٠ك  ریم،(و) ٢٤٥م،٢٠٠٢(نبی  ل عل  ي 
إلنتاج أدوات وآالت ووسائل، بل ھي البیئ ة الت ي ینبغ ي أن تتس ع لتش مل  لالكتشافات العلمیة

الظ   روف االجتماعی   ة واالقتص   ادیة الت   ي أف   رزت ھ   ذه األدوات، باإلض   افة إل   ى الجوان   ب 
وقد تعددت تعریفات التقنیة، وأصبح م ن . المختلفة للسلوك االجتماعي المترتب على تطبیقھا

 .بھ جمیع المھتمین  الصعب التوصل إلى تعریف موحد یقبل
 :التعریفات التالیة للتقنیة )  ٣١م،٢٠٠٧(وقد أورد  المعمري  
 : التقنیة باعتبارھا التطبیق العملي للمعرفة العلمیةـ  ١

     : ١٩٩٨,Hollenbeckومن التعریفات التي تندرج تحت ھذا التعریف، تلك التي أوردھا     
 .ـ علم صناعة األشیاء والفنون الحرفیة  
    یبینالعلـم الذي  ق العملي للمعرفة العلمیة في األسالیب التكنیكیة المستن علىــ التطبی 

 . كیفیة معالجة المنتجات الطبیعیة      
ھي كیف تستخدم وتبتكر ) ١٥٩ص ،م١٩٩٥ في الطنطاوي،(ـ وتعرفھا الیونسكو   

سن العملیات التي تعین على االستعمال النافع لآلالت والمصادر وال نظم لحل المشكالت وحُ
 .استثمار الموارد البیئیة والبشریة بغرض تحسین أحوال الناس 

التطبیق العملي للمعرفة العلمیة لحل المشكالت "بأنھا ) ٨٦م ص١٩٨٧( Bybeeویعرفھا ـ 
ً على طرق ووسائل  اإلنسانیة، وھي جسم من المعرفة تطور ضمن ثقافة معینة، واعتمادا

وتحسین نوعیة  ،وإنتاج البضائع ،واستخالص الموارد ،سیطرتھا على البیئةتلك الثقافة في 
      " . الحیاة 

بأنھا تطبیق قوانین البحث العلمي على النواحي )  ١٥م ،ص١٩٩٨(الناشف  وتعرفھا     
العلمیة في الحیاة لیتمكن اإلنسان من السیطرة على البیئة والذي یؤدي إلى تطویر طرق 

 . جدیدة في البحث وعملیات وأجھزة
 

ھا بأنھا استخدام المعرفة العلمی ة ونیعرف)  ١١م ، ص ٢٠٠٠(  ، وآخرونصباریني أما      
ف  ي التطبی  ق العمل  ي لالس  تفادة م  ن الم  وارد م  ن جھ  ة، وح  ل المش  كالت البیئی  ة والتص  دي 

 .  ألخطار الكوارث الطبیعیة من جھة أخرى 
 :ـ التقنیة كنشاط إنساني  ٢

 :ریفات التي تندرج تحت ھذا القسم ومن التع    
المعارف  مجموعة التقنیة ھي"أن ) ٣٢م،٢٠٠٧،في المعمري(ـ ما ذكره خالد الباز 

ات ـباإلنتاج والخدم المرتبطة والخبرات والمھارات المعنیة باآلالت واألدوات والنظم
 " .  والمجتمعلإلنسان  ددةـة أغراض محـالموجھة من أجل خدم
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بأنھا محصلة األسالیب والمواد والوسائل التي ) ١٩ص م،٢٠٠٢(محمود مال آـ وتعرفھا 
ثبتت فائدتھا لتحقیق أھداف اإلنسان، وقد تطورت ھذه المحصلة نتیجة قدرة اإلنسان على 
االبتكار ووضع الخطط وحل المشكالت لتحقیق الدافع الطبیعي لدى اإلنسان، والنھوض 

   . اتھبمستواه وتحسین ظروف معیشتھ، وإشباع حاج
   :أوجھ التقنیة ـ  ٣  

 : التقنیة إلى ثالثة مجاالت )  ١٩٩٠ Dale &Michael( یقسم       
 المعلومات التي ،والعملیات وجمیع األدوات ،والمواد األولیة ،ـ التقنیة الصناعیة وتشمل الطاقة أ

       .، والمواصالت واالتصاالت ،واإلنتاج ،تستخدم في البناء    
  مصادر والمواد التي توفر ،مة لحیاة الناس، وتشمل التصنیع المحليِ  التقنیة المدـ ب 

 .الطاقة غیر المتجددة       
 .الحیة والكائنات والماء للطاقة التقنیة اإلداریة وتشمل سیاسات إدارة المصادر الطبیعیة األولیةـ  ج

 

  :أشكال  ثالثة للتقنیة فیرون أن ) ٢٠٠٠ ,Lawrence & others( أما      
 . )أجھزة، أدوات، وآالت ( ـ التقنیة ھي أشیاء  ١
 . )مھارات، كیف تعرف ؟ ( ـ التقنیة ھي معارف  ٢
 . )حافز، الحاجات، والمقصد ( ـ التقنیة ھي إرادة أو قوة  ٣

 

 :یصنفا التقنیة إلى   ) ٢٠٠١ ,Jon &Samuel( بینما    
 .ـ التقنیة ھي أجھزة وأدوات  ١
       .لإلنتاج ـ التقنیة ھي الناس، واآلالت، والموارد في النظام االجتماعي التقني  ٢
 كیف تعرف ؟   بمعنى التقنیة ھي المعارف، واألسلوب أو المنھجیة، ـ ٣
 المھام إلنجاز والناسـ التقنیة ھي النظام االجتماعي التقني لإلنتاج، نظام یدمج األجھزة  ٤

 . التي ال یمكن تأدیتھا بدون مساعدة ھذا النظام      
أن التقنی ة  یامعناھا المحدود، حیث یر اویوسع)  ٢٠٠٢,King & Milson(  ھابینما یصنف     

 :ینبغي ربطھا بما یلي ) المعارف، المھارات، األسلوب، األدوات واآلالت ( إلى جانبھا الفني 
 األھداف، القیم ومجموعة القوانین األخالقیة، واالعتقاد : تضمن ـ الجانب الثقافي للتقنیة الذي ی ١

 .في التقدم، والوعي واالبتكار      
 النشاط االقتصادي والصناعي والنشاط المھني، : ـ  الجانب التنظیمي للتقنیة الذي یتضمن  ٢

 . للمنتجین والمستھلكین        
  واألسالیب، واألدوات فة التقنیة، المھاراتالذي یتضمن المعر: ـ األوجھ الفنیة للتقنیة  ٣
 .واآلالت والمصادر المستخدمة في إنتاجھا    

 :إلى ما یلي ومما سبق ومن خالل مراجعة تعریفات وتصنیفات التقنیة یمكن التوصل     
o والنظریاتوالقوانین  تعتمد التقنیة على منظومة متكاملة من المعارف والحقائق والمفاھیم 

 .العلمیة          
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o لتحسینمنھا  ، واالستفادةأن الغرض من التقنیة ھو سیطرة اإلنسان على البیئة الطبیعیة  
 .ظروف حیاتھ           

o أصحاب قرار( ن وخبراء وعمال وقادةـة على الموارد البشریة من فنییـتعتمد التقنی( ،
 .وتخضع للقیم اإلنسانیة والقوانین والتشریعات الدولیة 

o  آثار اجتماعیة وسلبیة تتولد نتیجة نشاط المجتمع في كافة المجاالتللتقنیة. 
o  الھدف األساسي للتقنیة ھو حل مشكالت اإلنسان، وتلبیة احتیاجاتھ، ومساعدتھ على

 .التكیف مع البیئة التي یعیش فیھا 
 : وخصائصھا سمات التقنیةـ  ٤

یمك  ن اس  تخالص الس  مات م  ن خ  الل م  ن التعریف  ات والتص  نیفات الت  ي وردت  للتقنی  ة     
 ): ٢٦ص ،م٢٠٠٣،، الظاھري٣٣ص م،٢٠٠٧المعمري ،( والخصائص التالیة 

v  التقنیة علم تطبیقي وعملي : 
التقنی   ة ال تتن   اول الحق   ائق والمف   اھیم مج   ردة وبعی   دة ع   ن الحی   اة الواقعی   ة الطبیعی   ة       

اإلنس ان، باس تخدام واالجتماعیة، وإنما تسعى إل ى تطبی ق ھ ذه المعرف ة وتوظیفھ ا ف ي خدم ة 
كاف  ة الم  وارد البش  ریة والطبیعی  ة والتنظیمی  ة لمعالج  ة قض  ایا ومش  كالت علمی  ة تم  س حی  اة 

 .اإلنسان في كافة المجاالت 
v التقنیة عملیة شاملة : 

التقنیة لیست محدودة أو قاصرة على جانب معین من التطبیق العملي ولكنھا تشمل جمیع     
وإنت  اج األجھ  زة واألدوات ف  ي مختل  ف  ل عملی  ات تص  نیعمج  االت الحی  اة؛ فھ  ي تمت  د لتش  م

فروع المعرفة العلمیة، من تقنیة الفضاء وأعماق البحار إلى التقنی ة الدقیق ة والمجھری ة، كم ا 
 .ال تقف عند إنتاج وتصنیع العناصر المادیة، بل تتناول عملیات التخطیط والتصمیم والتنفیذ 

v  التقنیة متغیرة ولیست ثابتة : 
  انـاإلنس اتـور احتیاجـالتقنیة ال تكتفي بما تم التوصل إلیھ وإنما تتطور مع تط       
 .والتطور العلمي       
v   التقنیة عملیة منظمة وھادفة: 
التقنی  ة لیس  ت عملی  ة عش  وائیة ولكنھ  ا عملی  ة مقص  ودة ومنظم  ة وتس  عى لتحقی  ق أھ  داف     

للتقنی ة ح ل مش كالت اإلنس ان؛ إال أنھ ا ق د ھامة في حیاة اإلنس ان، وبم ا أن الھ دف األساس ي 
 .تصنع المشكالت  ثم تقوم بحلھا 

v   للتقنیة خاصیة التنوع والتداخل : 
التقنیة ال تقف عند عنصر تقني معین بل تتحول من التقنیة الفیزیائیة إلى التقنیة الكیمیائی ة    

المف  اھیم والق  وانین  تخدموالبیولوجی  ة، وم  ن تقنی  ة الفض  اء إل  ى التقنی  ة الطبی  ة، كم  ا أنھ  ا تس  
والنظری   ات الفیزیائی   ة أو الكیمیائی    ة لح   ل المش    كالت الطبی   ة والبیولوجی    ة والبیئی   ة، ب    ل 

 .مشكالت االجتماعیة والتعلیمیةوال
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v التقنیة عالمیة وصالح للتطبیق في أي مكان : 
   ذا  في العالم، إ التقنیة لیست مقصورة على مجتمع معین، بل یمكن تطبیقھا في مكان    
 .توفرت لھا اإلمكانات والشروط والظروف المناسبة     
v  التقنیة خاصیة إنسانیة: 

أي أنھا من صنع اإلنسان فھي نتیج ة نش اطھ وتفكی ره وابتك اره لكاف ة المظ اھر التقنی ة ف ي   
 .    مختلف المجاالت، وتنھي التقنیة بانتھاء اإلنسان

 :وسلبیاتھاإیجابیات التقنیة ـ  ٥
ولدت التقنیة م ع حاج ة اإلنس ان لالس تفادة م ن مظ اھر الحی اة الطبیعی ة والتكی ف الظ روف   

التي یتواجد فیھا، وكان ھدفھ األساس ي ح ل مش كالتھ الحیاتی ة المتنوع ة، وم ع تن وع حاجات ھ 
 :ومن ایجابیات التقنیة  ،وكثرة مشكالتھ ظھرت للتقنیة سلبیات ومخاطر

o وات بما یلبي جمیع  متطلبات اإلنسانتحسین وزیادة إنتاج كافة األد . 
o سھولة العمل، ودقة المواصفات وتحسین الجودة واآلمان والسالمة . 
o  تنوع التقنیات بما یتناسب مع قدرات اإلنسان المادیة. 
o المستوى  ارتفاع مستوى المعیشة وتحسین ظروف حیاة اإلنسان، بسبب تحسن 

 . وعالج كثیر من األمراض  ،الصحي
o  على موارد جدیدة من أماكن بعیدة وخطرة الحصول. 

 :ومن السلبیات التي خلفتھا التقنیة 
 .التلوث البیئي لجمیع مصادر ومظاھر الحیاة البریة والبحریة والجویة  •
 .استنزاف الخیرات والمصادر الطبیعیة والمواد األولیة  •
 .ارتفاع البطالة ونقص الطلب على العمالة الیدویة  •
 حرارة األرضظھور مشكالت طبیعیة جدیدة وخطیرة مثل ثقب األوزون وارتفاع  •
 . أمراض جدیدة تصیب اإلنسان والكائنات األخرى       
  ، والكیمیائیة،انتشار األسلحة المتنوعة وخاصة أسلحة الدمار الشامل البیولوجیة •

 نزعة السیطرة لدى یولد یةواألخالقوالنوویة، یھدد الحیاة البشریة، والقیم اإلنسانیة      
 .المجتمعات الدول، ویزید العداء بین      
       :Society The Nature of طبیعة المجتمع  

یكتسب اإلنسان مقوماتھ وسلوكیاتھ مع األفراد الذین یرتبط معھم بروابط مشتركة على      
مستویات محلیة أو إقلیمیة أو عالمیة، تنشأ من وجود اھتمامات وحاجات ومؤسسات مشتركة 

 .وعالقات ممیزة وثقافة عامة 
ً ویشترك أفراد      ھا في القیام ویمكن تعریف المجتمع بأنھ مجموعة من الناس یعیشون معا

بأعمال مختلفة یتفقون، ویتفقون على تقسیمھا، ویجمع ین األفراد نسیج معقد من العالقات 
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ویطلق نشاط أفراده، وفي نفس الوقت یحد  االجتماعیة یتضمن مختلف أوجھ الضبط االجتماعي،
 ) .١٩ص م ،١٩٩٠أبو حطب، صادق،(والضوابط للسلوك االجتماعي  ،منھا، ویضع المعاییر

بأن   ھ منظوم   ة متكامل   ة م   ن )  ٣٤ص م،٢٠٠٧المعم   ري، ف   ي( حم   د الحل   وجي مویعرف   ھ     
وتعم ل عل ى تحقی ق مط البھم  ،المؤسسات القائمة التي تصوغ حیاة الناس، وتنظیم شئون حی اتھم

فھناك عالقة ارتباط تشابكیة أساس یة ی ن منظوم ة العل م والتقنی ة والمجتم ع . والوفاء باحتیاجاتھم 
وأس  لوب حیات  ھ، وم  دى تقبل  ھ  ،، ودرج  ة ثقاف  ة المجتم  ع العلمی  ة وتط  وره الفك  ريالمح  یط بھ  ا

               .لعملیات التغییر
مما سبق یمكن القول أن تطویر مناھج العل وم یج ب أن یھ دف إل ى م ا ھ و أكث ر م ن مج رد       

العل  م بالتقنی  ة تكام  ل العل  م م  ع التقنی  ة أو إنت  اج م  واد تعلیمی  ة واس  تخدامھا، ولكن  ھ یتطل  ب رب  ط 
ً ة بوج  ھ ع  ام لتص  بح ج  زـع والثقاف  ـوتطبیقاتھم  ا بالمجتم   م  واطن ( م  ن ثقاف  ة الف  رد الم  تعلم  ءا

 م ،١٩٩٨فض ل، (  STSج ومناھج العلوم القائمة على م دخل ـده برامـ، وھذا ما تؤك)المستقبل 
 ) . ٢٦٥ص 

 :العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع  
 :العلم والتقنیة المجتمع یفضل تناولھا بصورة عالقات ثنائیة كما یلي لتوضیح العالقة بین    
 : ـ عالقة العلم بالتقنیة١

أصبح العلم والتقنیة من أھم الخصائص التي تمی ز عص رنا الح الي، وی رتبط العل م بالتقنی ة      
ً حت ى س اد االعتق اد أنھم ا ش يء واح د، وھ و اعتق اد خ اطئ فق د اس تخدام م ً وثیق ا ص طلح ارتباطا

التقنی  ة ملتص  قا بمص  طلح العل  م مم  ا أوح  ى للترب  ویین بمض  امین تربوی  ة معین  ة منھ  ا أن التقنی  ة 
مرتبط ة ب  العلم وت  أتي بع  ده  ولك ن المتتب  ع لتط  ور المجتمع  ات یج د أن التقنی  ة ع  ادة كان  ت تس  بق 

حتاج ھ فقد صنع اإلنسان م ا ی... التقنیة والعلم "االكتشاف العلمي المصاحب لذا یفضل أن القول 
م  ن مالب  س وأدوات ومس  كن وغ  ذاء ومواص  الت بن  اء عل  ى حاجت  ھ لتل  ك األش  یاء ول  م ینتظ  ر 

 ) . ٤٠ص م ،٢٠٠٥، فتح هللا،( نظریات علمیة لیطبقھا 
(  ةث م بع د ذل ك ت م اكتش اف دور Watكما أن التقنیة صنعت القطار أوال على ید ج یمس واط    

في الدینامیكا الحراریة وكذلك تمت تكنولوجیا الترانزستور قبل اكتشاف قوانین میكانیك ا ) كارنو
ً إلسھامھ في فھم طبیع ة الض وء، وقبل ھ بع دة  Inestienكما نال اینشتین .الكم  جائزة نوبل تقدیرا

ھرب ائي إمكانیة تحویل اللیل إل ى نھ ار باختراع ھ المص باح الك   Addisonسنوات حقق أدیسون
 ).١٩٨٥,Lisowski( لعالم بأسره اأضاء الذي 

فالعلم یھتم بالبحث عن المعرفة لفھ م وش رح وتفس یر الظ واھر المحیط ة باإلنس ان وذل ك م ن     
وذل ك م ن خ الل )  know what( خالل تركی زه ف ي اإلجاب ة ع ن أس ئلة المعرف ة االستفس اریة 

كم بالظ اھرة والبح ث ع ن أن واع مختلف ة م ن دراسات وبحوث العلم اء، بینم ا التقنی ة تس عى لل تح
اإلجابات التي تدور حول كیفیة عمل األشیاء من خالل اإلجاب ة ع ن األس ئلة ترك ز ع ن المعرف ة 

       .) ٢٠٠٠,know how  ( )Myeong( الكیفیة 
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ً واحدا،     وأنھما نش اطات متبادل ة یعتم د أح دھما عل ى  وھكذا یتضح أن العلم والتقنیة لیسا شیئا
فدور العلم ھو تنویر البشریة ودور التقنیة ھو تطبیق المعرفة المتواجدة لخدمة البش ریة؛ . األخر

 .واحد یتطلب قدرات على البحث واألخر یستلزم قدرة إبداع مؤتلفة بالمعرفة
 

ً، بینم  ا نم  ط ) ھ  ذا یتب  ع ذاك ( كم  ا أن نس  ق التفكی  ر النم  وذجي للع  الم ھ  و نس  ق ط  ولي     منطقی  ا
وھذان النمطان من التفكیر لیس ا ) ھذا ال یفي بالغرض فلنجرب ذاك ( ى التقني جانبي التفكیر لد

متغیرین، فالعالم البد أن لھ في كثیر من األحیان أن یكون مبتكرا، كما الب د للتقن ي ف ي كثی ر م ن 
ً، وإذا ما اخفق العا ون ، وق د یك )لیعی د الك رة ( واتھ ـد خط یم فان ھ یس تعـاألحیان أن یكون منطقیا

 . )٤٦م، ص١٩٩٨سلیم،( التقني أحیانا على قدر من الفطنة أو الحظ فیتجنب العقبات والعراقیل
    

البیئ  ة وأنم  اط الحی  اة الیومی  ة ف  ي تش  یر الدراس  ات أن العل  م والتقنی  ة ی  ؤثران بش  كل مباش  ر و    
اآلن ھو تنمیة ألنھما یمثالن قوة فاعلة في تشكیل العالم، وبذلك أصبح احد أھداف تدریس العلوم 

 . القدرة على الربط بین العلم والتقنیة والمجتمع
أھ م أدوات التغیی ر المجتمع ي، دون أن  نیم ثال م اف ي أنھوالتقنی ة كما تتجلى خطورة العل م   

یعتمد ذلك على أحكام قیمیة، بل على أساس إبراز مبررات التغیی ر نح و األفض ل، وم ن ھن ا 
ألكم ل إذا تح ول إل ى مك ون م ن مكون ات ثقاف ة المجتم ع ب دوره عل ى الوج ھ ا كل منھمایقوم 

 م،١٩٩٩(وزمالؤه  Joverرجوفأما  ).٥٣م، ص ١٩٩٦، الكاف، ١٢٥٦م،٢٠٠٤،إبراھیم(
 : تتمثل في األتي بین العلم والتقنیة  العالقةفیرون أن ) ٢٨ص

 للمعرفة  العملي التطبیقم یمثل البناء المعرفي، أما التقنیة فھي ــ العلم یسبق التقنیة، فالعل ١
 باستخدام موارد بشریة الحیاة المختلفة  مجاالت ة  يـالمستمدة من النظریات والبحوث العلمی    
 ة ـوزیادة فعالیتھا وكفاءتھا، تلبی تطویر ھذه المجـاالت لغرضادیة بطریقة منظمة ـوم    

  .االجتماعیة التي تظھر في مراحل معینة للحاجات     
  إلى المزید من على األخر، حیث تؤدي االكتشافات العلمیة ٌ  العلم والتقنیة كـ یعتمد  ٢

 العلمیة اكتشاف المزید من المعرفـةالتطبیقات التقنیة، وھذه التطبیقات بدورھا تؤدي إلى     
 .اآلخر وھكذا كل یساعد على تطور      
 تمكنھم ووسائل وأدواتعدات ـ  تساعد التقنیة على التقدم العلمي لما توفره من أجھزة وم ٣

 .الجدیدة من اكتشاف المزید من المعرفة العلمیة        
 ألن ،التقنیین ـ ھناك تفاعال ثنائي االتجاه بین العلم والتقنیة؛ حیث یستفید العلماء من ٤

  متوقعة وتتطلبومشكالت جدیدة غیر التطبیقات التقنیة تظھر حاجات كثیرة وتثیر قضایا     
  البحث العلمي یساعد على یستفید التقنیین من العلماء ألن كما المزید من البحث العلمي،    
       ).٤م، ص٢٠٠٦سلیم،( تواجھھا وذلك بحل الكثیر من المشكالت التي التقنیةتنمیة     
 :ـ عالقة العلم بالمجتمع  ٢

علم نشاط إنساني، وال یظھر ارتبط العلم بالمجتمع منذ المراحل األولى لظھوره وتطوره، فال     
بمعزل عن اإلنسان، لذا فھناك تفاعل دائم  ومستمر بین العلم والمجتمع؛ فالعلم یؤثر في المجتمع 
م  ن خ  الل آث  اره ونتائج  ھ اإلیجابی  ة الت  ي امت  دت لتش  مل جمی  ع جوان  ب حی  اة المجتم  ع، كم  ا أن  ھ 
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التي ال یمك ن حلھ ا إال باس تخدام یتصدى للمشكالت التي یسببھا العلم نفسھ والتي تھدد المجتمع و
لذا ف أن تق دم العل م وظھ ور االكتش افات العلمی ة ی ؤدي إل ى . الطرق واألسالیب واألدوات العلمیة

تق   دم المجتم   ع وتط   وره وح   ل مش   كالتھ ؛ ف   العلم یكتس   ب دینامیكیت   ھ واس   تمراریتھ ف   ي البیئ   ة 
ثی  ر ك   ل ی  وم الكثی   ر م   ن االجتماعی  ة ول   یس بمع  زل عنھ   ا ف  التطورات واالكتش   افات العلمی   ة ت

المشاكل، وفي نفس الوقت تحل الكثیر من المشاكل، فالھندسة الوراثیة ساعدت على إیجاد حلول 
خطایب  ة، ( لمش  كلة الغ  ذاء ولكنھ  ا اس  تحدثت مش  كلة أخالقی  ة بظھ  ور قض  یة االستنس  اخ البش  ري 

١٥٦، ٢٠٠٥( . 
ً؛ فقد ی ؤثر ال    ً م ن خ الل وتأثیر العلم في المجتمع لیس كلھ ایجابیا ً س لبیا عل م ف ي المجتم ع ت أثیرا

اس تخدام األس لحة الم دمرة ف ي الح روب عل ى م ر العص ور  وأخطرھ ا القناب ل النووی ة وأس لحة 
الدمار الشامل، إضافة إلى التلوث البیئي للبیئة التي یعیش فیھا اإلنسان واختف اء الحی اة ف ي كثی ر 

 .من بقاع العالم، وثقب األوزون
ً؛ ف  العلم ال ینم  و وال یزدھ  ر ف  ي مجتم  ع وبالمقاب  ل      ً كبی  را ف  أن المجتم  ع ی  ؤثر ف  ي العل  م ت  أثیرا

یسوده الجھل وتعم في الخرافات والخزعبالت، وإنما یكتسب قوتھ ودینامیكیتھ في المجتمع الذي 
حس   ن ( یھ   تم ب   العلم والعلم   اء وتس   وده الق   یم الت   ي توج   ھ العلم   اء وت   دفعھم للبح   ث والتقص   ي  

    . )٢٣م، ص١٩٨٩،،  سلیمم١٩٩١،
المجتمع على نمو وتطور العلم من خالل االھتمام بالعلماء والب احثین المتخصص ین ویساعد      

 . الل توفیر المصادر والموارد المادیة والبشریة ـوالفنیین، ومن خ
كما أن المجتمع یوجھ العلم ویحدد مساره بوضع القوانین والتنظیمات التي تبین خطوط العلم      

وأخالقیاتھ وتحدد معالمھ وتزیل كافة العقبات التي تعترضھ وتعیق تقدمھ، بما یفیده ویتمش ى م ع 
قیمھ وعاداتھ واالعتماد علیھ في حل مشكالتھ ، فالمجتمع الذي ال یستخدم أدوات العل م وأس الیبھ 

     ) .   ١٧٢ص م ،٢٠٠٠الوسیمي ،(م فیھ ـعلى نمو العل ل مشكالتھ ال یساعدـوطرائقھ في ح

ـ عالقة التقنیة بالمجتمع  ٣   : 
ً أن اإلنس ان ب دأ باس تخدام التقنی ة          التقنیة وثیقة الصلة بالمجتمع، وكما تمت اإلش ارة س ابقا

المتمثلة باآلالت واألدوات البسیطة منذ الق دم لح ل مش كالتھ وإش باع حاجات ھ والتكی ف م ع البیئ ة 
الت  ي یع  یش فیھ  ا، وعن  د ظھ  ور مش  كالت وحاج  ات جدی  دة یس  تخدم تقنی  ة جدی  دة لحلھ  ا، وھك  ذا 

جتمع یطور التقنیة مع نموه وتطوره، والتقنیة تتطور مع ازدیاد حاج ات المجتم ع المتنوع ة، فالم
    ).١٧١ ، صم٢٠٠١،حسین( ومع قدرة اإلنسان على التفكیر واالبتكار 

 

 :العالقة التكاملیة والتفاعلیة بین العلم والتقنیة والمجتمع 
 

یتضح ) التقنیة والمجتمع  ،العلم والمجتمع ،والتقنیةالعلم ( من خالل العرض للعالقات الثنائیة   
أن ھناك عالقة تأثیر وتأثر تكاملیة وتفاعلیة متداخلة ومتشابكة بین العلم والتقنیة والمجتمع تحقق 
أھداف مشتركة ومتكامل ة لك ل عنص ر، فطبیع ة العل م البح ث ع ن المعرف ة؛ وثمرت ھ فھ م أفض ل 

التقنیة التطبی ق العمل ي للمعرف ة العلمی ة؛ وثمرتھ ا منتج ات للعالم الطبیعي واالجتماعي، وطبیعة 
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وخدمات وحل مشكالت وقضایا المجتمع، إضافة إلى خدمة العلم وتطوره، وطبیعة المجتمع أن ھ 
یمثل البیئة اإلنسانیة واالجتماعیة التي تحدث فیھا كافة التغیرات العلمی ة والتقنی ة بم ا یحوی ھ م ن 

  .)١٧٢ص م،٢٠٠١،حسین( تؤثر بالعلم والتقنیة بالقبول أو الرفضقیم وأخالق وعادات وتقالید 
 

 :بین العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة المتبادلة التالي یوضح التفاعالت  شكلوال   
 

 والبيئة العلم والتقنية والمجتمععالقات التفاعل بين )  ١( شكل 
   ١٦م، ص ١٩٨٩(في حافظ بكر ) م، بتصرف ١٩٨٧(  Bybeeعن 

 التفاعــــالت              المصطلحات
 العـلــم
 التقنيـــة
 المجتمــع
 البيــئة

 تفاعـل       تفاعـل           تفاعـــل        
 العلـم        العلــم          العلم والتقنية   
 والتقنية       والمجتمع          والمجتمـع  
 والبيـئة       والبيـئة           والبيــئة  

    
أن الصلة ب ین العل م والتقنی ة والمجتم ع وثیق ة ، فق د ) ١٦٠م ، ص١٩٩٥( كما یشیر الطنطاوي 

زالت الحواجز بینھما وظھرت أنواع جدیدة من البح وث تجم ع ب ین األس س النظری ة والجوان ب 
األس اس المؤك د للتح والت والتط ورات التقنی ة،  ولھ ذا أص بح العل م ھ و. التطبیقیة ف ي آن واح د 

ً من النجاح السریع بفض ل مس اندة التقنی ة، فھ ي الت ي ت زوده  ً كبیرا وبنفس القدر أحرز العلم قدرا
ب  أجھزة دقیق  ة وأدوات متط  ورة ووس  ائل النج  از البح  ث العلم  ي وجم  ع المعلوم  ات وتحلیلھ  ا 

 . وخزنھا واسترجاعھا 
عالقة وثیقة بین مس توى التقنی ة ونوعھ ا ف ي أي عص ر وحاج ات  ویتضح مما سبق أن ھناك    

المجتمع في ذلك العصر، وھذا یؤكد أن التقنیة ال تظھر إال في ظ روف اجتماعی ة بحی ث تس اعد 
 على تلبیة احتیاجات المجتمع في مرحلة معینة من مراحل تطوره  

فم ثال   ،المشكالت التي تواجھھومن ناحیة یؤثر المجتمع في العلم ویوجھھ ویجعلھ یتصدى لحل 
مشكلة االنفجار السكاني ونقص الغذاء، والتلوث من المشكالت التي سببھا العلم، وال یمكن حلھا 

ومن ناحیة أخرى یؤثر العلم ف ي المجتم ع؛ فاالكتش افات العلمی ة تتس بب ف ي . إال من خالل العلم 
ً التط ور ف ي مج ال عل م حدوث تغیرات ھامة في حیاتنا وفي نظرتنا إلى الحیاة وال مجتم ع، فم ثال

األحیاء یثیر مشكالت أخالقیة واجتماعیة بل ودینیة؛ مثل تنظ یم األس رة واالستنس اخ، والھندس ة 
 . الوراثیة، ونقل األعضاء البشریة 

ً علمیة تتوافق مع القیم االجتماعیة السائدة في المجتمع      كما أن . ھذه المشكالت تتطلب حلوال
تمع للعلم وتوجیھھ ل ھ، ومش اركة العلم اء ف ي المؤسس ات والھیئ ات االجتماعی ة أم ر مساندة المج

ھام وضروري؛ ألن نمو العالقات بین الشرائح االجتماعیة وبین علماء البحث ومنجزاتھم، لیس 
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ً عل ى ك ل ع الم ق ادر عل ى تحوی ل رحی ق العل م والتقنی ة إل ى  ً وطنی ا ً؛ ب ل یعتب ر واجب ا ً عادی ا أمرا
ً بجھ  وده ص ورة مستس  ا الحف  ار، (غة للن  اس، مم  ا یس  اعد عل  ى احت  رامھم وتق  دیرھم ل  ھ، وإق  رارا

    )  . ٢١٦، ص١٩٩٣

ویمكن تلخیص ما سبق أن التقنیة تلتقي مع العلم في التطبیقات االجتماعیة لكل من حلول     
المشكالت التي تثیرھا والتفسیرات التي أسفر عنھا االستقصاء العلمي، وھنا یظھر تأثیر 
المجتمع بالعلم وبالتقنیة وأثره في كل منھما، فالمجتمع یحتاج إلى تطبیقات العلم الذي توفره 

وال یمكن للعلم أن یتقدم دون دعم . التقنیة  وكل منھما یحتاج إلى دعم المجتمع ومساندتھ 
لعلم كذلك المجتمع للعلماء وللبحوث التي یقومون بھا، كما أن التقنیة ال تتقدم إال بتقدم العلم، وا
 .یحتاج إلى األجھزة التي تقدمھا التقنیة وتتأثر بالقیود التي یضعھا المجتمع في وجھھا 

 

أھمیة وأھداف التكامل بین ) ٨٣ص م،٢٠٠١(و ،) ٢٤٤ص م،٢٠٠٢(الدردیري ویلخص    
 :العلم والتقنیة والمجتمع بما یلي 

ً قوة فاعلة في تشكیل حیاة  ١  دون تظھر قیمة العلم المجتمع ، والـ العلم والتقنیة یكونان معا
 . االھتمام بتطبیقاتھ التقنیة      
  حیاة أنماط في مباشر  ـ العلم والتقنیة یعكسان القیم الثقافیة للمجتمع ، فھما یؤثران بشكل ٢

  .وتوجھاتھ  ،وأھدافھ ،ورغباتھ ،واتصاالتھ ،وسلوكیاتھ ،المجتمع     
   ، وصناعة، وزراعةوغذاءكل قطاعات المجتمع من صحة في ة یؤثران ـم والتقنیـأن العلـ  ٣
   االجتماعیة  معالجتھا، والمسؤولیات للمعلومات وطرق وأرض، وبیئة، وطاقة، ونقل     
  كالتلوث بكافةالتي نتجت عن العلـم والتقنیة  المرتبطة بھا وحتى المشكالت العصریة     

 واإلجراءات ال یمكن اتـكل ھذه العملی ...راضـاألم وانتشار ،أشكالھ، ونقص الموارد     
 .باستخدام العلم والتقنیة ال یمكن حلھا إال     
 البطالةفمشكلة  ؛إن تكامل العلم والتقنیة ضروري لتلبیة احتیاجات المجتمع المعاصرـ  ٤

 لمتطلبات سوق العمل  إلعداد ھوالءاھج ـالزائدة بین خریجي المدارس والجامعات تحتاج من     
ً إلى حد كبیر       لمتطلبات جدیدة كالطاقة والغذاء بالتقنیة، كما أن الحاجة الذي أصبح مرتبطا
 .یتطلب تقنیة متقدمة .. والدواء      
 وتؤكدھا اإلنسانیة للثقافةـ إن التربیة عملیة مبادرة ومبادأة ؛ یجب أن تعني باألوجھ المختلفة  ٥

 لنسیج المجتمع  التركیب االجتماعي كما أنجریب الذي ال غنى لھ عن التقنیة بالعمل والت     
        . ذكرھا سبقیترتب على المتغیرات التي      

والشكل التالي یوض ح طبیع ة العالق ة التفاعلی ة والتبادلی ة ب ین العل م والتقنی ة واالرتب اط بینھم ا    
 ) .٧م، ص١٩٨٩، بكر ،٢٤م ، ص ٢٠٠٥، الھاشميو ،أمبو سعیدي( لتحقیق أھداف المجتمع 
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 والمتعلم العلم والتقنية والمجتمعالعالقة التفاعلية والتبادلية بين )  ٢( شكل         
 

                                                            
 
 
 
   
 
 

 : أھمیة العالقة التكاملیة بین العلم والتقنیة والمجتمع للمتعلم 
ً، ودراسة العالقة التكاملیة بین      الھدف الرئیس للتربیة العلمیة ھو إعداد الفرد المتنور علمیا

 :العلم والتقنیة والمجتمع یساعد المتعلم على 
 .ـ فھم كیف یؤثر المجتمع في العلم والتقنیة ویتأثر بھما  ١
 .ـ تكوین نظرة ناقدة وفاحصة للعالم المحیط بھ  ٢
 .ـ فھم التطبیقات التقنیة للمعرفة العلمیة المرتبطة بھا  ٣
      .استخدامھا في الحیاةـ فھم الحقائق والمفاھیم والنظریات األساسیة للعلم والقدرة على  ٤

 : كما أن ربط التربیة العلمیة بالتقنیة یساعد المتعلم على     
 .ـ اكتساب الشعور بالنجاح من خالل القیام باألنشطة العملیة  ١
 .ـ اكتساب روح التعاون من خالل العمل في مجموعات   ٢
 .ـ اكتساب خبرة عن األعمال المھنیة التي یزاولھا المجتمع  ٣
 .ـ ممارسة بعض األنشطة العملیة والتطبیقیة خارج المدرسة  ٤
   الصحف والتقنیة في بعة الموضوعات والبرامج العلمیةـ تكوین اتجاھات ومیول نحو متا ٥

 ...والمجالت والتلفزیون       
وال شك أن الربط والتكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع  یساعد المتعلم على النمو الشامل في      

جمیع الجوانب، م ن خ الل اكتس اب المع ارف والمھ ارات واالتجاھ ات والمی ول الت ي تمكن ھ م ن 
تكیف مع البیئة المادیة واالجتماعیة التي یع یش فیھ ا، ومس اعدتھ عل ى تنمی ة اھتمامات ھ المھنی ة ال

م ٢٠٠٠م ، الوس  یمي ،١٩٩٣عب  د الواح  د،( الت  ي تؤھل  ھ الختی  ار المھن  ة المناس  بة ف  ي المس  تقبل 
،١٧٣(.  

العلوم  أن على معلمي ) ,Gwyneth ١٩٩٩( وعن الدور االجتماعي للعلم والتقنیة یرى         
ویطوروا أسالیب تدریسھم ، ویوضحوا  حتوى العلمي الذي یقدمونھ للطالبالتعمق في تقدیم الم

فالسؤال الذي ینبغي أن  .لتالمیذھم كیف تسھم المعرفة العلمیة في تحقیق رفاھیة المجتمع وتنمیتھ

 
 

 البیئة الطبیعیة                                 
                                           

                                 
 

                      
 البیئة االجتماعیة             البیئة المشیدة                   

 
     

              

 العــلـم    

 المجتمـع   التقـنیـة 

 المتعلم 
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ی ف نقدم ھ ؟ أي محتوى علمي ذلك الذي ینبغي أن نقدمھ اآلن لطالبنا ؟ وك( نطرحھ على أنفسنا 
أنھ من األفضل التركیز عل ى القض ایا االجتماعی ة ذات األھمی ة ف ي )  ,Yager ٢٠٠٤( ویرى. 

وعلى معلمي العل وم أن یس تھلوا دروس ھم بمش كالت   .حیاتنا وتلك المرتبطة بمشكالتنا وحاجاتنا
ا عنھ ا بأنفس ھم، ویجمع و حقیقیة تواجھ مجتمعھم، ثم یشجعوا طالبھم على تحدید ھذه المش كالت

ً ثم یجربونھا بأنفسھم حتى یصلوا إلى الحل المناسب   . البیانات والمعلومات ویقترحوا لھا حلوال
 

أن المنھج المبني على التداخل بین العلم )  ,Bybee & Bonstetter ١٩٨٧(د ویؤك    
وتعمیق فھمھم للعلم  ،ھمة إلعداد األفرادلمیجب أن یكون الوسیلة ا)  STS( والتقنیة والمجتمع 

التعایش والتكیف في   وتقدمھ، كما یمكنھم أیضا  وإدراك أثرھما في تطور المجتمع ،والتقنیة
 .البیئة التي یوجدون فیھا 

 

أن التربیة ھي النظام الرسمي إلعداد )  ١٩٩٧,Aikenhead ,١٩٩٤,Aikenhead( ویرى   
الواقع، وھي المسئولة عن رسم شكل  طالب الیوم لمجتمع الغد، فھي لیست مستقلة عن عالم

صورة مستقبل ھؤالء الطالب عن طریق االستجابة الفوریة للتغیرات السریعة في المجتمع، و
والھدف الرئیس للتربیة العلمیة في عصر المعلومات ھو إعداد أفراد قادرین على التعامل مع 

لرسمي أساسیة لجمیع أفراد المجتمع عالم غیر محدد المعالم، ولذا فالثقافة العلمیة عبر التعلیم ا
 : بسبب 

   .ـ سرعة التطور العلمي والتقني في جمیع مجاالت الحیاة  ١
 المعرفة تتطلب منھـ احتیاجات اإلنسان المتزایدة للتقنیة، والمشكالت الیومیة للفرد  ٢

 .التامة بالتقنیة وكیفیة استخدامھا       
ً إ ٣        .بكفاءة استخدام التقنیة منلى حد كبیر بتمكن الفرد ـ الحصول على وظیفة أصبح مرتبطا
  تقلیدیة من ات ابتكاریة غیرــ العنایة بالبیئة، والتغیر التقني، والحاجة إلى مخرج ٤

ً، وھي من أھم مھام        .ومسؤولیات التعلیم  األمور التي یزداد التأكید علیھا حدیثا
 

أن التقنیة لم تعد مجرد تطبیق للعلم ولكنھا أصبحت وقبل كل ) م٢٠٠٢(ویشیر الدردیري        
. شيء مسألة ثقافیة، وظاھرة إنسانیة مشتركة بشكل أساسي في كل نواحي الحیاة االجتماعیة 

تصورھما للمعرفة التقنیة، وكیف أنھا ال تأت )  ,Collette & Chiappetta ١٩٩٤( ویطرح
التي  ،یتحقق  عندما تسیر برامج التعلیمذلك یدیة مثل تلك التي ألفناھا، ولكن من مناھج تقل

ً بأول  ً في خط واحد، والتي تؤدي إلى تطبیق المعرفة العلمیة أوال یتداخل فیھا العلم والتقنیة معا
إن ھذه البرامج لیست مقصورة على فئة اجتماعیة معینة ولكنھا  .واستخدامھا في صالح اإلنسان

ً إلى جنب  ،ومعلمین ،وأطباء ،مھندسین: تضافر جھود الجمیع  تتطلب  . وعلماء جنبا
 

كما یشجع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الیونس كو البح ث والت دریب لزی ادة      
توعیة جمیع أفراد المجتمع بمسئولیاتھم  نحو القضایا المتعلق ة بال دفاع ع ن كرام ة اإلنس ان الت ي 

قن  دیل (أبح  اث عل  وم الحی  اة والھندس  ة الوراثی  ة وتطبیقاتھ  ا وعالقتھ  ا ب  العلم والمجتم  ع تثیرھ  ا 
 ) .٨٨م،٢٠٠١،
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     STSE والتقنیة والمجتمع والبیئةالمشروعات العالمیة لمناھج العلوم وفق مدخل العلم 
أن ب   رامج ومن   اھج العل   وم وف   ق م   دخل العل   م والتقنی   ة ) ٣٧م، ص٢٠٠٤(زیت   ون یش   یر      

ً ف  ي الوالی  ات  والمجتم  ع والبیئ  ة تع  د م  ن أح  دث التجدی  دات ف  ي ب  رامج العل  وم وأكثرھ  ا انتش  ارا
ً وحقق ت نجاح  ً، م ن ـالمتحدة األمریكیة وبخاص ة ف ي المرحل ة الثانوی ة؛ حی ث لقی ت قب وال ً عالی ا ا

المش ار إلیھم ا ف ي ( Roby، و ) ١٩٩٣,Yager (م وطریقة التنفیذ  ویش یرـودة التصمیـحیث ج
، ق  د نش  أت ف  ي أوروب  ا  STSأن حرك  ة العل  م والتقنی  ة والمجتم  ع ) ٣م ، ص١٩٩٥ ،ريم  عال

، ث م انتقل ت    Lewisو   Solomonم ، عل ى ی دي الب احثین ١٩٧٠وخاصة ف ي بریطانی ا ع ام 
وفي بدایة  ،م وبعد ذلك إلى الوالیات المتحدة األمریكیة مع نھایة السبعینیات١٩٧١إلى كندا عام 

 . لقرن العشرین  الثمانینیات من ا
إلى أنھ مع بدایة ثمانینیات القرن العشرین ظھرت حرك ة العل م ) م ٢٠٠٤(یشیر زیتون كما      

والتقنیة والمجتمع التربویة الجدیدة في تدریس العلوم في الوالیات المتحدة األمریكیة، تركز على 
الف رد الم تعلم ثقاف ة علمی ة التفاعل بین العلم والتقنی ة والمجتم ع، وتھ دف بوج ھ ع ام إل ى إكس اب 

بینھم ا، والق درة عل  ى اس تخدام مھ ارات العل  م  ع  ن التفاع ل وتقنی ة تمكن ھ م ن فھ  م اآلث ار الناتج ة
وعملیات   ھ ف   ي اتخ   اذ الق   رارات ف   ي الحی   اة الیومی   ة، وتنمی   ة االتجاھ   ات نح   و دراس   ة القض   ایا 

م، ص ١٩٩١( لخلیل  ي ا یروالمش  كالت  الحقیقی  ة المرتبط  ة بالحی  اة الواقعی  ة الت  ي یعیش  ھا، ویش  
أن المعلم  ین ف  ي الوالی  ات المتح  دة یقوم  ون بتط  ویر وت  دریس القض  ایا االجتماعی  ة للعل  م ) ٦٦

والتقنیة ف ي جمی ع مراح ل التعل یم االبت دائي واإلع دادي والث انوي، وكلف ت م دیریات التربی ة ف ي 
ی  ة والمجتم  ع الوالی  ات مجموع  ة م  ن المتخصص  ین بتط  ویر من  اھج تتض  من قض  ایا العل  م والتقن

STS.  
فف  ي الوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة ھن  اك العدی  د م  ن المش  اریع الت  ي تبن  ت م  دخل العل  م والتقنی  ة   

 :والمجتمع ومن أھمھا  
 :م  ٢٠٠٣عام  SEPUP ـ مشروع التربیة العلمیة للفھم الجماھیري ١
 إلیھا الطلبة حاجة وفقأن ھذا المشروع یتمیز بأنھ یقدم العلوم ) م٢٠٠٥(یشیر خالد خان         

    )Need to –Know basis (واإلعدادیةاالبتدائیة،  ةـمودیوالت لطلب عنارة ـ، وھو عب 
 یتفاعل الطلبة  اجتماعیة، وبالتالي، واستخدامھا بسیاق قضایا العلوموالثانویة، تھدف إلى ربط    

  العلوم معلمي دورتلك القضایا، وتفعیل  الحیاة الیومیة، واتخاذ القرار بشأن في العلوممع     
 قویم المخاطر،  الجوفیة، السامة، المیاه النفایات وتناولت المودیوالت قضایا. كقادة تربویین     
 ة، ولعبـلمعملیا التجارب المستخدمة علىس ـالتدری التلوث الكیمیائي، وركـزت طرائق    
 .دورة التعلم، والتعلم التعاوني، المشاریع، رةالعمل الصغیرة والكبی ومجموعات ،األدوار    

  ٢٠٠٠ Yagerالمعروف بنموذج   Iowa Chatauquaمشروع  ـ٢     
ً ألھداف واستراتیجیات التدری        بإعداد امـاالھتم إلىویم، باإلضافة ـس والتقـویتضمن تصورا

ویھدف ھذا المشروع إلى  ).١٢-k(عشرمعلمي الصفوف من الحضانة إلى الصف الثاني   
تحقیق حاجات الطلبة من خالل دراسة القضایا المحلیة والعالمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة 
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حیث یقوم ھذا النموذج بالبدء بالمجتمع ككل أو المجتمع المحلي للطلبة، ومن ثم . والمجتمع
ً بمشكالت الحی اة الیومیة كالغذاء، التحرك نحو مجال التطبیقات وھو المجال األكثر التصاقا

والدواء، والملبس، والمسكن، والمواصالت، وأنظمة االتصاالت، والمھن المتاحة لھم، كما یقوم 
النموذج على أن التعامل مع العالم الحقیقي ینمي االتجاھات واإلبداعات الذین یعمالن كمدخلین 

التربویة  STSأما عن حركة . ) ٢٠٠٧, Yager ,& Hacken( للمفاھیم وعملیات العلم 
 : خارج الوالیات المتحدة فقد اتخذت ثالثة أوجھ رئیسة

  : التربیة التقنیة:الوجھ األول 
وھو المنتشر في أوروبا الغربی ة وبخاص ة الس وید وانجلت را، فف ي الس وید ت م تض مین قض ایا     

وموض  وعات التربی  ة التقنی  ة ف  ي ك  ل الص  فوف حت  ى الص  ف التاس  ع، ض  من الم  نھج الق  ومي 
ً ف  ي التربی  ة، . ررات اختیاری  ةكمق   ً متمی  زا أم  ا ف  ي انجلت  را فق  د  أص  بحت التربی  ة التقنی  ة مج  اال

   .)٣٩، م٢٠٠٤زیتون ؛ ( ووضعت ضمن المنھج القومي كمقرر اختیاري  

    :التربیة البیئیة :لوجھ الثاني ا
ُعد       ً من التربیة في كل الصفوف المدرسیة، وھي موجھة بفكر  وت ً أساسیا   STSھذه جزءا
 الجھودخاصة عند تصمیم المناھج في دول العالم الثالث وأوروبا الشرقیة، ویرجع ذلك إلى    
 ).م ١٩٨٩الخلیلي ،( التي تبذلھا الیونسكو     

  STSالتربیة القائمة على : الوجھ الثالث 
 STSعل وم انطلق ت م ن فك ر حرك ة ب رامج لت دریس المش روعات وعدة  تممُ  ھذا النوع في  

 :ومن أھمھا وتم تنفیذھا، 
والذي یھدف إلى تدریس  ١٢-٧في ھولندا للصفوف من  PLON  project مشروع بلونـ   ١

الفیزیاء في سیاق طبیعة العلم، وتاریخ العلم، كما یھدف إلى استخدام العلم في الحیاة الیومیة، 
مكان إلقائھا، (اول موضوعات الصوت، والتلوث الضوضائي، اإلشعاع األیوني، النفایات وتن

ق ائكما ركزت أھداف طر .)إتالفھا، وكیفیة تدویرھا واالستفادة منھا أو إعادة استعمالھا 
 .التدریس المستخدمة على تنمیة مھارات اتخاذ القرار 

 ١٩-١٦في بریطانیا للفئة العمریة  SATIS مشروع وحدات العلم والتقنیة في المجتمعـ  ٢ 
سنة، وھذه الوحدات لیست كوثیقة على المستوى الوطني وإنما اختیاریة من المعلمین تھدف إلى 
شرح اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة مع التركیز على التطبیقات التقنیة في مناھج العلوم، 

اقة، اآلمان داخل السیارة، اإلنسان وتناولت موضوعات الطاقة المتجددة، الطھي، مصادر الط
وركزت طرائق التدریس . اآللي، الكھرباء في المنزل، األطراف الصناعیة التقنیة الحیویة

ل ـالمستخدمة على األسئلة والتجارب، والمسح المیداني، لمنازل الطلبة، واستخدام المدخ
  .)م٢٠٠٥،، خان١٩٩٢,Aikenhead( م، والمحاكاة ولعب األدوار والمناقشةـالتاریخي للعل

  Curriculum  Developmentمشروع العلم والتقنیة للصف الثاني الثانوي في كنداـ  ٣
Branch  House روف بنموذج جاسكل عامـالمع )Gaskell  ویتناول ثالثة ) ١٩٨٢ ،

 :مجاالت لتطویر مناھج العلوم لتحقیق التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع وھي  
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 :ویقترح ضمن ھذا المجال مرحلتین :  تقنیةأ ـ ال    
v   والمؤثرة  لھم، المتاحةالتصمیم التقني الذي یھدف إلى توعیة الطلبة بالتطبیقات التقنیة

لمنتجات وأدوات وأجھزة  وضع تصمیماتفیھم من خالل تنمیة معارفھم وقدراتھم على 
 .بالتقنیة  للمشكالت االجتماعیة المتعلقة تقنیة جدیدة كحلول

v  التقدیر التقني الذي یھتم باالستخدام الیومي للعلوم والتقنیة في الحیاة العامة وفي المنزل
وفي المصنع ومكان العمل بشكل عام، ویؤثر على تقدیر حدود العلم في الجانبین 

 .  االجتماعي واألخالقي 
      العلم بطبیعة الطلبة معرفةویركز على ضرورة :  ب ـ تأكید الطبیعة الفلسفیة والثقافیة للعلم

 االجتماعیة المتعلقة  المشكالت لـدوده، في ححـوھ، ونسبیتھ ـھ، وخصائصفـم، وأھداـالعل    
 .  بالعلم والتقنیة      

 علي شھرة، وھو یركز یعد ھذا المدخل األكثر:  ج ـ التأكید على العلم والقضایا االجتماعیة
 الحرارة، والطفو وانتقال ةـذاء والطاقـكالغ، ةـوالتقنیم ـتناول قضایا اجتماعیة ترتبط بالعل      
 والمحالیل، والتغیرات في  ة،ـالحی ة والبیئة والكائناتـالتقنی وتطبیقاتھا والغطس لألجسام،      

 فتح (،و)٤١ص ،م١٩٩٨الشیخ،( وعملیات التغذیة والكائنات الدقیقة، األراضي      
 .) ١٤١م، ٢٠٠٥، خان، ٥٧م، ٢٠٠٥هللا،      
 :ـ المشروع الدولي الكوري السابع  ٤

أكد ھذا المشروع على أھمیة التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع في مناھج العلوم، على      
اعتبار أن مناھج العلوم في كوریا ال تركز على اھتمامات المتعلمین وال تثیر دوافعھم، وال تلبي 

إعداد أھداف مقررات ومناھج العلوم الدراسیة وفق وقد تم إنشاء المشروع بھدف . حاجاتھم
مدخل التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع، من أجل اتساق تلك المناھج مع القضایا الشخصیة 
لب من المعلمین في المدارس معالجة المناھج  ُ واالجتماعیة والبیئیة للمجتمع الكوري، وقد ط

لم والتقنیة والمجتمع بما یتمشى مع حاجات المجتمع الدراسیة التقلیدیة وتطویرھا وفق مدخل الع
ً . الكوري، كما تم تدریب المعلمین وتأھیلھم وإعدادھم وفق ھذا المدخل ویطرح المشروع عددا

 :من األسس عند إعداد الوحدات أو المقررات الدراسیة ھي 
 .یةالیومربط المفاھیم والمبادئ والنظریات العلمیة بحیاة الطلبة وخبراتھم ـ  أ
 .ـ تغییر محتوى النص لكي یسھل على الطلبة فھمھ واستیعابھ   ب
       .والمجتمع العلم والتقنیة ـ تقدیم المفاھیم العلمیة المحددة تحت مظلة أفكار مدخل التكامل بین ج
  ودفعھ للمشاركة المتعلم إلثارة اھتمامھ ـ التدریس من خالل األنشطة المتمركزة على د

 ) .   م ٢٠٠٧المعمري ،( بفاعلیة في عملیة التعلم      
 :المتحدة  مشروع التعلم المتمركز حول الحدث في البرازیل والمملكةـ  ٥

مع الموضوعات والقضایا االجتماعیة  یھدف ھذا المشروع إلى دمج المفاھیم الفیزیائیة     
ً وتدریسھا في ضوء التكامل بین العلم  والتقنیة والمجتمع والبیئة في إطار والتقنیة المرتبطة معا

اجتماعي، وتتاح للمتعلم فرصة كبیرة لممارسة األنشطة التي یختارھا لتتم عملیة بنجاح، كما 
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یھدف إلى تقدیم صورة واضحة عن ارتباط وتأثر العلم والتقنیة بالعوامل السیاسیة واالجتماعیة 
  . والتصورات الخاصة باألحداث المختلفة في المجتمع 

م في كل من البرازیل والمملكة المتحدة في المرحلة الثانویة من ١٩٩١ بدأ المشروع في عام    
منطلق التدریس العالمي لمنھج، والسمة األساسیة التي یركز علیھا المشروع ھي متابعة 
األحداث والظروف التي تحدث في الواقع وأن یكون الحدث في مركز خبرة المتعلم، ویكون أحد 

الرئیسة للتعلیم على عكس التعلیم في المناھج التقلیدیة التي تبدأ بتدریس المعرفة  العناصر
 العلمیة ثم االنتقال إلى التطبیقات العملیة 

وقد حدد ھذا المشروع قضیة اإلشعاع والطاقة النوویة كمفھوم أساسي عام تنطوي تحتھ     
اعتبار أنھا قضیة محلیة وعالمیة، ویمكن العدید من المفاھیم والقضایا االجتماعیة والبیئیة، على 

النظر إلیھا من النواحي السیاسیة واالقتصادیة، والصحیة، والبیئیة واالجتماعیة، كما أن ھذه 
كما حدد المشروع العدید . القضیة ال تمس فقط الدول المتقدمة؛ بل یمتد تأثیرھا إلى العالم الثالث

 :تحت قضیة اإلشعاع والطاقة النوویة تمثلت في  من المفاھیم والقضایا الفیزیائیة الفرعیة
o  االلكترونات ـ النواة ـ الشحنة ـالكتلة ( التركیب الذري. ( 
o الجزیئات النوویة ـ االنبعاث الذري والنووي ـ االمتصاص ( اإلشعاع والمادة 
o  الذرة وتفكك الجزیئات ( تأثیر اإلشعاع واالنبعاث النووي( 
o  الموادـ  نفسجیة ـ اإلشعاع الكونيببنفسجیة وفوق الاألشعة ال( مخلفات اإلشعاع  

ً ـ الملوثات اإلشعاعیة  ً ـ المواد المشعة طبیا  )). المشعة صناعیا
o  لإلشعاع التأثیر البیولوجي. 
o  ونتجن ـ الراد رالكوري ـ البیكرل ـ ال( اإلشعاع وحدات قیاس.( 

 

وقد تم اختیار ھذه القضیة األساسیة في البلدین الرتباطھا بواقع حادثة المفاعل النووي في   
وقد تزامن ذلك مع الخالف السیاسي بتكوین وإنشاء مصانع للطاقة . م ١٩٨٩البرازیل عام 

النوویة في المملكة المتحدة، والھدف من ذلك تمكین الطلبة من استیعاب المفاھیم والحقائق 
ا االجتماعیة حول اإلشعاع والطاقة النوویة ومخلفاتھا حتى یمكنھم المشاركة بفاعلیة والقضای

في مناقشتھا تحت مبرر أن ھذه القضیة أخذت انطباع بطریقة خاطئة عند عامة المجتمع، وال 
من المشروعات العربیة التي و.  تلقى اھتمام على اإلطالق لدى الطالب في المرحلة الثانویة 

 :ر مناھج التعلیم حاولت تطوی
v  مشروع إعداد المعاییر القومیة للتعلیم في مصر:  

یھدف ھذا المشروع إلى تحقیق الجودة الشاملة للتعلیم في مص ر، وذل ك باعتب ار أن المع اییر     
وتنطلق فلسفة . القومیة لمستویات الجودة المنشودة ترتبط بمنظومة التعلیم والتعلم بكل عناصرھا

لقومی ة للتعل یم عل ى مجموع ة م ن المب ادئ والمف اھیم الرئیس ة الت ي تعك س الرؤی ة بناء المعاییر ا
 : المستقبلیة للتعلیم، وتشكل في الوقت ذاتھ األساس الفكري لھذا المشروع، ومن ھذه المبادئ 

o  والتقنیة  المعقدةتعزیز قدرة المجتمع على تنمیة أجیال مستقبلیة قادرة على التعامل مع النظم 
 .المتقدمة، والمنافسة في عالم متغیر والتقنیة
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o تعدد ، وعلىمواكبة التطورات الحدیثة في عالم متغیر یعتمد على صنع المعرفة والتقنیة  

 . مصادر التعلم وتنمیة المھارات الالزمة للتعامل مع مجتمع المعرفة
o تنمیة قدرة المشاركین في العملیة التعلیمیة على حل المشكالت واتخاذ القرار. 

 

وقد حدد المشروع المستویات المعیاریة في مجال العلم والتقنیة من الصف األول إلى الصف     
) التصمیم التقني ـ فھم العلم والتقنیة ـ العلم والتقنیة في المجتمع :( الثاني عشر على النحو التالي 

 ).م ٢٠٠٧المعمري ،( 
 

    STSE العلم والتقنیة والمجتمع والبیئةمناھج العلوم المرتبطة بمدخل ) محتوى(بعض قضایا ومشكالت
 

 فیما یتعلق بالقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع التي ینبغي أن تتناولھا 
منظم  ة  أن إل  ى )٦٩٩م ،ص ١٩٩١(زیت  ون  من  اھج العل  وم ف  ي جمی  ع مراح  ل التعل  یم؛ یش  یر

ً ف ي ب اریس ع ام  الیونسكو العل م والتربی ة التقنی ة والتنمی ة " م،ك ان ش عاره ١٩٨١نظمت م ؤتمرا
ً من دول الع الم، یتبع ون منظم ات حكومی ة وغی ر حكومی ة ٨١شارك فیھ "  القومیة    ،متخصصا

وأن التربی ة ھ ي وس یلة أساس یة  ،وتوصلوا إلى اتفاق مفاده  أن العلم والتقنیة یمثالن مسار التقدم
وأن اإلمكان  ات البش  ریة وم  ا تتمت  ع ب  ھ م  ن كف  اءات تش  كل البنی  ة الثقافی  ة ذات االتص  ال  ،للتق  دم

والعل م والتربی ة التقنی ة  ؛باألوضاع االجتماعی ة واالقتص ادیة، وتعط ي قیم ة خاص ة لحی اة البش ر
ً لتلبیة احتیاجات المجتمع  ً حضاریا   . یمثالن منبعا

 

ً عل  ى م  ا أس  فر عن  ھ م  ؤتمر الیونس  كو؛ عق  دت حلق  ة دراس  یة ف  ي جامع  ة م  الفیرن   وبن  اء
Malvern   م، تح ت رعای ة المجل س ال دولي لالتح ادات العلمی ة  ١٩٨٣في المملكة المتحدة عام

وق  د رأى )  ٦٩٩م ، ص ١٩٩١زیت  ونكم  ال " ( التربی  ة العلمی  ة وحاج  ات المجتم  ع " بعن  وان 
المشاركون ضرورة تجاوز التربی ة التقلیدی ة لمن اھج العل وم ف ي جمی ع مراح ل التعل یم كالفیزی اء 
والكیمی  اء واألحی  اء، وت  م التركی  ز عل  ى أن قض  ایا العل  م والتقنی  ة والمجتم  ع ینبغ  ي أن ت  دخل ف  ي 

ً أكث ر م الئم ة لتط ویر وت دریس العل وم، ف  ي من اھج العل وم وأن التقنی ة والمجتم ع یُش كالن م  دخال
واتف  ق المش  اركون عل  ى ثمانی  ة موض  وعات . جمی  ع مراح  ل التعل  یم بم  ا فیھ  ا إع  داد المعلم  ین 

، ) STS( متداخل ة كأس اس لتط ویر من اھج العل وم م ن منظ ور م دخل العل م والتقنی ة والمجتم  ع  
م  اء، الم  وارد الص  حة والمجتم  ع، الطع  ام والزراع  ة، األرض وال:  وھ  ذه الموض  وعات ھ  ي 

   . المعدنیة، الصناعة والتقنیة، البیئة، نقل المعلومات والتقنیة، األخالق والمسؤولیة االجتماعیة
مؤتمر تعلیم العلوم والتقنیة والحاجات (كما تم التأكید على ھذه القضایا في جدول أعمال     

، ص م١٩٩٤الش افعي؛ (  م١٩٨٥د ــفي الھن) الورـبنج( د  يـالذي عق) البشریة في المستقبل 
 ) .   ١٣٢م،٢٠٠٠و نوبي، صبري،(و ،)١٨٣

فقد تم تحدید أثنتا عشر قضیة عالمیة مرتبط ة ) م ١٩٨٦( Bybee & Mauأما دراسة     
ب  العلم والتقنی   ة والمجتم   ع، والت   ي تع   د م   ن أكث  ر القض   ایا الت   ي تش   غل اإلنس   ان، والت   ي رأى 

ام بتضمینھا في مناھج العلوم وتدریسھا للط الب المختصون في التربیة العلمیة ضرورة االھتم
 .في مراحل التعلیم العام 
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، والمیھ   ي ) م١٩٩١( زیت   ون كم   ال ك   ل م   ن  ت دراس   اتوف   ي ال   وطن العرب   ي توص   ل
م ١٩٩١(، وعبد المنعم حس ن )م ١٩٩١(، ومدحت النمر )م ١٩٩٥(، والطنطاوي ) م١٩٩٣(

والت  ي یج  ب أن یبن  ى حولھ  ا )  STS( ك  ة الت  ي تناولتھ  ا حر ،إل  ى نف  س القض  ایا والمش  كالت) 
محتوى مناھج العل وم، وھ ي قض ایا ذات بع د شخص ي واجتم اعي، محل ي أو ع المي، وت رتبط 

    .بالعلم والتقنیة والمجتمع
   STSتعلیم العلوم وفق مدخل ) محتوى (تنظیم برامج ومناھج   

 

ّر التقدم العلمي والتقني المتنوع الذي یشھده العالم على التربیة العلمیة ومناھج العلوم      أث
التي خضعت للتجدید والتطویر المتواصل لمواجھة احتیاجات المجتمع المتغیر في حقل 
ا التقنیة، بإعداد المواطن القادر على فھم واستیعاب التطبیقات العلمیة والتقنیة والتفاعل بینھم

ً بطرق مباشرة أو غیر مباشرة  ً وإیجابا  . وأثر ھذا التفاعل على المجتمع سلبا
، STSوعلى ضوء ھذه التحوالت والتغیرات برز مدخل تعلیم العلوم والتقنیة والمجتمع    

الذي یقوم على تدریس العلوم في سیاقات اجتماعیة، واستخدام التقنیة كأداة ربط بین العلوم 
م بناء مناھج العلوم بحسب ھذا المدخل تتضمن قضایا ومشكالت حقیقیة والمجتمع، حیث یت

واالجتماعیة والتقنیة والثقافیة التي  مرتبطة بالحیاة العملیة واألوضاع والظروف الحیاتیة
          .)٤٤،ص ٢٠٠٥المحتسب ،(یعیشھا المجتمع والمتعلم ویؤثر ویتأثر بھا 

الخلیلي (، )١٩م، ص ١٩٨٩المشار إلیھ في بكر،(  ١٩٨٥, Jarchoوقد صنف جاركو    
المناھج والمساقات التي تُضمن في مناھج العلوم ) ٣٧٩م،٢٠٠٦السالم، عبد(و، )٦م،١٩٨٩،

  :وتدرس للطالب إلى خمسة مجاالت
 :الموضوعات القصیرة  ـ ١

ً معی  اً وفیھا یتم إعداد وحدات قصیرة، أو مجمعات تعلیمیة بحیث تغطي كل وحدة موضوعا
 .، ویتم دمج ھذه الوحدات في مناھج العلوم القائمة ) STS( من موضوعات 

 : الوحدات المنفصلة   ـ ٢

وفیھا یتم بناء مجموعة من الوحدات حول القضایا المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع    
أو  وتفاعالتھا، وتدرس للطالب في فترات زمنیة قد تصل إلى عدة أیام أو أسابیع، أو أشھر

المنحى یسمح لمصممي المناھج  القائمة، وھذا العلوم التقلیدیة سنة دراسیة إلثراء منھج
 .  بمناقشة قضایا ومشكالت العلم والتقنیة مع الطالب 

 :ـ المقررات المستقلة أو المنفصلة  ٣
 وفیھا یتم بناء مقرر متكامل أو أكثر حول القضایا المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع    

ً وقد یقدم للطالب كمقر  ً دراسیا ً أو عاما ً دراسیا وتفاعالتھا، ویستغرق تدریسھ فصال
 . اختیاري مستقل لتدعیم منھج العلوم القائم
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 : ـ مناھج لعدة صفوف  ٤
 

وتوزع ھذه   ،وتفاعالتھا STSیتم بناء منھج مكون من عدة أجزاء حول قضایا فیھا و   
صفوف عدة مراحل دراسیة، تقدم على  أو ،األجزاء على صفوف مرحلة دراسیة معینة

 . إلى جانب منھج العلوم القائم 
 :ـ المساقات المتكاملة أو متداخلة األنظمة  ٥

تعد مقررات متداخلة األنظمة، ألنھا مصممة للتركیز على   STSجمیع مقررات      
ویقوم بتدریس . اآلثار االجتماعیة للعلم والتقنیة والمجتمع، إضافة إلى مفاھیم طبیعة العلم 

والتربیة المھنیة  ،واالجتماعیات ،ھذه المقررات مدرسون في فروع مختلفة كالعلوم
 . والوطنیة 

أن ھناك إلى ) ١٩ ص م،٢٠٠٥(لمشار إلیھ في خان ا) ١٩٨٩, Heath( كما أورد    
عدة طرق لتضمین محتوى القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

  :والبیئة في محتوى مناھج العلوم ومنھا
 محتوىمن  ال یتجزأ جزء، بحیث یصبح مع محتوى العلوم العام STSEدمج محتوى ـ  ١
 المتعلقة بھا والمفاھیم التقنیـة والبیئیـة التطبیقات منالعلوم، حیث یتم عرض األمثلة      

 . STSمحتوى مقابل دمج  جزء من محتوى العلوم المدخل حذف ھذا عیوب ومن 
 :  في نھایة محتوى العلوم  STSEإلحاق محتوى ـ ٢

حیث یتم وضع بعض القضایا واألنشطة الواقعیة الخاصة بالعلم والتقنیة والمجتمع     
مرونة اختیار  ،والبیئة في نھایة الدرس أو عدة دروس، ومن ممیزات ھذا المدخل

ووقت تدریسھ، ومن سلبیات ھذا المدخل احتمال  STSEالمعلم والطلبة لكمیة محتوى 
  .ً  سطحی تھامعالجإھمال المعلمین لھذه القضایا، أو 

 :  STSEـ بناء وحدات أو مقررات مستقلة وفق مدخل  ٣

والتطبیقات التقنیة ) فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة ( وفیھ یتم تقدیم المفاھیم العلمیة     
. واالجتماعیة والبیئیة لھا في مقررات تكاملیة وتكون اختیاریة لطلبة المرحلة الثانویة

المدخل تعرف الطلبة لطبیعة التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع ومن ممیزات ھذا 
وتحقیق الفھم العمیق للمفاھیم والتطبیقات، ومن عیوبھ صعوبة تنظیم المحتوى  ،والبیئة

ویعد  . العلمي متداخل المجاالت، والحاجة إلى مدرس متخصص لھذه المادة
ع القضایا والمشكالت المرتبطة المقترحان األول والثاني مناسبان للیمن على أن توض
     .بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ضمن مناھج العلوم

كما أن التربیة العلمیة على أساس التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع تحاول وضع     
برامج دراسیة تتمركز حول أساسیات المعرفة التي تحقق التكامل بین الدراسة والحیاة 

إلدخال التقنیة في  ثالث طرقوھناك  .العامة بجوانبھا االجتماعیة والثقافیة واألخالقیة
 : مناھج العلوم

 زیادة المنحىعیوب ھذا  ـ إدخال مادة جدیدة باسم التقنیة في المناھج الدراسیة ومن ١
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      .إلى معلم متخصصعدد المقررات الدراسیة، والحاجة   
 .ـ إضافة موضوعات التقنیة في مناھج العلوم المختلفة  ٢
 العلوم في  مقررات محل ـ تطویر مقررات یتكامل فیھا العلم والتقنیة والمجتمع لتحل ٣

 أما الشبكة  .)٨٩م ، ٢٠٠١، قندیل،م٢٠٠٦ ،ف ح هللا.( المدارس أو تضاف إلیھا
 فقد حددت تنظیم محتوى منھج یقوم على ) م١٩٩٨(الوطنیة المشار إلیھا في الشیخ 

 :مدخل العلم والتقنیة والمجتمع في أربعة محاور ھي 
 التفاعل ومبادئالعلم والتقنیة والمجتمع وتفاعلھا وتاریخ : التعریفات : ـ األساسیات  ١

 .بین القیم والتقنیة والمجتمع        
 ـ المحیطاتـ الھواء الماءالغذاء والطاقة ـ الموارد ـ األرض ـ : ـ المصادر واستخداماتھا  ٢

       .المعلوماتالفضاء الخارجي ـ اإلنسان ـ      
 ، الحرب والسلموتشمل بصفة خاصة األمن والدفاع: ـ حاجات وطموحات اإلنسان  ٣

 المواصالت، التجارة ،ةـوالمھن لـ، العموالصحة، والغذاء، والملبس، والمسكن     
 لتذوق الفني والجمالي، النموا ة،ـوالرفاھی التعلیم، الراحة، والصناعة، االتصال     
 .العائلیة االجتماعیة الشخصي، العالقات      
 .االجتماعیة والتقنیات الشخصیةتقییم وضبط العلم والتقنیة بواسطة الخیارات والقرارات ـ  ٤

 

 ومھما یكون نوع وطریقة التنظیم، ھناك قضایا ھامة  یجب التركیز علیھا في بناء     
 :في مدارس التعلیم العام " العلوم والتقنیة والمجتمع "  مناھج     
 حتى یتمكن الطالب  طبیعة العلوم والتقنیة والمفاھیم المرتبطة بھا؛ والتعمق في دراستھا ـ ١

 .من فھم الظواھر الطبیعیة      
  البیئیةاألخرى، كالمخاطر  ةـان والكائنات الحیــ المخاطر الناجمة عن العلوم والتقنیة لإلنس ٢

 ومخاطر العلوم المتجددة، ة غیرـالطاق ادرـومص ،ادر الطبیعیةـوالتلوث، واستنزاف المص      
 المخاطر االجتماعیة  وكذلك.كاإلشعاعات التي یتعرضون لھا ،والتقنیة على العاملین فیھا     

 .واالستنساخ البشري  ،ة الوراثیةـة عن الھندسـوالتقنیة، والمخاطر الناتج ،والثقافیة     
 والتقنیة في نتائج العلومالبد أن تتناول مناھج العلوم دور المجتمع بفئاتھ المؤثرة في التحكم ـ  ٣

 من أن، لذلك البد بنتائج العلوم والتقنیة بشكل مباشر للتقلیل من سلبیاتھا، حیث أن المجتمع یتأثر     
 .باإلنتاج  القرارات المتعلقةبنتائج العلوم والتقنیة، وأن یكون لھ دور في  التحكمكون لھ دور في ی    
 تأثیرھا على  وخاصةدراسة أثر العلوم والتقنیة على العالقات بین الدول والشعوب  ـ ٤

 تسبب مخاطر بیئیة وثقافیة  وأھمھا تلك التيمجتمعات العالم الثالث ومنھا العالم العربي      
 .واألغذیة الفاسدة  بالنفایات االلكترونیة،كالتلوث  واجتماعیة     
 یستجدمشاكل تجاه ما  ـ الممارسات غیر األخالقیة الناجمة عن العلوم والتقنیة، وما خلفتھ من ٥
      .واالستنساخ وغیرهوقیمھ، كاألسلحة الفتاكة،  من تطورات علمیة وتقنیة مؤثرة على المجتمع   
 كالغذاء،المتعلم،  بحیاةـ البد أن تتناول مناھج العلوم القضایا والمشكالت الیومیة المرتبطة  ٦

 والتقنیة لمساعدةالمرتبطة بالعلوم  باإلضافة إلى المھنوالصحة، وتلوث البیئة، والتصحر،       
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  ،المحتسب(و) ٢٨ م،٢٠٠٥أمبوسعیدي والھاشمي ( المتعلم على اختیار المھنة التي تناسبھ     
   ).م١٩٩٨حیدر، (و ،)٤٣م ،ص٢٠٠٥      

   STSممیزات وخصائص برامج تعلیم العلوم وفق مدخل    
 

القاعدة األساسیة في منحى العلم والتقنیة والمجتمع ھو المشاركة النشطة للمتعلم في      
الخبرات اإلنسانیة والقضایا والمشكالت في حیاتھم  الیومیة المباشرة، ألن الخبرات 
ً بثقافة علمیة وتقنیة،  ً مزودا والمھارات التي یكتسبھا المتعلم تؤھلھ ألن یصبح مواطنا نشطا

        .لوكیاتھ من خالل استجاباتھ للقضایا والمشكالت التي تؤثر في حیاتھ م ئو ً عن س

إلى أن مدخل العلم ) م٢٠٠٣،عليالسید (و   (١٩٩٢,٥١,Yager & Tamir)ركما یشی      
على المصادر المحلیة المتوفرة، للتعرف والتقنیة والمجتمع یتمیز بالبدء من اھتمامات الطالب 

المعلم مھمة اتخاذ القرار فیما یتعلق بتركیب المنھج والمداخل التدریسیة  كما أنھ یتمیز بإعطاء
التي یجب استخدامھا، مع التركیز على جعل الطالب المحور الرئیس للعملیة التعلیمیة، كما 

 :یجب أن تركز حركة العلم والتقنیة والمجتمع على ما یلي 
 .ـ تطبیقات العلم في الحیاة الیومیة ١
 .المعارف في الحیاة الیومیة للفرد والمجتمع ـ استخدام  ٢
 .ـ الدور المحوري للمعلم ھو المساھمة في بناء مناھج ال مركزیة  ٣

 

 :بالخصائص اآلتیة  STSكما تتمیز برامج العلم والتقنیة والمجتمع 
 .ـ یحدد فیھا الطالب المشكالت التي تناسب اھتماماتھ ١
  في حل المشكالت لالعتماد علیھا) بشریة ومادیة ( ـ یستخدم كافة المصادر المحلیة  ٢

 .التي تواجھھ      
  یحتاجھا لحل المشكالت ـ مشاركة الطالب المستمرة والنشطة للبحث عن المعرفة التي ٣

 . الیومیة التي یواجھھا      
 أن یخرج إلى بیئة ـ امتداد التعلم وعدم اقتصاره على المدارس والجامعات، بل البد ٤

 .المتعلم التي یعیش فیھا      
 .ـ التركیز على تأثیر العلم والتقنیة على الطالب أنفسھم ٥
 . ـ التأكید على مھارات وعملیات العلم  ٦
  والتقنیة والمجتمع ـ التأكید على الوعي المھني وخاصة تلك المتعلقة بقضایا العلم ٧

 .)م ١٩٩٨حیدر،(       
 :على تكوین أفراد یتصفون باآلتي  والمجتمعكما تساعد برامج العلم والتقنیة 

  .یمیل للعمل في األعمال االجتماعیة والمدنیة المتعلقة بالعلم والتقنیة ـ١
 حل المشكالت یحدد ویجمع مصادر المعلومات العلمیة والتقنیة ویستخدمھا في  ـ ٢

 .واتخاذ القرار      
      .الموثوقة المعلومات الموثوقة وغیر  یمیز بین الدلیل العلمي والتقني والرأي الشخصي، وبین ـ٣
ً لألدلة الجدیدة والمعرفة العلمیة والتقنیة الحدیثة والمتسارعة  ـ٤  .متفتحا
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 .یدرك أن للعلم والتقنیة مجاالت ومساعي إنسانیة  ـ٥
 . البشریة یدرك الحدود التي وصل إلیھا العلم والتقنیة في توفیر رفاھیة ـ٦  
 .یحلل التداخالت بین العلم والتقنیة والمجتمع  ـ٧  
  . ـ یعمل على التواصل بین العلم والتقنیة ومجاالت العلوم األخرى ٨  
 والتقنیة منظومة العلم ـ یدرك بأن الجوانب االقتصادیة والسیاسیة واألخالق جزء من  ٩  

 .والمجتمع       
 . ـ یستوعب أثر العلم والتقنیة على المجتمع ، وأثر المجتمع علیھما ١٠
 للمصادر التوزیع الجید ـ یدرك قدرة المجتمع على التحكم في العلوم والتقنیة من خالل ١١

 . الطبیعیة       
 علي، السید  ( بیانات جدیدة وفر معارف أوـ یدرك أن المعرفة العلمیة قابلة للتغییر عند ت ١٢
 ) . م١٩٩٤،م ، وفاء مطر٢٠٠٣     

 National Science Teachersكما أوردت الھیئة القومیة لمعلمي العلوم األمریكیة       
Association (NSTA, ١٩٨٢)  إلى أن ) م٢٠٠٥(والھاشمي ،والمشار إلیھا في امبوسعیدي

 :أھمیة إدخال قضایا العلم والتقنیة والمجتمع في مناھج العلوم تجعل الطالب قادرین على 
 في من اتخاذ قرارات ـ یستخدموا المفاھیم والمھارات العلمیة، ویكتسبوا القیم التي تمكنھم ١

 .     في القضایا التي تواجھھم      
 والقیود التيكلٍ منھما، دور العلم والتقنیة، ویفھموا استخدامھا و جھود العلماء، ـ  یقدروا ٢

 .   ا والقیم التي یجب التحلي بھا متمنع استخدامھ      
       .الشعوب حیاةوالتقنیة على  ـ یدركوا التأثیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألخالقیة للعلم ٣
 للوصول  العلميـ یفسروا الظواھر الطبیعیة بطرق علمیة ویستخدمون خطوات البحث  ٨

 .والشعوذة إلى النتیجة، ویبتعدون عن التفسیرات الخرافیة       
 

یتطلب إعادة التفكیر  STSولضمان تحقیق ما سبق فأن مدخل العلم والتقنیة والمجتمع     
ة للبرامج التربویة والعلمیة في مختلف وسائط التعلیم؛ وإعادة البناء وإعادة التنظیم والمراجع

المناھج، المقررات والمساقات الدراسیة  الوسائل التعلیمیة، وكافة مصادر التعلم المتاحة 
التي یستخدمھا المتعلم، ویشمل ذلك األھداف، والمحتوى التعلیمي واألنشطة وأسالیب 

 .)٤٥م،١٩٩١الموصلي،  (و ،)٣٦،م٢٠٠٤ن،زیتو (و ،)٣٠ص  م،٢٠٠٣،علي. ( التقویم
 

 :معوقات تطبیق برامج العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 
 

  اتجاه جید والبیئة الربط بین محتوى مناھج العلوم وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع      
ولكن ھناك العدید من المعوقات التي تواجھ المختصین  ویحقق قدر عال من الثقافة العلمیة، 

 :والمعلمین عند تطبیق ھذا المدخل في الواقع العملي لألسباب التالیة 
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  :عملیاً ـ عملیة التكامل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة لیست یسیرة  ١
أن طریقة العلم والتقنیة ) ٢٠٠٤,٧,Yager & Barbara ( یبینفي ھذا الصدد و    

الزوایا؛ فالقلیل من المشكالت تكون محددة في والمجتمع تعتمد على تحدید المشكلة من كل 
علم واحد فقط، أما معظم المشكالت المرتبطة بالعلوم تكون في الواقع مرتبطة بالسیاق الكلي 
للواقع، فالعوامل المسببة لھا تكون متعددة ومتشابكة، وال یمكن حل مثل ھذه المشكالت إال 

 .بالنظر إلیھا وفق سیاقھا الكلي 
 الطالب بین جوانب العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة  وأعمار لسھل دائماً التوفیقـ لیس من ا ٢
 االجتماعیة والتقنیة الطالب ولكن تطبیقاتھ فقد یكون الموضوع العلمي سھل الفھم على     
 . معقدة، أو فیھا جدل واسع      
 األمانیةأثناء عملیات تصنیع نماذج تقنیة تحتاج إلى تعمق في التربیة  األخطار المحتملةـ  ٣

 .لكل من المعلمین والطلبة       
 لعملیات الالزم والوقت ،واإلمكانات ،یقابلھا مشكالت توافر األجھزة األوجھ التقنیة للعلمـ  ٤

 . التصمیم والتنفیذ       
ً حتى بعض المعلمین ـ ولذا یصعب ال یدركھا الطالب ـ و بعض مشكالت المجتمعـ  ٥  أحیانا

 .فھم العالقة بینھا وبین العلم والتقنیة      
 في عالیة للمعلمین وكفاءة تتطلب خبرة ،ومقررات العلم والتقنیة والمجتمع تدریس برامجـ  ٦

 المجتمع عالقتھا بالعلم وأثرھا على وتحدید االجتماعیةالتصمیم والتنفیذ للتقنیة والقضایا      
 .والبیئة      
-Cho )(ویؤكد  .التخطیطفي البالد العربیة ومنھا مناھج العلوم مركزیة  مناھج التعلیمـ  ٧

Jungil للمعلم دور في تخطیطھا، بل ینفذ ما جاء فیھا، ولذا فأن إدخال  أنھ لیس ٢٠٠٢
قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة البد أن توضع أثناء تخطیط وتطویر 

ً، حیث ً، وھذه العملیة مكلفة كثیرا أنھا تتطلب إعادة تطویر المناھج  كما أن  المناھج مركزیا
 .    تدریس مثل ھذه القضایا المعلمین یحتاجون إلى تدریب على 

 یعد من تعلیمیة وأجھزة الحالیة وعدم توفر معامل وورش عمل وأدوات تصمیم المدارسـ  ٨
     .والبیئة  والتقنیة والمجتمعأھم المعوقات لتطبیق وتنفیذ برامج العلم       
  التوجھ لمثل ھذا  غیر مجھزة ومكیفة ،واالجتماعیة ،والتنفیذیة ،اإلداریةو البیئة التعلیمیة ـ ٩

 القبول  الجدول المدرسي، نظام فاألنظمة والقوانین واللوائح معدة للنظام التقلیدي،      
                .نظروإعادة  القبول والتقویم وغیرھا،  بحاجة إلى مراجعة     

( ما ذكره    STSEوالبیئةالموجھة إلى مدخل العلم والتقنیة والمجتمع  ومن االنتقادات     
Shamos,٣٨م،٢٠٠٥(المذكور في خان )  ١٩٩٥ : ( 

 آنیة، وال یعتمد ومشكالت بأن العلم نشاط اجتماعي، یتناول قضایا STSEـ قبول مدخل  ١
 .على تراكم المعرفة      
      .لیس وجھات نظر  العلم ـ ضیاع الوقت في تكوین وجھات نظر خاصة بالطلبة، ألن ٢



                                                  - ٥٢ -                                                 
 
 
 الصفیة الطلبة باألنشطة نھ ضد العلم؛ وذلك بتركیزه على الكیف أكثر من الكم، حیث یقومـ أ ٣

 لیتمكنوا المعرفیة السابقة لدیھم تعدیل البنیة والالصفیة التي تساعدھم على إعادة تركیب     
 على اكتساب المناسب بشأنھ، وھذا ال یساعد الطلبة اتخاذ القرار من فھم الموقف الجدید ثم     
 وتضیف نعیمة عبد الواحد .ق، ومفاھیم، وقوانین، ونظریاتالعلم، من حقائ أساسیات    
 لتي تواجھ تطبیق مدخل العلم االصعوبات  أن) م١٩٩٩(وأماني العوضي ) م ١٩٩٣(     
 :والتقنیة والمجتمع     
ً ـا للناس كافــ المعرفة العلمیة ال تتوافر كلھ ١   ةــالعلمی اتــللمنظم منھا ملكة؛ بل أن كثیرا

ً من إال في نطاق تداولھاوالصناعیة والتجاریة والحكومات، وال یمكن        الصعب محدود، مثال
 الغازات تسبب تشوھات األجنة، أو معلومات عن بعض العقاقیر التيالحصول على      
 .المنشآت النوویة ومعلومات عن   الكیمیائیة والبیولوجیة السامة، األسلحة     
 ،واقتصادیة ،اجتماعیةـ ترتبط مقررات القضایا االجتماعیة بمفاھیم تتضمن اعتبارات  ٢

ً ما تكون على ،وأخالقیة ،وجمالیة ،وسیاسیة      ً من التجرید، وكما  مستوى عالٍ  كثیرا  نسبیا
  .القضایا والمشكالت في المدرسة تتطلب مھارات عالیة لمعالجة ھذه      
٣  ً  بیئات اجتماعیة ، فھناكـ إن مدخل العلم والتقنیة والمجتمع یحتاج إلى بیئات أكثر انفتاحا

 .مداخل التدریس  ھذا النوع منوثقافیة وسیاسیة وتعلیمیة لم تتكیف مع      
ً لتدریس قضایا ومشكالت العلم ٤ ً لیس مؤھال  ألن والمجتمع والتقنیة ـ معلم العلوم المعد حالیا

 والمشكالت القضایا واألھم من ذلك ترجمة التقنیةمعلوماتھ وخبراتھ لیست كافیة لفھم المادة     
  .اجتماعیة، وربطھا بواقع المجتمع الذي یعیش فیھ إلى قضایاالعلمیة والتقنیة     
 وتأكدت المعلمین ـ منـ  خالل العقود الماضیة تكونت شخصیة مھنیة لمعلم العلوم ـ وغیره  ٥

 معلم العلوم لمجموعة األقسام، وألن المتخصصة شخصیة االعتباریة في صورة األقسامال     
 االجتماعیة بالمادة یتطلب منھ ربط القضایا  ،والمجتمع والبیئة والتقنیة في مدخل العلم     
 .المھني لمعلم العلوم فھم على أنھ تھدید للمضمون یُ لذا فأن ھذا المدخل   ،العلمیة والتقنیة     

 بسبب تعود والبیئةـ صعوبة صیاغة أسئلة التقویم وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع  ٦ 
 .المعلمین على أسالیب وأدوات التقویم التقلیدیة       

 

إلى أنھ عند تدریس منھج قائم على مدخل ) م٢٠٠١(وقندیل ) م١٩٩١(كما یشیر الخلیلي     
 :العلوم عدة صعوبات ومشكالت منھا العلم والتقنیة والمجتمع قد یواجھ معلم 

 كالحاجة إلى التقنیات  ،أي أن األوجھ التقنیة للعلم تقابلھا مشكالت:  المشكالت التعلیمیةـ  ١ 
 وعدم وضوح ،واستراتیجیات التدریس ،واإلمكانات الالزمة ،وتوافر األجھزة ،التعلیمیة      

 .والمبررات لتضمین موضوعات وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع  ،األھداف     
 لمجتمع واھتماماتھ ا واتجاھاتوتتمثل بالدعم والوعي االجتماعي : المشكالت االجتماعیةـ  ٢

 .والتقنیة والمجتمع بقضایا التكامل والتفاعل بین العلم     
 والتقنیة المبنیة وفق مدخل العلم یتطلب تدریس المقررات والمناھج:  المشكالت الشخصیةـ  ٣  

        وتخطیطیة عالیة وقدرات تدریسیة ،إعداد المعلم بحیث یمتلك خبرة ومھارات ،والمجتمع       
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 وتتمثل في صعوبة صیاغة أسئلة التقویم وفق أھداف العلم والتقنیة :  المشكالت المھنیةـ  ٤

 .والمجتمع بسبب التعود على النمط التقلیدي      
 

 :ورغم وضوح ھذه المعوقات إال أنھ یمكن التغلب علیھا ومعالجتھا من خالل 
o  تدریب المعلمین على التدریس وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع وتوعیتھم بأھمیتھ من

 خالل عقد الدورات التدریبیة، وتشجیعھم على تناول قضایا ومشكالت واقعیة تھم المجتمع
o التعلیمیة في المدارس  توفیر األجھزة والمستلزمات. 
o  إتاحة الفرصة للطالب للعمل، والتعلم التعاوني في مجموعات، وتعویدھم على التعبیر عن

 .آرائھم وأفكارھم بحریة داخل غرفة الصف وخارجھ 
o ر تنویع مصادر المعرفة، وعدم االكتفاء بالكتاب المدرسي المقر   . 
 :تحلیل المحتوى    

 :مفھوم تحلیل المحتوى 
أسلوب یستخدم إلى جانب أسالیب أخرى؛ لتقویم ) " ٤٨م،١٩٩٦(ویعرفھ اللقاني والجمل        

للتوصل إلى  ،ووحدة التحلیل ،المناھج من أجل تطویرھا ، وھو یعتمد على تحدید أھداف التحلیل
لى وبالتالي تكون نتائج ھذه العملیة إ ،م أو  فكرة ما، أو أكثرـمدى شیوع ظاھرة أو احد المفاھی

 تحدد اتجاه التطویر فیما بعد ،جانب ما تم الحصول علیھ من نتائج من أسالیب أخرى ومؤشرات
  

علمي إحصائي یھدف إلى  أسلوب"  أن تحلیل المحتوى) ١٧٣م، ٢٠٠٢( ویضیف صبري      
 الباحث ھذه المواد، تحویل المواد المكتوبة إلى بیانات عددیة كمیة قابلة للقیاس، حیث یستقصي

ً علمیة مترابطة ویتم تحلیل المحتوى من خالل أدوات تعرف  .ویحللھا ویبني علیھا أحكاما
، ویستخدم في ووحدات التحلیل ،بأدوات تحلیل المحتوى، وھى تختلف من حیث فئات التحلیل

 : ومما سبق یتضح أن تحلیل المحتوى.  "تقویم الكتب والمناھج الدراسیة والحكم على جودتھا
o  أو عملیة إجرائیة ریقة طأسلوب أو. 
o تحلیل المحتوى یتم بطرق كمیة تعتمد على الحصر العددي لوحدة التحلیل المختارة . 
o وھو ما أشیر إلیھ  ،دون اللجوء إلى التأویل ،تحلیل المحتوى یقتصر على ما كتب أو قیل

 .بأنھ وصف موضوعي وكمي 
o  إعدادھا في ضوء طبیعة تحلیل المحتوى یتم في ضوء تحدید فئات التحلیل التي یتم

والھدف من التحلیل لكي یستخدم في وصف ھذا المحتوى بأعلى نسبة ممكنة  ،المحتوى
 . وبما یتیح إمكانیة التحلیل واستخراج النتائج بأسلوب میسر  ،من الموضوعیة والشمول

أسلوب إجرائي لوصف مكونات المحتوى التعلیمي  :بأنھ ویمكن تعریف تحلیل المحتوى   
 في صورة كمیة أو غیر كمیة من اجل تحدید  ھذه المكونات الدراسي أو المادة التعلیمیة ھجللمن

 . بصورة موضوعیة وشمولیة  وتفسیرھا
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 :أھمیة تحلیل محتوى المناھج والمقررات الدراسیة 
 المادة أجزاء بین العالقة دراسة في والخبراء المھتمین یفید المحتوى تحلیل أسلوب    

 في یفید كما المنھج، أھداف وبین بینھا االتساق مدى ومعرفة الكلیة لصورتھا المكونة
 محمود ( لھا المالئم الوقت وتحدید ، المختلفة الدراسیة المستویات في معینة مواد وضع
 )٩٥ص م،٢٠٠٤،طعیمة (و ،)١٢٢، م٢٠٠٥( هللا فتح یلخصو .)١١٧ص م،٢٠٠٥
 : یلي كما الدراسیة المقررات تحلیل أسلوب أھمیة

o  یعد أسلوب تحلیل المحتوى من أھم األسالیب التي تساعد على تقویم المقررات الدراسیة
أو مدى  ،وأكثرھا دقة، حیث یھدف إلى إصدار الحكم على مدى جودة المضمون للمنھج

ً مراعاة ھ ً كمیا  .ذا المنھج لمعاییر محددة، وذلك من خالل التعبیر عن المادة المكتوبة تعبیرا
o  یساعد في الوقوف على المعارف والمھارات األساسیة والفرعیة والمتدرجة التي یحتاج

 .الطالب إلى تعلمھا 
o حیث تتركز السلبیات فیما ینقص المناھج من  ،الكشف عن ایجابیات وسلبیات المناھج

 .  إمكانیات في تحقیق األھداف التعلیمیة التي تصاغ لتحقیق طموحات المجتمع 
 

 :أن تحلیل محتوى المقررات الدراسیة ) ١٦٨م ،١٩٩٦(سعید، وعمار ویضیف       
 القوة ـ یساعد مخططي ومؤلفي الكتب الدراسیة والمختصین والمھتمین بجوانب ١

  .     حذفھ بما یجب تضمینھ وما یجب وتحسینھا والضعف وإعطاء أساس لمراجعتھا     
 استخدامھا  على وضع مواد مساعدة إلثراء المقررات الدراسیة، وتدریب المعلمینـ  ٢

 .وتدریسھا      
 الباحثین تشجعـ استخدام أسلوب تحلیل المحتوى یساھم في تقدیم منھجیة للبحث  ٣

 لى تحسینھاع یساعد الدراسة وھذاوالمھتمین والمعلمین للقیام بتحلیل المقررات      
 .جوانب القصور عند التألیف وتجنب ،وتطویرھا باستمرار    
 وتحدید ،تألیفھا فيـ  تحلیل المقررات الدراسیة یكشف عن القیم واالتجاھات الشائعة  ٤

 الذي یعیشون فیھ، كما والمجتمع المتعلمینمدى تناولھا لقضایا ومشكالت وحاجات       
  .األفضل في المستوى التعلیمي الدراسیة في الدول بالمقرراتیساعد على مقارنتھا       

 :إجراءات وخطوات تحلیل المحتوى 
 .ـ تحدید الھدف من التحلیل  ١
 . ـ تحدید مجتمع وعینة التحلیل  ٢
 .ـ تحدید فئات التحلیل  ٣
 . ـ تحدید وحدات التحلیل  ٤
 .ـ بناء وتصمیم أدوات التحلیل  ٥
ً وتحلیلھا وتفسیرھا  ٦  .  ـ القیام بعملیة التحلیل وجمع البیانات كمیا
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 :ـ صدق التحلیل ٥ 

و یتم حساب صدق التحلیل . ویقصد بھ أن تقیس أداة التحلیل بكفاءة ما وضعت لقیاسھ    
التعریف : محكم أو اثنین مع توفیر األدوات اآلتیة  من خالل عرض نتائج التحلیل على

وفي ضوء مراجعة المحكم لھذه  .نتائج التحلیل، مادة التحلیل ،اإلجرائي لفئات التحلیل
 . )٣٩١من ص٢٠٠٤عطیفة،(المكونات یمكن التنبؤ بصدق عملیة التحلیل 

 
 :ـ ثبات التحلیل  ٦ 

 مرتین التحلیل بعملیة القیام عند متقاربة نتائج أو نفسھا النتائج على الحصول بھ ویقصد   
 إلى التحلیل بعملیة أخر محلل یقوم أو أسابیع، ثالثة عن یقل ال بینھما زمني بفاصل متتالیتین

 تتوفر أن على األول، المحلل وخبرات مھارات نفس یمتلك أن على األول المحلل جانب
 المحلل بین االتفاق نسبة طریق عن الثبات معامل حساب یتم ثم لكلیھما، متشابھة ظروف
 األشخاص، عبر الثبات ویسمى والثاني األول المحلل بین أو الزمن عبر الثبات ویسمى ونفسھ
  : اآلتیة ھولستي معادلة باستخدام الثبات معامل یحسب الحالتین كال وفي

 
٢  ١  ٢ =C . R 

                                          : أن حیث
 C.R  = الثبات معامل  

  ٢M  = والثاني األول التحلیل بین أو( المحللین بین علیھا المتفق الفئات (  
 N١+N٢٣٣ ،م،٢٠٠٦، هللا فتح ( المحلالن إلیھا توصل التي الفئات مجموع = ٢(. 
 

 : المحتوى تحلیل ضوابط
ً  المحتوى تحلیل عملیة في المستخدمة الفئات تعریف  ـ ١ ً  تعریفا ً  واضحا  ضوء في محددا

 . المحتوى تحلیل عملیة من الغرض       
ً  المحتوى تحلیل بموضوع المتصلة المواد تصنیف  ـ ٢ ً  تصنیفا   الفرصة تتاح ال حتى منھجیا

 . یرید ما وكتابة باختیار یللالتح بعملیة المحلل  لقیام   
 .مھمة وموضوعیات وقضایا أفكار من محتواھا وتأكید المادة أھمیة لمعرفة الكمي األسلوب استخدام ـ ٣
  ٣٩٦ص ،م٢٠٠٤ عطیفة، ( النتائج وتدوین التحلیل أداة استخدام كیفیة توضح تعلیمات وضع ـ ٤
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  : الیمن في ومستقبلھ العلوم تعلیم واقع

 : أ ـ الموجھات التشریعیة والتنمویة للتعلیم
یعد التعلیم من الخدمات االجتماعی ة األساس یة الت ي ترع اه الدول ة وت وفره لجمی ع أف راد        

أن التعل یم " م ن الدس تور ) ٩(المجتمع، وقد كفلھ الدستور وأطرتھ القوانین؛ إذ أكدت المادة 
) ٣٢(وأشارت المادة " والصحة والخدمات االجتماعیة أركان أساسیة لبناء المجتمع وتقدمھ 

ً، تكفلھ الدولة بإنشاء مختل ف الم دارس والمؤسس ات الثقافی ة أن الت"  علیم حق للیمنیین جمیعا
والتربویة والتوسع فیھا بحسب اإلمكانات وتھتم الدولة خاصة بنم و الش باب الب دني والعقل ي 

 .)٦م، ص١٩٩٢الدستور الیمني،(" والخلقي 
 : المنطلقات العامة لمناھج التعلیمـ  ١

  لعامة لمناھج التعلیم العام في الیمن فقد حددت أھداف تعلیم العلوم بما یليأما المنطلقات ا    
ً من مستحدثات العلم والتقنیة ١ ً كافیا  في محتوى ودمجھا ـ تضمین المناھج الدراسیة قدرا

 .ایجابیة لدى المتعلمین  مھنیة وحرفیة المناھج واألنشطة التعلیمیة ، وتكوین اتجاھات     
 التعامل واكتساب مھارات ومشكالتھا، الواعي للتقنیة الحدیثة والمعلوماتیة وأھمیتھااالستیعاب ـ  ٢

       .واإلنسانیة  بما یخدم المجتمع الیمني ، واإلسھام في تطویرھاوإتقان استخدامھا ،معھا      
 والبشریة على والثقافیةـ  فھم العالقات المتصلة بالبیئة الطبیعیة والجغرافیة واالجتماعیة  ٣

 والمفاھیم وتوظیف ھذه الحقائق واإلسالمي والعالميالمستوى المحلي والوطني والعربي       
  .بإیجابیة وفاعلیة في الحیاةوالعالقات       
 مجاالت ـ  تنمیة وعي المتعلم بحسن التصرف الفعال تجاه التطبیقات العلمیة والتقنیة لمختلف ٤

 .حافظة على صحتھ وبیئتھ وحمایة الثروات الطبیعیة العلوم ومحاورھا والم    
 ومھارات البحث العلمي، أسالیباكتساب مھارات التفكیر العلمي والناقد والموضوعي، وإتقان ـ  ٥

 الظواھر واألحداث  واستخدام النتائج في تفسیر وتنظیمھا ومعالجتھاجمع المعلومات وتحلیلھا      
      .المناسب  واتخاذ القرار واستشراف آفاقھ وحل المشكالت والتنبؤ بالمستقبل،     
 ،العلمیة والعملیات ،والنظریات ،والمبادئ ،والتعمیمات ،والمفاھیم ،ـ استیعاب الحقائق ٦

 الكونیة واالجتماعیة، تفسیر الظواھروتنمیة قدرات التعامل معھا، واستخدامھا في      
  .رفاھیتھ وحل مشكالتھ وتوفیر أسباب با  وخدمة اإلنساناإلیمان وتوجیھھا نحو تعمیق     
ً في ـ إدراك أھمیة التطور التقني ودوره في مواجھة متطلبات التنمیة الشاملة، ٧  بناء  ومساھما

 .والتطور الشامل للوطن  التقدم العلميالمجتمع المنتج وفي صنع       
 .العمل وإتقانھ  لحاجاتلتخصصیة المناسبة ـ اكتساب المھارات الحدیثة العملیة والمھنیة ا ٨
 الریاضیة األنشطة وممارسةـ االھتمام بنموه وصحتھ واستیعاب القواعد الغذائیة والصحیة  ٩ 

  .والمتوازن لضمان النمو الجسمي السلیم       
 السكان ومشكالت قضایاـ االھتمام الواعي بالقضایا التي تمس حیاة الفرد والمجتمع مثل  ١٠

 وتعلیم الفتاة واألمیة ، وحقوق اإلنسان ، والمرض، والثأروالبیئة، والصحة، والمیاه والفقر       
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 .)٨م، ص٢٠٠٠وزارة التربیة،( ونحوھا       
 

 :  ـ محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ٢
توزی ع تدرس مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة بشكل منفصل، والجداول التالیة توضح      

 .) م٢٠٠٠وزارة التربیة،(وحدات مقررات العلوم في الصفوف الثالثة 
 توزيع وحدات مقرر الفيزياء  بالمرحلة الثانوية)  ١(  جدول 

 عدد الوحدات الوحدات الدراسیة المقرر

 الفیزیاء أول ثانوي
علم الفیزیاء والقیاسات الفیزیائیة ـ الحركة في خط مستقیم ـ خواص 
المواد الصلبة والموائع ـ الشغل والقدرة والطاقة ـ الكھرباء الساكنة ـ 

 .  التیار الكھربائي ـ القیاسات الحراریة ـ اثر الحرارة على األجسام 
 

٨ 

الفیزیاء ثاني 
 ثانوي

وریة ـ الموجات الصوتیة ـ النغمات توازن األجسام الصلبة ـ الحركات الد
( الصوتیة والرنین ـ الضوء وأجھزة اإلبصار ـ الدینامیكا الحراریة ـ المحركات 

 الحراریة والتلوث البیئي ـ ) اآلالت 
التیار المستمر ـ المغناطیسیة والتأثیرات المغناطیسیة للتیار الكھربائي  ـ 

 .القیاسات الكھربائیة للتیار 

١٠ 

ثاني  الفیزیاء
 ثانوي

ـ اإللكترونیات ـ األجھزة ) المتناوب ( كمیة التحرك والمقذوفات ـ التیار المتردد 
اإللكترونیة ـ الفیزیاء الذریة ـ اإلشعاع والمادة ـ الفیزیاء النوویة ـ الطاقة 

 . الشمسیة ـ الفیزیاء الكونیة 
 

٩ 

 ٢٧ اإلجمـــــــــالــي
 

 توزیع وحدات مقرر الكیمیاء بالمرحلة الثانویة)  ٢( جدول 
عدد  الوحدات الدراسیة المقرر

 الوحدات

الكیمیاء أول 
 ثانوي

علم الكیمیاء وتطوره ـ  لمحة تاریخیة عن تطور مفھوم الذرة ـ 
 ً تركیب الذرة والقانون الدوري ـ عائالت العناصر وتصنیفھا وفقا

 ـ )  ١A(الرئیسة األولى لخواصھا الدوریة ـ عناصر المجموعة 
ـ التفاعالت الكیمیائیة )  ١١A( عناصر المجموعة الرئیسة الثانیة 

 .والمعادالت الموزونة ـ الكیمیاء العضویة  

٨ 

الكیمیاء ثاني 
 ثانوي

عناصر المجموعة الرئیسة الثالثة ـ عناصر المجموعة الرئیسة 
الرابعة ـ  عناصر المجموعة الرئیسة الخامسة ـ عناصر المجموعة 

الرئیسة السادسة ـ عناصر المجموعة الرئیسة السابعة ـ عناصر 
المجموعة الرئیسة الثامنة ـ سرعة التفاعالت الكیمیائیة واالتزان 

یوني في المحالیل المائیة ـ الھیدروكربونات الكیمیائي ـ االتزان األ
 . األروماتیة ـ المركبات العضویة األكسجینیة 

١٠ 

الكیمیاء ثالث 
 ثانوي

العناصر االنتقالیة ـ الطاقة الحراریة المصاحبة لتغیرات المادة ـ الطاقة 
الكھربائیة وتفاعالت األكسدة واالختزال ـ الطاقة والتفاعالت النوویة ـ 

مركبات النیتروجین العضویة ـ الكیمیاء الحیویة ـ الذھب األسود ـ 
 صناعات كیمیائیة في خدمة اإلنسان ـ الكیمیاء والبیئة 

٩ 

 ٢٧ إلجمـــــالــــيا
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 توزیع وحدات مقرر األحیاء بالمرحلة الثانویة)  ٣( ول جد
عدد  الوحدات الدراسیة المقرر

 الوحدات
األحیاء أول 
 ثانوي

مظاھر الحیاة ـ تصنیف الكائنات الحیة ـ التغذیة ـ النقل في  
 ٧ . الكائنات الحیة ـ التنفس ـ اإلخراج ـ تركیب األرض 

 األحیاء ثاني
 ثانوي

انقسام الخلیة ـ األنسجة ـ الدعامة والحركة ـ العملیات الحیویة في 
 ٧ الحیوان والنبات ـ المناعة ـ البیئة واألنظمة البیئیة ـ الجیولوجیا 

األحیاء ثالث 
 ثانوي

الجھاز العصبي ـ التنظیم الھرموني ـ أساسیات علم الوراثة ـ 
البیئة ومشكالتھا ـ تاریخ الوراثة الجزیئیة ـ التقانة الحیویة ـ 

 .األرض 
 

٨ 

 ٢٢ اإلجمــــالـــي

 
   :ب ـ نقاط الضعف في التعلیم الثانوي 

مدة التعلیم الثانوي ثالث سنوات بعد التعلیم األساسي، ویعتبر الصف األول الثانوي      
ً تدرس فیھ مواد موحدة لجمیع الطالب ومنھا األحیاء والكیمیاء والفیزیاء  ً ومشتركا عاما
ً من الصف الثاني ثانوي یتجھ الطالب ألحد المسارین فیلتحق بالقسم  والریاضیات، وابتدأ

القسم األدبي، ویستمر طالب الصف الثاني والثالث الثانوي علمي بدراسة المواد العلمي أو 
 . السابقة، بینما ال تدرس ھذه المواد لطلبة القسم األدبي 

 

م  بأن التعلیم الثانوي یمثل ركیزة السلم ٢٠١٠ـ ٢٠٠٦وقد أكدت الخطة الخمسیة الثالثة      
التعلیمي، ومرحلة مھمة إلعداد األفراد للحیاة الجامعیة أو العملیة، ألنھ یمثل حلقة وصل 

من % ٩٨بین مرحلة التعلیم األساسي والجامعي في السلم التعلیمي، حیث یلتحق بھ 
 ) . ١٥م ص ٢٠٠٧إستراتیجیة تطویر التعلیم الثانوي ( یم األساسي مخرجات التعل

 

رفع معدل االلتحاق بالتعلیم الثانوي من الفئة العمریة " كما حددت الخطة ھدفھا في   
م مع تقلیص فجوة االلتحاق بین ٢٠١٠ عام بحلول%  ٥٠,٦سنة إلى ) ١٧ـ١٥(للسكان 

ً إلى تزای. الریف والحضر  د االھتمام في السنوات األخیرة بتطویر وتشیر الخطة أیضا
التعلیم بصورة عامة في ظل التطورات التقنیة المتسارعة والذي یتطلب إعادة النظر في 

، ویسعى التعلیم الثانوي أھدافھ وأولویاتھ وتجوید مخرجاتھ بما یتناسب مع احتیاجات التنمیة
 :ثالثة أھداف أساسیة  إلى تحقیق

ً ـ تقویة وتوسیع أفكار  ١  الطالب ومعارفھم ومھاراتھم والمفاھیم التي اكتسبوھا مسبقا
 .  من التعلیم األساسي      
 . )المتوسط والجامعي ( ـ إعداد الطالب لمواصلة تعلیمھم العالي  ٢
  .) ٣ص م٢٠٠٧تطویر التعلیم الثانوي، إستراتیجیة( إعداد الطالب للحیاة العملیة  ـ ٣
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 م إلى عدد من نقاط الضعف٢٠١٥ـ٢٠٠٧ة التعلیم الثانوي إستراتیجیأشارت ما ك         
 :في المناھج الدراسیة في المرحلة الثانویة منھا    
o المناھج الحالیة تغلیب الجوانب النظریة على الجوانب العملیة التطبیقیة، حیث ال تشتمل 

 .على أیة مواضیع ذات عالقة بمھارات الحیاة العملیة 
o ھا على تنمیة مھارات التفكیر، وال تساعد على اكتساب المھاراتكثافة المحتوى وعدم قدرت، 

 .وال تعدھم للحیاة الیومیة  ،والكفایات المرغوبة، وال تتواءم مع احتیاجات الطالب
o  ضعف التكامل بین مناھج التعلیم الثانوي والبرامج الدراسیة في مؤسسات التعلیم العالي 
o  وحفظ المادة، وال یساعد على اكتساب مھارات التعلم یركز التعلیم الثانوي على التلقین

وحل  ،والتفكیر العلمي والناقد، ومھارات التفكیر اإلبداعي، ومھارات االتصال
المشكالت، ومھارات البحث العلمي، ومھارات استخدام الحاسوب، والعمل في فریق، 

 ) .٧ص م،٢٠٠٧مطھر،(والتعلم المستمر في مراحل الحیاة  ،ومھارات التعلم الذاتي
o  في عام % ٣٩,٦سنة، تمثل ) ١٧ـ١٥(نسبة االلتحاق بالتعلیم الثانوي من الفئة العمریة

م، ومن ٢٠٠١في العام %) ٦٣,٧(م، مقارنة بالمعدل اإلقلیمي والعالمي ٢٠٠٤/٢٠٠٥
  ،یلتحقون بالقسم األدبي% ٣١من الطالب مقابل % ٦٩ھذه النسبة یلتحق بالقسم العلمي 

 :وھذا یمثل أحد العوامل الھامة في ضعف مخرجات التعلیم العام من حیث قدراتھم على 
 . ـ االلتحاق بالتعلیم العالي١    
 مطھر،(  التقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع في: الیونسكو (ـ االلتحاق بسوق العمل  ٢

 ):٦ص م٢٠٠٧
مصممة إلعداد الطالب لمواصلة التعلیم رغم أن البیئة الحالیة للتعلیم الثانوي العام      

الجامعي، إال أن الواقع یشیر إلى أن االنتقائیة في القبول لدى مؤسسات التعلیم العالي 
وتظھر اختبارات القبول . من خریجي الثانویة العامة % ٤٠تحول دون التحاق أكثر من 

% ١٣ت، ولذا فأن في الكلیات العلمیة في الجامعات ضعف الطالب في العلوم والریاضیا
یختارون % ٨٧مقابل   ،من خریجي الثانویة العامة یختارون التخصصات العلمیة

، یمنللمع التوجھات التنمویة المتسارعة  ىشاالتخصصات األدبیة واإلنسانیة، وھذا ال یتم
ویزید من نسبة األمیة العلمیة والبطالة، وال یساعد على مكافحة الفقر وحل القضایا 

 .  )٣٣م،٢٠٠٧مظفر،(التي یعاني منھا المجتمع والمشكالت 
 :   ج ـ توجھات الیمن المستقبلیة للتعلیم الثانوي عامة وتعلیم العلوم خاصة

تسعى الیمن إلى تطویر النظام التعلیمي واالستفادة من تجارب الدول األخرى ذات       
ساعد األفراد على والثقافي المتقارب مع المجتمع الیمني، بما ی ،المستوى االجتماعي

وفي ھذا الصدد أشار التقریر  .التقنیة في مختلف مجاالت الحیاةاكتساب الثقافة العلمیة و
الذي صدر عن المؤتمر الدولي  لتطویر التعلیم الثانوي الذي عقد في سلطنة عمان 

ً بمجموعة من ٢٠٠٢ م؛ أن ما نتعلمھ بشكل فعال في المدرسة من األفضل أن یكون محددا
 الكفایات العامة الشاملة والضروریة  لكافة أنواع المھن والقابلة للتطبیق في مختلف

 . )٤٣م، ٢٠٠٧العباسي،(المجاالت والظروف 
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وتمثل العملیات األساسیة اآلتیة عناصر أساسیة لتنظیم مناھج التعلیم الثانوي المناسب 
 .وعلى وجھ الخصوص تعلیم العلوم 

 من أنا وإلى أین أذھب ؟ ( واألطر االجتماعیة المستقبلیة  المسارات الحیاتیة •
 ) كیف افھم العالم وأتواصل معھ ؟( ووسائل االتصاالت  تعدد المعارف  •
 تشكیلة؟كیف أصف العالم من حولي وأقوم بتحلیلھ وأسھم في ( البیئات والتقنیة  •
      

ً لمواجھة بعض التحدیات التي تواجھ      ً مساعدا وتمثل ھذه الموجھات والمعطیات عامال
 :العملیة التعلیمیة في الیمن ومنھا 

o نین ذوي قدرات عالیة للعمل في مجال التقنیة تخریج مواط. 
o  المجاالت إعداد مختصین  للتدریب على مھارات استخدام التقنیة في جمیع.  
o المجتمع والبیئة  إعداد مدرسین ذوي كفایات عالیة لتدریس مناھج تتضمن مداخل العلم والتقنیة. 
o  التقدم العلميإعداد جیل لدیھ القدرة على تعلم مھارات جدیدة لمسایرة 
o والتقني، األمر الذي یحتم ضرورة تشجیع األنشطة التقنیة بالمدارس. 
o بالعلم والتقنیة تدریب الكوادر المؤھلة وتمكینھم من العمل في قطاعات مختلفة ذات صلة. 

 :البد من القیام ببعض اإلجراءات  ولمواجھة ھذه التحدیات      
ً من األبحاث ضمن المضا ١  المدرسة بجمیع  مین الواسعة التي تعمل فیھاـ إجراء مزیدا

 .تماعیة والثقافیة واالقتصادیة ظروفھا االج     
 ـ بناء وتنظیم مناھج العلوم في ضوء المتغیرات االجتماعیة والثقافیة العامة التي تحیط٢

 .بالعملیة التعلیمیة والتربویة      
 من ج نب والتقني بالتقدم العلميـ ربط محتویات مناھج العلوم وطرائق تدریسھا ٣

 .  بعملیة التنمیة الشاملة  التربیةوبمشكالت المجتمع من جانب أخر ، حتى ترتبط      
 . أغراضھا  وخدمةـ ربط التعلیم الثانوي العام بمتطلبات واحتیاجات التنمیة الشاملة  ٤
   . المواطنینوالتقنیة لجمیع  ،ونشر الثقافة العلمیة ،ـ تفعیل دور التعلیم المستمر ٥
 .ـ إدخال الحاسب اآللي ضمن مناھج التعلیم العام، ومقررات التقنیة وتنمیة التفكیر  ٦
 مسایرتھا منمراجعة مناھج التعلیم بشكل مستمر وخاصة مناھج العلوم للتأكد ـ  ٧

 . لتوجھات العالمیة ولتطلعات احتیاجات المجتمعل       
ً االھتمام بإعداـ  ٨  د المعلم وتدریبھ على فھم التفاعل بین العلم  والتقنیة والمجتمع أھدافا

 . ومحتوى وطرائق تدریس، وأسالیب  تقویم       
 العباسي، مطھر(  ـ االعتماد على أسالیب التدریس العملیة والتقلیل من األسالیب النظریة ٩

 ) .٤٤، صم٢٠٠٧      
كما یمكن االستفادة من وثیقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول األعضاء بمكتب       

 :حول بعض نماذج التعلیم الثانوي العام والتقني وھي )  م٢٠٠٠(التربیة العربي لدول الخلیج 
ً  البسیطـ قبول مبدأ تطعیم التعلیم الثانوي العام بشئ من التعلیم المھني  ١   الذي یتخذ طابعا

ً، وبقدر یسیر من       ً أو عملیا  .الثقافة العلمیة  تطبیقیا
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  .الطلبة كثقافة عامة لجمیع)  Polytechnic(  ـ توفیر تعلیم متعدد التقنیات ٢ 
 الشاملة بحیث  المدرسةـ توفیر كل من التعلیم العام والتطبیقي تحت سقف واحد في  ٣

 . واھتماماتھ  ویناسب میولھفیھ یختار الطالب منھا المزیج الذي یرغب      
 

 :على  تحقیق عددا من األھداف  وھذا بالتأكید سوف یساعد     
 وعامة، في محددة ـ مساعدة المتعلم على اكتساب معارف ومھارات وقدرات وكفایات ١   

 من مواصلة تعلیمھ  ھـدوره وتمكن تعزز المجاالت الضروریة النافعة والمفیدة التي        
 .العمل  متطلبات التنمیة وسوق العالي بما یلبي        

       .اإلبداعيـ تنمیة القدرة على امتالك مھارات التفكیر الناقد والتفكیر  ٢   
 واالستفادة منھا استخدامھاـ توعیة المجتمع الیمني بالتقنیة الحدیثة، ومساعدتھم على  ٣   

 .في حل المشكالت االجتماعیة          
 التي المشكالت لحل ،واألسالیب التقنیة ،عدة األفراد على استخدام األدواتـ م ا  ٤  

 .أو غیر العلمیة  ،تواجھھم، وعدم اللجوء إلى األسالیب البدائیة       
 

  
 :مقـدمـة    
ً ألھمیة       العلم والتقنیة للمجتمع، ظھرت حركة التفاعل بین العلم العالقة والتداخل بین نظرا

والتقنیة والمجتمع التربویة، وعقدت المؤتمرات والندوات حول أھمیة وضرورة دراسة 
ً في تعلیم  ً جدیدا التفاعالت والتأثیرات المتبادلة بین العلم والتقنیة والمجتمع واعتباره مدخال

تصمیم البرامج والمناھج واألنشطة التعلیمیة التعلمیة أو سواء من حیث ) التربیة العلمیة(العلوم 
على مستوى التنفیذ والممارسات التدریسیة من قبل معلمي العلوم، كما تعدى ذلك إلى برامج 
إعداد معلمي العلوم، وتدریبھم على استخدام مدخل العلم والتقنیة والمجتمع في التدریس 

ا العلمیة والتقنیة وتأثیرھا على المجتمع والتفاعالت ونتیجة ألھمیة القضای) م٢٠٠٢الدردیري، (
ً وأھمیتھا لمناھج العلوم؛ أجریت العدید من الدراسات واألبحاث العالمیة والعربیة  بینھا جمیعا

 .   والمحلیة تناولت موضوع وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع بطرق وأسالیب مختلفة 
 الحصول  التي تمیا العلم والتقنیة والمجتمع ولتسھیل عرض الدراسات المتعلقة بقضا    
 :علیھا إلعداد ھذه الخطة؛ یمكن تصنیفھا على النحو التالي     
 ومشكالت  قضایا تضمینھاـ دراسات تناولت تحلیل محتوى مناھج العلوم ومعرفة مدى  ١

 .العلم والتقنیة والمجتمع      
  ھماتجاھاتو في تحصیل الطالب  STSـ دراسات تناولت أثر تدریس وحدات وفق مدخل  ٢
 ـ دراسات تناولت قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع كأحد أبعاد عناصر التنور ٣

 .العلمي أو الثقافة العلمیة       
 .ـ  دراسات تناولت فھم الطلبة وآراء المعلمین لقضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع ٤
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 قضا  ومش ت العمل والتق یة وا متع  حتلیل حمتوى م اجه العلوم ومعرفة مدى  تضمیهناأوالً ـ دراسات ت اولت 
    

دراس ة ) ١٩٩١( عب د الم نعم حس ن  اھ اأجرومن أھم الدراسات في ھذا المحور تلك الت ي      
ھدفت إلى الكشف عن مدى تناول كتب العلوم في المرحلة الثانویة العامة ف ي اإلم ارات العربی ة 
المتحدة لجوانب التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع، وذلك ع ن طری ق تحلی ل المحت وى اللفظ ي 

كت ب ) ٣(كت ب أحی اء، و) ٣(و ی اء،كت ب فیز) ٤(و كت ب كیمی اء،)  ٣( ، منھ ا ً  كتاب )  ١٣(لع دد 
 :جیولوجیا، حیث قام الباحث بتحدید جوانب التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع بأربعة جوانب ھي 

 .ـ القضایا والمشكالت الناتجة عن العلم والتقنیة والمجتمع 
 .ـ العلم والتقنیة كمسعى إنساني 

 .ـ الحاجات الشخصیة 
 .نة في المستقبل ـ اتخاذ العلم والتقنیة مھ

وأسفرت نتائج الدراسة عن ت دني معالج ة كت ب العل وم ف ي المرحل ة الثانوی ة لجوان ب التفاع ل    
األربعة، حیث بلغت نسبة ھذه الجوانب في كتب الفیزیاء والكیمی اء واألحی اء والجیولوجی ا عل ى 

لت  ي م ن إجم  الي ع دد الموض وعات ا% ) ١١,٨٢، % ٩,٦%  ١٤,٨٣، % ١٤,١٣( الترتی ب 
وردت بھ  ذه الكت  ب، مم  ا یعن  ي أن محت  وى كت  ب العل  وم الم  ذكورة ترك  ز عل  ى الن  واحي العلمی  ة 

 . األكادیمیة ولم تھتم بقضایا التفاعل مع التقنیة والمجتمع  
الت ي أش ارت إل ى أن ھ )  ١٩٨٦, Bybee  &  Mau( وھذه النتائج ال تتفق مع نتائج دراس ة     

م ن المحت وى الكل  ي % ٢٠ت وى لھ  ذه الجوان ب األربع ة ع  ن یج ب أن ال تق ل نس  بة معالج ة المح
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في المحتوى الحالي لكتب  .للمقرر على طالب المرحلة الثانویة 

وفي كل التخصصات، بحیث یعكس المحتوى فكرة التفاعل ب ین العل م  ،في كل الصفوف ،العلوم
 .  والتقنیة والمجتمع 

 

استھدفت التعرف على مدى تناول كتب العلوم دراسة ) م١٩٩١(وأجرى مدحت النمر      
بالمرحلتین اإلعدادیة والثانویة في مصر للقضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة، وذلك بتحلیل 

ً من كتب المرحلتین اإلعدادیة والثانویة، لتحدید أنواع القضایا ونطاق ) ١٢(محتوى  كتابا
وقد اعتمد الباحث على القضایا والمشكالت . ناول كل كتاب لھذه القضایا معالجتھا ومستوى ت

قضیة ) ١٢(، وھي (١٩٨٦) Bybee & Mauالعالمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة التي توصل إلیھا 
وقد أسفرت نتائج التحلیل عن تدني مستوى  .ة ومشكلة فرعیة ـقضی) ٥٦(ومشكلة رئیسة، تضم 

 ،ففي كتب المرحلة اإلعدادیة. لتین اإلعدادیة والثانویة لتلك القضایامعالجة كتب العلوم للمرح
من عدد صفحات كل % ) ٧، %٣,٥، %٤,٨( بلغت نسبة معالجة كتب العلوم لھذه القضایا 

أما في المرحلة الثانویة فقد كانت النتائج . كتاب في الصف األول والثاني والثالث على الترتیب 
الكیمیاء والفیزیاء (بلغت نسبة معالجة كتب الصف األول الثانوي إذ  ،متدنیة عن الحد المطلوب

على الترتیب، وبالنسبة لكتب الصف % ) ١٧,٢، %، صفر%٨,٢(لھذه القضایا ) واألحیاء 
 دفق ،من تلك القضایا، أما كتب الصف الثالث الثانويجمیعھا الثاني ثانوي الثالثة  فقد خلت 
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في كتب الكیمیاء والفیزیاء % ) ٤، % ٢,٣، % صفر( بلغت نسبة معالجتھا لتلك القضایا 
 .  واألحیاء على الترتیب 

 

فقد أجریا دراسة للتعرف على مدى تضمین   (١٩٩٣)Ching-Soong & Yagerأما     
یة  التي في كتب العلوم في الوالیات المتحدة األمریك)  STS(قضایا العلم والتقنیة والمجتمع 

الطاقة السكان، الھندسة البشریة، الجودة البیئیة، استغالل : وھي )  ١٩٨١,Piel( حددھا 
الموارد الطبیعیة، بحث الفضاء، الدفاع الوطني، الجانب االجتماعي للعلوم، وتأثیر التطورات 

ً في المرحلة) ١١(وقد تم فحص محتوى  ،التقنیة ً من كتب العلوم األكثر استخداما الثانویة،  كتابا
كتب ) ٣: (موزعة كما یلي ) ١٢ـ١٠(كتب بالصفوف ) ٧(، و)٩ـ٧(كتب بالصفوف ) ٤(منھا 

 . كیمیاءكتب ) ٢(فیزیاء، و كتب)٢(ولوجي، ویب
  

بمساحة أقل من  STSوأشارت النتائج أن الكتب الدراسیة التي تم تحلیلھا تناولت قضایا      
لكتب %) ٠,٥(وم بالمدرسة اإلعدادیة، مقابل لكتب العل%) ١١,٥(بمدى یتراوح بین %) ٧(

 .) STS( الفیزیاء بالمدرسة الثانویة، أي أن مستویات الصفوف العلیا أقل معالجة لقضایا
التي تم تحدیدھا، فأن قضیة الطاقة فقط تم )  STS( وبالنسبة لتغطیة الكتب الدراسیة لقضایا 

تناولھا في كل الكتب التي تم فحصھا بالمستویات الصفیة والتخصصات، غیر أن تغطیتھا كانت 
من السرد الكلي لكل كتاب، أما قضایا الجودة البیئیة، والموارد %) ٢(بنسبة ال تزید عن 

من السرد الكلي في %) ٤,٥(تغطیة بنسبة وتأثیرات التطور التقني، فقد كانت أعلى  ،الطبیعیة
أما قضایا الھندسة البشریة وبحوث الفضاء، والدفاع الوطني، فقد حصلت على . كتاب ) ١١(الـ 

 .من السرد الكلي %)  ١(أقل تغطیة في جمیع الكتب؛ حیث كانت تغطیة كل قضیة  أقل من 
 

قضایا والمشكالت التعرف على ال) م١٩٩٣(واستھدفت دراسة صالح صادق صدیق    
المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع التي ینبغي تضمینھا في محتوى كتب العلوم بالمرحلتین 

االبتدائیة والمتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة للقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة  
) ٦(كتب، منھا ) ٩( والمجتمع، وقام ببناء قائمة بتلك القضایا والمشكالت، ثم تحلیل محتوى

كتب للمرحلة المتوسطة للتعرف على مدى تضمنھا لتلك القضایا ) ٣(كتب للمرحلة االبتدائیة  و
 .والمشكالت 

 :قضیة ومشكلة رئیسة ھي ) ١٢(توصلت الدراسة إلى قد و  
 .ـ الصحة العامة واألمراض ٢                 .ـ المصادر المائیة  ١  
        . تلوث الھواء والجو ـ ٤                              .ـ الطاقة ٣  
  .المجاعات ومصادر الغذاء  ـ ٦                    .ـ النمو السكاني ٥  
           .ـ المواد الخطرة  ٨                  .استخدام األراضي  ـ ٧  

         .     ـ  المفاعالت النوویة  ١٠                . ـ المصادر المعدنیة ٩  
     . ـ تقنیة الحرب  ١٢  .ـ انقراض النباتات والحیوانات  ١١
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تحلیل  أما نتائجوكل قضیة ومشكلة رئیسة تضم عددا من القضایا والمشكالت الفرعیة        

والتقنیة  محتوى الكتب فقد كانت تغطیة كتب المرحلة االبتدائیة للقضایا المرتبطة بالعلم
  :والمجتمع كما یلي 

بلغت نسبة  ، حیثاالبتدائيتدني نسبة القضایا والمشكالت في كتابي الصف الثاني والثالث    
من حجم المحتوى على الترتیب، % ) ٦,٣، %٣,٩(تغطیة الكتابین للقضایا والمشكالت 

الخامس والسادس، بینما نسبة التغطیة عالیة في كتب الصف األول والرابع و. العلمي لھما 
% ) ١٣,٥، %١٧,٨، %٢٠,٩، %١٣,٤(حیث بلغت نسبة تغطیتھا للقضایا والمشكالت 

أما في كتب المرحلة المتوسطة فقد كانت . من حجم المحتوى العلمي لكل كتاب على الترتیب 
من  جم %) ٧,٣(تغطیة الكتب للقضایا والمشكالت بشكل عام متدنیة، حیث بلغت النسبة 

لمي لجمیع الكتب، وقد توزعت ھذه النسبة على كتب الصف األول والثاني المحتوى الع
من حجم المحتوى العلمي لكل % ) ١٦,٤، %٤,٤، %١,٢: (والثالث المتوسط كما یلي 

 .كتاب على الترتیب 
دراسة ھدفت إلى معرفة مدى تناول محتوى مناھج العلوم ) م١٩٩٦(الخالدي  حمد وأجرى   

للمرحلتین المتوسطة والثانویة للبنات بالمملكة العربیة السعودیة للقضایا الناتجة عن التفاعل بین 
 ،تكونت عینة الدراسة من جمیع الموضوعات الواردة في كتب العلوم. العلم والتقنیة والمجتمع

وقد بلغ  ،ھـ١٤١٦حتى الصف الثالث الثانوي، في العام الدراسي  ،ول المتوسطمن الصف األ
وأشارت النتائج أن مستوى اھتمام كتب العلوم لطالبات المرحلتین .  تاباً ) ٢٤(عدد الكتب 
بالمملكة العربیة السعودیة بالقضایا الناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة  ،والثانویة ،المتوسطة
ً بتلك القضایا  ،والمجتمع ً بصفة عامة وأن أكثر كتب العلوم اھتماما كتاب العلوم : ضعیف جدا

للصف الثالث المتوسط، وكتاب األحیاء للصف الثاني ثانوي، لكن طریقة عرض ھذان الكتابان 
وال توجد معاییر محددة الستمراریة عرض ھذه . لتلك القضایا لیس بالعمق واألسلوب المطلوب 

في المرحلة  ،مع تعمیقھا من مرحلة دراسیة ألخرى، ومن صف ألخر ،ك الكتبالقضایا في تل
بین كتب العلوم في عرض  ،والرأسي ،كما أنھ ال توجد معاییر محددة للتكامل األفقي ،الواحدة

 .    تلك القضایا 
 

فقد ھدفت للتعرف على القضایا العلمیة المرتبطة ) م١٩٩٨( الضبیبان صالح أما دراسة    
في المملكة العربیة  ،التي یتضمنھا كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط ،لم والتقنیة والمجتمعبالع

وتوصلت الدراسة إلى وجود وحدتین من  . أو الفكرة ،السعودیة، واستخدم وحدة الموضوع
تبرز العالقة التفاعلیة بین العلم والتقنیة  ،وحدة تضمنتا موضوعات صریحة )١٤(أصل 

أمثلة :  الوراثة وتحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي، واألخرى بعنوان: ة بعنوان والمجتمع، وحد
وھناك  .من مجموع وحدات الكتاب%) ١٤(على التطور التقني والتقدم العلمي، وتمثل نسبة

%) ١١(وحدة تضمنت موضوعات ضمنیة عن العلم والتقنیة والمجتمع وتشكل ھذه الوحدات  )٢٤(
 . من جملة محتوى الكتاب 
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وإعداد محتواھا إلبراز العالقة  ،وتشیر نتائج الدراسة في مجملھا إلى اھتمام مناھج العلوم    
بین العلم والتقنیة والمجتمع، ولكن ھذه المناھج لم تبنَ وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع، 

لدراسة بضرورة إعادة تصمیم وأوصت ا. بسبب غیاب ھذا البعد في بقیة موضوعات الكتاب 
ومع االتجاه الخاص بربط العلم والتقنیة  ،یحقق مطالب المجتمع المحلي ابم ،مناھج العلوم

 . كما أوصت الدراسة بإجراء تحلیل بقیة كتب العلوم أألخرى . والمجتمع 
 

تجة دراسة ھدفت إلى معرفة القضایا والمشكالت البیئیة النا) ١٩٩٨( الرافعي محب وأجرى   
عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع في محتوى مناھج العلوم للمرحلتین المتوسطة والثانویة 

قضایا ومشكالت بیئیة رئیسة  )٩(توصل الباحث إلى قائمة تضم . بالمملكة العربیة السعودیة 
لوم ینبغي تضمینھا في محتوى مناھج الع ،ناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع

وقد تم  .قضیة ومشكلة فرعیة) ٧٧( ضایاتفرعت من ھذه الق .للمرحلتین المتوسطة والثانویة 
ً للفصلین الدراسیین في المرحلتین المتوسطة والثانویة في ضوء تلك ) ١٨(تحلیل محتوى  كتابا

 ،وأشارت النتائج إلى ضعف عام في اھتمام محتوى منھج العلوم للمرحلة المتوسطة. القائمة 
الناتجة عن التفاعل بین العلم  ،بالقضایا والمشكالت البیئیة ،واألحیاء للمرحلة الثانویة ،الكیمیاءو

من المحتوى العلمي لجمیع %) ٢١,٥(والتقنیة والمجتمع، حیث بلغت نسبة تناولھا للقضایا 
أكثر من  ،)للفصلین( ، وأظھرت النتائج أن كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط )١٦(الكتب الـ 

ً بتلك القضایا والمشكالت، حیث تناول  من % ) ٩,٥(قضیة ومشكلة بنسبة ) ١٣(الكتب اھتماما
وأوصت الدراسة بضرورة تضمین القضایا والمشكالت البیئیة  .حجم المحتوى العلمي للكتاب

في محتوى مناھج العلوم للمرحلة المتوسطة  ،الناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع
 . الكیمیاء واألحیاء للمرحلة الثانویة و

 

دراسة ھدفت إلى التعرف على القضایا والمشكالت ) م٢٠٠٠(أجرى عماد الوسیميكما      
تضمنھا محتوى مناھج العلوم یالتي ینبغي أن  ،الناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع

لتلك القضایا  اھاومعرفة مدى تناول محتو ،بالمملكة العربیة السعودیة ،بالمرحلة الثانویة
والمشكالت، ومعرفة فاعلیة المحتوى في تنمیة مفاھیم الطالب المتصلة بھذه القضایا 
والمشكالت وكذا قدرة محتوى مناھج العلوم على تنمیة اتجاھاتھم اإلیجابیة نحو كل من العلم 

فیزیاء،  ،كیمیاء( ة الثانویة وتكونت عینة تحلیل المحتوى من جمیع كتب المرحل. والتقنیة 
فقد  ،أما عینة االختبار التحصیلي.  تاباً ) ١٥(للفصلین الدراسیین بلغ عددھا  )أحیاء، جیولوجیا

طالب في ) ١٠٠(طالب في الصف األول الثانوي، و) ١٠٠(طالب، منھم ) ٢٠٠(تك نت من 
س مدى فاعلیة مناھج العلوم وقد قام الباحث بإعداد اختبار تحصیلي لقیا. الصف الثالث الثانوي 

عن التفاعل  في تنمیة مفاھیم طالب ھذه المرحلة بالقضایا والمشكالت الناتجة ،بالمرحلة الثانویة
 بین العلم والتقنیة والمجتمع، كما أعد مقیاس اتجاه لمعرفة مدى فاعلیة مناھج العلوم في تنمیة

كما قام بإعداد أداة لتحلیل محتوى مناھج العلوم بالمرحلة  اتجاھات الطالب نحو العلم والتقنیة،
قضایا ومشكلة رئیسة ناتجة عن التفاعل بین ) ١٠(وتوصلت الدراسة إلى قائمة تضم . الثانویة

قضیة ) ٦٤(تضم ، ینبغي أن تتضمنھا مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة ،العلم والتقنیة والمجتمع
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صالح صادق لمشكالت ھي نفس القضایا التي توصل إلیھا وھذه القضایا وا. ومشكلة فرعیة
أما عن تحلیل محتوى كتب العلوم المقررة على طالب  . )م١٩٩٨(محب الرافعي ، و)م١٩٩٣(

أنھا ال تتضمن القضایا  ؛المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة فقد أظھرت الدراسة
بالقدر المناسب، فقد  ،لم والتقنیة والمجتمعوالمشكالت العلمیة الناتجة عن التفاعل بین الع

 :أظھرت النتائج ما یلي 
o للقضایا والمشكالت ھو كتاب األحیاء للصف األول ً حیث  ،الثانوي أكثر الكتب تناوال

القضایا والمشكالت إجمالي من  %)١٠,٥(بنسب  بلغت  ،قضیة ومشكلة) ١١(تناول 
  .%)٢٠( Bybee & Mau  ي حددھاالتوھي اقل من النسبة الدولیة  ،موضع التحلیل

o  بعض الكتب في الصفوف الثالثة لم تتناول أي من ھذه القضایا والمشكالت، مما یشیر
القضایا والمشكالت، وال توجد معاییر  ھذهإلى عدم وجود توازن وانسجام في توزیع 

عرض ھذه القضایا والمشكالت وتنمیتھا من سنة  وتكاملتحدد تتابع واستمراریة 
 ،كما أظھرت نتائج االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاھات نحو العلم والتقنیة . ألخرى

في تنمیة فھم الطالب للقضایا والمشكالت التي تضمنتھا  ،عدم فاعلیة محتوى المناھج
 .القائمة، وكذا عدم فاعلیتھا في تنمیة اتجاھاتھم نحو دراسة العلم والتقنیة 

 

دراسة سعت إلى بناء قائمة بالقضایا والمشكالت ) ھـ١٤٢٣(الظاھري یحى وأجرى       
أن تتناولھا كتب ینبغي الرئیسة والفرعیة الناجمة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع، التي 

وقد أعد الباحث قائمة بالقضایا . الفیزیاء للبنین بالمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة 
 ،قضایا رئیسة)  ٩(من مكونة  ،الناجمة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع والمشكالت

في ضوء تلك القائمة للتعرف  ،قضیة فرعیة، ثم قام بتحلیل محتوى كتب الفیزیاء) ٧٨( تضم
 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة . على مدى احتوائھا على القضایا والمشكالت التي تم إعدادھا 

قائمة بالقضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة الناجمة عن التفاعل بین العلم والتقنیة  ـ تحدید ١
قضیة رئیسة، ) ٩(والمجتمع، التي ینبغي أن تتناولھا كتب الفیزیاء بالمرحلة الثانویة مكونة من 

 :قضیة فرعیة وھي )   ٧٨( تضم
 .ـ الطاقة الصوتیة  ٣    .   ـ الطاقة الحراریة  ٢    .ـ الطاقة الكھربائیة  ١   
 .ـ الطاقة الشمسیة  ٦      .ـ الطاقة المیكانیكیة  ٥     . ـ الطاقة الضوئیة  ٤  
 .    ـ االتصاالت  ٩      .ـ القوى المغناطیسیة  ٨      . ـ الطاقة النوویة  ٧  
o معالج لم یتمتبین أن ھناك قضایا  ؛وفیما یتعلق بمعالجة كتب الفیزیاء لھذه القضایا ً تھا نھائیا

الرطوبة، التلوث الحراري،  أجھزة قیاس ،التلوث الكھربائي: في كتب الفیزیاء وھي 
  ،النفایات النوویة وطریقة التخلص منھا ،التلوث الصوتي ،تحوالت الطاقة الصوتیة

     . التلوث في مجال االتصاالت ،اإلنترنت
o  لن جمة عن ا والمشكالتوجود اختالفات في تناول كتب الفیزیاء للصفوف الثالثة للقضایا

 .التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع 
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ً، كما     وقد أوصت الدراسة بضرورة االھتمام بالقضایا والمشكالت التي لم یتم معالجتھا نھائیا
تب األحیاء والكیمیاء بالمرحلة للتعرف على مدى تناول ك ،أوصت بإجراء دراسات مماثلة

      . الثانویة للقضایا والمشكالت الناجمة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع 

دراسة ھدفت للتعرف على مدى وطبیعة تضمین ) م٢٠٠٦(وفي الیمن أجرى عبد ربھ       
ولتحقیق  .نیة والمجتمعمحتوى كتب الكیمیاء بالمرحلة الثانویة لمفاھیم وقضایا منحى العلم والتق

قضیة رئیسة موزعة إلى ) ١١(احتوت على ) STS(ذلك تم بناء قائمة تتضمن مفاھیم وقضایا 
 .كتب ) ٣(وتم تحلیل كتب الكیمیاء وعددھا  .مفھوم وقضیة فرعیة) ٨٣(

 : قضیة رئیسة ھي ) ١١(وتوصلت الدراسة إلى    
 .ة الھواء والغالف الجوي ـ نوعی ٢     .  ـ مصادر الغذاء في العالم  ١   
 . ـ صحة اإلنسان  ٤              . ـ المصادر المائیة  ٣   
 .ـ المواد الخطرة  ٦                   .ـ أزمة الطاقة  ٥   
 . ـ المفاعالت النوویة  ٨             .ـ المصادر المعدنیة  ٧   
 .ـ الكیمیاء والصناعة ١٠                .ـ تقنیة الحروب  ٩   

 .             ـ الكیمیاء وتقنیة المعلومات  ١١ 
ً لمفاھیم وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع       أما نتائج التحلیل فقد أظھرت أن أكثر الكتب تناوال

ھو كتاب الكیمیاء للصف الثالث الثانوي، حیث تم عرض المفاھیم والقضایا بصورة مختصرة 
یلیھ كتاب كیمیاء الصف  ،الكتاب الموضوعات العلمیة التي تناولھامن إجمالي ) %٥٩(بنسبة 

من إجمالي %) ١٥,٥(، وفي كتاب الصف األول الثانوي بنسبة %)٤٠,٥(الثاني ثانوي بنسبة 
بشكل عام بلغت نسبة تناول كتب الكیمیاء الثالثة لمفاھیم وقضایا العلم و .الكتاب موضوعات 

وتشیر النسب السابقة إلى اھتمام كتب الكیمیاء بالمرحلة %) . ٣٨,٣(بنسبة والتقنیة والمجتمع 
كتاب الصف األول الثانوي الذي یقل عن  االثانویة بمفاھیم وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع عد

 . وزمالؤه وأكدت علیھا كثیر من الدراسات العالمیة والعربیة  Bybeeالنسبة التي حددھا 
دراسة استھدفت تقویم منھج الفیزیاء بالمرحلة ) م٢٠٠٧(المعمري ان سلیمكما أجرى     

في ضوء مدخل التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع، وفي ضوء  ،الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
في  ،تم وضع تصور مقترح لبناء منھج الفیزیاء بالمرحلة الثانویة في الیمن ؛نتائج عملیة التقویم
ي یؤكد علیھا ھذا المدخل، والتعرف على أثر ھذا المنھج في تحصیل الطالب ضوء المعاییر الت

والقضایا التي تم تضمینھا، وكذا معرفة أثره على اكتساب الطالب االتجاھات  ،للمفاھیم
 .االیجابیة نحو الفیزیاء، وكذا اتجاھاتھم نحو التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع 

تكونت عینة الدراسة من وثیقة منھج الفیزیاء، ومحتوى كتب الفیزیاء المطبق في العام   
ً حتى اآلن ( م ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي  وقد أعد الباحث قائمة معاییر لتقویم ). وما یزال مطبقا

ً ) ٢١٥(وثیقة المنھج ومحتوى الكتب الدراسیة تكونت من  وتكونت عینة المعلمین الذین . معیارا
ً من معلمي الفیزیاء بالصف األول الثانوي، واستخدم الباحث بطاقة ) ١٥(حظتھم تم مال معلما

ً ) ٩٧(مال ظة مك نة من  سبعة محاور، وتكونت عینة االمتحانات ) ٧(موزعة على  ،معیارا
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ً، اشتملت على  )٥٠(التي تم تحلیلھا من  ً ) ٢٠٢(مفردة موزعة على  )٥٠٧(امتحانا سؤاال
ً، واستخدم الباحث قائمة معاییر لتقویم االمتحانات مكونة من  ً ) ١٢(رئیسا وتوصلت . معیارا

 : الدراسة إلى النتائج التالیة 
 :أ ـ بالنسبة لتقویم وثیقة المنھج    
o التي  إجمالي المعاییر من%) ٢٦,١(معاییر، وبنسبة ) ٦(توافر :  فیما یتعلق باألھداف

ً ) ٢٣( وعددھا تضمنتھا قائمة معاییر تقویم األھداف        .معیارا
o  ٥٠(توافر : فیما یتعلق بالمحتوى والخبرات التعلیمیة (،ً من %) ٣٣,٣٣( وبنسبة معیارا

ً ) ١٥٠(المحتوى وعددھا  تقویم التي تضمنتھا قائمة معاییر ،إجمالي المعاییر  .  معیارا
o معیار) ١٣(توافر :  جیات التدریس واألنشطة التعلیمیةفیما یتعلق بطرائق واستراتی ً ، وبنسبة ا

قائمة معاییر تقویم طرائق واستراتیجیات  تضمنتھا من إجمالي المعاییر التي%) ٥٦,٥٢(
ً  )٢٣(التدریس وعددھا   .معیارا

o إجمالي المعاییر من ،%)٤٢,١٢(بنسبة  ،معاییر) ٨(توافر :  فیما یتعلق بأسالیب التقویم، 
ً معیار) ١٩(التي تضمنتھا قائمة معاییر تقویم أسالیب التقویم وعددھا  وبشكل عام توافر . ا

ً ) ٧٧(في وثیقة منھج الفیزیاء  من إجمالي المعاییر التي  ،)%٣٥,٨١(بنسبة  ،معیارا
ً ) ٢١٥(تضمنتھا  قائمة معاییر التقویم وعددھا    .معیارا

 :محتوى كتب الفیزیاء  لتقویم ب ـ بالنسبة
وجد أن عدد معاییر المحتوى والخبرات التعلیمیة التي توافرت في محتوى كتب الفیزیاء   

ً ) ٤٤(بالصفوف الثالثة بلغت  من إجمالي المعاییر التي تضمنتھا  ،%)٢٩,٣٣(بنسبة  ،معیارا
ً  )١٥٠(قائمة معاییر تقویم المحتوى وعددھا   .معیارا

 

إلى تحدید القضایا العلمیة المرتبطة  دراسة ھدفت )م١٩٩٣(رجب المیھي في مصر أجرى و   
النواحي : بأبعاد العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع، والتي تناولت الموضوعات التالیة 

وھذه القضایا الفرعیة تندرج في إطار . الصحیة، والنفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة للطالب 
 :لي قضیة أساسیة مرتبة وفق أھمیتھا كما ی )١٢(

 .ـ الطاقة  ٢                  .ـ الغذاء والجوع العالمي  ١        
 .ـ  التلوث البیئي  ٤                             .ـ النمو السكاني  ٣        

 .ـ تقنیة الحرب  ٦                        .ـ المفاعالت النوویة  ٥       
 .ـ نقص الموارد الطبیعیة  ٨                  .ـ صحة اإلنسان ومرضھ  ٧      
 .ـ الحیوانات والنباتات ١٠                             .ـ المیاه العذبة  ٩       
 . ـ  المواد الخطرة  ١٢                        .ـ استخدام األرض  ١١    
وتوصلت الدراسة إلى ضعف معالجة كتب العلوم للمرحلة الثانویة في مصر للقضایا العلمیة    

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تصمیم  .المرتبطة بأبعاد العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع
تمع وفق مناھج العلوم وتضمینھا القضایا العلمیة المرتبطة بأبعاد العالقة بین العلم والتقنیة والمج

 .  احتیاجات الطالب 



                                                  - ٦٩ -                                                 
 
 

إعداد معیار لتقویم العالقة المتبادلة ) م ١٩٩٠(كما استھدفت دراسة عبد السالم مصطفى     
وأظھرت نتائج . بین العلم والتقنیة والمجتمع بمناھج العلوم في المرحلة اإلعدادیة في مصر 

ً من الع ؛تحلیل محتوى الكتب ً قلیال % ) ٢٢,٥٣(بارات بنسبة أن كتب العلوم عالجت عددا
ً من العبارات بنسبة  عدممعالجة رئیسة، و ً كبیرا من المجموع الكلي % ) ٤٠,٥٣(توفر عددا

عبارة بالنسبة ) ٢٦٤(وھو  ،للعبارات في المجاالت الثمانیة ككل، والتي تم تحدیدھا بالمعیار
ً من  .للعالقة بین العلم والتقنیة  ً قلیال بلغت نسبتھا  ،العباراتكما عالجت كتب العلوم عددا

ً من العبارات بلغت نسبتھا %) ١٨,٦٤( ً كبیرا  ،)%٦٦,١(معالجة رئیسة، بینما لم توفر عددا
عبارة بالنسبة للعالقة بین ) ٢٣٦(من المجموع الكلي للعبارات والتي تم تحدیدھا بالمعیار وھو 

والتقنیة واالجتماعیة في كتب وھذه النتائج تبین القصور في المتطلبات العلمیة . العلم والمجتمع 
 . العلوم بالمرحلة اإلعدادیة 

 :التعلیق على دراسات المحور األول 
تناول هذا المحور الدراسات التي استهدفت تحليل محتوى منـاهج ومقـررات العلـوم         

في بلدان عربية وأجنبيـة؛   والمجتمع العلم والتقنيةومعرفة مدى تضمينها لقضايا ومشكالت 
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات قصور المناهج والمقررات التي تم تحليلها وتدني مسـتوى  

كما أظهـرت   اهتمامها بالقضايا والمشكالت الناتجة عن التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع،
ذا يعكـس تشـابه   الدراسات تشابهاً واضحاً في القضايا والمشكالت التي توصلت إليها، وه

وقد أكدت جميع الدراسات ضـرورة   . الحاجات االجتماعية لكثير من أقطار الوطن العربي 
. اهتمام المناهج والمقررات بتضمين قضايا ومشكالت العلم والتقنية والمجتمع في محتواهـا  
فيـة  وقد تم االستفادة من هذه الدراسات من خالل اإلطالع على القوائم التي تم إعدادها وكي

معالجتها ومدى وجود هذه القضايا والمشكالت في المجتمع اليمني وأهميـة تضـمينها فـي    
  .مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية 

والتن ور  التحص یل واالتجاھ ات عل ى STS دراسات تناولت أثر تدریس وح دات وف ق م دخل : ثانیاً 
التي ھدفت إلى ) م٢٠٠٥(استخدمت ھذا األسلوب دراسة المحتسب من الدراسات التي               .الوعي البیئيو العلمي

على اكتساب طالبات الصف التاسع  ،معرفة أثر التدریس بتوجیھ مدخل العلم والتقنیة والمجتمع
طالبة تم  )١٥٠(من  الدراسة وقد تكونت عینة. األساسي متطلبات التنور العلمي في فلسطین 
المتضمنة في منھج العلوم،  "الثروات الطبیعیة"توزیعھن على أربع شعب، تم تعلیمھن وحدة 
وشعبتان أخریان درستا بمدخل العلم والتقنیة  ،حیث درست شعبتان منھما بالطریقة االعتیادیة

ستبانة حول وتم إعداد ا. مع االستعانة بوحدة إثرائیة حول الثروة المائیة في فلسطین  ،والمجتمع
وجھات نظر الطالبات حول العلم والتقنیة والمجتمع، لقیاس متطلبات التنور العلمي لدیھن في 

فھم اجتماعیة العلم، اتخاذ القرار،  ،فھم طبیعة العلم والمعرفة العلمیة: المجاالت التالیة 
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نتائج  وأظھرت .ونحو ممارسة مھنة مرتبطة بالعلوم، حل المشكلة ،االتجاھات نحو العلوم
الدراسة تفوق التعلیم باستخدام مدخل العلم والتقنیة والمجتمع في اكتساب متطلبات التنور العلمي 

الفھم المالئم لطبیعة كل من الطریقة العلمیة والتقنیة، العالقة بین العلوم والتقنیة، : في جوانب 
مجتمع على التطور التقني في تحسین حیاة المجتمع، تأثیر ال ،التأثیر اإلیجابي للعلوم والتقنیة

االعتقاد  ،وتوجیھھ لمصلحة البشریة، تأثر سلوك العلماء باالتجاھات العلمیة التي یحملونھا
ودور المعرفة في اتخاذ القرار، نمو اتجاھات ایجابیة نحو العلوم،  ،بالمسئولیة االجتماعیة

ً على النتائج التي تم التوصل إلیھا؛.  ومھارات حل المشكلة  أوصت الدراسة بضرورة  وبناء
في المناھج الفلسطینیة بھدف نشر التنور العلمي لدى  ،األخذ بمدخل العلم والتقنیة والمجتمع

 .إلى جانب المداخل األخرى لتحقیق ھذا الھدف  ،الطالب، والتوسع في استخدام ھذا المدخل
 

لى معرفة أثر التي ھدفت إ) م٢٠٠٥(دراسة أمبو سعیدي ورضیة الھاشمي ومنھا أیضا      
. على التحصیل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم  ،استخدام منحى العلم والتقنیة والمجتمع

تأثیرات التیار ": حثان وحدة دراسیة مكونة من فصلین ھمااولتحقیق أھداف الدراسة أعد الب
ن، ولجمع ، للصف التاسع من التعلیم العام في سلطنة عما"الكھربائي والكھرباء المغناطیسیة

فقرات، ) ٨(البیانات استخدم الباحثان اختبار تحصیلي من نوع االختیار من متعدد مكون من 
ً لمعرفة اتجاھات الطالبات نحو مادة العلوم، وطبقا أداتي الدراسة على طالبات  كما أعدا مقیاسا

مجموعة بینما تم اختیار المدرسة بطریقة قصدیة، وتكونت ال ،تم اختیارھن بطریقة عشوائیة
والضابطة  ،طالبة درست باستخدام مدخل العلم والتقنیة والمجتمع) ٧٢(شبھ التجریبیة من 

ً بین متوسطات أداء المجموعتین . طالبة) ٧١( وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا
كما . لصالح المجموعة شبھ التجریبیة ) ٠.٠٥=  α(التجریبیة والضابطة عند مستوى داللة 

ً بین أظھرت نت ائج المقیاس البعدي لالتجاھات نحو مادة العلوم وجود فروق دالة إحصائیا
) ٠.٠٥=  α(متوسطات اتجاھات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة، عند مستوى داللة 

 ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة عقد الندوات. لصالح المجموعة شبھ التجریبیة 
 ،التي تتناول كیفیة بناء مناھج العلوم وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع ،والدورات التدریبیة

كما أوصت الدراسة بضرورة  ،وتشجیع معلمي العلوم على استخدام ھذا المدخل كأداة تعلیمیة
إجراء مزید من الدراسات المشابھة في مراحل دراسیة أخرى، وموضوعات علمیة مختلفة مع 

 . متغیرات أخرى 
 

فقد سعت إلى معرفة أثر استخدام فصلین من وحدة ) م٢٠٠٣(أما دراسة رضیة الھاشمي         
على التحصیل  ،المعاد بناؤھا في ضوء منحى العلم والتقانة والمجتمع "الكھرباء والمغناطیسیة"

وقد تكونت  .في سلطنة عمان لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي ،واالتجاھات نحو مادة العلوم
) ٧٢(طالبة، قسمن بطریقة عشوائیة إلى مجموعة تجریبیة عددھا ) ١٤٣(راسة من عینة الد

طالبة، استمر تدریس الوحدة خمسة أسابیع بواقع أربع ) ٧١(طالبة ومجموعة ضابطة عددھا 
 ً  ،ومقیاس االتجاھات نحو العلوم ،وقد أظھرت نتائج االختبار التحصیلي .حصص أسبوعیا

ً بی ن متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح وجود فروق دالة إحصائیا
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وفي ضوء   STS.المجموعة التجریبیة، مما یشیر إلى فعالیة الوحدة التي تم بناؤھا وفق منحى
النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة عقد الندوات التدریبیة التي تتناول كیفیة بناء المناھج 

وتشجیع معلمي العلوم على استخدام ھذا المنحى أثناء  وفق منحى العلم والتقانة والمجتمع 
 .تدریسھم، كما أوصت بإجراء المزید من الدراسات المشابھة في موضوعات ومراحل دراسیة أخرى 

 
 

بناء وحدة دراسیة مقترحة في العلوم لتحقیق ) م١٩٩٣(واستھدفت دراسة نعیمة عبد الواحد      
للصف الثاني " طاقة الغذاء مستمدة من الشمس " والمجتمع بعنوان التكامل بین العلم والتقنیة 

والقدرة على التصرف في المواقف  ،اإلعدادي في مصر، ومعرفة أثرھا على التحصیل
ً . الحیاتیة من أربعة فصول في إحدى مدارس التعلیم األساسي  ،وتم اختیار عینة الدراسة عشوائیا

ً، وتم تقسیمھم في القاھرة، ال تمثل بیئة ممیزة أو م ستوى اقتصادي واجتماعي ممیز أیضا
ً إلى مجموعتین  طالبة، تمثل المجموعة ) ٢٧(طالبة تمثل المجموعة التجریبیة و ) ٢٧(عشوائیا

التذكر ـ ( واستخدمت الباحثة اختبارین أحدھما لقیاس تحصیل التلمیذات عند مستوى . الضابطة
. لى التصرف في المواقف التي تقابلھم في الحیاة، واألخر لقیاس القدرة ع)الفھم ـ التطبیق 

وأظھرت النتائج وجود فروق في تحصیل التلمیذات وفي القدرة على التصرف في المواقف 
 . الحیاتیة لصالح المجموعة التجریبیة 

 

دراسة استھدفت التعرف إلى أثر منھج العلوم ) م٢٠٠١(وفي مصر أیضا أجرى أحمد قندیل     
س مدخل التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع في محتوى وتدریس العلوم لتالمیذ المبني على أسا

وقد قام الباحث بإعادة . الصف الخامس االبتدائي على الثقافة العلمیة والتحصیل الدراسي 
وتكونت عینة . المقرر على التالمیذ" العلوم والمعرفة " صیاغة جزء من محتوى كتاب 

) ٤(وتلمیذة تم اختیارھم من مدرستین في محافظة كفر الشیخ بواقع  تلمیذ) ٢٠٠(الدراسة من 
ً وتلمیذة بمتوسط عمر ) ٥٠(فصول دراسیة في كل منھا  سنوات وثمانیة اشھر، تم ) ١٠(تلمیذا

تلمیذ وتلمیذة ) ١٠٠(و ،تلمیذ وتلمیذة مجموعة تجریبیة) ١٠٠(تقسیمھم إلى مجموعتین؛ منھم 
 ،حصة واستخدم الباحث اختبار تحصیلي) ١٣(ریس لمدة واستغرق التد. مجموع  ضابطة 

ً في االختبار التحصیلي .واختبار الثقافة العلمیة   ،وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا
 .واختبار الثقافة العلمیة لصالح المجموعة التجریبیة 

 

سیة فقد استھدفت وضع تصور مقترح لوحدة درا) م١٩٩٨((أما دراسة نصحي الشیخ    
 ،ومعرفة فعالیتھا على كل من التحصیل الدراسي ،تتضمن بعض قضایا العلم والتقنیة والمجتمع

أعد الباحث . لدى طالب المحلة اإلعدادیة في مصر ،واالتجاھات نحو العلم ،والتفكیر العلمي
للتعرف  ثم قام بتحلیل مقررات العلوم بالمرحلة اإلعدادیة ،قائمة بقضایا العلم والتقنیة والمجتمع

على مدى تضمینھا لھذه القضایا، كما قام ببناء وحدة دراسیة وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع 
وما تتضمنھ من مشكالت باعتبار أن  ،والجوع ومصادر الغذاء ،تتضمن قضیة صحة اإلنسان

وأظھرت نتائج التحلیل إلى قصور معالجة  .ھذه القضیة أھم القضایا في المجتمع المصري 
 ،ومقیاس التفكیر العلمي ،كما أشارت نتائج االختبار التحصیلي ،المقررات الثالثة لھذه القضایا
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إلى وجود فروق دالة لصالح المجموعة التجریبیة، مما یشیر  ،ومقیاس االتجاھات نحو العلوم
     .إلى فعالیة دراسة القضایا التي تھم الطلبة وتتصل بحاجاتھم الشخصیة

التعرف على مدى تناول مناھج العلوم ) م٢٠٠٠(الغنام محرز ت دراسة كما تناول      
وبالعالقة  ،ألبعاد التنور العلمي المرتبطة بالمجال المعرفي ،واإلعدادیة ،بالمرحلتین االبتدائیة

من ) ١٠(وقام الباحث بتحلیل محتوى  . STSEالتبادلیة بین العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 
وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور . واإلعدادیة في مصر  ،حلتین االبتدائیةكتب العلوم بالمر

ألبعاد التنور العلمي  ،واإلعدادیة ،في تضمین محتوى مناھج العلوم بالمرحلتین االبتدائیة
وكذا بعض القصور في تضمین القضایا المرتبطة بالعلم والتقنیة  ،المرتبطة بالمجال المعرفي

 .والمجتمع والبیئة 
   

فقد استھدفت قیاس الوعي البیئي كأحد  ،)ھـ ١٤٢٤(أما دراسة نور بنت عبد هللا العتیبي     
أبعاد التنور العلمي لطالبات جامعة أم القرى، وتناولت الدراسة محاور التلوث الھوائي، والتلوث 
المائي، والتلوث الضوضائي، والتلوث الغذائي، واألضرار الناتجة عن كل منھا، وكیفیة 

ة إلى تدن مستوى الوعي البیئي وتوصلت الدراس.  إسالمي المحافظة على البیئة من منظور
 . للطالبات في جمیع المحاور المحددة 

  
بناء إطار مقترح لمنھج العلوم للصف ) م١٩٩٨(كما استھدفت دراسة جمال الزعانین      

الثامن األساسي في قطاع غزة بفلسطین وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع، ثم تجریب وحدة 
واألداء  ،واالتجاھات نحو العلوم ،دراسیة ضمن ذلك اإلطار لمعرفة أثرھا على التحصیل

األولى تجریبیة وعدد : عینة قصدیة قسمت بطریقة عشوائیة إلى مجموعتین وتم اختیار . العملي
ً، والثانیة ضابطة وعدد أفرادھا)  ٤٤(أفرادھا  ً ، وتم تدریس الوحدة لمدة )  ٤٢( طالبا طالبا

التذكر ـ االستیعاب ـ التطبیق ( والبعدیة في مستویات  ،االختبارات القبلیة تبقطُ خمسة أسابیع، و
واألداء العملي، وأظھرت النتائج تفوق المجموعة  ،ومقیاس االتجاھات نحو العلوم) ـ التقویم 

 .التجریبیة في االختبار واالتجاھات نحو العلوم واألداء العملي 
 

دراسة استھدفت التحقق من أثر التدریس باستخدام )  ٢٠٠٠,Tsai(وفي تایوان أجرى تساي   
واتج البنیة المعرفیة لمجموعة من طالبات الصف ع ى ن ،STSمدخل العلم والتقنیة والمجتمع 

وقد . العاشر، كما استطلعت الدراسة أثر المعتقدات العلمیة المسبقة للطالبات على ھذا التأثیر
طالبة قسمن إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة ) ١٠١(تكونت عینة الدراسة من 

ت باستخدام طریقة الخرائط التتابعیة أشھر، وبتحلیل نتائج المقابال) ٨(واستمرت مدة التدریس 
كان أداؤھا أفضل من  ،STSأن المجموعة التجریبیة التي درست وفق مدخل  ؛أظھرت النتائج

من حیث نواتج البنیة المعرفیة وثرائھا  ،التي درست بالطریقة المعتادة ،أداء المجموعة الضابطة
ً للطالبات اللواتي  ،STS كما أظھر التحلیل أن التدریس باستخدام مدخل. وترابطھا  أكثر نفعا

یمتلكن وجھات نظر معرفیة تمیل إلى وجھة النظر البنائیة للعلم، وخاصة المرحلة األولى 
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ربما تكون  ،یر النتائج أن المعتقدات العلمیة للمتعلمینش، كما تSTSلتدریس بواسطة مدخل ل

ً لتطبیق تدریس العلوم وفق مدخل  ً مھما    .STSعامال
  

التعرف على العالقة بین  (٢٠٠٣) Mbajiorgu N.M ,& Aliكما استھدفت دراسة      
)  ٨(وقد تكونت عینة الدراسة من . والثقافة العلمیة ، والتحصیل في مادة األحیاء  STSمدخل 

عب غیر متكافئة بلغ عدد أفرادھا  ً تم اختیارھم من  أربع مدارس ثانویة في ) ٢٤٦(شُ طالبا
وأظھرت النتائج وجود عالقة . ھم إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطةنیجیریا، وتم تقسیم

ضعیفة بین الثقافة العلمیة والتحصیل لصالح المجموعة التجریبیة، مما یشیر إلى أن الثقافة 
 .   STSالعلمیة المسبقة قد تكون مفیدة وھامة في تنفیذ مدخل 

  
ھدفت معرفة أثر تدریس وحدة دراسة است) م٢٠٠٧(وفي الیمن أجرى سلیمان المعمري    

لطلبة الصف األول الثانوي " الفیزیاء وتلوث البیئة باألشعة الكھرومغناطیسیة "مقترحة بعنوان 
وتكونت عینة  .والتكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع ،واالتجاه نحو الفیزیاء ،على التحصیل

ً من الصف األول الثانوي، تم تقسیمھ) ٣٦٠(الدراسة من  طالب ) ١٨٠(م إلى مجموعتین طالبا
طالب مجموعة ضابطة، وأعد الباحث اختبار تحصیلي مكون من ) ١٨٠(مجموعة تجریبیة 

ومقیاس اتجاھات نحو ) التذكر ـ الفھم ـ التطبیق ( فقرة اختیار من متعدد في مستویات ) ٤٠(
تدریس الوحدة  وبعد. نحو التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع اتجاھات الفیزیاء، ومقیاس 

ً أظھرت النتائج ) ١٥(المقترحة لمدة   : ما یليحصة بواقع حصتان أسبوعیا
o والضابطة في  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة

 .االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة 
o  والضابطة ، ة التجریبیةوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموع

 . في مقیاس االتجاھات نحو الفیزیاء لصالح المجموعة التجریبیة
o  والضابطة في  ،التجریبیةوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة

والمجتمع لصالح المجموعة  والتقنیةمقیاس االتجاھات نحو العالقة التكاملیة بین العلم 
 خاصة الدراسة بضرورة تقویم مناھج العلوم عامة ومناھج الفیزیاء وأوصت .التجریبیة 

وتنظیم محتوى  ،شكل مستمر في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة، وإعادة النظر في اختیارب
 .في ضوء المعاییر التي یؤكد علیھا مدخل التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع  ،كتب الفیزیاء

 

دراسة استھدفت التعرف على أثر تدریس وحدة مقترحة ) م٢٠٠٤(عي كما أجرت رنا الدب    
تحصیل طالبات الصف الثاني ثانوي في  على ،مطوره وفق منحى العلم والتقنیة والمجتمع

المقررة في كتاب  "الكھرباء"وقد تم تطویر وحدة . وفي مقدرتھن على اتخاذ القرار  ،الیمن
وفق العلم والتقنیة والمجتمع، وبما ) م ٢٠٠٠/٢٠٠١(الصف الثاني ثانوي في العام الدراسي 

كما أعدت الباحثة اختبارین أحدھما لقیاس تحصیل الطالبات في  ،یتفق مع البیئة الیمنیة
 ،، واآلخر لقیاس مقدرتھن على اتخاذ القرار المناسب)التذكر ـ الفھم ـ التطبیق ( مستویات 

فاعل االیجابي مع المجتمع، احتیاطات األمن الت: والمتعلق بوحدة الكھرباء في أربعة جوانب 
طالبة، منھن ) ٦٦(تكونت عینة الدراسة من . والسالمة، حل المشكالت، وترشید الكھرباء 
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یق الوحدة لمدة خمسة أسابیع بطالبة مجموعة ضابطة، وتم تط) ٣٣(طالبة مجموعة تجریبیة و) ٣٣(

ً  ؛حدة المطورةوقد أظھرت نتائج تدریس الو .حصص أسبوعیا ) ٤(بواقع  ً واضحا عدم وجود أثرا
وفیما یتعلق بقدرة الطالبات على اتخاذ القرار؛ فقد . على مستوى تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة 

          .  دلت النتائج أن الوحدة الدراسیة المطورة ساعدت الطالبات على اتخاذ القرار بصورة ایجابیة 

(  :استقصاء أثر تدریس وحدة دراسیة بعنوان إلىفقد سعت ) م٢٠٠٥(أما دراسة خالد خان     
وفق مدخل العلم والتقنیة والمجتمع على التحصیل في ثالثة ) توفیر الطاقة الكھربائیة في المنزل 

نحو ، وفھم عملیات العلم، وتنمیة اتجاھات الطالب )الفھم ـ التطبیق  ـالتذكر (  مستویات معرفیة
ً تم اختیارھم من مدرستین في ) ٧٥(تكونت عینة الدراسة من . الفیزیاء الحدیدة مدینة طالبا

) ٣٧(، و)STS( درست الوحدة وفق مدخل  ،طالب مجموعة تجریبیة) ٣٨(بالیمن، منھم 
وتم بناء اختبار تحصیلي ومقیاس . طالب یمثلون مجموعة ضابطة درست الوحدة المعتادة 

واستغرق تدریس الوحدة ثمانیة أسابیع، وھو . قیاس االتجاھات نحو الفیزیاءعملیات العلم، وم
ً  .نفس زمن تدریس الوحدة المعتادة  في مت سط  وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا

درجات االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة، وفروق دالة في كل مستوى من 
كما أظھرت وجود فروق  . لصالح المجموعة التجریبیة) بیق التط ،الفھم  ،التذكر ( مستویات 

. لصالح المجموعة التجریبیة ،واالتجاھات نحو الفیزیاء ،دالة في كل من مقیاس عملیات العلم
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة عقد الندوات والدورات التدریبیة للمعلمین، 

اء المزید من الدراسات في صفوف ومراحل ، وإجرSTSوتضمین المقررات الدراسیة بقضایا 
 .دراسیة أخرى 

 :التعلیق على دراسات المحور الثاني 
تضمن ھذا المحور الدراسات التي تناولت أثر تدریس وحدات وفق مدخل العلم والتقنیة      

والمجتمع على التحصیل واالتجاھات؛ وقد أشارت نتائج بعض ھذه الدراسات إلى تأثیر تضمین 
على  تحصیل الطالب وتنمیة اتجاھاتھم نحو دراسة العلوم، رغم  ،العلم والتقنیة والمجتمعقضایا 

وقد تم االستفادة من ھذه . قصر فترة تدریس الوحدات التي تم تصمیمھا في ھذه الدراسات
الدراسات في التعرف على القضایا والمشكالت التي ركزت علیھا الوحدات الدراسیة التي تم 

 .تصمیمھا 

  دراسات تناولت قضايا ومشكالت العلم والتقنية واتمع كأحد أبعاد الثقافة العلمية: لثاً ثا
باعتباره أحد عناصر التنور  ،ومن الدراسات التي تناولت قضایا العلم والتقنیة والمجتمع    

عن التي استھدفت الكشف ) م٢٠٠٢(سعیدي  أمبوودراسة الخطایبة  ،أو الثقافة العلمیة ،العلمي
تخصصي العلوم (مستوى الثقافة العلمیة لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس 

والمعدل التراكمي للطالب  ،والتخصص ،والسنة الدراسیة ،وعالقة ذلك بالجنس ،)والریاضیات
ً من المستوى الثالث ) ١٦١(تكونت عینة الدراسة من .  طالب وطالبة، تم اختیارھم قصدیا

ة التربیة، واستخدم الباحثان استبانة مكونة من أربعة محاور تمثل أبعاد الثقافة والرابع بكلی
 :العلمیة وھي 
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 .ـ المعرفة العلمیة  ١
 .ـ العلم كطریقة للتفكیر  ٢
 .ـ العلم كطریقة للبحث  ٣
 . ـ العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع ٤
ً بین    الطالب والطالبات لصالح الطالبات بأقسام وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا

 .العلوم، وال توجد فروق دالة تعزى للمعدل التراكمي والسنة الدراسیة للطالب  
         

دراسة استھدفت الكشف عن مستوى التنور العلمي لدى ) م٢٠٠٤(المحتسب سمیة  أجرتو   
والتخصص، والسلطة  ،وأثر الجنس ،طلبة الصف الحادي عشر في محافظة القدس بفلسطین

طالب وطالبة من القسم ) ٣٦٦(وتكونت عینة الدراسة من . على مستوى التنور ،المشرفة
مدرسة ثانویة، واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من ) ٥١(العلمي واألدبي، تم اختیارھم من 

 :فقرة موزعة على ثالثة أبعاد للتنور العلمي ھي ) ٦٠(
 .) المعرفة العلمیة  (ـ معرفة المحتوى العلمي  ١
 .ـ فھم طبیعة العلم  ٢
 .ـ فھم العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع  ٣
وفي بُعدي المعرفة العلمیة، وفھم  ،وأشارت النتائج مستویات مقبولة للتنور العلمي العام    

ارت إلى كما أش .العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع، ومستوى متدن في بُعد فھم طبیعة العلم
ً في مستوى التنور العلمي العام وفي أبعاده الثالثة تعزى لمتغیر  ،وجود فروق دالة إحصائیا

على المدارس  ،وتفوق المدارس الخاصة ،والتخصص العلمي ،الجنس لصالح الطالبات
 . الحكومیة 

 

لیم فقد استھدفت تحدید مستوى التنور العلمي لدى طالب التع) م٢٠٠٤(أما دراسة ھالة بخش 
قبل الجامعي في المملكة العربیة السعودیة، وتحدید الفروق بین الطالب والطالبات 

طالب وطالبة من المرحلة الثانویة في ) ٢٠٠(وتكونت عینة الدراسة من . والتخصصات
فقرة موزعة في ) ٦٢(التخصصات العلمیة واألدبیة واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من 

  :أربعة أبعاد ھي
 .بط العلم بالتقنیة والمجتمع والبیئة ـ ر ١
 .ـ مھارات التفكیر العلمي واالستقصاء العلمي  ٢
 .ـ المعرفة العلمیة  ٣
 .ـ االتجاھات العلمیة المناسبة  ٤

وأظھرت النتائج مستوى مقبول للتنور العلمي العام لدى الطلبة، كما أظھرت الدراسة تفوق     
 .  الطالبات في مستوى التنور العام، وتفوق طلبة األقسام العلمیة 

   

تحلیل محتوى )  ١٩٩١ Chiappetta , Sethna & Fillman( تيكما تناولت دراس      
انویة في ضوء أبعاد التنور العلمي، ومعرفة مدى االرتباط بین مقررات الكیمیاء في المرحلة الث
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في تلك المقررات، وقد تم تحلیل سبعة مقررات كیمیاء للمرحلة الثانویة  ،العلم والتقنیة والمجتمع
ھي األفضل في والیة تكساس في الوالیات المتحدة األمریكیة، وتكونت أداة التحلیل من أربعة 

 :ھي ر العلمي أبعاد تمثل عناصر التنو
 .ـ المعرفة العلمیة  ١
 .ـ العلم كطریقة لالستقصاء والتحقق  ٢
 .ـ العلم كطریقة للتفكیر  ٣
 .ـ العالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع  ٤
وأظھرت نتائج التحلیل وجود حشو ھائل للمعلومات في تلك المقررات والتركیز على بُعد    

أما بُعدي العلم كطریقة  ،عد العلم كطریقة لالستقصاء والتحققالمعرفة العلمیة، وإشارات جیدة لبُ 
فقد كانت مھملة في جمیع المقررات، وأن  ،بین العلم والتقنیة والمجتمع عالقةوال ،للتفكیر

التوضیحات والتفسیرات الموجودة في تلك المقررات غیر كافیة وغیر مفیدة للطالب، مع العلم 
وممتلئة بالمعلومات، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة  ،أن المقررات كانت كبیرة الحجم

 . صیاغة األسئلة في نھایة كل وحدة دراسیة 
دراسة للتحقق من وجود توازن بین   (٢٠٠٢)  Boujaoudeوفي لبنان أجرى بوجودو 

الباحث بتحلیل مناھج  كأحد أبعاد التنور العلمي، وقام ،موضوعات العلم والتقنیة والمجتمع
تم ) ، الحادي عشررالسابع، الثامن، العاش ،األول، الثاني، الرابع، الخامس(للصفوف العلوم 

ً لتمثل ثلثي مناھج العلوم في لبنان وأظھرت النتائج تأكید مناھج العلوم على . اختیارھم عشوائیا
ریقة والعالقة بین العلم والتقنیة والمجتمع، ولم تھتم المناھج بالعلم كط ،مكونات المعرفة العلمیة
     .للمعرفة ومھارة للتفكیر 

 : التعلیق على دراسات المحور الثالث 
ركز ھذا المحور على الدراسات التي تناولت قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع كأحد     

أو الثقافة العلمیة؛ وقد أشارت نتائج بعض ھذه الدراسات إلى تدني فھم  ،أبعاد التنور العلمي
باعتباره أحد  ،الطلبة للقضایا والمشكالت الناجمة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع

على اعتبار أن  ،وقد تم االستفادة من ھذه الدراسات. أو الثقافة العلمیة  ،عناصر التنور العلمي
تشكل احد أبعاد التنور  ،كالت الناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمعالقضایا والمش

 .مقررات بھ  المناھج والینبغي اھتمام  ،أو الثقافة العلمیة ،العلمي
 

                  والمجتمع والتقنیة  العلم ومشكالتدراسات تناولت فھم الطلبة وآراء المعلمین لقضایا : رابعاً 
ھدفت إلى تحدید أولویات  والتي) م١٩٩١(كمال زیتون  اھاأجرمن ھذه الدراسات تلك التي     

ً ألھمیتھا للمجتمع المصري، ثم  ،القضایا العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع وترتیبھا وفقا
وم تحدید مدى معرفة المعلمین بھذه القضایا؛ ورأیھم عن أھمیة تدریسھا كجزء من مقررات العل

 .ومدى اقتناعھم بتدریسھا إذا ما تم تضمینھا في مناھج العلوم  في المراحل التعلیمیة المختلفة،
ً ومعلمة،) ٣٧٦(وتكونت عینة الدراسة من  معلمة  م  معلمي ) ١٨٥(معلم و) ١٩١( معلما
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ً من محافظتي اإلسكندریة والب حیرة العلوم في المرحلة اإلعدادیة والثانویة تم اختیارھم عشوائیا
ـ ٣(سنة، وتراوحت خبراتھم في التدریس بین ) ٤٥ـ ٢٤(في مصر، تراوحت أعمارھم بین 

ً، وقد شارك ) ١٨ ً ومعلمة من المرحلة اإلعدادیة) ١٢٥(عاما معلم ومعلمة من ) ٢٥١(و ،معلما
وقد . من معلمي الكیمیاء والفیزیاء ) ١٠٥(من معلمي األحیاء، و) ١٤٦(المرحلة الثانویة، منھم 

قضیة مرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع؛ مرتبة من حیث أھمیتھا  )١٢(لت الدراسة إلى توص
 :للمجتمع المصري كما یلي 

  .ـ الصحة العامة واألمراض ٢                            .ـ تلوث الھواء والجو  ١  
   . ـ  نقص الطاقة ٤                                  .ـ المواد الخطرة  ٣  
  . ـ  استخدام األرض ٦                                   .ـ النمو السكاني  ٥  
 .ـ انقراض النباتات والحیوانات  ٨         . ـ المجاعات العالمیة ومصادر الغذاء ٧  
 .ـ المفاعالت النوویة  ١٠                              .ـ المصادر المائیة  ٩  
 . ـ المصادر المعدنیة  ١٢                                .ـ تقنیات الحرب  ١١
یرون أھمیة تضمین قضایا  ،من معلمي العلوم )%٦٨(كما أوضحت النتائج أن ما یزید على    

ونقص الطاقة، بمناھج   ،والصحة العامة واألمراض، والمواد الخطرة ،تلوث الھواء والجو
وعن معرفة معلمي العلوم بقضایا العلم والتقنیة . مناھج المرحلة الثانویة وبخاصة في  ،العلوم

ومعرفة  ،والمجتمع؛ أوضحت النتائج أن معرفة المعلمین بتلك القضایا تراوحت بین معرفة جیدة
ً بتدریس ھذه القضایا  )%٥٨(وأن  ،متوسطة وقد أوصت الدراسة  .منھم مقتنعین تماما

یة بتزوید الطالب بالمعلومات الكافیة عن ھذه القضایا، وعقد بضرورة اھتمام كلیات الترب
     .     دورات لمعلمي العلوم  وتضمین مناھج العلوم ھذه القضایا  

ومن أشھر الدراسات التي تناولت تحدید القضایا العالمیة ذات الصلة بالعلم والتقنیة     
 & Bybeeودراسة  ،)١٩٨٦ Bybee & Mau( الدراسات التي قام بھا والمجتمع

Bonstetter ,مسح آراء التربویین في  ینالدراست اتینفقد كان الھدف العام  لھ ؛)  (١٩٨٧
بغرض  ؛التدریس المرتبط بالمشكالت والقضایا العالمیة ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع

لتقنیة الحصول على رؤیة واضحة لتصمیم المناھج المتعلقة بتداخل العالقة بین العلم وا
 :وقد طرحت ھذه الدراسات األسئلة التالیة  ،والمجتمع

 ـ ما أھم المشكالت والقضایا العالمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة ؟ ١
 ـ ما الذي یعرفھ الطلبة عن ھذه المشكالت والقضایا ؟ وما مصادر ھذه المعرفة ؟ ٢
 ن ؟ـ  ما مستوى الفھم لھذه المشكالت والقضایا من قبل التربویی ٣
 المتعلقة بتدریس ھذه  ـ ما الذي تم تدریسھ عن ھذه المشكالت والقضایا، وما التوصیات ٤

 المشكالت والقضایا ؟     
 ـ ما معیقات تدریس ھذه المشكالت والقضایا ؟ ٥

 

وتم تحدید  .وزمالؤه استبانة صممت من قبل العلماء والمعلمین وطلبة الجامعات Bybeeوقد طور     
صدق وثبات األداة باختبار میداني طبق على أربعة متخصصین في التربیة العلمیة في الوالیات 
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كما قام بمراجعتھا أربعة أساتذة لیسو على عالقة بالموضوع، كما . وأثنین من كندا  ،المتحدة األمریكیة
 & Bybeeم ١٩٨٦( في دراسة طبقت األداة السابقة  .طبقت على ثمانیة من طلبة الدكتوراه األجانب 

Mau ,  ( على عینة بلغ عددھا)یمثلون ) ٢٦٢ ً ( و، %)٧٥(دولة، نسبة الذكور منھم ) ٤١(تربویا
سنة، )  ٤١(عن منھم %) ٧٥( منھم یحملون درجة الدكتوراه، ویزید عمر%) ٧٠,٩
بقت األداة كما ط ) . , Bybee & Mauم ١٩٨٦. ( منھم في مجال التربیة العلمیة %) ٧٨.٥(ویعمل

ً في الوالیات المتحدة األمریكیة،  )٧٧(التي شملت ) ١٩٨٧,Bybee(نفسھا في دراسة  %) ٧٦(فردا
كما طبقت األداة نفسھا في . منھم بالتربیة العلمیة %) ٧٩(منھم من حملة الدكتوراه، وارتبط عمل 

ات المتحدة لى عینة من معلمي العلوم في الوالیع ) (١٩٨٧ , Bybee & Bonstetterدراسة 
ً، ) ٣١٧(بلغ عددھم  ،األمریكیة سنة، ویمثلون ) ٤١(منھم ذكور، ومعدل أعمارھم %) ٥٥(معلما

 : وقد اشتركت الدراسات الثالث بالنتائج التالیة . معظم الوالیات وجمیع المراحل الدراسیة
 بحلولـ االعتقاد بأن المشكالت العالمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة ستكون أسوأ مما ھي علیھ  ١

 .م باستثناء مشكلة الصحة واألمراض والمفاعالت النوویة اللتین ستتحسنان ٢٠٠٠عام       
 المصادر ـ تشكل الوسائل السمعیة ـ البصریة، والمطبوعات، والخبرات الشخصیة، والخبراء ٢
 .األساسیة للمعرفة عن القضایا العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع      
      . المستقبلیة  وال یتناسب  مع الطموحات ،ـ أن ما بذل حول تدریس ھذه القضایا ما زال قلیالً  ٣

: وأظھرت الدراسات أن ھناك معیقات تواجھ تدریس ھذه القضایا، یمكن تصنیفھا إلى      
كما اشتركت الدراسات .  یة، وشخصیة، وتدریسیة، واجتماعیة، وسیاسیة، ونفسیةاقتصاد
اختلفت في  ھا، ولكنوالمجتمع المرتبطة بالعلم والتقنیة والمشكالت باعتبار أھم القضایا ،الثالث

 :والمشكالتترتیب أھمیتھا، ومن ھذه القضایا 
 World hunger  and  food  resources          ـ الجوع العالمي ومصادر الغذاء ١  
     Population  growth                                                        ـ النمو السكاني  ٢  

  Air quality and  atmosphere                         الھواء النقي والغالف الجوي ـ٣   
 Water resources                                                              مصادر المیاه  ـ ٤  
  Human health and disease                                  صحة اإلنسان ومرضھ  ـ ٥  
 Energy shortages                                                               نقص الطاقة ـ ٦  
           Land use                                                                   استخدام األرض ـ ٧  
 Hazardous  substances                                                    المواد الخطرة  ـ ٨  
 Mineral  resources                                                        المصادر المعدنیة ـ ٩  
 Nuclear  reaction                                                       المفاعالت النوویة   ـ ١٠
   Extinction of plants and animals                   انقراض الحیوانات والنباتات  ـ ١١
           War  technology                                                     تقنیة الحرب              ـ ١٢

  
 : وأوصت الدراسات بما یلي    
 المستویات  كافة وفيلجمیع الطلبة " العلم والتقنیة والمجتمع" ـ ضرورة تدریس مقررات  ١
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 . تكاملي السلوب األالدراسیة، وبإتباع     
 االبتدائیة،  للمرحلة )%١٠ـ ٥(ـ أن تكون نسبة الوقت المبذول من وقت تدریس العلوم  ٢

 . للمرحلة الجامعیة  )%٢٥(و الثانویة، للمرحلة )%٢٠(للمرحلة اإلعدادیة،  )%١٥(      
 

فقد استھدفت التعرف على مدى فاعلیة برنامج العلوم ) م١٩٩٥(أما دراسة الطنطاوي      
بالمرحلة الثانویة بالسعودیة في تنمیة فھم طالب شعبة العلوم والتقنیة للقضایا المعاصرة التقنیة 

وقام الباحث  .وتنمیة اتجاھاتھم نحو دراسة العلوم التقنیة  ،ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع
) ١٢(لى وتوصل إ . عـم والتقنیة والمجتمـبإعداد قائمة تضم القضایا المعاصرة ذات الصلة بالعل

ثم قام الباحث  . رئیسة تتكون من عدة قضایا فرعیةومشكلة وكل قضیة ، رئیسةومشكلة قضیة 
ً من كتب العلوم التقنیة لطالب الصفین الثاني والثالث الثانوي) ١١(بتحلیل محتوى  شعبة  ،كتابا

التي توصل  ،العلوم والتقنیة، لتحدید مدى معالجتھا للقضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع
م والقضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة ـار تحصیلي في المفاھیـث اختبـكما طبق الباح. إلیھا 

. لث الثانوي وم التقنیة على طالب الصف الثاني والثاـات نحو العلـوالمجتمع، ومقیاس اتجاھ
قضیة معالجة ) ١٢(قضایا رئیسة من ) ٧(وأظھرت النتائج أن الكتب موضع التحلیل عالجت 

الجوع   ،نوعیة الھواء والغالف الجوي، المصادر المائیة: وھي % ) ٥٨,٣٣(عمیقة بنسبة 
، وتم )المصادر المعدنیة  ،ومصادر الغذاء، نقص الطاقة، استخدام األرض، المواد الخطرة

، أما )المفاعالت النوویة، صحة اإلنسان ومرضھ : (لجة قضیتین معالجة جزئیة ھما معا
تكنولوجیا الحرب، النمو السكاني، : (القضایا الثالث المتبقیة فلم تعالجھا الكتب الدراسیة وھي 

ومقیاس االتجاھات نحو العلوم  ،كما أظھرت نتائج االختبار). انقراض النباتات والحیوانات 
عدم فعالیة برنامج العلوم التقنیة في إكساب الطالب المفاھیم المرتبطة بالقضایا  ،التقنیة

المعاصرة ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع، وكذا عدم فعالیتھ في تنمیة االتجاھات نحو 
لكن نتائج التحلیل أظھرت أن ھناك قضایا محلیة ذات صلة بالعلم والتقنیة   .العلوم التقنیة
التقنیة الكھربیة، :( وعلى جانب كبیر من األھمیة تناولھا برنامج العلوم التقنیة وھي  ،والمجتمع

 ) . الكیمیائي، تقنیة االتصاالت الحدیثة  تقنیة المعلومات الكیمیائیة والتصنیع
 

فقد ھدفت إلى معرفة مدى فھم طالب وطالبات الصف ) م١٩٩٨(أما دراسة عید الدسوقي      
واتجاھاتھم نحو القضایا المتصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع، وقام ) علمي، أدبي(الثالث الثانوي 

 ،الباحث بتحلیل محتوى سبعة كتب في األحیاء والكیمیاء والفیزیاء والعلوم البیئیة والجیولوجیا
ً لذلك فقد حدد الباحث  ولجمع . مرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع رئیسة قضایا عالمیة  )٨(وتبعا

یانات تم استخدام اختبار فھم القضایا ومقیاس االتجاھات نحو القضایا المتصلة بالعلم والتقنیة الب
ً وطالبة) ٢٦٢( والمجتمع، تم تطبیقھما على عینة تكونت من ً و) ٦٢(منھم  ،طالبا ) ٥٨(طالبا

ً ) ٧٢(بالقسم العلمي و ،طالبة جمیعھم من الصف الثالث  ،طالبة بالقسم األدبي) ٧٠(و ،طالبا
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق .  في محافظة الدقھلیة في مصر ) علمي ، أدبي(الثانوي 

، في اختبار فھم القضایا العلمیة )علمي، أدبي(بین طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي 
القسم العلمي، لصالح طلبة ) ٠.٠١=  α(عند مستوى داللة  ،المتصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع
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ویرجع ذلك إلى أن القضایا التي تناولھا االختبار؛ یتم تناول بعضھا في منھج العلوم للمرحلة 
وال یتم تناولھا في القسم األدبي عدا كتاب الجغرافیا حیث یتم تناولھا  القسم العلمي، الثانویة،

 ً ً شارت كما أ. بدرجة قلیلة جدا بین طالب وطالبات  الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا
في مقیاس االتجاھات نحو القضایا المتصلة بالعلم والتقنیة ) علمي، أدبي(الصف الثالث الثانوي 

لصالح طلبة القسم العلمي، كما أظھرت وجود تفاعل  )٠.٠١=  α(والمجتمع،عند مستوى داللة 
تضمین  وأوصت الدراسة بضرورة. لصالح طلبة التخصص العلمي   ،والجنس ،بین التخصص

وخاصة مناھج  ،في مناھج المرحلة الثانویة ،القضایا العلمیة المتصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع
 .   العلوم، وأن تكون ھذه القضایا مرتبطة بالمشكالت المحلیة والعالمیة 

 

دراسة سعت إلى تطویر مقیاس فھم التفاعل بین ) م١٩٨٩(وفي األردن أجرى حافظ بكر     
ً وطالبة في كلیات المجتمع، تم اختیارھم ) ٣٠٤(نیة والمجتمع، وتطبیقھ على العلم والتق طالبا

 :فقرة توزعت على أربعة مجاالت ) ٣٦(بطریقة الطبقیة العنقودیة وقد تكون المقیاس من 
 .فقرات  )١٠(ـ التفاعل بین العلم والمجتمع وضم  ١
 .فقرات  )٨(ـ التفاعل بین العلم والتقنیة وضم  ٢
 .فقرات  )٨(لتفاعل بین التقنیة والمجتمع وضم ـ ا ٣
 . فقرات  )١٠(ـ التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع وضم  ٤

 

، )٢٢,١٨(وقد أظھرت النتائج أن متوسط فھم الطلبة للتفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع بلغ    
، وبنسبة )٢٣,٤(بـ وھو أقل من متوسط عالمة المحك الذي حددھا الباحث ، )%٦١,٦( بنسبة
 ،كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود أثر للمستوى الدراسي. من العالمة الكلیة %) ٦٥(

الرئیسة التي التعلم وعن أھم مصادر . في فھم التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع  ،والجنس
والكتب  ،راتیستقي منھا الطلبة فھمھم للتفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع؛ فكانت المحاض

وأوصت الدراسة . والمطالعة الذاتیة  ،والمنزل ،والمدربون، واألسرة ،والمدرسون ،الدراسیة
خا ة في  ،بضرورة تطویر المناھج والمساقات الدراسیة عامة، ومناھج ومساقات العلوم

 .  والمجتمع  والكلیات بالقضایا العلمیة المرتبطة بالتفاعل بین العلم والتقنیة ،مراحل التعلیم العام
إلى معرفة مستوى فھم معلمي العلوم ) م١٩٩٥(وفي األردن أیضا سعت دراسة علي العمري 

وقد تكونت . بالمرحلة الثانویة لمفاھیم العلم والتقنیة والمجتمع والتفاعل بینھما وبین المجتمع
استخدم مدیریات في محافظة إربد، و) ٦(معلم ومعلمة موزعین على ) ٣٥٩(عینة الدراسة من 

 Robaالذي طوره  ،الباحث اختبار فھم التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع
&Harkenss,وقد أظھرت الدراسة أن نسبة عالیة من معلمي العلوم یستطیعون تمثیل  ،(١٩٩٣

كما   ،التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع، ولكنھم ال یستطیعون تفسیر عالقات ھذا التفاعل
أن نسبة كبیرة من المعلمین لدیھم فھم خاطئ ووجھات نظر غیر مالئمة حول  بینت الدراسة

 .  طبیعة العلم والتقنیة 
 

بدراسة ھدفت إلى الكشف عن ) م١٩٩٠(حسن وزمالؤه أحمد خلیل أما في مصر فقد قام    
وعلى كل بُعد من  .مستوى التنور العلمي لدى معلمي العلوم الطبیعیة قبل الخدمة بشكل عام 
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وقد . أبعاد التنور العلمي، ومنھا بٌعد یتعلق بالقضایا العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
فقرة، أما بُعد العلم والتقنیة والمجتمع ) ١١٠(أعد فریق البحث مقیاس التنور العلمي تكون من 

وائیة من الطلبة المعلمین بلغ فقرة  وتم تطبیق المقیاس ككل على عینة عش) ١٢(فقد تكون من 
طالب وطالبة، من طلبة األقسام العلمیة في السنة النھائیة في كلیات التربیة ) ٥٣٧(عدد أفرادھا 

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التنور العلمي لدى الطلبة المعلمین  .في الجامعات المصریة 
تمام باألنشطة العلمیة المرتبطة وقد أوصت الدراسة بضرورة االھ. أقل من المستوى المطلوب 

 . بالعلم والتقنیة والمجتمع، واھتمام وسائل اإلعالم بنشر الثقافة العلمیة والتقنیة للطالب 
 

التعرف على مدى فھم طالب المرحلة ) م١٩٩٩(كما استھدفت دراسة عبد السالم مصطفى     
الفیزیاء في تنمیة فھم الطالب  الثانویة بمصر للمفاھیم المرتبطة بالتقنیة ومدى إسھام مناھج

ً، منھم ) ١٥٨(وقد تكونت عینة الدراسة من . للتقنیة، وكذا تنمیة اتجاھاتھم نحوھا  ) ٧٧(طالبا
ً من ) ٨١(طالب بالصف األول الثانوي، و طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اختیارھم عشوائیا

ومقیاس اتجاھات   ،تحصیلي ولجمع البیانات استخدم الباحث اختبار. مدرستین بالمنصورة 
وقد أشارت النتائج إلى عدم اكتساب الطالب للمفاھیم والمعلومات  .الطالب نحو دراسة التقنیة 

الخاصة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع، كما أظھرت النتائج عدم اھتمام مناھج الفیزیاء 
فاعلیة ھذه المناھج في تنمیة ببعض القضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع، وكذا عدم 

 .اتجاھات الطالب نحو دراسة التقنیة 
 

دراسة )  م١٩٨٧(ومن الدراسات التي تناولت الثقافة البیولوجیة دراسة السید محمد السایح     
ھدفت للتعرف على أثر مناھج المرحلة الثانویة في تلبیة متطلبات الثقافة البیولوجیة لطلبة 

من مصادر  ،ث قام الباحث بحصر عناصر متطلبات الثقافة البیولوجیةالمرحلة الثانویة، حی
الثقافة : مجاالت من مجاالت الثقافة البیولوجیة ھي ) ٩(متعددة، ثم جمع ھذه العناصر في 

الثقافة الثقافة الجنسیة، الثقافة السكانیة، الثقافة البیئیة، الثقافة الصناعیة،  ،الصحیة والغذائیة
وقبل عرض القائمة على الطالب تم . والمحافظة على القیم  ،مستحدثات البیولوجیاالزراعیة، 

ً على شریحة من فئات المجتمع المصري بلغ عددھم  ً شملت أساتذة ) ١٧٥(عرضھا أوال فردا
. جامعة، أطباء وصیادلة، موجھون، معلمون، زراعیون، تجاریون، موظفون، أصحاب مھن

 .وأخر لالتجاھات العلمیة ،ة البیولوجیة، ومقیاس التفكیر العلميكما أعد الباحث اختبار الثقاف
ً وطالبة) ٥٥١(والمقیاسان على عینة مكونة من  ،وتم تطبیق القائمة طالب ) ١٦٠(منھم  ،طالبا

في  ،ب من طلبة السنة النھائیة بالتعلیم الثانويلطا) ٣٩١(من نھایة مرحلة التعلیم اإلعدادي، و
وقد  .دبیة، وكذلك طلبة من التعلیم الفني لم یدرسوا مناھج أحیاء التخصصات العلمیة واأل

تستوفي بعض متطلبات الثقافة البیولوجیة  ؛أظھرت نتائج الدراسة أن مناھج المدرسة الثانویة
والصناعیة، والسكانیة، والزراعیة، وأن  ،والبیئیة ،والجنسیة ،مثل المتطلبات الصحیة والغذائیة

وقد وجد الباحث أن . ال تقدم فیھا المناھج أي مجھود للطالب  ،بیولوجیةمفاھیم المستحدثات ال
 .  بعض ھذه المفاھیم ال توجد في الكتب الدراسیة 

 



                                                  - ٨٢ -                                                 
 
 

دراسة ھدفت إلى التعرف على حاجات وأولویات مجتمع ) م١٩٩٤(كما أجرت وفاء مطر     
 ً لبعض الخصائص الثقافیة،  البحرین بالنسبة للقضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع، وفقا

ً ) ٢٦٦(وقد تكونت عینة الدراسة من . واالجتماعیة، والمھنیة، ألفراد المجتمع البحریني فردا
من مجتمع البحرین، بمؤھالت علمیة مختلفة، واستخدمت الباحثة أداة تحلیل محتوى كتب العلوم 

وتوصلت الدراسة إلى أن . للصفین األول والثاني اإلعدادي وبطاقة الستطالع أراء العینة 
محتوى الكتابین تناوال القضایا المتصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع بصورة سطحیة، كما أن ترتیب 

في دراستھ  Bybeeأفراد العینة للقضایا والمشكالت اختلف عن الترتیب العالمي الذي وضعھ 
المتخصصین في  كما أظھرت النتائج أن. م، وكذا ترتیب كمال زیتون١٩٨٦المشھورة عام 

 .الفیزیاء والھندسة أعطوا اھتمام أقل للقضایا مجتمعة عن باقي مستویات التخصص 
 

تحدید مستوى فھم الطالبات في ) م١٩٩٤(الحصین  ع د هللا استھدفت دراسةفي السعودیة و   
 ،للمظاھر االجتماعیة للعلم والتقنیة، والتعرف على أثر المستوى الدراسي ،كلیات البنات
طالبة من ست كلیات ) ٢١٩٨(وقد تكونت عینة الدراسة من  .على مستوى الفھم ،والتخصص

ُ في المستوى األول والرابع، و . ستخدم اختبار فھم التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع ا
 ً  . وأظھرت النتائج أن مستوى فھم الطالبات في كلیات البنات دون مستوى األداء المقبول تربویا

ا أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للمستوى الدراسي، وأوصت الدراسة بتطویر برنامج كم   
 . دراسي یھدف إلى رفع مستوى فھم الطالبات للمظاھر االجتماعیة للعلم والتقنیة والمجتمع 

 
 

لى واقع مستوى الثقافة البیئیة عدراسة ھدفت للتعرف ) م١٩٩٩( كما أجرت خدیجة جان    
لمرحلة الثانویة في المنطقة الغربیة بالسعودیة إضافة إلى إعداد قائمة لبعض لدى طالبات ا

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات . قضایا التربیة البیئیة
  .افظة جدة ـح  حـات لصالـاستجابات طالبات الصفین األول والثالث الثانوي بین المحافظ

وبنائھا واالھتمام بجانب الثقافة  ،النظر في تصمیم مقررات العلوم وأوصت الدراسة بإعادة
 . البیئیة للطالبات 

اع    ّ دراسة استھدفت تحدید أھم القضایا ذات ) م١٩٩٦(وفي السعودیة أیضا أجرى سعید رف
ومعرفة مدى  ،التي ینبغي تضمینھا في مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة ،العالقة بالعلم والتقنیة

للقضایا التي تم تحدیدھا، ومدى فاعلیتھا في تنمیة فھم الطالب لھذه  ،تناول المناھج المذكورة
ً من أساتذة الجامعة ومشرفي العلوم، ومن ) ٣٦(وتكونت عینة الدراسة من . القضایا  ) ١٩(فردا

ً من طالب الصف األول الثانوي و ً من طالب الصف الثالث ال) ١١٧(طالبا وقد أعد . ثانويطالبا
ھج العلوم االباحث قائمة بالقضایا األساسیة والفرعیة التي ینبغي تضمینھا في محتوى من

وتوصلت الدراسة إلى  .واختبار تحصیلي في المعارف المتعلقة بھذه القضایا  ،بالمرحلة الثانویة
یما یتعلق بمدى وف. الثانویة   وم بالمرحلةـج العلـقضایا أساسیة ینبغي تضمینھا في مناھ) ٩(

التلوث، الصحة، : فقد تم معالجة بعض القضایا بشكل جید وھي  ،تناول محتوى مناھج العلوم
التصحر، المیاه، األجھزة : الثروات المعدنیة، وقضایا تمت معالجتھا بشكل جزئي وھي 

حة األسل ،الطقس: البترول والصناعات الكیمیائیة؛ وقضایا لم یتم معالجتھا وھي  ،واألدوات
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كما أظھرت الدراسة عدم فاعلیة مناھج العلوم في تنمیة فھم الطالب  ،الكیمیائیة والنوویة
 .بالمعارف المتعلقة بالقضایا ذات الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

        
التعرف على مستوى فھم التفاعل ) م٢٠٠١(المعمري سلیمان وفي الیمن استھدفت دراسة     

 .في كلیتي التربیة صنعاء وحجة ،لدى طلبة األقسام العلمیة ،والمجتمع بین العلم والتقنیة
ً وطالبة من طلبة المستوى األول والرابع، منھم ) ٣٠٨(وتكونت عینة الدراسة من  ) ١٥٠(طالبا

وطالبة من كلیة التربیة بحجة، وقام طالب ) ١٥٨(وطالب وطالبة من كلیة التربیة صنعاء، 
التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع، وقائمة لمصادر معرفة الطالب الباحث ببناء مقیاس لفھم 

ً ) ١٧(عن العلم والتقنیة والمجتمع تكونت من  أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى فھم و. مصدرا
وھذا یمثل الحد األدنى للنجاح، مع وجود %) ٥٢(الطلبة للتفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع 

ً بی ن متوسطات درجات أفراد العینة لصالح اإلناث، وال توجد فروق تعزى فروق دالة إحصائیا
   . للتخصص 

 التعلیق العام على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منھا 
من حیث األھداف واألسالیب؛ بعضھا قامت بتحدید القضایا  تنوعت الدراسات والبحوث،    

زیتون (والمجتمع وتدریسھا مثل دراسة والمشكالت العلمیة ذات الصلة بالعلم والتقنیة 
 ) .   م١٩٩٨؛ والرافعي،  م١٩٨٧،  Bybeeم ، ١٩٩٨م؛ الدسوقي ،١٩٩٣؛ المیھي،م١٩٩١،

ً من القضایا والمشكالت العالمیة والمحلیة ذات      وقد اتفقت ھذه الدراسات على تحدید عددا
قضیة عالمیة تھم اإلنسان في كل الصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع، والتي بلغ عددھا اثنتي عشر 

وبعضھا ھدفت إلى معرفة فھم الطالب ومعتقدات المعلمین حول التفاعل بین العلم . مكان 
؛  م٢٠٠٥؛ أمبوسعیدي،م١٩٨٧؛ السایح،م١٩٩٤الحصین،( والتقنیة والمجتمع مثل دراسة 

 ھذه الدراسات على ضعف مستوى نتائج واتفقت ،)م٢٠٠١،م، المعمري٢٠٠٠الوسیمي،
وبعض الدراسات  .الطالب في الثقافة العلمیة وفھم القضایا المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع

تناولت تحلیل مناھج العلوم للتعرف على القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
، م١٩٩١م، النمر ١٩٩٨؛ الضبیبان، ١٩٩١حسن،عبد المنعم  ھـ،١٤٢٣الظاھري،(مثل دراسة 
 ) .م١٩٩٥الطنطاوي،

كما أكدت بعض المشروعات العالمیة على ضرورة تضمین القضایا والمشكالت العلمیة    
المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع في مناھج العلوم في جمیع مراحل التعلیم العام، واالھتمام 

 .بھذا المدخل في تصمیم المناھج وتنفیذھا
 

السابقة في اإلطالع على القضایا والمشكالت العالمیة  استفاد الباحث من الدراساتوقد    
والعربیة والمحلیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع، التي ینبغي أن تتضمنھا مناھج العلوم في 
المرحلة الثانویة، وتم التوصل إلى بناء قائمة بالقضایا والمشكالت العلمیة التي ینبغي أن 

كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في تصمیم ، وریة الیمنیةتتضمنھا مناھج العلوم في الجمھ
كما أن نتائج  وتصمیم أدوات التحلیل، التحلیل، وإجراءات أدوات تحلیل مناھج العلوم وأسالیب

 .  ھذه الدراسات دعمت نتائج الدراسة الحالیة 
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 ةــــمنهج الدراس  :     أوالً    

 مجتمع الدراسة وعينته:     ثانياً          

 ةــــأدوات الدراس: ثالثاً             

 إجراءات تطبيق الدراسة: رابعاً               

 ات اإلحصائيةـالمعالج: خامساً            
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 :تمھید  

یتناول ھذا الفصل منھج الدراسة ومجتمعھا وعینتھا ، ووصف اإلجراءات والخطوات التي      
اتبعت في إعداد قائمة تتضمن أبعاد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
والبیئة التي ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة، وكذا 

اءات وخطوات إعداد أداة تحلیل محتوى مقررات العلوم لمعرفة مدى تناولھا ألبعاد القضایا إجر
والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة والطرق المتبعة في التحقق من صدق 
وثبات ھذه األدوات، واإلجراءات والخطوات المتبعة في تطبیقھا، واألسالیب اإلحصائیة 

            . المستخدمة 

ً ـ منھج الدراسة  : أوال
تم في ھذا البحث إتباع المنھج الوصفي التحلیلي، الذي یصف واقع مناھج العلوم في المرحلة     

الثانویة في الجمھوریة الیمنیة كما ھي، والقیام بتحلیل محتواھا للتعرف على القضایا 
والمشكالت العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تتناولھا، ومقارنتھا بقائمة 

 . القضایا العلمیة التي تم إعدادھا للتعرف على مدى تغطیة مناھج العلوم لھذه القضایا 
 :ثانیاً  ـ مجتمع الدراسة وعینتھا 

للصفوف  )واألحیاء ،والكیمیاء ،الفیزیاء(مقررات العلوم جمیع ھي  امجتمع الدراسة وعینتھ     
إضافة إلى كتیبات  ،ین الدراسیینمقررات للفصل) ٩(وعددھا  ،الثالثة في المرحلة الثانویة
  . األنشطة والتدریبات العملیة 

 

 :إجراءات الدراسة 
 :  إعداد قائمة القضایا والمشكالتوخطوات  إجراءات:  أ

ما القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة (ینص السؤال األول في ھذه الدراسة على     
المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي ینبغي أن یتناولھا محتوى مقررات العلوم 
بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة ؟ والذي یھدف إلى إعداد قائمة تتضمن القضایا 

تبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي ینبغي أن تتناولھا محتوى مقررات والمشكالت المر
 : العلوم، وقد تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بإتباع الخطوات اآلتیة 

                         

v والبیئة والمجتمع والتقنیة بالعلم المرتبطة والمشكالت القضایا لقائمة األولیة الصورة إعداد 
ً  المنفذة العلوم مقررات تتناولھا أن نبغيی التي                  . الثانویة بالمرحلة حالیا
 : القائمة من الھدف تحدید ـ ١

 التي والبیئة  والمجتمع والتقنیة بالعلم لمرتبطةا والمشكالت القضایا تتضمن قائمة إعداد      
 مدى وتحدید لمعرفة ،الثانویة المرحلة في الدراسیة المقررات  محتوى تحلیل ئھاضو على تم

 .التناول ونطاق ،وأسلوب ،شكل معرفةو القائمة تضمنتھا التي والمشكالت للقضایا تناولھا
 : القائمة اشتقاق مصادر ـ ٢

  من والبیئة والمجتمع  والتقنیة بالعلم المرتبطة والمشكالت القضایا قائمة اشتقاق تم     
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 : التالیة المصادر   
  ،والخاصة بموضوع الدراسة على األدب التربوي المتعلق بالتربیة العلمیة،ـ اإلطالع  ١

 ا ـالتي تناولت قضایوالمحلیة ة العالمیة والعربیة ـالدراسات والبحوث السابقكذا و     
 وما أسفرت عنھ من )  STSE( ومشكالت وموضوعات العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    
  م ، دراسة عبد١٩٩١،النمر مدحت، ودراسة ١٩٨٦,Bybee & Mau( دراسة نتا ج مثل   
 م،١٩٩٣،دراسة رجب المیھيوم، ١٩٩١،كمال زیتوندراسة وم، ١٩٩١،حسن المنعم   
 . )وغیرھام ١٩٩٨،دراسة محب الرافعيوم، ١٩٩٥ ،رمضان الطنطاويدراسة و   
 المرتبطة والمشكالت  القضایا أھم تناولت التي  والمحلیة  واإلقلیمیة العالمیة المؤتمرات ـ ٢

 م،١٩٨١ عام باریس عقد الذي الیونسكو مؤتمر مثل ،والبیئة والمجتمع والتقنیة بالعلم       
 إدخال لمناقشة وندوة م،١٩٨٥ عام الھند في بنجالور ومؤتمر م،١٩٨٣ عام بریطانیا وفي     
 ھـ،١٤١١ عام الریاض في عقدت التي العام التعلیم مراحل في العلمیة الثقافة مقرر     
 .  م٢٠٠٢ عام عمان سلطنة في الثانوي التعلیم تطویر ومؤتمر      
   . الیمن في الثانویة المرحلة في العلوم لتعلیم العامة والمنطلقات األھداف على اإلطالع ـ ٣
 من ربیة العلمیة صین في التصختخبراء مناھج العلوم والم استطالع آراء عدد من ـ  ٤

 ،ذوي خبرةومعلمین  ،تربویین ومشرفینالتدریس بالجامعات الیمنیة،  أعضاء ھیئة      
 التي ،عن القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم التقنیة والمجتمع والبیئة لمعرفة أرائھم      
 ملحق (والتي ینبغي أن تتناولھا مناھج العلوم بالمرحلة الثانویة  ،تواجھ المجتمع الیمني      

 .٣١٩ ص )٤      
 یولیو ١٩ ـ ١٧ في عقد الذي الیمن في الثانوي للتعلیم األول الوطني المؤتمر توصیات من االستفادة ـ ٥

 لتنمیةا وتطور العلمیة التطورات  مع یتالءم بما الثانوي التعلیم تطویر على أكد الذيو  ،م٢٠٠٧        
  . الیمن في        
 . البحث لھذا العام النظري اإلطار من االستفادة ـ٦
   والمشكالت التنمویة،  المجاالت جمیع في وخصوصیاتھ وحاجاتھ الیمني المجتمع طبیعة  ـ٧

  . ) الخ.... ، اجتماعیة ، بیئیة صحیة،  اقتصادیة، ( المجاالت یعجم في تواجھھ التي      
 ـ التوصل إلى قائمة أولیة تتضمن عددا من القضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم ٨  

ً من القضایا والمشكالت الفرعیة والتي ینبغي أن          والتقنیة والمجتمع والبیئة تضم عددا
 .٢٥٧ ص)  ١( تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الیمن  ملحق        

 : للقائمة النھائیة الصورة إعداد ـ ب  
 :تحدید صدق القائمة   

 على عدد من تم عرضھا ،للتأكد من صدق القائمة األولیة التي تم التوصل إلیھا         
 :للتأكد من اآلتي  ٢٨٨ ص )٤ملحق (  المحكمین    
 ـ مدى مناسبة محتوى القائمة وصالحیة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة التي ١   

 . تضمنتھا لطلبة المرحلة الثانویة         
 . الرئیسة والمشكالت ـ مدى مناسبة القضایا والمشكالت الفرعیة وانتمائھا للقضایا ٢
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 ضروریةأنھا المحكمون  التي یرىكما بعض القضایا والمشكالت  ،أو حذف ،إضافة ـ ٣
 اثنین من الھا إلى ـة اإلنجلیزیة وإرسـة إلى اللغـتم ترجمة األداة بصورتھا األولیـ  ٤

 .للتحكیم     Yager & Aikenheadالمتخصصین في موضوع العلم والتقنیة والمجتمع وھما     
 حول تعدیل تركزتبناء على آراء المحكمین، والتي  ،ـ تعدیل الصورة األولیة للقائمة ٤
 دیلـبعضھا، وتع ذفـة، وحـوالفرعیمسمیات بعض القضایا والمشكالت الرئیسة     
 افة بعضـأخرى، وإض ومشكالت بعضھا في قضایاودمج  ،صیاغة البعض األخر     
 .القضایا الفرعیة      
 ـ بعد إجراء التعدیالت التي اقترحھا المحكمون أصبحت القائمة بصورتھا النھائیة   ٥

 قضیة ومشكلة فرعیة،) ١٣٥( تضم مكونة من إحدى عشر قضیة ومشكلة رئیسة       
 القضایا والمشكالت الرئیسة یوضح عدد ، والجدول التالي٢٦٩  ص )٢(ملحق        

      .القائمة بصورتھا النھائیة  والفرعیة التي تضمنتھا    
 

 عدد القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة التي)   ٤( جدول 
 تضمنتھا الصورة النھائیة للقائمة

                                         
 :                                                     تحلیل أداة الإعداد :  ج

مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ل المعرفي محتوىالوھي عبارة عن استمارة تحلیل        
للتعرف على مدى تناولھا للقضایا والمشكالت العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 

  .السابقة التي تم التوصل إلیھا في الخطوة التي تضمنتھا القائمة 
 
 
 

 

 الفرعیة عدد القضایا والمشكالت STSEومشكالت  المحور الرئیس لقضایا م
 ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض ١
 ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 ٤ اإلدمان والمخدرات  ٤
 ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 ٣٩ الحمایة والمعالجات...البیئة ومشكالتھا   ٦
 ٢٠ الطاقة ومصادرھا  ٧
 ٤ التقنیة الحربیة ٨
 ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١٠
 ٤ والبیئةالعلم والتقنیة والمجتمع  ١١

 ١٣٥ وع ــــــــــــــــــــــــمـــــــــجــالم            
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     :خطوات إعداد أداة التحلیل    
من القائمة النھائیة التي تم أداة تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة تم تصمیم      

، ومن الكتابات التحلیل تناول  أسلوبذي االستفادة من األدب التربوي ال وكذاالتوصل إلیھا، 
   :فیما یلي خطوات إعداد أداة التحلیل  و .الخاصة بتحلیل المحتوى في المجاالت األخرى 

                   ألداةمن ا ـ الهدف ١ 
لمقررات العلوم المنفذة  تستخدم األداة التي تم إعدادھا للحكم على المحتوى العلمي الظاھري    

ً بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة، من حیث مدى تناولھا للقضایا العلمیة المرتبطة  حالیا
 ،، وشكل التناولخطوة السابقةالتي تم التوصل إلیھا في ال ،بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

                                          .ونطاقھ  ،وأسلوبھ
 :ـ تحدید وحدة التحلیل  ٢  

وحدة التحلیل المستخدمة في ھذه األداة والتي على أساسھا تم إصدار حكم على المحتوى       
وتمثل الفكرة أو الموضوع أكبر وأھم وحدات تحلیل .  Themeأو الفكرة  الموضوعھي وحدة 

المحتوى، وأكثرھا فائدة، وھي عبارة عن جملة أو عبارة مفردة تتكون من مبتدأ وخبر، وقد 
تكون جملة مركبة مختصرة محددة تتضمن مجموعة األفكار التي یدور حولھا موضوع التحلیل 

الجملة، التصریح، ( یات على ھذه الوحدة منھا وقد أطلق بعض الباحثین والخبراء عدة مسم. 
 ) . ٧٩م ، ص١٩٩٦حسن ،سمیر )  ( الفكرة، القضیة، موضوع النقاش

ولتحقیق أكبر درجة من الثبات في عملیة التحلیل، تم تحدید جزء من مجموعة العناصر      
عنى أخر ھل الذي تركز علیھ الفكرة وبم اسم الموضوع: التي تتكون منھا وحدة الموضوع وھو 

المتضمن في قائمة القضایا العلمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة یقابلھ  الموضوع
ً ( في مقررات العلوم أو ال وھو ما یعبر عنھ بفئة التحلیل موضوع                                            ؟ ) ضمنیا

 : جوانب التحلیل) فئات ( تحدید  
:                                                                                 التحلیل في ثالثة فئات أو جوانب كما یلي ) فئات ( تم تحدید جوانب      

یحدد شكل التناول أو طریقة التناول وذلك في بعدین ھما  صریح، : األول) الفئة ( الجانب   
 .ضمني 

 .تفصیلي، موجز: یحدد أسلوب التناول، وذلك في بعدین ھما :  ثانيال) الفئة ( الجانب
  .محلي، عالمي: یحدد نطاق أو مكان التناول وذلك في بعدین ھما :  الثالث) الفئة ( الجانب 

  :  Content Validity تحدید صدق أداة التحلیل
أداة التحلیل التي تتضمن القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم  محتوي للحكم على صدق    

وصالحیة تطبیقھا على مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة؛ تم عرضھا على  ،والمجتمع والبیئة
ً  ٤ ملحق( من المحكمین )٧( لمعرفة أرائھم حول إمكانیة تطبیقھا من حیث  )٢٩٠ صثانیا

قد اتفق المحكمون على صالحیة األداة بصورتھا الحالیة، و. التحلیل المستخدمة) فئات( جوانب 
 .  وإمكانیة تطبیقھا لتحلیل مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
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  Reliability ثبات أداة التحلیل
ثبات التحلیل یعني الحصول على النتائج نفسھا عند تكرار التحلیل عدة مرات من قبل       

 ،م١٩٩٩عبیدات وآخرون ،ذوقان ( المحلل نفسھ أو إجراء التحلیل من قبل محللین أو أكثر
ولضمان الحصول على درجة ثبات تحلیل مناسبة یستند . ) ٣٩٢ص م،٢٠٠٤، عطیفة،٢٤ص

  :حتوى مقررات العلوم البد من إتباع اإلجراءات التالیةإلى ما یصدر من أحكام حول م
 ـ التزام المحللین بالتعلیمات والقواعد المحددة لعملیة التحلیل والتي یتم االتفاق علیھا ١

 .والمدونة في استمارة التحلیل       
 لقضایاـ تحدید المعاني الدقیقة للمفاھیم والمصطلحات والعبارات واأللفاظ التي تشیر إلى ا ٢

 والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع حتى یكون ھناك اتفاق موحد حول     
 . موضوع التحلیل       
ولتحدید ثبات أداة . ـ االتفاق على صفحات محددة، وتحدید وحدات وفئات التحلیل بدقة  ٣

 :التحلیل الحالیة تم استخدام طریقتین 
 :  الثبات عبر الزمن  ـأ ـ

 الباحث  االتساق الداخلي بین المحلل ونفسھ أو االتساق مع الزمن وقد تم ذلك من قبل       
 نفسھ، حیث قام بعملیة التحلیل مرتین تفصل بینھما فترة زمنیة قدرھا أربعة أسابیع تحت     
 :الظروف نفسھا، وقد تم ذلك بإتباع الخطوات التالیة     
 عشوائیة  من كل وحدة دراسیة لكل كتاب بحیث بلغ عددـ  تم اختیار أربع صفحات  ١

 .صفحة ) ٣٠٤(الصفحات التي تم  تحلیلھا من جمیع الكتب التسعة       
٢  ً  أداة التحلیل، باستخدامـ  قام الباحث بعملیة تحلیل الصفحات التي تم اختیارھا عشوائیا

 ثم أعاد التحلیل مرة أخرى بعد ،ھذا البحثوبإتباع معاییر وضوابط التحلیل المتبعة في      
 التالي یوضح النتائج التي تم التوصل إلیھا في األول، والجدولأربعة أسابیع من التحلیل      
 :كل مرة     

      
 عدد فئات التحلیل وعدد مرات االتفاق واالختالف ونسبة)  ٥( جدول 

 االتفاق بین التحلیل األول والثاني
 عدد فئات التحلیل

 الكلیة
عدد مرات االتفاق بین 

 والثاني التحلیل األول
عدد مرات االختالف بین 

 والثاني التحلیل األول
معامل 
 االتفاق

٠.٩١ ٧٢ ٧٣٨ ٨١٠ 
  

 :وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ھولستي التالیة 
 

=   R . C)معامل االتفاق ( معامل الثبات 
٢  ١  ٢     
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 :                   حیث أن 
   C.R  =معامل الثبات 

٢M  =  عدد الفئات المتفق علیھا في المرة األولى والثانیة. 
N١+Nوالثانیة األولى المرة في تحلیلھا تم التي الفئات عدد مجموع=  ٢ 

 . )٣٢ص م ،١٩٨٤، المفتي،٢٣٣ ص م ،٢٠٠٦،ف ح هللا(         
  

٧٣٨ ٧٣٨=  )    معامل االتفاق ( معامل الثبات  
٠.٩١=    ٨١٠ ٨١٠                                              

   
 .وھذه نسبة عالیة تدل على ثبات التحلیل وكفاءة األداة   

                            
 :  ب ـ الثبات عبر األشخاص

 للقیام  بتحلیل الصفحات نفسھا التي تم تحلیلھا من قبل  )١(االتفاق مع محلل أخر       
 وقت واحد، والجدول وفيالباحث نفسھ، باستخدام األداة نفسھا وتحت الظروف نفسھا،     
  .والمحلل اآلخر التالي یوضح نتائج التحلیل بین الباحث   
 

 عدد فئات التحلیل وعدد مرات االتفاق واالختالف)  ٦(  جدول    
 االتفاق بین الباحث والمحلل األخر ونسبة

 عدد فئات التحلیل
 الكلیة

عدد مرات االتفاق بین 
 باحثوال حلل األولمال

عدد مرات االختالف بین 
 معامل االتفاق ثحابوال حلل األولمال

٨٩.٧ ٨٣ ٧٢٧ ٨١٠% 
 

   : وباستخدام المعادلة السابقة لحساب معامل الثبات بين الباحث والمحلل األخر بلغ معامل الثبات 

٧٢٧ ٧٢٧) معامل االتفاق ( معامل الثبات 
٨١٠ ٨١٠  =  =  ٨٩,٧ % 

  
 :ومن نتائج الجدولين السابقين يمكن حساب متوسط معامل الثبات كما يلي 

 

٨٩,٧  ٩١  ) االتفاق ( متوسط معامل الثبات 
٩٠.٣    ٢ % 

 
وھو معامل ثبات مرتفع یدل على ثبات األداة وصالحیة استخدامھا والوثوق بالنتائج التي   

ً یمكن الحصول علیھا   ).٢٣٤م،٢٠٠٦،ف ح هللا( %٧٥، حیث أن معامل الثبات المقبول تربویا

                                     
 . ماجستیر مناھج وطرق تدریس العلوم، مشرف أول العلوم  ،األستاذ طھ أحمد سیف)   ١
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) ١٣٥(وأصبحت الصورة النھائیة لألداة تتكون من إحدى عشر قضیة ومشكلة رئیسة تضم      

كما ھو جوانب أو فئات، ) ٦(قضیة ومشكلة فرعیة، وكل قضیة ومشكلة فرعیة یتم تحلیلھا وفق

 ،ً ً تمثل فئات التحلیل ملحق) ٨١٠(من  توبالتالي فأن األداة النھائیة تكونمحدد سابقا  ) ٣(معیارا

 . ٢٧٥ ص
        

   :  المقررات إجراءات وخطوات تحلیل
تمت عملیة  ،وثباتھا ،والتأكد من صدقھا ،بعد التوصل إلى الصورة النھائیة ألداة التحلیل     

 : تحلیل محتوى مقررات العلوم في المرحلة الثانویة بإتباع الخطوات اآلتیة 
 :ـ تحدید الھدف من التحلیل ١

 والمشكالت العلمیةالقضایا  عرف علىتالالھدف من تحلیل محتوى مقررات العلوم         
  بالقضایا والمشكالت بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تتضمنھا، ومقارنتھا المرتبطة     
 .التي تضمنتھا أداة التحلیل      
 :ـ تحدید عینة التحلیل  ٢

 واحدة نسخة ( دراسیة مقررات  )٩( وھي التحلیل مجتمع جمیع  من التحلیل عینة تكون     

 إلى إضافة م٢٠٠٨/ م٢٠٠٧ الدراسي العام في المطبقة ) الدراسیین للفصلین مقرر لكل
 عدد حیث من مقرر كل بیانات  یوضح التالي والجدول . )٩( وعددھا العملیة األنشطة كتیبات
  . الصفحات وعدد  الدراسیة الوحدات

 
ً  التي) وعینة التحلیل مجتمع ( العلوم بیانات مقررات )   ٧( جدول  المرحلة بتدرس حالیا

 م ٢٠٠٨وزارة التربیة طبعة عام  الثانویة في الجمھوریة الیمنیة والصادرة عن
 عدد الصفحات عدد الوحدات اسم المقرر الدراسي م
 ١٥٩ ٨ فیزیاء أول ثانوي ١
 ١٥٩ ٨ كیمیاء أول ثانوي ٢
 ١٧٨ ٧ أول ثانويأحیاء  ٣
 ٢٣٠ ١٠ فیزیاء ثاني ثانوي ٤
 ١٥٩ ١٠ كیمیاء ثاني ثانوي ٥
 ١٤٥ ٧ أحیاء ثاني ثانوي ٦
 ١٧٢ ٩ فیزیاء ثالث ثانوي ٧
 ١٥٧ ٩ كیمیاء ثالث ثانوي ٨
 ١٩٨ ٨ أحیاء ثالث ثانوي ٩

 ١٥٥٧ ٧٦ المجمـــــــوع         
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 : ـ تحدید وحدة التحلیل٣ 

ً أو جملة، أو عبارة، أو (   Themeوھي الموضوع أو الفكرة        ً صریحا سواء كانت مفھوما
والتي وردت في المحتوى العلمي لكتاب ) فقرة، أو مجموعة فقرات تدور حول فكرة واحدة 

 .الطالب وتناولت أي من المشكالت الفرعیة التي وردت في القائمة 
 :التحلیل ) جوانب ( ـ تحدید فئات  ٤
قضیة ) ١٣٥(تحددت فئات التحلیل في القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة التي بلغ عددھا    

فئات أو جوانب وبالتالي أصبح عدد فئات  )٦(ومشكلة فرعیة، وكل قضیة ومشكلة تم تحلیلھا في
  .فئة) ٨١٠=  ٦×  ١٣٥(التحلیل 
v    التي یتم استخراجھا إلى ثالثة أبعاد ) الفئات ( تصنیف األفكار : 

 بشكل صریح، أو بشكل  ضمني: أ ـ بُعد شكل التناول ویتم فیھ معالجة األفكار  
  .موجز  بأسلوب تفصیلي، أو: ب ـ بُعد أسلوب التناول ویتم فیھ معالجة األفكار

       .العلمي  المستوىعلى المستوى المحلي، أو على ج ـ بُعد نطاق التناول ویتم فیھ معالجة األفكار 
v   جمیع مقررات العلوم ( شمل التحلیل مجتمع البحث كلھ (. 
v  األنشطة والصور اقتصر التحلیل على المحتوى العلمي اللفظي لمادة الكتاب، وكذا 

 ،والرسوم التي تعبر عن القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة  
 الفھارس، والقراءات أسئلة التقویم، طرق إلىم التیت ممثل صورة المجھر االلكتروني، ول  

وقد تم تدوین نتائج تحلیل كل مقرر في االستمارة المرفقة، وفق . اإلضافیة إن وجدت
 . األبعاد المحددة 

v   العلم والتقنية والمجتمعنص المحتوى الذي يوضح التفاعل بين :    

یتم التحقق من مدى تناول المحتوى العلمي اللفظي لمقررات  العلوم  بالمرحلة الثانویة      
لمیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة والتفاعل بینھا إذا كان فحوى النص للقضایا الع

یوضح آثار أو نتائج العلم على المجتمع ، كما یتضمن المحتوى كیفیة تطبیق العلم والتقنیة في 
ویمكن تحدید عبارات النص التي یستقبلھا الطالب من محتوى المقرر في  ،الحیاة العامة

 :اآلتیة  جوانبال
 بالمجتمع مفاھیم أو عبارات علمیة أو تقنیة صریحة تعبر عن قضیة أو مشكلة ذات عالقة كلمة أوـ  أ

      .الحراري  ، االحتباسفصائل الدم حدیداالستنساخ  تمثل مرض اإلیدز، الكلیة الصناعیة،     
 .ـ عبارات تصف فوائد العلم والتقنیة في المجتمع  ب
 .ـ عبارات تشیر إلى اآلثار السلبیة للعلم والتقنیة على المجتمع  ج
 االنفجار السكاني، : ـ طرح قضایا ومشكالت اجتماعیة للمناقشة مرتبطة بالعلم والتقنیة مثل د

 .الخ..مشكالت المیاه، المخلفات  ،األمراض المعدیة، الصناعات الغذائیة    
 المرتبطة یة للنقاش لھ عالقة بالقضایا والمشكالتـ رسم أو صورة أو نشاط على شكل قض ھـ

 بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ؟       
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وقد تم التركیز على الموضوع أو الفكرة التي تمثل قضیة أو مشكلة علمیة أو تقنیة أو تفاعل 
 .بینھما والتي لھا تأثیرات اجتماعیة أو بیئیة  

دراسة موضوع ثاني أكسید الكربون من حیث طرق تحضیره، : على سبیل المثال      
وتفاعالتھ، وخواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة ال تمثل قضیة أو مشكلة اجتماعیة أو بیئیة ؛ ولكن 
تناول زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو من حیث أسباب الزیادة والمخاطر الناتجة من 

. وطرق المعالجة؛ فأن ذلك یعد مشكلة عالمیة...ع درجة حرارة الجو، وذوبان الجلیدحیث ارتفا
كما أن دراسة طفیل المالریا أو البلھارسیا من حیث الشكل والتركیب والتكاثر والتشریح دون 
التعرض ألماكن انتشار ھذه الطفیلیات في الیمن، وأسبابھا ومخاطرھا وطرق العالج والوقایة ال 

وھناك موضوعات ومفاھیم كثیرة یتم دراستھا في مقررات العلوم ولكن ال یتم . لة یمثل مشك
إبراز تأثیرھا على المجتمع أو البیئة بل تدرس كموضوعات علمیة أو من باب العلم للعلم أو 

 . باعتبارھا من أساسیات العلم وبالتالي ال تمثل قضایا أو مشكالت ذات صبغة اجتماعیة 
 : لمحتوىا تحلیل ضوابط ـ ٥
ً  ىالمحتو تحلیل عملیة في المستخدمة الفئات تعریف ـ أ  ً  تعریفا ً   واضحا  ضوء في محددا

 . المحتوى تحلیل عملیة من الغرض      
ً  المحتوى تحلیل بموضوع المتصلة المواد تصنیف ـ ب ً  تصنیفا  الفرصة تتاح ال حتى منھجیا

 .  محلل كل یریده ما وكتابة باختیار التحلیل بعملیة للقیام       
  بالعلم المرتبطة والمشكالت القضایا عن یعبر ما كل لتدوین الكمي األسلوب استخدام ـ ج

 . ابقاً  توضیحھا تم التي باألسالیب والبیئة والمجتمع والتقنیة       
 :التحلیل أداة استخدام تعلیمات ـ ٦
       :التالیة والضوابط التعلیمات مراعاة تم الحالیة التحلیل أداة استخدام عند 
 بالعلم المرتبطة والمشكالت بالقضایا كافیة درایة التحلیل بعملیة القائم لدى تكون أن ـ أ

 . األداة شملتھا التي والبیئة والمجتمع والتقنیة      
 . للتحلیل كفئات  األداة في الواردة والمشكالت بالقضایا بالتحلیل القائم یلتزم أن ـ ب
         التحلیل موضع المقررات من مقرر كل موضوعات في الفئات ھذه من فئة كل تكرار  یدون أن ـ ج
 الموضوع یشیر عندما ) صریح ( مستویین على والمشكالت القضایا تناول شكل یحدد أن ـ د

 .مباشر غیر بشكل یشیر عندما )ضمني(و مباشر، بشكل مشكلة أو قضیة لىإ    
  یبرز عندما تفصیلي ( مستویین على والمشكالت القضایا تناول أسلوب یحدد أن ـ ھـ    

        ومعالجتھا وتوضیحھا شرحھا ویتم المشكلة، أو القضیة جوانب جمیع الموضوع     
 القضیة جوانب بعض إلى الموضوع یشیر عندما )وموجز (و .آثارھا إلبراز أساسیة بصورة

 . وتوضیحھا شرحھا  دون فقط بذكرھا یكتفي أو ومبسط،  مختصر  بشكل  المشكلة أو
 ألیة الموضوع یشیر عندما ) محلي ( مستویین على والمشكالت القضایا تناول نطاق یحدد أن ـ ز
    . عالمي دولي إطار في قضیة ألي  الموضوع یشیر عندما) عالمي (و الیمن، في مشكلة أو قضیة  
 .التحلیل  لفئات التكراریة  العالمات فیھا یسجل مستقلة، تحلیل استمارة مقرر لكل یخصص أن ـ ح

         



                                                  - ٩٤ -                                                 
 
 

 : التحلیل عملیة وتنفیذ تطبیق خطوات
 تم الدراسة أھداف وتحقیق الثانویة، بالمرحلة العلوم مقررات محتوى تحلیل عملیة إلجراء
 : التالیة الخطوات إتباع
 والمشكالت القضایا على التعرف بھدف ومتأنیة ودقیقة واعیة قراءة مقرر كل نص قراءة ـ ١

  . ضمنیة أو صریحة بطریقة یتضمنھا التي والمجتمع والتقنیة بالعلم المرتبطة
 . وتصنیفھا مقرر كل یتضمنھا التي الموضوعات حصر  ـ ٢
 جمل عدة أو واحدة جملة كانت سواء ومحددة واضحة عبارات إلى النصوص تجزئة  ـ ٣

 . التحلیل وحدات تمثل بحیث  واحد معنى تحمل       
 .التحلیل قائمة في إلیھ تنتمي الذي البعد إلى وموضوع عبارة كل ضم ـ ٤
       . القائمة المحددة والمشكالت القضایا أبعاد أحد تمثل  عبارة كل تكرارات رصد ـ ٥
  النتائج تحلیل ثم اإلحصائیة العملیات وإجراء اصةخ جداول في التحلیل نتائج تفریغ ـ ٦

       . ومناقشتھا      
          

 : المعالجة اإلحصائیة:   امساً 
م، لحساب ثبات ٢٠٠٦فتح هللا،( تم استخدام النسب المئویة والتكرارات، ومعادلة ھولستي

 .  التحلیل، بین المحلل ونفسھ، وبین المحلل ومحلل أخر 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ٩٥ -                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ٩٦ -                                                 
 
 

تضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ومناقشتها وتفسيرها من  

 .خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 : إجابة السؤال األول والذي ينص على 

ما القضايا والمشكالت الرئيسة والفرعية المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي      
 ؟  الجمهورية اليمنية ينبغي أن يتناولها محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية في 

التربوية والدراسات السابقة فـي هـذا   لإلجابة عن هذا السؤال تم مراجعة كافة األدبيات    
المجال وبعض البرامج والمقررات الدراسية العربية ، وكذا اإلطالع على وثـائق وأدبيـات   

) م ٢٠٠٧يوليـو  ١٩ ـ١٧(المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي الذي عقد في صنعاء في الفترة
ضافة إلى المشاركة فـي  وتوصياته ومعرفة التوجهات المستقبلية للتعليم الثانوي في اليمن، إ

بعض ورش العمل والندوات التي عقدت في الجامعات اليمنيـة وإدارات التربيـة والتعلـيم    
وقد تم التوصل إلى قائمة تضم عدداً مـن القضـايا   .  واإلطالع على توصياتها ومقترحاتها

       ) .  ١ ( والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة ملحق

م عرض القائمة بصورتها األولية على عدد من المحكمين المختصـين فـي المنـاهج    ت    
وطرائق التدريس وكذا االختصاصيين األكاديميين في الجامعات اليمنية والمشرفين التربويين 
، كما تم ترجمة القائمة إلى اللغة اإلنجليزية وعرضت على اثنين مـن المتخصصـين فـي    

وهمـا     STS (Science Technology Society( تمـع   موضوع العلم والتقنية والمج
Yager & Aikenhead      وبعد مراجعة مالحظات ومقترحات وأراء المحكمـين أضـيفت

كما أضـيفت  . بعض القضايا والمشكالت، وحذفت بعض منها، وأعيد صياغة البعض اآلخر
قضية ومشكلة رئيسة ) ١١(وأصبحت القائمة بصورتها النهائية مكونة من   ،بعض المحاور

التـي تـم   قضية ومشكلة فرعية والجدول التالي يبين الصورة النهائية للقائمة ) ١٣٥(تضم 
      : التوصل إليها 
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تم  والبیئة التيقائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع )  ٨( جدول
 ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة  التوصل إلیھا والتي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 الثقافة الصحیة واألمراض: أوالً 

 العصر الخطرة والوقایة منھا أمراض 
 االیدز ١ـ١
 فیروس الكبد البائي  ١ـ٢
 شلل األطفال ١ـ٣
 السرطان  ١ـ٤
 السكري ١ـ٥
 أمراض القلب ١ـ٦
 الفشل الكلوي ١ـ٧
 السل الرئوي ١ـ٨

 األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا 
 المالریا ١ـ٩
 البلھارسیا ١ـ١٠
 )الكزاز ( التیتانوس  ١ـ١١
 التیفوئید ١ـ١٢
 الدیدان الطفیلیة ١ـ١٣

 المبكرةالعنایة الصحیة 
 الفحص الطبي قبل الزواج ١ـ١٤
 التطعیم وخاصة األطفال ١ـ١٥
 الكشف الدوري للحامل ١ـ١٦
 فحص الوافدین والالجئین ١ـ١٧
 مكافحة األوبئة  ١ـ١٨
 الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١ـ١٩
 )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة( األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ١ـ٢٠
 األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ١ـ٢١
 األمراض والصحة الجنسیة  ١ـ٢٢

  األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا
 المضادات الحیویة ١ـ٢٣
 )منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ١ـ٢٤
 األدویة والعقاقیر المھدئة ١ـ٢٥
 األدویة والعقاقیر المنشطة ١ـ٢٦

 تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    
 الكلیة الصناعیة ١ـ٢٧
 تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ١ـ٢٨
 جھاز تفتیت الحصوات ١ـ٢٩
 حفظ الدم ونقلھ ١ـ٣٠
 أجھزة كشف وتشخیص األمراض ١ـ٣١
 تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ١ـ٣٢
 استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ١ـ٣٣
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تم  قائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي)  ٨( تابع جدول
 ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة  التوصل إلیھا والتي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 راثیة واألخالق                              الھندسة الو: ثانیاً 
 الخارطة الجینیة لإلنسان ٢ـ٣٤
 ) أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢ـ٣٥
 التحكم في جنس الجنین ٢ـ٣٦
 بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٢ـ٣٧
 DNAبصمة الحمض النووي  ٢ـ٣٨
 االستنساخ  ٢ـ٣٩
ً  ٢ـ٤٠  الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                                   :  الثاً 
 ....ألبان ، عصائر ، معلبات ( الصناعات الغذائیة  ٣ـ٤١
 تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٣ـ٤٢
 مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣ـ٤٣
 الثروة السمكیة والبحریة  ٣ـ٤٤
 المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٣ـ٤٥
 الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٣ـ٤٦
 مكافحة اآلفات الزراعیة ٣ـ٤٧
 تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٣ـ٤٨

           المخاطر والمعالجات...اإلدمان والمخدرات: رابعاً 
 المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ٤ـ٤٩
 المخدرات ومخاطرھا  ٤ـ٥٠
 القات والمشكالت الناجمة عنھ ٤ـ٥١
 التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤ـ٥٢

 الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً  
 المواد الخام والصناعات المعدنیة  ٥ـ٥٣
 صناعة األسمنت ومواد البناء   ٥ـ٥٤
 المشتقات النفطیةالنفط وصناعة  ٥ـ٥٥
 تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في الصناعات االستھالكیة المتنوعة ٥ـ٥٦
 المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥ـ٥٧
 الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٥ـ٥٨

     الحمایة والمعالجات ...ومشكالتھا البیئة : سادساً 
 التصحر والجفاف والزحف العمراني

 الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ٦ـ٥٩
 الزحف العمراني على األرض الزراعیة على األرض الزراعیة ٦ـ٦٠
 الجفاف وشحة األمطار ٦ـ٦١

 اختالل التوازن الطبیعي   
 االحتطاب الجائر  ٦ـ٦٢
 الرعي الجائر ٦ـ٦٣
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تم  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التيقائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة )  ٨( تابع جدول
 ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة  التوصل إلیھا والتي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦ـ٦٤
 تجریف وتعریة التربة ٦ـ٦٥
 االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٦ـ٦٦
 الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات      ٦ـ٦٧

 التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 السموم والمبیدات الحشریة   ٦ـ٦٨
 المخلفات الصناعیة والبشریة   ٦ـ٦٩
 العناصر والمواد السامة والخطرة  ٦ـ٧٠
 مخلفات زیوت السیارات والمحركات ٦ـ٧١
 المطر الحمضي  ٦ـ٧٢

  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 األشعة الكھرومغناطیسیة ٦ـ٧٣
 الحدیثة أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول وأفران الطبخ  ٦ـ٧٤
  ومخاطرھا األشعة الكونیة  ٦ـ٧٥
 استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ٦ـ٧٦
 األمراض استخدام األشعة في تشخیص ٦ـ٧٧

اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط الكھربائي  ٦ـ٧٨
 العالي وأجھزة كشف الحقائب

 تأكل طبقة األوزون ٦ـ٧٩
 النفایات النوویة واإللكترونیة ٦ـ٨٠
 العناصر والمواد المشعة ٦ـ٨١
 التفجیرات النوویة ٦ـ٨٢

 التلوث الغذائي والوقایة منھ   
 المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٦ـ٨٣
 استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٦ـ٨٤
 حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٦ـ٨٥
 التسمم الغذائي ٦ـ٨٦

  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما 
 تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٦ـ٨٧
 تلوث میاه األنھار و البحار ٦ـ٨٨
 تلوث میاه الشرب ٦ـ٨٩
 تلوث التربة الزراعیة  ٦ـ٩٠

 تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ     
 عوادم السیارات والمحركات  ٦ـ٩١
 حرق النفایات والمخلفات ٦ـ٩٢
 زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٦ـ٩٣
 استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٦ـ٩٤
 االحتباس الحراري ٦ـ٩٥
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تم  قائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي)  ٨( تابع جدول
 ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة  التوصل إلیھا والتي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 الغازات المنبعثة من المصانع ٦ـ٩٦
 التلوث الضوضائي ٦ـ٩٧

 مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 الطاقة الكھربیة 

 مصادر الطاقة الكھربیة  ٧ـ٩٨
 استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٧ـ٩٩
 األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٧ـ١٠٠
 مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٧ـ١٠١
 مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٧ـ١٠٢
 ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٧ـ١٠٣

 الطاقة الشمسیة  
 تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧ـ١٠٤
 الخالیا الشمسیة  ٧ـ١٠٥
 استخدامات الطاقة الشمسیة ٧ـ١٠٦

 الطاقة النوویة  
 المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ٧ـ١٠٧
 استخدامات الطاقة النوویة ٧ـ١٠٨
 إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ٧ـ١٠٩

 ومصادرھا الطاقة الحراریة 
 مصادر الطاقة الحراریة ٧ـ١١٠
 الطاقة الحراریةاستخدامات  ٧ـ١١١
 تقنیة األجھزة الحراریة ٧ـ١١٢

  الطاقة الصوتیة 
 تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ٧ـ١١٣
 تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ٧ـ١١٤

  الطاقة الضوئیة 
 تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ٧ـ١١٥
 )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ٧ـ١١٦
 طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٧ـ١١٧

 التقنیة الحربیة:  امناً  
 بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ٨ـ١١٨
 األسلحة النوویة               ٨ـ١١٩
 األسلحة الكیمیائیة ٨ـ١٢٠
 األسلحة البیولوجیة ٨ـ١٢١

           الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات:  اسعاً  
 األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ٩ـ١٢٢
 المحطات والسفن الفضائیة  ٩ـ١٢٣
 تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٩ـ١٢٤
 الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٩ـ١٢٥
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تم  والبیئة التيقائمة القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع )  ٨( تابع جدول
 ینبغي أن تتناولھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة  التوصل إلیھا والتي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات         :  ابع تا عاً 

 أجھزة اإلرسال واالستقبال 
 الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٩ـ١٢٦
 التلفزیون والقنوات الفضائیة ٩ـ١٢٧
 الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٩ـ١٢٨
 ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٩ـ١٢٩
   تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل : عاشراً 
 ..)بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١٠ـ١٣٠
 اآلالت والمعدات المتنوعة  ١٠ـ١٣١

     العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة: حادي عاشر 
 أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١١ـ١٣٢
 دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ١١ـ١٣٣
 خطوات البحث والتفكیر العلمي ١١ـ١٣٤
 أخالقیات العلم والعلماء ١١ـ١٣٥

 
 
 

هذه القضايا والمشكالت التي تم التوصل إليها تتشابه مع العديد من الدراسات العربية     
في  ، ورمضان الطنطاوي) ١٩٩٦(  وسعيد رفاع ) م٢٠٠٠( والدولية مثل دراسة الوسيمي 

في مصر والدراسة الدولية التي أجراها ) م١٩٩١(ومدحت النمر  ،)م١٩٩٥(السعودية 
Bybee  مما يؤكد أن هذه القضايا والمشكالت ذات أهمية إقليمية وعالمية)  م١٩٨٧( بيبي.   

 
 :  إجابة السؤال الثاني الذي ینص على 

 
ما عدد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تناولھا محتوى      

مقررات العلوم في الصفوف األول والثاني والثالث الثانوي، وما نسبتھا إلى قائمة القضایا 
 وإلى موضوعات المحتوى العلمي لكل مقرر ؟التي تم التوصل إلیھا، والمشكالت المقترحة 

       
لإلجابة عن ھذا السؤال تم تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة باستخدام أداة   

)   ١٠ـ ٩( وبإتباع التعلیمات المرفقة، والجدوالن )  ٣( التحلیل الخاصة بذلك ملحق رقم 
 : یوضحان نتائج التحلیل التي تم التوصل إلیھا 

 
 



                                                  - ١٠٢ -                                                 
 
 

 
 

لمرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة  التي عدد القضایا والمشكالت  ا)    ٩(  جدول 
تضمنتھا مقررات الصفوف ونسبتھا المئویة إلى الموضوعات والمفاھیم الكلیة التي تضمنھا 

 المحتوى العلمي لكل مقرر

 اسم المقرر م
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 %١٢,٦ %٩,٣ ١٧ ١٣٥  ١٨٣ فیزیاء أول ثانوي ١
 %١٦,٣ %١٠,١ ٢٢ ١٣٥  ٢١٧ كیمیاء أول ثانوي  ٢
 %٢٢,٢ %١٠,٣ ٣٠ ١٣٥ ٢٩٠ أحیاء أول ثانوي  ٣

 %١٧ %١٠ ٦٩ ٤٠٥ ٦٩٠ لمقررات أول ثانوي المجموع
 %١٤ %٨,٧ ١٩ ١٣٥ ٢١٨ فیزیاء ثاني ثانوي ٤
 %١٦,٣ %٧,٥ ٢٢ ١٣٥ ٢٩٤ كیمیاء ثاني ثانوي ٥
 %٢٣,٧ %١١,٧ ٣٢ ١٣٥ ٢٧٤ أحیاء ثاني ثانوي ٦

 %١٨ %٩,٣ ٧٣ ٤٠٥ ٧٨٦ المجموع لمقررات ثاني ثانوي  
 %٢٨,٩ %٢٠,٣ ٣٩ ١٣٥ ١٩٢    فیزیاء ثالث ثانوي ٧
 %٣١,١ %١٥,٢ ٤٢ ١٣٥  ٢٧٦ كیمیاء ثالث ثانوي ٨
 %٤٢,٩ %١٩,٨ ٥٨ ١٣٥ ٢٩٣ أحیاء ثالث ثانوي ٩

 %٣٤,٣ %١٨,٣ ١٣٩ ٤٠٥ ٧٦١ المجموع لمقررات ثالث ثانوي  
 %٢٣,١ %١٢,٦ ٢٨١ ١٢١٥ ٢٢٣٧ المجموع لجمیع المقررات 

 
للصف الثالث الثانوي من أكثـر   ،واألحياء ،من الجدول السابق يالحظ أن مقرري الفيزياء  

المقررات تناوالً لقضايا ومشكالت العلم والتقنية والمجتمع والبيئة، حيث بلغت عدد القضـايا  

                                     
                      

= حسبت النسبة بقسمة )  ∗
عـدد القضایا التي تناولھا المقرر
١٧=    عـدد موضوعات المحتوى العلمي

١٨٣
  =%٩,٣ . 

= حسبت النسبة بقسمة )  ∗  ∗
=    عـدد قضایا القائمة عـدد القضایا التي تناولھا المقرر

١٧
١٣٥

  =%١٢,٦  . 
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 قضية ومشكلة علمية من إجمالي عـدد موضـوعات أو  )  ٣٩( التي تناولها مقرر الفيزياء 
، ومـن أصـل   %)٢٠,٣(وبنسبة  ،موضوعاً) ١٩٢(أفكار المحتوى العلمي له البالغ عددها 

قضية ومشـكلة  ) ٥٨( ثالث ثانوي قضية تضمنتها القائمة، بينما تناول مقرر األحياء) ١٣٥(
موضـوعاً وبنسـبة   ) ٢٩٣( من إجمالي عدد موضوعات المحتوى العلمي له البالغ عددها 

أيضا، وهذه النسبة تساوي النسبة المقبولة التي اقترحتها الدراسـات واألدبيـات   %) ١٩,٨(
م ، محمـد السـيد علـي    ٢٠٠٠الوسيمي ( والعربية )  ١٩٨٧, Bybee( ة الدولية التربوي

وأقل المقررات تناوالً لقضايا ومشكالت العلـم  . للمرحلة الثانوية %) ٢٠(وهي )  م٢٠٠٣(
قضية ومشكلة بنسبة )  ٢٢( مقرر كيمياء ثاني ثانوي، حيث تناول ،والتقنية والمجتمع والبيئة

) ١٩(محتوى العلمي، يليه مقرر فيزياء ثاني ثانوي الذي تناول من موضوعات ال% ) ٧,٥( 
 . من موضوعات المحتوى العلمي له %) ٨,٧(قضية ومشكلة بنسبة 

 

وبالنسبة لعدد القضایا والمشكالت التي تناولھا ك ل ص ف عل ى ح دة ؛ فق د تناول ت مق ررات     
عات المحت وى العلم ي م ن إجم الي ع دد موض و ،قض یة ومش كلة) ١٣٩(الصف الثالث الث انوي 

ً ) ٧٦١(لمق  ررات الص  ف الب  الغ ع  ددھا   یلی  ھ مق  ررات الص  ف  ،%)١٨,٣(بنس  بة  ،موض  وعا
، بینما تناولت مقررات الص ف %)١٠(بنسبة  ،قضیة ومشكلة) ٦٩(األول الثانوي، حیث تناول 

 . وھي أقل نسبة %) ٩,٣(بنسبة  ،قضیة ومشكلة) ٧٣(الثاني 
) ٢٨١(لمق ررات المرحل ة الثانوی ة، فق د تناول ت جمی ع المق ررات  وبالنظر إلى النس بة العام ة   

م ن أجم الي ع دد موض وعات جمی ع  والبیئ ة، من قضایا العلم والتقنیة والمجتمع ،قضیة ومشكلة
ً ) ٢٢٣٧(المق  ررات الب  الغ ع  ددھا  وھ  ي نس  بة ض  عیفة مقارن  ة  ،%)١٢,٦(بنس  بة  ،موض  وعا

الث  انوي عل  ى  ،والث  اني ،مق  ررات الص  فین األولوق  د رك  زت  .بالنس  بة المقبول  ة المح  ددة أع  اله
أساس  یات العل  وم لتأس  یس مف  اھیم وق  وانین علمی  ة ل  دى طلب  ة ھ  ذین الص  فین، ول  م تھ  تم بالقض  ایا 

مث ل ھ ذه القض ایا ب ،بینم ا اھتم ت مق ررات الص ف الثال ث الث انوي  ،الحیویة والعصریة والبیئیة
ً واھتم ً ألن الطالب في ھذا الصف یك ون أكث ر إدراك ا ً لھ ذه القض ایا والمش كالت وتع د م دخال ام ا

ولمعرفة عدد القضایا والمشكالت لكل تخصص على ح دة، . للتخصص في الدراسات الجامعیة 
القض  ایا والمش  كالت الت  ي تناولھ  ا المق  رر، وك  ذا نس  بتھا إل  ى قض  ایا القائم  ة ونس  بتھا إل  ى ع  دد 

 .یبین ذلك  )١٠( فالجدول
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التي والبیئة العلم والتقنیة والمجتمع والمشكالت المرتبطة بقضایا عدد ال)    ١٠( جدول 
إلى الموضوعات والمفاھیم الكلیة  العلوم حسب التخصص ونسبتھا المئویةتضمنتھا مقررات 

 لكل مقررالتي تضمنھا المحتوى العلمي 

 اسم المقرر م
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 ٧ %١٢,٦ %٩,٣ ١٧ ١٣٥ ١٨٣ فیزیاء أول ثانوي ١
 ٨ %١٤ %٨,٧ ١٩ ١٣٥ ٢١٨ فیزیاء ثاني ثانوي  ٢
 ١ %٢٨,٩ %٢٠,٣ ٣٩ ١٣٥ ١٩٢ فیزیاء ثالث ثانوي  ٣

 :::::: %١٨,٥ %١٢,٦ ٧٥ ٤٠٥ ٥٩٣ المجموع لمقررات الفیزیاء
 ٦ %١٦,٣ %١٠,١ ٢٢ ١٣٥ ٢١٧ كیمیاء أول ثانوي  ٤
 ٩ %١٦,٣ %٧,٥ ٢٢ ١٣٥ ٢٩٤ كیمیاء ثاني ثانوي ٥
 ٣ %٣١,١ %١٥,٢ ٤٢ ١٣٥ ٢٧٦ كیمیاء ثالث ثانوي ٦

 :::::: %٢١,٢ %١٠,٩ ٨٦ ٤٠٥ ٧٨٧ المجموع لمقررات الكیمیاء  
 ٥ %٢٢,٢ %١٠,٣ ٣٠ ١٣٥ ٢٩٠ أحیاء أول ثانوي  ٧
 ٤ %٢٣,٧ %١١,٧ ٣٢ ١٣٥ ٢٧٤ أحیاء ثاني ثانوي ٨
 ٢ %٤٢,٩ %١٩,٨ ٥٨ ١٣٥ ٢٩٣ أحیاء ثالث ثانوي ٩

 :::::: %٢٩,٦ %١٤ ١٢٠ ٤٠٥ ٨٥٧ األحیاء  لمقررات المجموع 
 %٢٣,١ %١٢,٦ ٢٨١ ١٢١٥ ٢٢٣٧ المجموع لجمیع المقررات  ::::::

 
ولكنه يوضح النسبة العامة لكل تخصص  وبمراجعة ) ٩(هو نفسه جدول ) ١٠(جدول       

قضية ومشكلة علمية من قضايا العلم )  ١٢٠(لهذا الجدول نجد أن مقررات األحياء تناولت 
من إجمالي عدد موضوعات المحتوى العلمي لها البالغ عددها  والبيئة، والتقنية والمجتمع

، وأقل المقررات تناوالً %)١٢,٦(بنسبة  ،يليه مقررات الفيزياء ،%)١٤(وبنسبة  ،)٨٥٧(
ويعزى ذلك إلى ارتباط . وهي نسب متقاربة %) ١٠,٩(لهذه القضايا مقررات الكيمياء بنسبة 

على  ،والكيمياء ،نما تركز مقررات الفيزياءمقررات األحياء ببيئة الطالب وحاجاته، بي
يغلب عليها طابع  ،وقوانين نظرية ،ومفاهيم ،موضوعات علمية تعتمد أكثرها على حقائق

عدد القضايا والمشكالت الرئيسة التي تناولها كل  لمعرفةو. أو علوم المعمل العلم للعلم 
فالجدول ايا التي تناولها كل مقرر لعدد القضونسبها المئوية بالنسبة مقرر من مقررات العلوم 

  .يوضح ذلك ) ١١(
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 عدد القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ) ١١( جدول 
 التي تناولھا كل مقرر

 القضایا والمشكالت م
 الرئیسة

 ٣ك  ٢ك  ١ك  ٣ف  ٢ف  ١ف 
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١٨ ٠,٠٧ ٣ ٠,٠٨ ٢ ٠,٠٤ ١ ٠,١٣ ٥ ٠,١٦ ٣ ٠,٠٦ ١ األمراضوالثقافة الصحیة  ١

الھندسة الوراثیة  ٢
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  واألخالق

٣ ٠,٠٩ ٤ ٠,١٤ ٣ ٠,٢٢ ٥ ٠,٠٨ ٣ ــ ــ ــ ــ الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣

اإلدمان  والمخدرات          ٤
٣ ــ ــ ٠,٠٤ ١ ٠,٠٤ ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخاطر والمعالجات..

الموارد الطبیعیة  ٥
٢ ٠,٠٧ ٣ ٠,٠٤ ١ ٠,١٧ ٣ ٠,٠٥ ٢ ــ ــ ٠,١٧ ٣  والصناعیة

.. البیئة ومشكالتھا  ٦
٢ ٠,٣٣ ١٤ ٠,٢٧ ٦ ٠,١٧ ٣ ٠,١٥ ٦ ٠,٢٦ ٥ ٠,٠٦ ١  الحمایة والمعالجات

مصادرھا ...الطاقة  ٧
ــ ٠,٢٤ ١٠ ٠,٠٤ ١ ٠,٠٩ ٢ ٠,٣٠ ١٢ ٠,٤٢ ٨ ٠,٢٩ ٥  واستخداماتھا

ــ ٠,٠٥ ٢ ٠,٠٩ ٢ ٠,٠٤ ١ ٠,٠٣ ١ ــ ــ ٠,٠٦ ١ التقنیة الحربیة ٨

الفضاء واالتصاالت  ٩
ــ ٠,٠٥ ٢ ٠,٠٩ ٤ ٠,١٧ ٣ ٠,٢٠ ٨ ٠,٠٥ ١ ٠,٠٦ ١ واإللكترونیات

تقنیة اآلالت والمعدات   ١٠
ــ ٠,٠٥ ٢ ٠,٠٤ ١ ــ ــ ٠,٠٣ ١ ٠,١٠ ٢ ٠,١٢ ٢  ووسائل النقل

العلم والتقنیة والمجتمع  ١١
٢ ٠,٠٥ ٢ ٠,٠٤ ١ ٠,١٧ ٣ ٠,٠٣ ١ ــ ــ ٠,١٧ ٣ والبیئة   

٠ ٣١,١ ٤٢ ١٦,٨ ٢٢ ١٦,٣ ٢٢ ٢٨,١ ٣٩ ١٤ ١٩ ١٢,٦ ١٧ ∗     المجموع الكلي للتكرار

  
 
 
  

                                     
∗

=  تحسب النسبة  (     
صف كل  في  عدد القضایا والمشكالت 
في القائمة =        عدد القضایا والمشكالت 

١٧
١٣٥

  ×  ١٠٠     =

١٢,٦  (  % 
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فيزياء أول  مقرراتأن عدد القضايا والمشكالت التي تناولتها )  ١١(يالحظ من جدول     
، % ١٤،% ١٢,٦(بنسـبة   ،قضية ومشـكلة فرعيـة  )  ٣٩ ،١٩ ،١٧(وثاني وثالث ثانوي 

قضية ومشكلة فرعية تضمنتها القائمة؛ وعـدد  ) ١٣٥( على الترتيب من أصل % )  ٢٨,٩
قضية ومشكلة ) ٢٢،٤٢ ،٢٢(وثالث ثانوي  مقررات كيمياء أول وثانيالقضايا التي تناولتها 

بلغ عدد القضايا والمشكالت  ، بينماعلى الترتيب%)٣١,١، %١٦,٣، %١٦,٣(فرعية بنسبة 
قضـية ومشـكلة   )  ٥٨،  ٣٢ ،٣٠(التي تناولتها مقررات األحياء أول وثاني وثالث ثانوي 

   .ى الترتيبعل% ) ٤٢,٩، % ٢٣,٧، % ٢٢,٢( فرعية بنسبة 
 .كل مقرر ناولها والجداول التالية تبين تكرارات ونسب القضايا والمشكالت التي ت

 

 : إجابة السؤال الثالث الذي ينص على 
 ،والثالـث الثـانوي   ،والثـاني  ،ما تكرارات ونسب تناول محتوى مقررات الصفوف األول

للقضايا والمشكالت الرئيسة والفرعية المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 
   القائمة ؟

والثاني  ،توضح تكرارات ونسب تناول مقررات الصفوف األول) ١٩ـ١٢(الجداول من     
 . للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تضمنتها القائمة  ،والثالث الثانوي

 ،البدء بتكرارات ونسب تناول مقررات الصـفوف األول ، حيث تم وقد تم ترتيب النتائج   
للقضايا والمشكالت الفرعية، يليه نتـائج كـل صـف للقضـايا      ،والثالث الثانوي ،والثاني

 .   والمشكالت الرئيسة، ثم دمج نتائج كل صف، وأخيراً نتائج جميع المقررات 
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ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت تكرارات ) ١٢(جدول 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 تكرارات ونسب تناول مقررات الصف
الثالث  الثاني ثانوي األول ثانوي المجموع

 ثانوي
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 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ  أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٠,٩ ٤ ــ ــ %٢ ٢ %١,٩ ٢ االیدز ١ـ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %١ ١ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٢ ٢ %٠,٩ ١ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٦ ١٢ %١,٢ ٣ %٦ ٦ %٢,٨ ٣ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ ــ ــ %٢,٨ ٣ أمراض القلب ٦ـ١
 %٠,٤ ٢ ــ ــ ــ ــ %١,٩ ٢ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١ ١ %٠,٩ ١ السل ٨ـ١

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ  األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا  ٢ 
 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %١ ١ %٠,٩ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١ ١ %٢,٨ ٣ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٣ ٣ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %١ ١ %٠,٩ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                            ـ   العنایة الصحیة المبكرة ٣ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %١ ١ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %١ ١ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٩ ١ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ٢٠ـ٣
 %١,٣ ٦ %١,٢ ٣ ــ ــ %٢,٨ ٣ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %١,٣ ٦ %١,٦ ٤ %١ ١ %٠,٩ ١ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١ ١ %٠,٩ ١ األمراض والصحة الجنسیة  ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ  األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,٤ ١١ %١,٦ ٤ %١ ١ %٥,٧ ٦ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤

                                     
تكرارات كل قضیة=  حسبت النسبة بقسمة        ∗

٢ مثال  =    مجموع تكرار القضایا
١٠٥
  =%١,٩                                       

 
 مجموع تكرارات القضیة لجمیع المقررات= النسبة بقسمة حسبت * )  ∗

٤=   المجموع الكلي لتكرار القضایا لجمیع المقررات
٤٥٦

   =٠,٩ % 
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ١٢(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 الثالث ثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقررات الصف 
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 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ ألدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقاقیر المنشطةاألدویة  ٢٦ـ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ  تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٩ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ ٥
 %٠,٩ ٤ %٠,٤ ١ %١ ١ %١,٩ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %١ ١ %١,٩ ٢ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥ 
 %١,٣ ٦ %١,٢ ٣ %٢ ٢ %٠,٩ ١ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١ ١ %٠,٩ ١ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ في الطباستخدام العناصر والمواد المشعة  ٣٣ـ٥

 ٢٠,٦ ٩٤ ١٠,٧ ٢٧ ٣١,٣ ٣١ ٣٤,٣ ٣٦   مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ لإلنسانالخارطة الجینیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٠,٩ ٤ %١,٦ ٤ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
                    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::          التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء        :  الثاً 

 %١,٣ ٦ %٠,٨ ٢ %١ ١ %٢,٨ ٣ ألبان، عصائر، معلبات ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٧ ٨ %١,٢ ٣ ــ ــ %٤,٨ ٥ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٥ ٧ %١,٦ ٤ %٣ ٣ ــ ــ وتخزینھمصادر الغذاء وأسالیب حفظھ  ٣
 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %١ ١ %٠,٩ ١ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٩ ١٨ %٥,٢ ١٣ %٤ ٤ %٠,٩ ١ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٣ ٦ %١,٢ ٣ ــ ــ %٢,٨ ٣ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٠,٩ ٥٠ ١١,٢ ٢٨ %٩ ٩ ١٢,٤ ١٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد

                                     
∗ * 
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ١٢(جدول ابع ت

 والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 الثالث ثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقررات الصف 
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 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات         ...والمخدراتاإلدمان : رابعا
 %٠,٩ ٤ %٠,٤ ١ %١ ١ %١,٩ ٢ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %١ ١ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١ ١ %٠,٩ ١ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٩ ٩ %٠,٨ ٢ %٣ ٣ %٣,٨ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 

 %٢,٨ ١٣ %٠,٨ ٢ %٧ ٦ %٤,٨ ٥ المواد الخام والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٢ ٢ %٠,٩ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %١,٥ ٧ %٢,٤ ٦ ــ ــ %٠,٩ ١ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر  ٤
 %٢,٦ ١٣ %٣,٢ ٩ ــ ــ %٣,٨ ٤ في الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ ــ ــ %١,٩ ٢ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨,٦ ٣٩ %٧,١ ١٨ %٨ ٨ ١٢,٤ ١٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات...ومشكالتھا البیئة : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   اختالل التوازن الطبیعي  
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %١,١ ٤ %١,٦ ٤ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات      ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 %١,٥ ٧ %١,٦ ٤ ــ ــ %٢,٨ ٣ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,١ ٤ %١,٢ ٣ %١ ١ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %١,٧ ٨ %٢,٨ ٧ %١ ١ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٣ ٧ %٢,٨ ٧ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %٠,٧ ٣ %١,٢ ٣ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤
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الثانویة للقضایا والمشكالت تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة ) ١٢(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 تكرارات ونسب تناول مقررات الصف
ثالث ال ثاني ثانويال ول ثانوياأل المجموع
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الحدیثة المحمول وأفران الطبخ 

 %٠,٩ ٤ %١,٦ ٤ ــ ــ ــ ــ  ومخاطرھا األشعة الكونیة  ١٧
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١,١ ٥ %١,٦ ٤ %١ ١ ــ ــ األمراض استخدام األشعة في تشخیص ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول 

الكھربائي العالي والتلفزیون وخطوط الضغط 
 وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١,٣ ٧ %٢,٤ ٦ %١ ١ ــ ــ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الغذائي والوقایة منھ  
 %١,١ ٥ %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٩ ٢ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٩ ١ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ ــ ــ %٠,٩ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما
 %١,٣ ٦ %٢,٤ ٦ ــ ــ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %٠,٧ ٣ %١,٢ ٣ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٩ ٤ %١,٦ ٤ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٩ ٣ %١,٢ ٢ %١ ١ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٩ ٤ %١,٢ ٣ %١ ١ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات  ٣٣
 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %٢ ٢ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٣ ٦ %١,٦ ٤ %٢ ٢ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %٠,٩ ٤ %١,٢ ٣ %١ ١ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ٣ %١,٢ ٣ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم  بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ١٢(جدول تابع 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم 

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 الثالث ثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقررات الصف 
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 ٢٦,٣ ١٢٠ ٣٨,٩ ٩٨ ١٥,١ ١٥ %٦,٧ ٧ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الكھربیة
 %١,٧ ٨ %٢,٨ ٧ ــ ــ %٠,٩ ١ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٠,٤ ٤ %٠,٨ ٢ %٢ ٢ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٠,٩ ٦ ــ ــ %٢ ٢ %٣,٨ ٤ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نقص وضعف الطاقة الكھربیةمشكالت  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الشمسیة
 %٠,٩ ٤ %١,٢ ٣ %١ ١ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة النوویة
 %٠,٤ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٤ ٢ %٠,٨ ٢ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ٣ %١,٢ ٣ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الحراریة ومصادرھا
 %١,٧ ٨ %١,٢ ٣ %١ ١ %٣,٨ ٤ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١,١ ٦ %١,٢ ٣ %١ ١ %١,٩ ٢ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٠,٧ ٤ %٠,٨ ٢ %١ ١ %٠,٩ ١ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 %٠,٢ ٣ %٠,٤ ١ %٢ ٢ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٠,٧ ٥ %٠,٨ ٢ %٢ ٢ %٠,٩ ١ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
 %٠,٢ ١ ــ ــ %١ ١ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ اإلنارة (تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ـــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ١٤ ٦٤ ١٣,٩ ٣٥ ١٦,٢ ١٦ ١٢,٤ ١٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                  التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %١ ١ %٠,٩ ١ بریة، بحریة، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ ــ ــ %٠,٩ ١ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٤ ٢ %٠,٤ ١ %١ ١ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣

                                     
∗ *( 
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم  بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ١٢(جدول تابع 
 والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م
 والفرعیة

 الثالث ثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقررات الصف  

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
∗* 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤
 %١,٧ ٨ %١,٦ ٤ %٢ ٢ %١,٩ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات         :  اسعاً 
 %١,١ ٥ %١,٩ ٥ ـــ ـــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ٣ %١,٢ ٣ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة  ٢

تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار  ٣
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %١ ١ ــ ــ والتصویر 

 %٣,٣ ١٥ %١,٦ ٤ %٦ ٦ %٤,٨ ٥ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   أجھزة اإلرسال واالستقبال

 %٠,٩ ٤ %١,٢ ٣ %١ ١ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٩ ٤ %٠,٨ ٢ %١ ١ %٠,٩ ١ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ ــ ــ %٠,٩ ١ تلفون، فاكس، انترنت( االتصال أجھزة  ٨

 %٨,٣ ٣٨ %٨,٧ ٢٢ %٩ ٩ %٦,٧ ٧ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل   : عاشرا

بریة، ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %١,٥ ٧ %١,٢ ٤ %٢ ٢ %٠,٩ ١ بحریة، جویة 

 %٠,٩ ٤ %٠,٤ ١ %٢ ٢ %٠,٩ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢
 %٢,٤ ١١ %١,٦ ٥ %٤ ٤ %١,٩ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

أثر العلم والتقنیة في المجتمع  ١
 %١,١ ٥ %٠,٨ ٢ ــ ــ %٢,٨ ٣ والبیئة

دور العلماء والمجتمع في التطور  ٢
 %٢,٦ ١٢ %٢,٨ ٧ %١ ٢ %٢,٨ ٣ العلمي والتقني

 %٠,٢ ١ ـــ ـــ ــ ــ %٠,٩ ١ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٢ ١ ـــ ـــ ــ ــ %٠,٩ ١ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ١٩ %٣,٦ ٩ %١ ٢ %٧,٦ ٨ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ١٠٠ ٤٥٦ ١٠٠ ٢٥٢ ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ١٠٥ مجموع تكرار القضایا في كل صف 

 
 
 
 

                                     
∗ *( 
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يوضح الجدول السابق تكرارات القضايا والمشكالت التي تناولتها مقررات الصفوف     
 . الثالثة ونسبها المئوية، وقد تباينت المقررات في  تناولها لتلك القضايا والمشكالت 

 :وهناك قضايا ومشكالت لم تتناولها جميع المقررات وهي     
 :تتناول المقررات أربع قضايا هي لم :  الثقافة الصحية واألمراض ـ في بعد ١ 

الفحص الطبي قبل الزواج، الكشف الدوري للحامل، أدوية منع أو المساعدة على الحمل، 
ويرجع ذلك إلى العادات المرتبطة بالعيب، وعدم شيوع األمراض . األدوية والعقاقير المنشطة

المرتبطة بالزواج وغياب التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والفحص الدوري 
للحوامل، كما أن المجتمع اليمني ال يعاني من مشكلة العقاقير المنشطة وغيرها وبالتالي ليس 

 . تناولها في المناهج رغم أهميتها في هذا العصر  لهذه القضايا والمشكالت أهمية تستدعي
 :لم تتناول المقررات ثالث قضايا هي :  الهندسة الوراثية واألخالقـ في بعد  ٢

 بنوك األمشاج وحفظ األجنة  اإلخصاب خارج الرحم، التحكم في جنس الجنين،
 :لم  تتناول المقررات ثالث قضايا هي :  البيئة ومشكالتهاـ في بعد  ٣

الجفاف وشحة األمطار، االستهالك الجائر للثروة الحيوانية، اإلشعاع الناتج عن محطات 
 . الهاتف المحمول ومحطات الكهرباء وأجهزة كشف الحقائب 

وقد يرجع عدم االهتمام بهذه القضايا إلى اعتبار أن قضية شحة األمطار يتم تناولها في 
ليمن ال يعاني كثيراً من شحة األمطار، مقررات المواد االجتماعية، وأن معظم أراضي ا

 . لقضايا والمشكالت لوسائل األعالموترك التوعية بخطورة هذه ا
 : لم تتناول المقررات ثالث قضايا هي :  ومصادرهاالطاقة ـ في بعد  ٤

مشكالت نقص وضعف الطاقة الكهربية، مشكالت هدر الطاقة الكهربية، ترشيد استهالك     
 . الطاقة الكهربية 

لم  تتناول المقررات قضية واحدة رغم خطورتها وهي األسلحة :  التقنية الحربيةـ في بعد  ٥
ام البيولوجية، وقد يرجع ذلك إلى تركيز المقررات على أساسيات العلوم وعدم االهتم

بالقضايا والمشكالت التي يشاهدها الطالب في برامج التلفزيون أو يسمع ويقرأ عنها في 
 .  وسائل األعالم األحرى 
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الرئیسة  للقضایا والمشكالتالصف األول الثانوي نسب تناول مقررات تكرارات و ) ١٣( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والمجتمع بالعلم والتقنیة  مرتبطةال

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 فیزیاء 
 أول ثانوي

 كیمیاء
 أول ثانوي

 أحیاء
 أول ثانوي

رار
لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 
 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

   ∗ 

 %٦٩,٦ ٣٢ %٩ ٣ %٣,٨ ١ الثقافة الصحیة واألمراض  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %١٠,٩ ٥ %٢٤,٢ ٨ ــ ــ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٤
 %٦,٥ ٣ %٣ ١ ــ ــ والمعالجات 

 %٤,٣ ٢ %٢٢ ٨ %١١,٥ ٣ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٤,٣ ٢ %٩ ٣ %٧,٧ ٢ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٦
 ــ ــ %٩ ٣ %٣٨,٥ ١٠ مصادرھا واستخداماتھا ..الطاقة  ٧
 ــ ــ %٣ ١ %٣,٨ ١ التقنیة الحربیة ٨
 ــ ــ %٩ ٣ %١٥,٤ ٤ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ــ ــ ــ ــ %٧,٧ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل ١٠
 %٤,٣ ٢ %٩ ٣ %١١,٥ ٣ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٣٣ ١٠٠ ٢٦ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 
 

الثقافة الصحية "  يالحظ من هذا الجدول أن أكثر القضايا تكراراً في أول ثانوي هي قضية
، يليها قضية الطاقة %)٦٩,٦( بنسبة ،مرة) ٣٢(حيث تكررت في مقرر األحياء " واألمراض

، ثم قضيتي التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء، %)٣٨,٥(بنسبة  ،مرات) ١٠(في مقرر الفيزياء 
%) . ٢٥(مرات بنسبة ) ٨(حيث تكررت كل قضية  ،في مقرر الكيمياء ،والموارد الطبيعية

وهذا يعكس االهتمام بقضايا الصحة  .ولم تتناول مقررات أول ثانوي قضية الهندسة الوراثية 
 .وهي قضايا حيوية وهامة  ،والصناعية ،والموارد الطبيعية ،والغذاء

  
 
 

                                     
= حسبت النسبة بقسمة )  ∗

تكرارات قضایا البعـد الواحـد
 =مثال =  المجموع الكلي للتكرارات

      =%٦٩,٦ 
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الرئیسة للقضایا والمشكالت صف الثاني الثانوي النسب تناول مقررات تكرارات و ) ١٤( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والمجتمع بالعلم والتقنیة  مرتبطةال

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 فیزیاء 
 ثاني ثانوي

 كیمیاء
 ثاني ثانوي

 أحیاء
 ثانويثاني 

رار
لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 
 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

 %٥٤,٥ ٢٤ %١١,١ ٣ %١٤,٣ ٤ الثقافة الصحیة واألمراض ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %١١,٤ ٥ %١٤,٨ ٤ ــ ــ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٤,٥ ٢ %٣,٧ ١ ــ ــ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٤
 %١١,٤ ٥ %١١,١ ٣ ــ ــ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٩ ٤ %٢٢,٢ ٦ %١٧,٨ ٥ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٦
 %٦,٨ ٣ %٣,٧ ١ %٤٢,٨ ١٢ مصادرھا واستخداماتھا ..الطاقة  ٧
 ــ ــ %٧,٤ ٢ ــ ــ التقنیة الحربیة ٨
 ــ ــ %١٨,٥ ٥ %١٤,٣ ٤ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ــ ــ %٣,٧ ١ %١٠,٧ ٣ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل ١٠
 %٢,٣ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٢٧ ١٠٠ ٢٨ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 
 

إذ " الثقافة الصحية واألمراض" القضايا والمشكالت تكراراً في ثاني ثانوي هيأكثر    
التي تكررت  "الطاقة"يليها قضية  ،%)٥٤,٥(بنسبة  ،في مقرر األحياء ،مرة) ٢٤(تكررت 

كما لم  تتناول مقررات ثاني ثانوي قضية  %) .٤٢,٨(مرة في مقرر الفيزياء بنسبة ) ١٢(
وجود تكامل بين المقررات في تناول بعض القضايا والمشكالت  ويالحظ. الهندسة الوراثية 

ضعف يوجد بينما " ومصادرهاالطاقة " و" والبيئة ومشكالتها"صحة اإلنسان ومرضه " مثل 
 .وإن وجد بين كل مقررين وغاب في المقرر الثالث  ،تكامل بعض القضايافي 
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الرئیسة للقضایا والمشكالت صف الثالث الثانوي النسب تناول مقررات تكرارات و ) ١٥( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  والمجتمعبالعلم والتقنیة  مرتبطةال

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 فیزیاء 
 ثالث ثانوي

 كیمیاء
 ثالث ثانوي

 أحیاء
 ثالث ثانوي

رار
لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 
 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

 %١٥ ١٦ %٥ ٤ %١٠,٦ ٧ الثقافة الصحیة واألمراض ١
 %٣,٨ ٤ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %١٣,٢ ١٤ %١٣,٨ ١١ %٤,٥ ٣ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٣

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٤
 %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ  والمعالجات

 %٢,٨ ٣ %١٦,٣ ١٣ %٣ ٢ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٦١,٣ ٦٥ %٣١,٣ ٢٥ %١٢,١ ٨ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٦
 ــ ــ %١٦,٣ ١٣ %٣٣,٣ ٢٢  واستخداماتھا مصادرھا.. الطاقة ٧
 %٠,٩ ١ %٢,٥ ٢ %١,٥ ١ التقنیة الحربیة ٨
 ــ ــ %٢,٥ ٢ %٣٠,٣ ٢٠ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ــ ــ %٥ ٤ %١,٥ ١ اآلالت والمعدات ووسائلتقنیة  ١٠
 %٠,٩ ١ %٧,٦ ٦ %٣ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ١٠٦ %١٠٠ ٨٠ %١٠٠ ٦٦ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 
 

، حيث " البيئة ومشكالتها"هي قضية  ،أكثر القضايا تكراراً في الصف الثالث الثانوي    
في مقرر  ،مرة) ٢٥(وتكررت  ،%)٦١,٣(بنسبة  ،في مقرر األحياء ،مرة) ٦٥(تكررت 
في مقرر الفيزياء  ،مرة) ٢٢(يليها قضية الطاقة التي تكررت %) ٣١,٣(بنسبة  ،الكيمياء
حيث يكون الطالب ها، وحدة خاصة ب ،، وألهمية البيئة أفرد مقرر األحياء%)٣٣,٣(بنسبة 

واستيعاب المفاهيم  ،ودوره فيها ،على إدراك أهمية البيئة قادراً ،في نهاية المرحلة الثانوية
كما يالحظ وجود تكامل بين المقررات في بعض القضايا والمشكالت  . والعالقات البيئية 

  "البيئة ومشكالتها" و" التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء"و" الثقافة الصحية واألمراض"مثل قضايا 
لث بشكل متقارب، بينما لم يوجد تكامل في بعض القضايا إذ تناولتها مقررات الصف الثا

 . والمشكالت 
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الرئیسة للقضایا والمشكالت الصف األول الثانوي تناول مقررات  ةنسبتكرارات و مجموع  ) ١٦( جدول 
   مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 أول ثانوي تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة
∗

 

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
∗ ∗

 
 %٣٤,٣ %٨,٩ ٣٦ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ١
 %١٢,٤ %٣,٢ ١٣ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٢
 %١٢,٤ %٣,٢ ١٣ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %١٢,٤ %٣,٢ ١٣ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٧,٦ %١,٩ ٨ ٤ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٥
 %٦,٧ %١,٧ ٧ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٦
 %٦,٧ %١,٧ ٧ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٧
 %٣,٨ %٠,٩٨ ٤ ٤ المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٨
 %١,٩ %٠,٥ ٢ ٤ التقنیة الحربیة ٩
 %١,٩ %٠,٥ ٢ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١٠
 ـــ ـــ ــ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ %٢٥,٩ ١٠٥ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

يضم هذا الجدول تكرار القضايا والمشكالت الرئيسة مرتبة حسب نسبتها المئوية إلى      
الثقافة الصحية " فقد احتلت قضية. إلى مجموع التكراراتنسبتها عدد قضايا القائمة و

من قضايا القائمة، %) ٨,٩(بنسبةو ،مرة) ٣٦(المرتبة األولى حيث تكررت " واألمراض
الموارد "و"الطاقة والتقنية الزراعية "يليها قضايا  ،مجموع التكراراتمن %) ٣٤,٣(وبنسبة 

من قضايا القائمة، وبنسبة %) ٣,٢(مرة، بنسبة ) ١٣( ، إذ تكررت كل منها"الطبيعية 
وإجماالً فقد تناولت مقررات الصف األول  ،من مجموع التكرارات%) ١٢,٤(

 .من قضايا القائمة %) ٢٥,٩(الثانوي
  

                                     
   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة   ∗

      =           عدد قضایا القائمة×٣

٣٦
٨,٩  = ١٣٥×٣% 

   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة  ∗ ∗
      =         مجموع التكرارات

٣٦
٣٤,٣  =       ١٠٥% 
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للقضایا والمشكالت الصف الثاني الثانوي تناول مقررات  ةنسبتكرارات و مجموع  ) ١٧( جدول 
 مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الرئیسة 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 ثاني ثانوي تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
 

 %٣١,٣ %٧,٦ ٣١ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ١
 %١٦,٢ %٣,٩ ١٦ ٢٠  مصادرھا واستخداماتھا... الطاقة ٢
 %١٥,١ %٣,٧ ١٥ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٣
 %٩ %٢,٢ ٩ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٤
 %٩ %٢,٢ ٩ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٥
 %٨ %١,٩ ٨ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٤ %٠,٩٩ ٤ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٧
 %٣ %٠,٧٤ ٣ ٤ المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٨
 %٢ %٠,٥ ٢ ٤ التقنیة الحربیة ٩
 %١ %٠,٥ ٢ ٤     العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١٠
 ـــ ـــ ــ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ %٢٤,٧ ٩٩ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

الثانوي إذ المرتبة األولى في الصف الثاني " الثقافة الصحية واألمراض " احتلت قضية    
من مجموع %) ٣١,٣(من عدد قضايا القائمة، وبنسبة %) ٧,٦(مرة بنسبة )  ٣١( تكررت 
من %) ٣,٩(بنسبة  ،مرة) ١٦(التي تكررت  ،"الطاقة ومصادرها"يليها قضية  التكرارات،

، ولم "البيئة ومشكالتها "قضية من مجموع التكرارات، ثم %) ١٦,٢(قضايا القائمة وبنسبة 
تمكن طلبة هذا  مربما لعد ،" الهندسة الوراثية" ررات الصف الثاني ثانوي قضية تتناول مق

.  واالهتمام بالً عن ذلك بالمفاهيم العلمية األساسية ،الصف من استيعاب مفاهيم الوراثة
 .من قضايا القائمة %) ٢٤,٧(وإجماالً فقد تناولت مقررات الصف الثاني الثانوي 
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للقضایا والمشكالت الصف الثالث الثانوي تناول مقررات  ةنسبتكرارات و مجموع  ) ١٨( جدول 
 مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الرئیسة 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 ثالث ثانوي تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
 

 %٣٨,٩ %٢٤,٢ ٩٨ ٣٩  اتالحمایة والمعالج.. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٣,٩ %٨,٦ ٣٥ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٢
 %١١,١ %٦,٩ ٢٨ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %١٠,٧ %٦,٧ ٢٧ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ٤
 %٨,٧ %٥,٤ ٢٢ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٥
 %٧,١ %٤,٤ ١٨ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٣,٦ %٢,٢ ٩ ٤ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %١,٩ %١,٢ ٥ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٨
 %١,٦ %٠,٩٩ ٤ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ٩
 %١,٦ %٠,٩٩ ٤ ٤ التقنیة الحربیة ١٠
 %٠,٨ %٠,٥ ٢ ٤ المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ١١

 %١٠٠ %٦٢,٢ ٢٥٢ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

فقد احتلت " البيئة ومشكالتها " ركز المحتوى العلمي للصف الثالث الثانوي على قضية       
من قضايا القائمة، وبنسبة %) ٢٤,٢(بنسبة  ،مرة) ٩٨(المرتبة األولى، حيث تكررت 

بنسبة  ،مرة) ٣٥(التي تكررت  "الطاقة"من مجموع التكرارات، يليها قضية %) ٣٨,٩(
من مجموع التكرارات، ويتضح أن الصف %) ١٣,٩(من قضايا القائمة، وبنسبة %) ٨,٦(
مرات، كما ) ٤(حيث تكررت  "الهندسة الوراثية واألخالق"اهتم بقضية  ،الث الثانويالث

إلى الصف  ،يتضح وجود استمرارية وتتابع في بعض القضايا والمشكالت من الصف األول
" والبيئة ومشكالتها " الطاقة ومصادرها "و " الثقافة الصحية واألمراض " مثل قضية  ،الثالث

 لثوإجماالً فقد تناولت مقررات الصف الثا.  عض القضايا والمشكالت مع وجود تفاوت في ب
 .من قضايا القائمة %) ٦٢,٢(الثانوي 
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تناول جمیع مقررات العلوم للقضایا والمشكالت الرئیسة  ةتكرارات ونسبمجموع )  ١٩( جدول 
 تكرارھا رتب  حسبم التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

دد ـع
 القضایا
 الفرعیة
في كل 

 بُعـــد

 القضایا والمشكالت التي  
 المقررات جمیع تناولتھا

رار
لتك
ا

 
 متوسط

النسبة 
 للقائمة

 متوسط
النسبة 

 لمقرراتل

 %٢٦,٣ %٩,٩ ١٢٠ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٢٠,٦ %٧,٧ ٩٤ ٣٣ الصحیة واألمراضالثقافة  ٢
 %١٤ %٥,٣ ٦٤ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٣
 %١٠,٩ %٤,١ ٥٠ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٤
 %٨,٥ %٣,٢ ٣٩ ٦  الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٨,٣ %٣,١ ٣٨ ٨  الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٦
 %٤,٢ %١,٥ ١٩ ٤    والبیئة العلم والتقنیة والمجتمع ٧
 %٢,٤ %٠,٨٢ ١١ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٨
 %٢ %٠,٧٤ ٩ ٤  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٩
 %١,٨ %٠,٦٥ ٨ ٤ التقنیة الحربیة ١٠
 %٠,٨٨ %٠,٣٣ ٤ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ %٣٧,٥ ٤٥٦ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

تكرارات ونسب القضايا والمشكالت الرئيسة في جميع المقررات،  هذا الجدوليبين      
مرة، ) ١٢٠(احتلت المرتبة األولى؛ حيث تكررت " البيئة ومشكالتها"ويالحظ أن قضية 

، المقرراتجميع من مجموع تكرارات %) ٢٦,٣(من قضايا القائمة، وبنسبة %) ٩,٩(بنسبة 
ويرجع ذلك إلى إفراد مقرر األحياء للصف الثالث الثانوي وحدة خاصة بالبيئة، يليها قضية  

، وأقل القضايا "الطاقة"مرة، ثم قضية ) ٩٤(التي تكررت  ،"الثقافة الصحية واألمراض "
التي تناولها مقرر األحياء في الصف " الهندسة الوراثية " والمشكالت اهتماماً هي قضية 

   .من قضايا القائمة %) ٣٧,٥(وإجماالً فقد تناولت جميع مقررات العلوم .الثالث الثانوي فقط 
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 :إجابة السؤال الرابع الذي ينص على 
ما تكرارات ونسب تناول محتوى مقررات الفيزياء والكيمياء واألحياء بالمرحلة الثانوية     

المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة 
 . القائمة ؟

توضح تكرارات ونسب تناول محتـوى مقـررات الفيزيـاء    ) ٢٩ ـ٢٠(الجداول من و    
وقد تـم   .والكيمياء واألحياء للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تم تضمنتها القائمة 

للقضايا والمشكالت  ،بتكرارات ونسب تناول مقررات الفيزياءحيث تم البدء  ،ترتيب النتائج
ثـم   ،الفرعية ثم القضايا والمشكالت الرئيسة، يليه تكرارات ونسب تناول مقررات الكيمياء

   .للقضايا الفرعية والرئيسة معاً ،واألحياء ،والكيمياء ،مقررات األحياء، ثم دمج نتائج الفيزياء
 

اول مقررات الفیـزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت تكرارات ونسب تن) ٢٠(جدول 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقرر الفـیزیاء  للصف

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا        ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
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بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت تكرارات ونسب تناول مقررات الفیـزیاء ) ٢٠(جدول 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع تكرارات ونسب تناول مقرر الفـیزیاء  للصف

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قبل الزواجالفحص الطبي  ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلنجابیة وتنظیم النسلالصحة  ١٩ـ٣
 األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ٢٠ـ٣

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھاـ  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤

منع أو مساعدة على ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحمل 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المھدئةاألدویة والعقاقیر  ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ %٣,٤ ١ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ %٣,٤ ١ ــ ــ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %٥ ٦ %٤,٥ ٣ %٦,٩ ٢ %٣,٨ ١ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب  ٣٣ـ٥

 ١٠,٢ ١٢ ١٠,٦ ٧ ١٤,٣ ٤ %٣,٨ ١ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمشاج وحفظ األجنةبنوك  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
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تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٠(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 والفرعیة القضایا والمشكالت الرئیسة  م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر  الفـیزیاء  للصف 
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ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
ً الفواكھ والخضروات الم ٧  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
                         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء          :  الثاً 

ألبان، عصائر، ( الصناعات الغذائیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ....تعلیب اسماك 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والنباتيتحسین اإلنتاج الحیواني  ٢
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة  ٨

 %٢,٥ ٣ %٤,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                 الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 

 %٠,٨ ١ ــ ــ ــ ــ %٣,٨ ١ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٨ ١ ــ ــ ــ ــ %٣,٨ ١ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر  ٤
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ في الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ ــ ــ %٣,٨ ١ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٤,٢ ٥ %٣١ ٢ ــ ــ ١١,٥ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا: سادسا

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التصحر والجفاف والزحف العمراني
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
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تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٠(جدول ابع ت

 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر  الفـیزیاء للصف 
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ً تابع       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا: سادسا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التربةتجریف وتعریة  ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                    التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 ١,٧ ٢ ــ ــ ــ ــ ٧,٧ ٢ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمحركات مخلفات زیوت السیارات ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %٢,٣ ٣ %٣ ٢ %٣,٦ ١ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف    ١٦
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة  ومخاطرھا ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون  وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الغذائي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
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تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٠(جدول تابع 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الفـیزیاء للصف
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ً تابع   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا: سادسا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المیاه السطحیة والجوفیةتلوث  ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٣,٦ ١ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٣,٦ ١ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٣,٦ ١ ــ ــ  زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو ٣٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٣,٦ ١ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩

 %١١ ١٥ ١٢,١ ٨ ١٧,٨ ٥ ٧,٧ ٢ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                  مصادرھا واستخداماتھا.. الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الكھربیة
 %٤,٢ ٥ %٧,٥ ٥ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٧,١ ٢ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٣,٤ ٤ ــ ــ %٧,١ ٢ %٧,٧ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطاقة الكھربیة ترشید استھالك ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة
 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ %٣,٦ ١ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
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الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة نسبة تناول مقررات ) ٢٠(جدول تابع 
 المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الفـیزیاء للصف 
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                  مصادرھا واستخداماتھا.. الطاقة: ابعاً تابع 
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الطاقة الحراریة
 %٥,٩ ٧ %٣ ٢ %٣,٦ ١ ١٥,٤ ٤ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٤,٢ ٥ %٣ ٢ %٣,٦ ١ %٧,٧ ٢ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٣,٤ ٤ %٣ ٢ %٣,٦ ١ %٣,٨ ١ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٧,١ ٢ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٢,٥ ٣ ــ ــ %٧,١ ٢ %٣,٨ ١ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٨ ١ ١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ٣٧,٣ ٤٤ ٣٣,٣ ٢٢ ٤٢,٨ ١٢ ٣٨,٥ ١٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                 التقنیة الحربیة:  امناً 

 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ ــ ــ %٣,٨ ١ بریة، بحریة، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %١,٧ ٢ %١,٥ ١ ــ ــ %٣,٨ ١  مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      واالتصاالت وااللكترونیاتالفضاء :  اسعاً 

 %٣,٤ ٤ %٦ ٤ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٧,٦ ١٢ %٦ ٤ ١٤,٣ ٤ ١٥,٤ ٤ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٢,٥ ٣ %٤,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١,٧ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ الفضائیةالتلفزیون والقنوات  ٦
 %٠,٨ ١ %١,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %١,٨ ٢ %٣ ٢ ــ ــ ــ ــ ، فاكس، انترنتتلفون( أجھزة االتصال  ٨

 ٢٣,٧ ٢٨ ٣٠,٣ ٢٠ ١٤,٣ ٤ ١٥,٤ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 
 

 



                                                  - ١٢٧ -                                                 
 
 

مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفرعیة نسبة تناول ) ٢٠(جدول تابع 
 المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي      أول ثانوي  المجموع نسبة تناول مقرر الفـیزیاء للصف
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 النسبة
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 النسبة

ار 
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل   : عاشرا

بریة ، بحریة ، ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٣,٤ ٤ %١,٥ ١ %٧,١ ٢ %٣,٨ ١ )جویة 

 %١,٧ ٢ ــ ــ %٣,٦ ١ %٣,٨ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢
 %٥ ٦ %١,٥ ١ ١٠,٧ ٣ %٧,٧ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 
 %٠,٨ ١ ــ ــ ــ ــ %٣,٨ ١ في المجتمع والبیئةأثر العلم والتقنیة  ١

دور العلماء والمجتمع في التطور  ٢
 %٢,٥ ٣ %٣ ٢ ــ ــ %٣,٨ ١ العلمي والتقني

 %٠,٨ ١ ــ ــ ــ ــ %٣,٨ ١ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ٥ %٣ ٢ ــ ــ ١١,٥ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ١٠٠ ١٢٠ ١٠٠ ٦٦ ١٠٠ ٢٨ ١٠٠ ٢٦ المجموع الكلي للقضایا في كل تخصص

 
 
 

بالمرحلة الثانوية للقضايا  ،يبين هذا الجدول تكرارات ونسب تناول مقررات الفيزياء     
ويالحظ إغفال هذه المقررات لبعض القضايا والمشكالت  .والمشكالت التي تضمنتها القائمة

وكذا  ،"اإلدمان والمخدرات" و ،"الهندسة الوراثية" و ،"الثقافة الصحية واألمراض"وأهمها 
بينما اهتمت بقضايا الطاقة والفضاء واالتصاالت، كما اهتم مقرر  ،"البيئة ومشكالتها"قضية 

علم والتقنية والمجتمع وركزت على خصائص العلم بقضية ال ،الفيزياء للصف األول الثانوي
وأخالق العلماء وخطوات حل المشكلة، باعتبار ذلك بداية دراسة الطالب لمقررات العلوم 

 .   الثالثة بشكل منفرد وأكثر تخصصاً 
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تكرارات ونسب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة  للقضایا والمشكالت )  ٢١( جدول 
 تضمنتھا القائمةالتي والبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الرئیسة

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 تكرارات ونسب تناول مقــرر
 فیزیاء 
 أول ثانوي

 فیزیاء 
 ثاني ثانوي

 فیزیاء 
 ثالث ثانوي

رار
لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 
 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

 %١٠,٦ ٧ %١٤,٣ ٤ %٣,٨ ١ الصحیة واألمراض الثقافة ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %٤,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ التقنیة  الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٤
 %٣ ٢ ــ ــ %١١,٥ ٣ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %١٢,١ ٨ %١٧,٨ ٥ %٧,٧ ٢ الحمایة والمعالجات ..البیئة ومشكالتھا  ٦
 %٣٣,٣ ٢٢ %٤٢,٨ ١٢ %٣٨,٥ ١٠ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٧
 %١,٥ ١ ـــ ــ %٣,٨ ١ التقنیة الحربیة ٨
 %٣٠,٣ ٢٠ %١٤,٣ ٤ %١٥,٤ ٤ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 %١,٥ ١ %١٠,٧ ٣ %٧,٧ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١٠
 %٣ ٢ ــ ــ %١١,٥ ٣ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٦٦ %١٠٠ ٢٨ %١٠٠ ٢٦ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 

    
الفيزياء  يلخص هذا الجدول تكرارات القضايا والمشكالت الرئيسة التي تناولتها مقررات   

في تناول بعض القضايا والمشكالت،  ،وتتابع ،بالمرحلة الثانوية، ويالحظ وجود استمرارية
مرات ) ١٠(حيث تكررت في فيزياء أول ثانوي "الطاقة "وإن كانت بنسب ضعيفة مثل قضية 

) ٢٢(، وفي ثالث ثانوي %)٤٢,٣(بنسبة  ،مرة) ١٢(، وفي ثاني ثانوي %)٣٨,٥(بنسبة 
التي ركز عليها مقرر فيزياء ثالث " الفضاء واالتصاالت"وكذا قضية  ،)%٣٣,٣(بنسبة  ،مرة

  .وهما من أكثر القضايا التي اهتمت بها مقررات الفيزياء ،ثانوي بشكل أكثر
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تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٢(جدول 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف
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 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,١ ٣ %١,٣ ١ %٧,٤ ٢ ــ ــ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا         ٢ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %١,٤ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ ــ ــ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,١ ٣ ــ ــ ــ ــ %٩ ٣ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقاقیر المنشطةاألدویة  ٢٦ـ٤

 
 



                                                  - ١٣٠ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٢(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف 
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    ٥ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعیةالكلیة  ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٧,١ ١٠ %٥ ٤ ١١,١ ٣ %٩ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )أطفال األنابیب( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                          :  الثاً 

 %٢,٩ ٤ %١,٣ ١ %٣,٧ ١ %٦ ٢ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٤ ٢ ــ ــ ــ ــ %٦ ٢ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٧,٩ ١١ %١٠ ٨ %٧,٤ ٢ %٣ ١ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %٢,١ ٣ %١,٣ ١ ــ ــ %٦ ٢ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٦,٤ ٢٣ ١٣,٨ ١١ ١٤,٨ ٤ ٢٤,٢ ٨ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    .... اإلدمان والمخدرات: رابعا
 %١,٤ ٢ ــ ــ %٣,٧ ١ %٣ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٤ ٢ ــ ــ %٣,٧ ١ %٣ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد



                                                  - ١٣١ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا )  ٢٢(جدول ابع ت
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف 
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 
 %٥ ٧ %١,٣ ١ ١١,١ ٣ %٩ ٣ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٣,٦ ٥ %٦,٣ ٥ ــ ــ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

استخدامات المواد  والعناصر في تطبیقات  ٤
 %٧,٩ ١١ %٨,٨ ٧ ــ ــ ١٢,١ ٤ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 ١٧,١ ٢٤ ١٦,٣ ١٣ ١١,١ ٣ ٢٤,٢ ٨ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات     ... البیئة ومشكالتھا: سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التصحر والجفاف والزحف العمراني
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مساحة األراضي الزراعیةالزحف الصحراوي ونقص  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ ــ ــ %٣ ١ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢,٩ ٤ %٣,٨ ٣ %٣,٧ ١ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %٢,٩ ٤ %٥ ٤ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

 
 
 
 
 



                                                  - ١٣٢ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٢(جدول تابع 
 والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف 
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أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطبخ  الحدیثةالمحمول وأفران 

 %١,٤ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ـــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٢,٩ ٤ %٣,٨ ٣ %٣,٧ ١ ــ ــ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %٢,١ ٣ %٣,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ السطحیة والجوفیةتلوث المیاه  ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٤ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلوث الضوضائي  ٣٩

 ٢٤,٣ ٣٤ ٣١,٣ ٢٥ ٢٢,٢ ٦ %٩ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 
 
 



                                                  - ١٣٣ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٢(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف  
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الطاقة الكھربیة

 %٢,١ ٣ %٢,٥ ٢ ــ ــ %٣ ١ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٤ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %١,٤ ٢ ــ ــ ــ ــ %٦ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضعف الطاقة الكھربیةمشكالت نقص  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الطاقة الشمسیة
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ االستفادة من الطاقة الشمسیةتقنیة  ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       الطاقة النوویة
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ النوویة لألغراض السلمیةالمفاعالت  ١٠
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       الطاقة الحراریة
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الطاقة الصوتیة
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاةتطبیقات  ١٦
 %١,٤ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقة الریاح واالستفادة منھا ط ٢٠

 ١٢,١ ١٧ ١٦,٣ ١٣ %٣,٧ ١ %٩ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                    التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ بریة، بحریة، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ ــ ــ %٣ ١ األسلحة النوویة               ٢
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٣,٦ ٥ %٢,٥ ٢ %٧,٤ ٢ %٣ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 



                                                  - ١٣٤ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٢(جدول تابع 
 والبیئة التي تضمنتھا القائمةالفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر الكیمیاء للصف 
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::           الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات       :  اسعاً 
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ١ %١,٣ ١ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة ٢

تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار  ٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ والتصویر 

 %٢,١ ٣ ــ ــ %٧,٤ ٢ %٣ ١ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أجھزة اإلرسال واالستقبال 

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٣,٧ ١ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١,٤ ٢ ــ ــ %٣,٧ ١ %٣ ١ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٧,١ ١٠ %٢,٥ ٢ ١٨,٥ ٥ %٩ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل   : عاشرا

 %٢,١ ٣ %٣,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ بریة، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %١,٤ ٢ %١,٣ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٣,٦ ٥ %٥ ٤ %٣,٧ ١ ــ ــ في ھذا البعد مجموع تكرار القضایا 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

 %٢,١ ٣ %٢,٥ ٢ ــ ــ %٣ ١ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١

دور العلماء والمجتمع في التطور  ٢
 %٤,٣ ٦ %٥ ٤ %٣,٧ ١ %٣ ١ العلمي والتقني

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ ــ ــ %٣ ١ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٧,١ ١٠ %٧,٥ ٦ %٣,٧ ١ %٩ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ١٠٠ ١٤٠ ١٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٢٧ ١٠٠ ٣٣ المجموع الكلي لتكرار القضایا في كل مقرر 

    
 
ً ببعض القضایا والمشكالت مثل قضیة یالحظ عـدم   الثقافة " اھتمام مقررات الكیمیاء كثیرا

ً من قضایا البیئة، ویركز مقرر " الھندسة الوراثیة " وقضیة " الصحیة واألمراض  وكثیرا
بشكل أكثر على تاریخ الكیمیاء مثل نظریات  عتمدم ،على موضوعات كیمیائیة بحتة ،الكیمیاء

بعیدة عن حیاة  ثم تفاعالت المواد والعناصر، وھذه موضوعات ،تطور الذرة، والجدول الدوري
وواقع المتعلم وحاجاتھ في ھذا العصر، فالكیمیاء ما زالت كیمیاء المعمل الكیمیائي ولیست 

 .   كیمیاء المصنع والمجتمع 
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نسب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت تكرارات و) ٢٣(جدول 
 التي تضمنتھا القائمالرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة  م

 كیمیاء 
 أول ثانوي

 كیمیاء 
 ثاني ثانوي

 كیمیاء 
 انويثثالث 

رار
لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

 %٥ ٤ %١١,١ ٣ %٩ ٣  الثقافة الصحیة واألمراض ١
 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %١٣,٨ ١١ %١٤,٨ ٤ %٢٤,٢ ٨ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٣

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٤
 ـــ ـــ %٣,٧ ١ %٣ ١  والمعالجات 

 %١٦,٣ ١٣ %١١,١ ٣ %٢٤,٢ ٨ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٣١,٣ ٢٥ %٢٢,٢ ٦ %٩ ٣  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٦
 %١٦,٣ ١٣ %٣,٧ ١ %٩ ٣  واستخداماتھا مصادرھا...الطاقة  ٧
 %٢,٥ ٢ %٧,٤ ٢ %٣ ١ التقنیة الحربیة ٨
 %٢,٥ ٢ %١٨,٥ ٥ %٩ ٣ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 %٥ ٤ %٣,٧ ١ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١٠
 %٧,٥ ٦ %٣,٧ ١ %٩ ٣ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٨٠ %١٠٠ ٢٧ %١٠٠ ٣٣ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 

والمشكالت الرئيسة في ملخص للجدول السابق، ويبين تكرارات القضايا هذا الجدول     
أكثر اهتماما بقضايا العلم والتقنية  ،مقررات الكيمياء، ويالحظ أن مقرر كيمياء ثالث ثانوي

وهذه %) ٣١,٣(وبنسبة  ،مرة) ٢٥"(البيئة ومشكالتها "فقد تكررت قضية  والبيئة؛ والمجتمع
كما . أعلى من كيمياء أول وثاني ثانوي، وإن كان األخير أقل اهتماما بهذه القضايا النسبة 

مرة، وأقل القضايا تناوال ) ١٣(اللتان تكررتا  "الطاقة"و "الموارد الطبيعية"اهتمت بقضيتي 
كما يالحظ " . الهندسة الوراثية "، ولم تتناول المقررات قضية "اإلدمان والمخدرات"قضية 

 . بين المقررات ولكنه ليس بشكل تزايدي  ،واستمرارية ،عوجود تتاب
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تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٢٤(جدول 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع ول مقرر األحــیاء للصفنسب  تنا

ار
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 النسبة
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الت

 

 النسبة
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الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٢ ٤ ــ ــ %٤,٥ ٢ %٤,٣ ٢ االیدز ١ـ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %١,٥ ٣ ــ ــ %٤,٥ ٢ %٢,٢ ١ شلل األطفال ٣ـ١
 %٤,١ ٨ %٠,٩ ١ %٩ ٤ %٦,٥ ٣ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ %٦,٥ ٣ أمراض القلب ٦ـ١
 %١ ٢ ــ ــ ــ ــ %٤,٣ ٢ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %١ ٢ ــ ــ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ السل ٨ـ١

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا         ٢ 
 %١,٥ ٣ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٣ ١ %٦,٥ ٣ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %١,٥ ٣ ــ ــ %٦,٨ ٣ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %١,٥ ٣ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ األطفالالتطعیم وخاصة  ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ %٢,٢ ١ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ٢٠ـ٣
 %٢ ٤ %٠,٩ ١ ــ ــ %٦,٥ ٣ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %٣ ٦ %٣,٨ ٤ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %١ ٢ ــ ــ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٤,١ ٨ %٣,٨ ٤ %٢,٣ ١ %٦,٥ ٣ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )منع أو مساعدة على الحمل( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %١ ٢ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقاقیر المنشطةاألدویة  ٢٦ـ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ  تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ %٢,٢ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي ٢٨ـ٥
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تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٢٤(جدول تابع 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 فرعیةوال

 ثالث ثانوي ثانويثاني  أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر األحــیاء للصف 

ار
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 النسبة
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 النسبة
ار
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 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %١ ٢ ــ ــ ــ ــ %٤,٣ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %١,٥ ٣ ــ ــ %٢,٣ ١ %٤,٣ ٢ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %١ ٢ ــ ــ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 ٣٦,٩ ٧٢ ١٥,٢ ١٦ ٥٤,٥ ٢٤ ٦٩,٦ ٣٢ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجنةبنوك األمشاج وحفظ  ٤
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٢ ٤ %٣,٨ ٤ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
                      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء             :  الثاً 

ألبان ، عصائر ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١ ٢ %٠,٩ ١ ــ ــ %٢,٢ ١ ....، تعلیب اسماك 

 %٣ ٦ %٢,٨ ٣ ــ ــ %٦,٥ ٣ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٢ ٤ %١,٩ ٢ %٤,٥ ٢ ــ ــ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %١ ٢ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٦ ٧ %٤,٧ ٥ %٤,٥ ٢ ــ ــ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٥ ٣ %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٢ ١ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٢,٣ ٢٤ ١٣,٣ ١٤ ١١,٤ ٥ ١٠,٩ ٥ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    .... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١ ٢ %٠,٩ ١ ــ ــ %٢,٢ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %١ ٢ %٠,٩ ١ ــ ــ %٢,٢ ١ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %١ ٢ ــ ــ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٣,٦ ٧ %١,٩ ٢ %٤,٥ ٢ %٦,٥ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
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تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٢٤(جدول ابع ت

 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر األحــیاء للصف 
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 
 %٢,٥ ٥ %٠,٩ ١ %٦,٨ ٣ %٢,٢ ١ المواد الخام والصناعات المعدنیة  ١
 %١ ٢ ــ ــ %٤,٥ ٢ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

استخدامات المواد  والعناصر تطبیقات  ٤
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ في الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ %٢,٢ ١ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٥,١ ١٠ %٢,٨ ٣ ١١,٤ ٥ %٤,٣ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ً    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا: سادسا

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ األراضي الزراعیة

 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       اختالل التوازن الطبیعي  
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٢ ٤ %٣,٨ ٤ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢ ٤ %٣,٨ ٤ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
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تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٢٤(جدول تابع 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 الرئیسة والفرعیةالقضایا والمشكالت  م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر األحـــیاء للصف

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %١,٥ ٣ %١,٩ ٢ %٢,٣ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد المشعة  ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %٢ ٤ %٢,٧ ٣ ــ ــ %٢,٢ ١ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %١,٥ ٣ %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٢ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ والجوفیةتلوث المیاه السطحیة  ٢٩
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %١,٥ ٣ %٢,٨ ٣ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %١,٥ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %١ ٢ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٥ ٣ %١,٩ ٢ %٢,٣ ١ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %١,٥ ٣ %١,٩ ٢ %٢,٣ ١ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %١ ٢ %١,٩ ٢ ــ ــ ــ ــ التلوث الضوضائي  ٣٩

 ٣٥,٩ ٧٠ ٦٠,٩ ٦٤ %٩ ٤ %٤,٣ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة:  ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطاقة الكھربیة ترشید استھالك ٦
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تكرارات ونسب تناول مقررات األحــیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٢٤(جدول تابع 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع نسبة تناول مقرر األحــیاء للصف 

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الشمسیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

           الطاقة النوویة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الطاقة الحراریة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الطاقة الصوتیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٢,٣ ١ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١,٥ ٣ ــ ــ %٦,٨ ٣ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                     التقنیة الحربیة:  امناً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٠,٥ ١ %٠,٩ ١ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات    :  ً  تاسع

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  أجھزة اإلرسال واالستقبال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
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تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  تكرارات ونسب) ٢٤(جدول تابع 
 الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي      أول ثانوي  المجموع نسبة تناول مقرر األحیاء للصف

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلفون، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل   : عاشرا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة، بحریة، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ %٢,٢ ١ المجتمع والبیئةأثر العلم والتقنیة في  ١
 %١,٥ ٣ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ %٢,٢ ١ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٢ ٤ %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ %٤,٣ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ١٠٠ ١٩٥ ١٠٠ ١٠٥ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٦ مقررمجموع القضایا والمشكالت في كل 

 
" الثقافة الصحية واألمراض"يالحظ من هذا الجدول اهتمام مقررات األحياء بقضايا      
الهندسة "بشكل أكثر من المقررات األخرى، وألول مرة يتم تناول قضية  ،"البيئة ومشكالتها"و

 .في مقرر األحياء ثالث ثانوي " الوراثية
وأكثر القضايا تناوالً   ،)١٠٥(ويالحظ أن مجموع تكرار القضايا التي تناولها ثالث ثانوي    
وثاني  ،)٤٦( الذي تكررت ،ثانويوهي أعلى من مقرر أول  ،"قضية البيئة ومشكالتها "

ولم تهتم المقررات  .، اللذان ركزا بشكل أكثر على بعض العمليات الحيوية )٤٤(ثانوي 
  .اآلالت والمعدات ووسائل النقل" و "الطاقة " و" الفضاء واالتصاالت وااللكترونيات"بقضية 

 
 
 
 
 
 



                                                  - ١٤٢ -                                                 
 
 

الرئیسة بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت  األحیاءنسب تناول مقررات تكرارات و ) ٢٥( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والمجتمع بالعلم والتقنیة  مرتبطةال

 القضایا والمشكالت الرئیسة م
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رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
رار للمقرر

لتك
ا

 

 النسبة
 للمقرر

 %١٥,١ ١٦ %٥٤,٥ ٢٤ %٦٩,٦ ٣٢ الثقافة الصحیة واألمراض  ١
 %٣,٨ ٤ ـــ ــ ـــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٢
 %١٣,٣ ١٤ %١١,٤ ٥ %١٠,٩ ٥ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٤
 %١,٩ ٢ %٤,٥ ٢ %٦,٥ ٣ والمعالجات 

 %٢,٨ ٣ %١١,٤ ٥ %٤,٣ ٢ والصناعیةالموارد الطبیعیة  ٥

الحمایة .. البیئة ومشكالتھا  ٦
 %٦١,٣ ٦٥ %٩ ٤ %٤,٣ ٢ والمعالجات 

 ـــ ــ %٦,٨ ٣ ـــ ــ مصادرھا واستخداماتھا ..الطاقة  ٧
 %٠,٩ ١ ـــ ــ ـــ ــ التقنیة الحربیة ٨
 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ اآلالت والمعدات ووسائلتقنیة  ١٠
 %٠,٩ ١ %٢,٣ ١ %٤,٣ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ١٠٦ %١٠٠ ٤٤ %١٠٠ ٤٦ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 

هذا الجدول يلخص الجدول الذي سبقه، إذ يوضح تكرار القضايا والمشكالت الرئيسة      
" البيئة ومشكالتها " تناولتها مقررات األحياء، ويالحظ اهتمام أحياء ثالث ثانوي بقضية التي 

" من مجموع التكرارات، ولم تتكرر قضية %) ٦١,٣(وبنسبة  ،مرة) ٦٥(حيث تكررت 
مرة ) ٢٤(مرة في أول ثانوي و) ٣٢(مقابل  ،مرة) ١٦(سوى " الثقافة الصحية واألمراض 

الفضاء واالتصاالت "في ثاني ثانوي، ولم تتناول جميع مقررات األحياء قضيتي 
الهندسة الوراثية "كما يالحظ تناول قضية  ،"تقنية اآلالت والمعدات"و" وااللكترونيات

ربما يرجع ذلك إلى قدرة الطلبة على استيعاب   ،ألول مرة في أحياء ثالث ثانوي" واألخالق 
 . وتهيئتهم للدراسة الجامعية التخصصيةمفاهيم الوراثة 
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حسب التخصص للقضایا ـ تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ) ٢٦(جدول 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 المجموع األحیاء الكیمیاء الفیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٠,٩ ٤ %٢ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ االیدز ١ـ١
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٦ ١٢ %٤,١ ٨ %٢,١ ٣ %٠,٨ ١ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا        ٢
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 %٠,٩ ٤ %٢ ٤ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣
 األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ٢٠ـ٣

 %١,٣ ٦ %٢ ٤ %١,٤ ٢ ــ ــ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (
 %١,٣ ٦ %٣ ٦ ــ ــ ــ ــ وكیفیة تجنبھا األمراض الوراثیة ٢١ـ٣
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,٤ ١١ %٤,١ ٨ %٢,١ ٣ ــ ــ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    ٥
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص للقضایا ) ٢٦(جدول تابع 
 والبیئة التي تضمنتھا القائمةوالمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 المجموع األحیاء الكیمیاء الفـیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %٠,٤ ٢ ــ ــ ــ ــ %١,٧ ٢ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %٠,٩ ٤ %١ ٢ ــ ــ %١,٧ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ ٥
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %١,٣ ٦ ــ ــ ــ ــ %٥ ٦ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %١,٤ ٢ %٠,٨ ١ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٢٠,٦ ٩٤ ٣٦,٩ ٧٢ %٧,١ ١٠ %١٠ ١٢ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                   الھندسة الوراثیة واألخالق: ثانیا
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٠,٩ ٤ %٢ ٤ ــ ــ ــــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
                                   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء:  الثاً 

ألبان، عصائر، ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٣ ٦ %١ ٢ %٢,٩ ٤ ــ ــ تعلیب اسماك

 %١,٨ ٨ %٣ ٦ %١,٤ ٢ ــ ــ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٥ ٧ %٢ ٤ %١,٤ ٢ %٠,٨ ١ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ %٠,٧ ١ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٩ ١٨ %٣,٦ ٧ %٧,٩ ١١ ــ ــ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٣ ٦ %١,٥ ٣ %٢,١ ٣ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة  ٨

 ١٠,٩ ٥٠ ١٢,٣ ٢٤ ١٦,٤ ٢٣ %٢,٥ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %٠,٩ ٤ %١ ٢ %١,٤ ٢ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٩ ٩ %٣,٦ ٧ %١,٤ ٢ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص للقضایا ) ٢٦(جدول ابع ت
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 المجموع األحیاء الكیمیاء الفـیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
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الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 
 %٢,٨ ١٣ %٢,٥ ٥ %٥ ٧ %٠,٨ ١ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ %٠,٧ ١ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %١,٥ ٧ %٠,٥ ١ %٣,٦ ٥ %٠,٨ ١ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر  ٤
 %٢,٨ ١٣ %٠,٥ ١ %١٠,٦ ١١ %٠,٨ ١ في الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٧ ٣ %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٧ ٢ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨,٥ ٣٩ %٥,١ ١٠ %١٧,١ ٢٤ %٤,٢ ٥ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا: سادسا

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ األراضي الزراعیة

 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    اختالل التوازن الطبیعي  
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٠,٩ ٤ %٢ ٤ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨

الزالزل والبراكین واألعاصیر  ٩
 %٠,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ ــ ــ والفیضانات

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٥ ٧ %١,٥ ٣ %١,٤ ٢ ١,٧ ٢ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,٩ ٤ %١,٥ ٣ %٠,٧ ١ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %١,٨ ٨ %٢ ٤ %٢,٩ ٤ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢

مخلفات زیوت السیارات  ١٣
 %١,٥ ٧ %١,٥ ٣ %٢,٩ ٤ ــ ــ والمحركات

 %٠,٧ ٣ %١ ٢ %٠,٧ ١ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ

 ــ ٣ ــ ــ ــ ــ %٢,٥ ٣ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥
أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف    ١٦

 ــ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة
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تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص للقضایا ) ٢٦(جدول تابع 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع األحیاء الكیمیاء الفـیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %٠,٩ ٤ %٠,٥ ١ %١,٤ ٢ %٠,٨ ١ األشعة الكونیة  ومخاطرھا ١٧
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١,١ ٥ %١,٥ ٣ %٠,٧ ١ %٠,٨ ١ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 

اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 
المحمول والتلفزیون  وخطوط الضغط 

الكھربائي العالي وأجھزة كشف 
 الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٤ ٢ %٠,٥ ١ %٠,٧ ١ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٧ ١ ــ ــ النوویة واإللكترونیةالنفایات  ٢٢
 %١,٥ ٧ %١ ٢ %٢,٩ ٤ %٠,٨ ١ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %٠,٤ ٢ ــ ــ ــ ــ %١,٧ ٢ النوویةالتفجیرات  ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %١ ٥ %١ ٤ %٠,٧ ١ ــ ــ  لألغذیة وأضرارھاالمواد الحافظة  ٢٥

استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في  ٢٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٧ ١ ــ ــ إنضاج الفواكھ

 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة ٢٧
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %١,٣ ٦ %١,٥ ٣ %٢,١ ٣ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %٠,٧ ٣ %١,٥ ٣ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٩ ٤ %١,٥ ٣ %٠,٧ ١ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ %٠,٧ ١ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ   
 %٠,٩ ٤ %١ ٢ %٠,٧ ١ %٠,٨ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ ــ ــ %٠,٨ ١ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٣ ٦ %١,٥ ٣ %١,٤ ٢ %٠,٨ ١ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو ٣٥
 %٠,٤ ٢ %٠,٥ ١ %٠,٧ ١ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة ٣٦
 %٠,٩ ٤ %١,٥ ٣ %٠,٧ ١ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ %٠,٧ ١ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٧ ٣ %١ ٢ ــ ــ %٠,٨ ١ التلوث الضوضائي ٣٩

 ٢٦,٣ ١٢٠ ٣٥,٩ ٧١ ٢٤,٣ ٣٤ ١٢,٥ ١٥   عدمجموع تكرار القضایا  في ھذا الب
 

 
 
 



                                                  - ١٤٧ -                                                 
 
 

تكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص للقضایا ) ٢٦(جدول تابع 
 والبیئة التي تضمنتھا القائمةوالمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 المجموع األحیاء الكیمیاء الفـیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      مصادرھا واستخداماتھا.. الطاقة: ابعاً 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الطاقة الكھربیة

 %١,٨ ٨ ــ ــ %٢,١ ٣ %٤,٢ ٥ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,٤ ٢ %١,٧ ٢ الحیاةاستخدامات الطاقة الكھربیة في  ٢
 %١,٣ ٦ ــ ــ %١,٤ ٢ %٣,٤ ٤ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الشمسیة
 %٠,٩ ٤ %٠,٥ ١ %٠,٧ ١ ١,٧ ٢ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٧ ٣ %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٧ ٢ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الطاقة النوویة
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٧ ١ %٠,٨ ١ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الحراریة
 %١,٨ ٨ ــ ــ %٠,٧ ١ %٥ ٧ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١,٣ ٦ ــ ــ %٠,٧ ١ %٤,٢ ٥ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %١,١ ٤ ــ ــ ــ ــ %٣,٤ ٤ األجھزة الحراریةتقنیة  ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %١,١ ٥ ــ ــ %١,٤ ٢ %٢,٥ ٣ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 %٠,٢ ١ %٠,٥ ١ ــ ــ ــــ ـــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٧ ١ %٠,٨ ١ اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١٤ ٦٤ %١,٥ ٣ %١٢,١ ١٧ ٣٦,٧ ٤٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                              التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ بریة ، بحریة ، جویة(األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٧ ٣ %٠,٥ ١ %١,٤ ٢ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١,٤ ٢ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 



                                                  - ١٤٨ -                                                 
 
 

للقضایا  ـتكرارات ونسب تناول مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ـ حسب التخصص ) ٢٦(جدول تابع 
 والمشكالت الفرعیة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة 

 المجموع األحیاء الكیمیاء      الفیزیاء

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %١,٨ ٨ %٠,٥ ١ %٣,٦ ٥ %١,٧ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات      :  اسعاً 

 %١,١ ٥ ــ ــ %٠,٧ ١ %٣,٤ ٤ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٢,٦ ١٢ ــ ــ %٢,١ ٣ %١٠ ١٢ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: واالستقبال أجھزة اإلرسال
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %٠,٧ ١ %٢,٥ ٣ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,٤ ٢ %١,٧ ٢ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %٠,٧ ١ %١,٧ ٢ تلفون، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٧,٤ ٣٤ ــ ــ %٧,١ ١٠ ٢٣,٣ ٢٨ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل   : عاشرا

 %١,٥ ٧ ــ ــ %٢,١ ٣ %٣,٤ ٤ بریة، بحریة، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,٤ ٢ %١,٧ ٢ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٢,٤ ١١ ــ ــ %٣,٦ ٥ %٥ ٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

 %١,١ ٥ %٠,٥ ١ %٢,٩ ٣ %٠,٨ ١ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١

دور العلماء والمجتمع في  ٢
 %٢,٦ ١٢ %١,٥ ٣ %٤,٣ ٦ %٢,٥ ٣ التطور العلمي والتقني

 %٠,٢ ١ ــ ــ ــ ــ %٠,٨ ١ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٧ ١ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ١٩ %٢ ٤ %٧,١ ١٠ %٤,٢ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ١٠٠ ٤٥٦ ١٠٠ ١٩٦ ١٠٠ ١٤٠ ١٠٠ ١٢٠   مجموع تكرار القضایا في كل تخصص 

 
من حیث واألحیاء؛  ،والكیمیاء ،بین مقررات الفیزیاءمقارنة ال وضحھذا الجدول ی          

الثقافة " تناول كل تخصص للقضایا والمشكالت، إذ یالحظ اھتمام مقررات األحیاء بقضیة 

ً أكثر من اھتمام مقررات الفیزیاء" البیئة ومشكالتھا " وقضیة " الصحیة واألمراض   ،مثال

 أكثر من بقیة  ."ھاالطاقة ومصادر"، بینما اھتمت مقررات الفیزیاء بقضیة  بھاوالكیمیاء 
وتتابع رأسي وافقي، وكذا تكامل بین المقررات  ،المقررات، وھذا یشیر إلى وجود استمراریة

 .    في بعض القضایا والمشكالت



                                                  - ١٤٩ -                                                 
 
 

المرتبطة بالعلم الرئیسة للقضایا والمشكالت   الفیزیاءنسب تناول مقررات تكرارات و مجموع) ٢٧( جدول 
 مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 الفیزیاء تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة
∗

 

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
∗ ∗

 
 %٣٦,٧ %١٠,٩ ٤٤ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ١
 %٢٣,٣ %٦,٩ ٢٨ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٢
 %١٢,٥ %٣,٧ ١٥ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٣
 %١٠ %٢,٩ ١٢ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ٤
 %٥ %١,٥ ٦ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٥
 %٤,٢ %١,٢ ٥ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٤,٢ %١,٢ ٥ ٤ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %٢,٥ %٠,٧ ٣ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٨
 ـــ ـــ ـــ ٤ المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٩
 %١,٧ %٠,٥ ٢ ٤ التقنیة الحربیة ١٠
 ـــ ـــ ـــ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ %٢٩,١ ١٢٠ ١٣٥  والمشكالت لتكرار القضایاالمجموع الكلي 
 
 

ويبين تكرارات القضايا  ،هذا الجدول ملخص لجميع مقررات الفيزياء في الجدول السابق     
احتلت المرتبة األولى بتكرار " الطاقة ومصادرها " ويالحظ أن قضية . والمشكالت الرئيسة 

من مجموع التكرارات، %) ٣٦,٧(وبنسبة  ،من قضايا القائمة%) ١٠,٩(وبنسبة  ،مرة) ٤٤(
، ولم تتناول مقررات الفيزياء قضيتي "الفضاء واالتصاالت وااللكترونيات" يليها قضية 

، ألن هذه القضايا من اهتمام مقررات األحياء "الهندسة الوراثية"و "اإلدمان والمخدرات"
 .  في الغالبوالكيمياء 

 

 
                                     

   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة   ∗
      =           عدد قضایا القائمة×٣

٤٤
١٠,٩  = ١٣٥×٣% 

   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة  ∗ ∗
      =         مجموع التكرارات

٤٤
٣٦,٧  =       ١٢٠% 
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المرتبطة بالعلم الرئیسة للقضایا والمشكالت   الكیمیاءول مقررات نسب تناتكرارات و مجموع) ٢٨( جدول 
 مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 الكیمیاء تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة
∗

 

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
∗ ∗

 
 %٢٤,٣ %٨,٤ ٣٤ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٧,١ %٥,٩ ٢٤ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٢
 %١٦,٤ %٥,٧ ٢٣ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %١٢,١ %٤,٢ ١٧ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٤
 %٧,١ %٢,٥ ١٠ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ٥
 %٧,١ %٢,٥ ١٠ ٤ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٦
 %٧,١ %٢,٥ ١٠ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٧
 %٣,٦ %١,٢ ٥ ٤ التقنیة الحربیة ٨
 %٣,٦ %١,٢ ٥ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٩٠
 %١,٤ %٠,٥ ٢ ٤ المخاطر والمعالجات..والمخدراتاإلدمان  ١٠
 ـــ ـــ ـــ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ %٣٤,٦ ١٤٠ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

ويبين تكرارات القضايا ) ٢٦(هذا الجدول ملخص لمقررات الكيمياء في الجدول    
إذ  ،جاءت في المرتبة األولى" البيئة ومشكالتها"  والمشكالت الرئيسة، ويالحظ أن قضية

من مجموع %) ٢٤,٣(وبنسبة  ،من قضايا القائمة%) ٨,٤(بنسبة  ،مرة) ٣٤(تكررت 
التقنية الزراعية وإنتاج "ثم قضية  " الموارد الطبيعية والصناعية " التكرارات، يليها قضية 

يا حيوية وهامة، وقد أولتها مقررات وهذه القضا"  الطاقة ومصادرها" تليها قضية " الغذاء 
ولم تتناول مقررات الكيمياء . الكيمياء اهتماماً ملحوظاً، وإن كان أقل من الحد المطلوب

 . " الهندسة الوراثية واألخالق " قضية 
 

                                     
   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة   ∗

      =           عدد قضایا القائمة×٣

٣٤
٨,٤  = ١٣٥×٣% 

   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة  ∗ ∗
      =         مجموع التكرارات

٣٤
٢٤,٣  =       ١٤٠% 

 



                                                  - ١٥١ -                                                 
 
 

المرتبطة بالعلم الرئیسة للقضایا والمشكالت األحیاء نسب تناول مقررات تكرارات و مجموع) ٢٩( جدول 
 مرتبة حسب تكرارھا التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

ب
رتی
الت

 

 الرئیسةوالمشكالت القضایا 

عـدد 
 القضایا
 الفرعیة

 في كل
 بُعـــد

القضایا والمشكالت التي  
 األحیاء تناولتھا مقررات

رار
لتك
ا

 
متوسط 
النسبة 

  للقائمة
∗

 

 متوسط
 النسبة

 لمقرراتل
∗ ∗

 
 %٣٦,٧ %١٧,٨ ٧٢ ٣٣ الثقافة الصحیة واألمراض  ١
 %٣٦,٢ %١٧,٥ ٧١ ٣٩ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٢
 %١٢,٢ %٥,٩ ٢٤ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٥,١ %٢,٥ ١٠ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٣,٦ %١,٧ ٧ ٤ المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٥
 %٢ %٠,٩ ٤ ٤ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٦
 %٢ %٠,٩ ٤ ٧ الھندسة الوراثیة واألخالق ٧
 %١,٥ %٠,٧ ٣ ٢٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٨
 %٠,٥ %٠,٢ ١ ٤ التقنیة الحربیة ٩
 ـــ ـــ ـــ ٨ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ١٠
 ـــ ـــ ـــ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١١

 %١٠٠ %٤٨,٤ ١٩٦ ١٣٥  والمشكالت المجموع الكلي لتكرار القضایا
 

التي  ،يلخص هذا الجدول تكرارات القضايا والمشكالت الرئيسة في مقررات األحياء       
الثقافة الصحية " ويالحظ االهتمام الكبير بقضية ) ٢٦(وردت بالتفصيل في الجدول 

من قضايا القائمة %) ١٧,٨(بنسبة  ،مرة) ٧٢(التي احتلت الصدارة إذ تكررت "  واألمراض
التي تكررت " البيئة مشكالتها " من مجموع التكرارات، تليها قضية %) ٣٦,٧(، وبنسبة 

من مجموع التكرارات، ثم %) ٣٦,٢(من قضايا القائمة، وبنسبة %) ١٧,٣(مرة بنسبة ) ٧٠(
ة التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء، وهذا يعكس اهتمام مقررات األحياء بالقضايا الحيوية قضي

ولم تتناول مقررات األحياء . وبحاجات المجتمع وغن كان ذلك ليس بالدرجة المطلوبة 
.               " تقنية اآلالت والمعدات ووسائل النقل "الفضاء واالتصاالت وااللكترونيات، و" قضيتي 

                                     
   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة   ∗

      =           عدد قضایا القائمة×٣

٧٢
١٧,٨  = ١٣٥×٣% 

   تكرارات كل قضیةبقسمةحسبت النسبة  ∗ ∗
      =         مجموع التكرارات

٧٢
٣٦,٧  =       ١٩٦% 

 



                                                  - ١٥٢ -                                                 
 
 

 : إجابة السؤال الخامس والذي ينص على 
 

للقضايا ) فيزياء، كيمياء، أحياء(ما شكل تناول محتوى مقررات الصف األول الثانوي
القائمة  الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها والمشكالت

 ؟ )ضمني / صريح (
يوضحان شكل تناول محتوى مقررات الصف األول الثانوي للقضـايا  )  ٣١ـ٣٠(الجدوالن 

  .والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة
 

المرتبطة الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل)  ٣٠( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٩ ٣ %٣,٣ ١ %٢,٧ ٢ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 %٢,٩ ٣ %٣,٣ ١ %٢,٧ ٢ أمراض القلب ٦ـ١
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ السل ٨ـ١
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة  ٢
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٢,٩ ٣ ــ ــ %٤ ٣ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 



                                                  - ١٥٣ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %٢,٩ ٣ ــ ــ %٤ ٣ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٥,٧ ٦ %٦,٧ ٢ %٥,٣ ٤ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة  ٥
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٣٤,٣ ٣٦ %٢٦,٧ ٨ %٣٧,٣ ٢٨ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                    الھندسة الوراثیة واألخالق     : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
                                 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء  :  الثاً 

 %٣,٨ ٣ %٣,٣ ١ %٢,٧ ٢ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك ( الصناعات الغذائیة  ١
 %٤,٨ ٥ %٦,٧ ٢ %٤ ٣ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأسالیب حفظھ وتخزینھمصادر الغذاء  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %١,٩ ٢ %٣,٣ ١ %١,٣ ١ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥



                                                  - ١٥٤ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٩ ٣ %٦,٧ ٢ %١,٣ ١ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ واألسالیب الزراعیةتقنیة األدوات  ٨

 %١٢,٤ ١٣ %٢٠ ٦ %٩,٣ ٧  في ھذا البعدمجموع تكرار القضایا 
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٩٦ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ والمشكالت الناجمة عنھالتدخین  ٤

 %٣,٨ ٤ %٣,٣ ١ %٤ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٤,٨ ٥ %٣,٣ ١ %٥,٣ ٤ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٣,٨ ٤ %٦,٧ ٢ %٢,٧ ٢ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٢,٩ ٢ %٣,٣ ١ %١,٣ ١ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %١٢,٤ ١٣ %١٣,٣ ٤ %١٢ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
ً البیئة ومشكالتھا  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::           الحمایة والمعالجات   ... سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  العمرانيالتصحر والجفاف والزحف 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %٢,٩ ٣ %٦,٧ ٢ %١,٣ ١ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩

 %٦,٧ ٧ %١٠ ٣ %٥,٣ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الكھربیة
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٢,٩ ٤ %٦,٧ ٢ %٢,٧ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الطاقة الشمسیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 %٢,٩ ٤ ــ ــ %٥,٣ ٤ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
       الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات استخدامات  ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ١٢,٤ ١٣ %١٠ ٣ ١٣,٣ ١٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف األول الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                      التقنیة الحربیة:  امناً 
 %٠,٩ ١ %٣,٣ ١ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %١,٩ ٢ %٣,٣ ١ %١,٣ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات:  اسعاً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 ــ ــ ــ ــ   تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 ــ ٥ %٣,٣ ١ %٥,٣ ٤ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أجھزة اإلرسال واالستقبال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 ٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %١,٩ ١ ــ ــ %١,٣ ١ تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٦,٧ ٧ %٣,٣ ١ %٨ ٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::النقل      تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل : عاشرا

 %٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٠,٩٦ ١ ــ ــ %١,٣ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة      :حادي عاشر 

 %٢,٨ ٣ %٣,٣ ١ ٢,٧ ٢ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢,٨ ٣ ـــ ــ %٤ ٣ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 %٠,٩٦ ١ %٣,٣ ١ ـــ ـــ العلميخطوات البحث والتفكیر  ٣
 %٠,٩٦ ١ %٣,٣ ١ ـــ ـــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٧,٦ ٨ %١٠ ٣ %٦,٧ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٠٥ %١٠٠ ٣٠ %١٠٠ ٧٥ المجموع الكلي للقضایا في الصف األول
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للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة صف األول الثانوي شكل تناول مقررات ال) ٣١(جدول 
 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب شكل التناول الصریحوالبیئة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة  م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

  النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٤,٣ ٣٦ %٢٦,٧ ٨ %٣٧,٣ ٢٨  الثقافة الصحیة واألمراض ١
 %١٢,٤ ١٣ %١٣,٣ ٤ %١٢ ٩ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٢
 %١٢,٤ ١٣ %١٣,٣ ٣ %١٣,٣ ١٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٣
 %٦,٧ ٧ %٣,٣ ١ %٨ ٦ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٤
 %١٢,٤ ١٣ %٢٠ ٦ %٩,٣ ٧ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٥
 %٧,٦ ٨ %١٠ ٣ %٦,٧ ٥ والمجتمع والبیئة العلم والتقنیة ٦
 %٦,٧ ٧ %١٠ ٣ %٥,٣ ٤  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٧
 %٣,٨ ٤ %٣,٣ ١ %٤ ٣  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٨
 %١,٩ ٢ ــ ــ %٢,٧ ٢ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ٩
 %١,٩ ٢ %٣,٣ ١ %١,٣ ١ التقنیة الحربیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ١٠٥ %١٠٠ ٣٠ %١٠٠ ٧٥ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
        
للقضايا والمشكالت المرتبطة  ،يبينان شكل تناول مقررات أول ثانوي) ٣١ـ٣٠(الجدوالن    

بالعلم والتقنية والمجتمع، فاألول يبين شكل التناول للقضايا والمشكالت الفرعية والثاني يبين 
ويالحظ أن مجموع تكرارات القضايا التي تم . شكل تناول القضايا والمشكالت الرئيسة

لها بشكل ضمني بينما مجموع تكررت القضايا التي تم تناو ،)٧٥(تناولها بشكل صريح 
التي " الثقافة الصحية واألمراض" وأكثر القضايا تناوال بشكل صريح هي قضية  ،)٣٠(

وهذا يعكس االهتمام بتوضيح هذه القضايا للطالب    ،)%٣٧,٣(بنسبة  ،مرة) ٢٨(تكررت 
التقنية "و " تقنية اآلالت والمعدات" وأقل القضايا والمشكالت تناوالً بشكل صريح  قضيتي 

 .، ولم تتناول مقررات الصف األول الثانوي قضية الهندسة الوراثية "ربية الح
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 : إجابة السؤال السادس الذي ينص على 
 

للقضايا ) فيزياء، كيمياء، أحياء( ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثاني الثانوي   
 والبيئة التي تضمنتها القائمةوالمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع 

  ؟)ضمني / صريح (
 ،يوضحان شكل تناول محتوى مقررات الصف الثاني الثـانوي )  ٣٣ـ٣٢(الجدوالن و    

التـي   ،للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنيـة والمجتمـع والبيئـة   
 . تضمنتها القائمة 

 

المرتبطة الفرعیة للقضایا والمشكالت  الثاني الثانوي الصفتناول مقررات  شكل)  ٣٢( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراضأوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ االیدز ١ـ١
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ شلل األطفال ٣ـ١
 %٦ ٦ %٩ ١ %٥,٧ ٥ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ السل ٨ـ١
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     یة منھا       اـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوق ٢
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ المالریا ٩ـ٢
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %٣ ٣ ــ ــ %٣,٤ ٣ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثاني الثانويتناول مقررات  شكل)  ٣٢( جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  واألمراضالثقافة الصحیة  :أوالً تابع  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

سوء التغذیة واإلفراط (األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )في التغذیة 

 %١ ١ %٩ ١ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %١ ١ %٩ ١ ــ ــ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %١ ١ %٩ ١ ــ ــ المھدئةاألدویة والعقاقیر  ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 ٣١,٣ ٣١ ٣٦,٤ ٤ ٣١,٨ ٢٧ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )األنابیب أطفال ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                            التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء      :  الثاً 

 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك ( الصناعات الغذائیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلنتاج الحیواني والنباتيتحسین  ٢
 %٣ ٣   %٣,٤ ٣ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %١ ١ %٩ ١ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثاني الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::             التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء      :  الثاً تابع   
 %٤ ٤ %٩ ١ %٣,٤ ٣ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 %٩ ٩ ١٨,٢ ٢ %٧,٩ ٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::            المخاطر والمعالجات  ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٣ ٣ ــ ــ %٣,٤ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                      الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٦ ٦ %٩ ١ %٥,٧ ٥ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٢ ٢ %٩ ١ %١,١ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨ ٨ %١٨,٢ ٢ %٦,٨ ٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحمایة والمعالجات      ...البیئة ومشكالتھا : سادسا

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التصحر والجفاف والزحف العمراني
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثاني الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحمایة والمعالجات      ...البیئة ومشكالتھا : سادسا
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١ ١   %١,١ ١ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %١ ١   %١,١ ١ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأفران الطبخ  الحدیثة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول 
والتلفزیون وخطوط الضغط الكھربائي العالي 

 وأجھزة كشف الحقائب
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الغذائي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %١ ١ ــ ــ %١,٢ ١ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %١ ١ ــ ــ %١,٢ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %٢ ٢ %٩ ١ %١,١ ١ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثاني الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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ً تابع         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحمایة والمعالجات   ...البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ االحتباس الحراري ٣٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ التلوث الضوضائي  ٣٩

 ١٥,١ ١٥ ١٨,٢ ١ %١٥,٩ ١٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::            مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٢ ٢ %٩ ١ %١,١ ١ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطاقة الكھربیة مشكالت نقص وضعف ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الحراریة
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ١٦,١ ١٦ %٩ ١ %١٧ ١٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثاني الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                            التقنیة الحربیة:  امناً 
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 %١ ١ ــ ــ %١,٢ ١ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::          الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات     :  اسعاً 

     ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٦ ٦ ــ ــ %٦,٨ ٦ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١ ١ ــ ــ %١,١ ١ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٩ ٩ ــ ــ ١٠,٢ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل      : عاشرا

 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٣ ٢ بریة ، بحریة ، جویة( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٣ ٢ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٤ ٤ ــ ــ %٤,٥ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة      : حادي عاشر 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢ ٢ %٩ ١ %١,١ ١ العلمي والتقنيدور العلماء والمجتمع في التطور  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٢ ٢ %٩ ١ %١,١ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٨٨ المجموع الكلي للقضایا في الصف الثاني
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الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم ني شكل تناول مقررات الصف الثا)  ٣٣( جدول 
 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریح والبیئة والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 ٣١,٣ ٣١ %٣٦,٤ ٤ %٣٠,٧ ٢٧  الثقافة الصحیة واألمراض ١
 ١٦,٢ ١٦ %٩ ١ %١٧ ١٥ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة ٢
 ١٥,١ ١٥ %٩ ١ %١٥,٩ ١٤  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٣
 %٩ ٩ ـــ ــ %١٠,٢ ٩ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٤
 %٨ ٨ %١٨,٢ ٢ %٦,٨ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٩ ٩ %١٨,٢ ٢ %٧,٩ ٧ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٦
 %٤ ٤ ــ ــ %٤,٥ ٤ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٧
 %٣ ٣ ــ ــ %٣,٤ ٣  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٨
 %٢ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ التقنیة الحربیة ٩
 %٢ ٢ %٩ ١ ١,١ ١ والبیئة العلم والتقنیة والمجتمع ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ٩٩ %١٠٠ ١١ %١٠٠ ٨٨ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 

    

يبينان شكل تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضايا ) ٣٣ـ٣٢(الجدوالن    
( والمشكالت، حيث يبين األول شكل التناول للقضايا والمشكالت الفرعية  بينما يبين الجدول 

شكل التناول للقضايا والمشكالت الرئيسة، وقد تم ترتيب القضايا حسب شكل التناول )  ٣٣
) ٢٧(إذ تكررت  ،في المرتبة األولى" الثقافة الصحية واألمراض  "الصريح ؛ فجاءت قضية 

مرة، وبلغ مجموع تكرارات ) ١٥" (الطاقة ومصادرها " تليها قضية %) ٣٠,٧(مرة بنسبة 
للقضايا التي تم تناولها بشكل ) ١١(مقابل  ،)٨٨(القضايا التي تم تناولها بشكل صريح 
الصحة والمرض،  اياواالهتمام بقض ،تابعوالت ،ضمني، وهذا يعطي مؤشر لالستمرارية

    ." الهندسة الوراثية "ولم تتناول المقررات قضية .والطاقة 
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  : إجابة السؤال السابع الذي ينص على 
 

للقضایا   )فیزیاء، كیمیاء ، أحیاء( ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثالث الثانوي     
والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

 ؟)ضمني / صریح (
 

یوضحان شكل تناول محتوى مقررات الصف الثالث الثانوي للقض ایا )  ٣٥ـ ٣٤(الجدوالن و    
    .تمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمج

 
الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل)  ٣٤( جدول 

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %١,٢ ٣   %١,٥ ٣ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا   ٢
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٤ ١   %٠,٥ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوافدین والالجئین فحص ١٧ـ٣
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %١,٢ ٣ %٤,٢ ٢ %٠,٥ ١ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ تجنبھااألمراض الوراثیة وكیفیة  ٢١ـ٣
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( لحمل أدویة ا ٢٤ـ٤
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة   ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ األمراضأجھزة كشف وتشخیص  ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %١٠,٧ ٢٧ %١٢,٨ ٦ %١٠,٢ ٢١ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %١,٦ ٤ ــ ــ %٢ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                     التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء   :  الثاً 

 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٦ ٤ %٤,٢ ٢ %١ ٢ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٥,٢ ١٣ %٢,١ ١ %٥,٨ ١٢ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٢ ٣ %٤,٢ ٢ %٠,٥ ١ الزراعیةمكافحة اآلفات  ٧
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 %١١,١ ٢٨ %١٢,٨ ٦ %١٠,٧ ٢٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات       ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %٠,٤ ١ %٢,١ ١ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٤ ١ %٢,١ ١ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٠,٨ ٢ %٤,٢ ٢ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٢,٤ ٦ %٢,١ ٢ %٢ ٤ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٣,٢ ٨ ــ ــ %٣,٩ ٨ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٨ ٢   %٠,٥ ٢ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٧,١ ١٨ %٦,٤ ٣ %٧,٣ ١٥  في ھذا البعدمجموع تكرار القضایا 
 ً     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحمایة والمعالجات   .. البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    التصحر والجفاف والزحف العمراني
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیةالزحف  ١
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  اختالل التوازن الطبیعي  
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٤ ١ %٢,١ ١ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %١,٦ ٤   %٢ ٤ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢,٨ ٧ %٢,١ ١ %٢,٩ ٦ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %٢,٨ ٧ %٢,١ ١ %٢,٤ ٥ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ المطر الحمضي  ١٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %١ ٢ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٤(جدول ابع ت
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الحمایة والمعالجات.. ومشكالتھا البیئة : سادسا

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 %٠,٤ ١ %٢,١ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٤ ١ ــ ــ ــ ١ النوویة واإللكترونیةالنفایات  ٢٢
 %٢,٤ ٦ %٢,١ ١ %٢,٤ ٥ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %٢,٤ ٦ %٤,٢ ٢ %٢ ٤ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٤ ١ ــ ــ %١ ١ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٦ ٤ ــ ــ %٢ ٤ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥

استخدام الفحم والحطب في الوقود  ٣٦
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ والتدفئة 

 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ االحتباس الحراري ٣٧
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %١ ٢ التلوث الضوضائي ٣٩

 ٣٨,٩ ٩٨ %٣٦,٢ ١٧ %٣٩,٥ ٨١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٤(جدول ابع ت
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

            ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الكھربیة

 %٢,٨ ٧ %٤,٢ ٢ %٢,٤ ٥ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ الحیاةاستخدامات الطاقة الكھربیة في  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الشمسیة
 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الحراریة
 %١,٢ ٣ ــ  %١,٥ ٣ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات  ١٨
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ١٣,٩ ٣٥ ١٢,٨ ٦ %١٤,١ ٢٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                 التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ بریة، بحریة، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البیولوجیةاألسلحة  ٤

 %١,٦ ٤ ــ ــ %٢ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الصف الثالث الثانويتناول مقررات  شكل) ٣٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والفرعیةالقضایا والمشكالت الرئیسة  م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
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 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة
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 النسبة

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::         الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات :  اسعاً 
 %١,٩ ٥   %٢,٤ ٥ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %١,٢ ٣ ــ ــ %١,٥ ٣ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %٠,٨ ٢ %٢,١ ١ %٠,٥ ١ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %١,٦ ٤ %٢,١ ١ %١,٥ ٣ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %١,٢ ٣ %٢,١ ١ %١ ٢ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٨ ٢ ــ ــ %١ ٢ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٥ ١ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٨ ٢ %٤,٢ ٢ ــ ــ ...تلفون، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٨,٧ ٢٢ ١٠,٦ ٥ %٨,٣ ١٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::والمعدات ووسائل النقل      تقنیة اآلالت : عاشرا

 %١,٦ ٤ ــ ــ %٢ ٤ )بریة ، بحریة  جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٠,٤ ١ ـــ ـــ %٠,٥ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %١,٩ ٥ ـــ ـــ %٢,٤ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة      : عاشر حادي 
 %٠,٨ ٢   %١ ٢ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢,٨ ٧ %٤,٢ ٢ %١,٥ ٥ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٣,٦ ٩ %٤,٢ ٢ %٣,٤ ٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ٢٥٢ ١٠٠ ٤٧ %١٠٠ ٢٠٥ المجموع الكلي للقضایا في الصف الثالث
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شكل تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة ) ٣٥(جدول 
 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریح والبیئة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٨,٩ ٩٨ %٣٦,٢ ١٧ %٣٩,٥ ٨١  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٣,٩ ٣٥ %١٢,٨ ٦ %١٤,١ ٢٩ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٢
 %١١,١ ٢٨ %١٢,٨ ٦ %١٠,٧ ٢٢ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٣
 %١٠,٧ ٢٧ %١٢,٨ ٦ %١٠,٢ ٢١  الثقافة الصحیة واألمراض ٤
 %٨,٧ ٢٢ %١٠,٦ ٥ %٨,٣ ١٧ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٥
 %٧,١ ١٨ %٦,٤ ٣ %٧,٣ ١٥ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٣,٦ ٩ %٤,٢ ٢ %٣,٤ ٧ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %١,٩ ٥ ــ ــ %٢,٤ ٥ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ٨
 %١,٦ ٤ ــ ــ %١,٩ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ٩
 %١,٦ ٤ ــ ــ %١,٩ ٤ التقنیة الحربیة ١٠
 %٠,٨ ٢ %٤,٢ ٢ ــ ــ  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ١١

 %١٠٠ ٢٥٢ ١٠٠ ٤٧ %١٠٠ ٢٠٥ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
   

للقضايا المشكالت  ،يبينان شكل تناول مقررات الصف الثالث الثانوي) ٣٥ـ٣٤(الجدوالن  
شكل التناول للقضايا والمشكالت الفرعية، بينما ) ٣٤(التي تضمنتها القائمة، ويبين الجدول 

شكل التناول للقضايا الرئيسة، وقد تم ترتيب القضايا حسب شكل التناول ) ٣٥(يبين الجدول 
البيئة "  ويتضح أن أهم القضايا والمشكالت التي تم تناولها بشكل صريح قضية. الصريح 

 "الطاقة ومصادرها" ، تليها قضية %)٣٩,٥(بنسبة  ،مرة) ٨١(التي تكررت " ومشكالتها 
بشكل صريح، وقد يرجع ذلك  "اإلدمان والمخدرات"ولم تتناول قضية  ،)٢٩(التي تكررت 

ال يعاني من هذه المشكلة بشكل تستدعي تناولها في المقررات  ،إلى أن المجتمع اليمني
وربما ترك هذه . هذا ال يعني عدم أهمية وضرورة تناولها ، ولكن ل تفصيليالدراسية بشك

 . لوسائل األعالم 
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 : إجابة السؤال  الثامن الذي ينص على 
 

م  ا ش  كل تن   اول محت  وى مق  ررات الفیزی   اء بالمرحل  ة الثانوی  ة للقض   ایا والمش  كالت الفرعی   ة  
 ؟  )ضمني / صریح ( والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

 

یوضحان شكل تناول محتوى مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة ) ٣٧ـ ٣٦(الجدوالن  و   
یا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا للقضا

 .القائمة  
  

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الفیزیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل)  ٣٦( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 المجموع ضمني صریح
ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا ٢ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ـ العنایة الصحیة المبكرة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )التغذیة سوء التغذیة واإلفراط في (

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣



                                                  - ١٧٤ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الفیزیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٦(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع

 الرئیسة والفرعیةالقضایا والمشكالت  م

 المجموع ضمني صریح
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 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %٥ ٦ %٧,٤ ٢ %٤,٣ ٤ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٨ ١ %٣ ١ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %١٠ ١٢ %١٤,٨ ٤ %٨,٦ ٨ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                              :  الثاً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ...، أسماكألبان، عصائر، تعلیب( الصناعات الغذائیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٠,٨ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ وأسالیب حفظھ وتخزینھ مصادر الغذاء ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ واألسالیب الزراعیةتقنیة األدوات  ٨

 %٢,٥ ٣ %٣,٧ ١ %٢,١ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الفیزیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٦(جدول ابع ت

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م
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 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    المخاطر والمعالجات ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ االستھالكیة المتنوعة الصناعات

 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٤,٢ ٥ %٣,٧ ١ %٤,٣ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحمایة والمعالجات ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األراضي الزراعیة

 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ وشحة األمطارالجفاف  ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التربةتجریف وتعریة  ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویةالفیزیاء تناول مقررات  شكل) ٣٦(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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ً تابع    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      الحمایة والمعالجات ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ

 %٢,٥ ٣ %٣,٧ ١ %٢,١ ٢ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

الھاتف أشعة المیكرویف الناتجة عن  ١٦
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٨ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     التلوث الغذائي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥

استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في  ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنضاج الفواكھ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %٠,٨ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥

استخدام الفحم والحطب في الوقود  ٣٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ والتدفئة 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ التلوث الضوضائي ٣٩

 ١٢,٥ ١٥ %٣,٧ ٣ %١٢,٩ ١٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الفیزیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٦( جدولابع ت

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::              مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة

 %٤,٢ ٥ %٣,٧ ١ %٤,٣ ٤ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٣,٣ ٤ %٣,٧ ١ %٣,٢ ٣ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الطاقة الشمسیة
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ الخالیا الشمسیة  ٨
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     الطاقة النوویة
 %١,٧ ٢ ــ ــ %١ ٢ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الحراریة
 %٥,٨ ٧ %٧,٤ ٢ %٥,٤ ٥ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٤,٢ ٥ %٧,٤ ٢ %٣,٢ ٣ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٣,٣ ٤ %٣,٧ ١ %٣,٢ ٣ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٢,٥ ٣ ــ ــ %٣,٢ ٣ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات استخدامات  ١٨
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ٣٦,٧ ٤٤ %٢٩,٦ ٨ %٣٨,٧ ٣٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                             التقنیة الحربیة:  امناً 

 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الفیزیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٦(جدول ابع ت

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات:  اسعاً 
 %٣,٣ ٤ %٣,٧ ١ %٣,٢ ٣ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %١,٧ ٢ %٣,٧ ١ %١ ١ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %١٠ ١٢ %٧,٤ ٢ %١٠,٧ ١٠ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٢,٥ ٣ %٣,٧ ١ %٢,١ ٢ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٨ ١ ــ ــ %١ ١ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ٢٣,٣ ٢٨ %١٨,٥ ٥ %٢٤,٧ ٢٣  القضایا في ھذا البعدمجموع تكرار 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل     : عاشرا
 %٣,٣ ٤ %٣,٧ ١ %٣,٢ ٣ بریة ، بحریة ، جویة( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٢,٥ ٢ ــ ــ %٢,١ ٢ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٥ ٦ %٣,٧ ١ %٥,٤ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة      : حادي عاشر 

 %٠,٨ ١ %٣,٧ ١ ــ ــ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢,٥ ٣ %٧,٤ ٢ %١ ١ والتقني دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي ٢
 %٠,٨ ١ ــ ــ % ١ ١ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ٥ %١١,١ ٣ %٢,١ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٢٠ %١٠٠ ٢٧ %١٠٠ ٩٣ المجموع الكلي للقضایا في مقـررات الفـیـزیاء 
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للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة فیزیاء بالمرحلة الثانویة شكل تناول مقررات ال) ٣٧(جدول 
 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریح والبیئة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٦,٧ ٤٤ %٢٩,٦ ٨ %٣٨,٧ ٣٦ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة ١
 %٢٣,٣ ٢٨ %١٨,٥ ٥ %٢٤,٧ ٢٣ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٢
 %١٢,٥ ١٥ %١١,١ ٣ %١٢,٩ ١٢  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٣
 %١٠ ١٢ %١٤,٨ ٤ %٨,٦ ٨  الثقافة الصحیة واألمراض ٤
 %٥ ٦ %١ ١ %٥,٤ ٥ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٥
 %٤,٢ ٥ %١ ١ %٤,٣ ٤ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٢,٥ ٣ %١ ١ %٢,١ ٢ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٧
 %٤,٢ ٥ %١١,١ ٣ %٢,١ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٨
 %١,٧ ٢ %١ ١ %١ ١ التقنیة الحربیة ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ١٢٠ %١٠٠ ٢٧ %١٠٠ ٩٣ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 

للقضايا يوضحان شكل تناول مقررات الفيزياء بالمرحلة الثانوية ) ٣٧ـ٣٦(الجدوالن     
شكل تناول القضايا والمشكالت ) ٣٦(والمشكالت التي تضمنتها القائمة، إذ يوضح الجدول 

شكل تناول القضايا والمشكالت الرئيسة، وقد تم ترتيب ) ٣٧(الفرعية، بينما يوضح الجدول 
في المرتبة األولى  " الطاقة ومصادرها"وجاءت قضية  ،القضايا حسب شكل التناول الصريح

الفضاء واالتصاالت " تليها قضية  بشكل صريح، %)٣٨,٧(مرة بنسبة ) ٣٦( ررت حيث تك
ورغم هذا فهناك قضايا هامة  ،%)٢٤,٧(بنسبة  ،مرة) ٢٣(التي تكررت " وااللكترونيات 

وخاصة في اإلشعاعات لم تتناولها المقررات وهي من القضايا التي تختص بها مقررات 
، "الهندسة الوراثية " وقضية " اإلدمان والمخدرات "ضية ولم تتناول المقررات ق. الفيزياء 

للقضايا التي ) ٢٧(مقابل ) ٩٣(وبلغ مجموع تكرارات القضايا التي تم تناولها بشكل صريح 
 .  تم تناولها بشكل ضمني 
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 : إجابة السؤال التاسع الذي ينص على 
 

ما شكل تناول محتوى مقررات الكيمياء بالمرحلة الثانوية للقضـايا والمشـكالت الفرعيـة    
 ؟  )ضمني / صريح ( والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة

يوضحان شكل تناول محتوى مقررات الكيمياء بالمرحلة الثانوية )  ٣٩ـ٣٨(الجدوالن و  
التي  ،المشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئةللقضايا و

   .تضمنتها القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل)  ٣٨( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,١ ٣ %٥,٩ ٢ %٠,٩ ١ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        ھا   نأمراض القذارة والوقایة مـ األمراض الوبائیة و ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١ )التغذیة سوء التغذیة واإلفراط في (



                                                  - ١٨١ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,١ ٣ %٢,٩ ١ %١,٩ ٢ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة    ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٧,١ ١٠ ١١,٨ ٤ %٥,٧ ٦ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                      التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء      :  الثاً 

 %٢,٨ ٤ %٨,٨ ٣ %٠,٩ ١ ....ألبان، عصائر، تعلیب اسماك ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٤ ٢ %٥,٩ ٢ ــ ــ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٧,٨ ١١ ــ ــ %١٠,٤ ١١ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %٢,١ ٣ %٢,٩ ١ %١,٩ ٢ لزراعیةمكافحة اآلفات ا ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 النسبة

 ١٦,٤ ٢٣ ٢٠,٦ ٧ %١٥ ١٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات     ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٥ ٧ %٢,٩ ١ %٥,٧ ٦ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٣,٦ ٥ ــ ــ %٤,٧ ٥ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

في  تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر ٤
 %٧,٨ ١١ %٨,٨ ٣ %٧,٥ ٨ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %١٧,١ ٢٤ %١١,٨ ٤ %١٨,٩ ٢٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::والمعالجات     الحمایة... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعیة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعیة الزحف العمراني على األرض ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي   
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطبیعیةاستنزاف الموارد والخامات  ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٤ ٢   %١,٩ ٢ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢,٨ ٤ ــ ــ %٣,٨ ٤ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %٢,٨ ٤ %٢,٩ ١ %٢,٨ ٣ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ المطر الحمضي  ١٤
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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ً  تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات    ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكھرومغناطیسیةاألشعة  ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحدیثة المحمول وأفران الطبخ 

 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١  ومخاطرھااألشعة الكونیة  ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ األمراض استخدام األشعة في تشخیص ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٢,٨ ٤ %٢,٩ ١ %٢,٨ ٣ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ لإلسراع في إنضاج الفواكھاستخدام مواد كیمیائیة  ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %٢,١ ٣ %٢,٩ ١ %١,٩ ٢ السطحیة والجوفیةتلوث المیاه  ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩

 ٢٤,٣ ٣٤ ٢٣,٥ ٨ ٢٤,٥ ٢٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٨(جدول ابع ت
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                   مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الكھربیة

 %٢,١ ٣ %٥,٩ ٢ %٠,٩ ١ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١ الكھربیة في الحیاةاستخدامات الطاقة  ٢
 %١,٤ ٢ %٥,٩ ٢ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الشمسیةالطاقة 
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة النوویة
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ١٢,١ ١٧ ١٧,٦ ٦ ١٠,٤ ١١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                         التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ األسلحة النوویة               ٢
 %١,٤ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٣,٦ ٥ ــ ــ %٤,٧ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٣٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 
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          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات   :  اسعاً 
 %٠,٧ ١ %٢,٩ ١ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ المحطات والسفن الفضائیة ٢
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٢,١ ٣ ــ ــ %٢,٨ ٣ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٧ ٢ ــ ــ %١,٩ ٢ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٧,١ ١٠ %٢,٩ ١ %٨,٥ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ووسائل النقل       تقنیة اآلالت والمعدات: عاشرا
 %٢,١ ٣ %٢,٩ ١ %١,٩ ٢ برية، بحرية، جوية ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %١,٤ ٢ ــ ــ %٠,٩ ٢ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٣,٦ ٥ %٢,٩ ١ %٣,٨ ٤  مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة        : حادي عشر 

 %٢,١ ٣ ــ ــ %٢,٨ ٣ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٤,٣ ٦ %٥,٩ ٢ %٣,٨ ٤ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ البحث والتفكیر العلميخطوات  ٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٠,٩ ١ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٧,١ ١٠ %٥,٩ ٢ %٧,٥ ٨ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٤٠ ١٠٠ ٣٤ ١٠٠ ١٠٦ المجموع الكلي للقضایا في مقررات الكیـمیـاء 
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للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة كیمیاء  بالمرحلة الثانویة ال شكل تناول مقررات) ٣٩(جدول 

 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م
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 النسبة
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 النسبة

 %٢٤,٣ ٣٤ %٢٣,٥ ٨ %٢٤,٥ ٢٦ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٧,١ ٢٤ %١١,٨ ٤ %١٨,٩ ٢٠ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٢
 %١٦,٤ ٢٣ %٢٠,٦ ٧ %١٥ ١٦ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %١٢,١ ١٧ %١٧,٦ ٦ %١٠,٤ ١١ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة ٤
 %٧,١ ١٠ %٢,٩ ١ %٨,٥ ٩ واالتصاالت واإللكترونیاتالفضاء  ٥
 %٧,١ ١٠ %٥,٩ ٢ %٧,٥ ٨ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٦
 %٧,١ ١٠ %١١,٨ ٤ %٥,٧ ٦  الثقافة الصحیة واألمراض ٧
 %٣,٦ ٥ ــ ــ %٤,٧ ٥ التقنیة الحربیة ٨
 %٣,٦ ٥ %٢,٩ ١ %٣,٨ ٤ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٩
 %١,٤ ٢ %٢,٩ ١ %٠,٩ ١ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ١٤٠ %١٠٠ ٣٤ %١٠٠ ١٠٦ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 

والمشكالت يوضحان شكل تناول محتوى مقررات الكيمياء للقضايا ) ٣٩ـ٣٨(الجدوالن     
شكل تناول القضايا الفرعية، بينما يبين الجدول ) ٣٨(التي تضمنتها القائمة، يبين الجدول 

احتلت المرتبة " البيئة ومشكالتها" شكل تناول القضايا الرئيسة، ويتضح أن قضية ) ٣٩(
الموارد "تليها قضية %) ٢٤,٥(وبنسبة  ،بشكل صريح ،مرة) ٢٦(األولى، إذ تكررت 

، وهذا يعكس اهتمام مقررات الكيمياء بهذه "التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء"ثم الطبيعية 
قضية "وأقل القضايا والمشكالت تناوالً هي . القضايا ألهميتها وحاجة الطالب والمجتمع إليها 

 .      ، ولم تتناول المقررات قضية الهندسة الوراثية "اإلدمان والمخدرات 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ١٨٧ -                                                 
 
 
 

 : لعاشر الذي ينص على إجابة السؤال ا
 

ما شكل تناول محتوى مقررات األحياء بالمرحلة الثانوية للقضـايا والمشـكالت الفرعيـة     
   ؟)ضمني / صريح (والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 

بالمرحلة الثانوية يوضحان شكل تناول محتوى مقررات األحياء  )  ٤١ـ٤٠(الجدوالن و   
التي  ،للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة

   .تضمنتها القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل)  ٤٠( جدول 
 ا القائمةالتي تضمنتھوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

 النسبة 

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                      الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ االیدز ١ـ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ شلل األطفال ٣ـ١
 %٤ ٨ ــ ــ %٤,٩ ٨ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ السكري ٥ـ١
 %١,٥ ٣ %٣ ١ %١,٢ ٢ أمراض القلب ٦ـ١
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا  ٢
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ المالریا ٩ـ٢
 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ١ ــ ــ ــ ١ التیفوئید ١٢ـ٢
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣



                                                  - ١٨٨ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الثانویةاألحیاء بالمرحلة تناول مقررات  شكل) ٤٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %٣ ٦ %٦ ٢ %٢,٤ ٤ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٤ ٨ %٦ ٢ %٣,٧ ٦ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقاقیر المنشطةاألدویة  ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٣٦,٧ ٧٢ %٢٧,٣ ٩ %٣٨,٦ ٦٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جنس الجنینالتحكم في  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
             :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                      :  الثاً 

 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك( الصناعات الغذائیة  ١
 %٣ ٦ %٣ ١ %٣ ٥ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٢ ٤ %٦ ٢ %١,٢ ٢ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٦ ٧ %٦ ٢ %٣ ٥ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦



                                                  - ١٨٩ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  الثانویةاألحیاء بالمرحلة تناول مقررات  شكل) ٤٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

           ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                 :  الثاً تابع 
 %١,٥ ٣ ـــ ــ %١,٨ ٣ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٢,٢ ٢٤ %٢١,٢ ٧ %١٠,٤ ١٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١ ٢ %٦ ٢ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %١ ٢ %٦ ٢ ــ ــ والمشكالت الناجمة عنھالقات  ٣
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٣,٦ ٧ %١٢,١ ٤ %١,٨ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٢,٥ ٥ %٣ ١ %٢,٤ ٤ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %١ ٢   %١,٢ ٢ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٥,١ ١٠ %٦ ٢ %٤,٩ ٨ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::عالجات   الحمایة والم... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  اختالل التوازن الطبیعي  
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٢ ٤   %٢,٤ ٤ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %١ ٢ %٣ ١ %٠,٦ ١ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٥ ٣ %٣ ١ %١,٢ ٢ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,٥ ٣   %١,٨ ٣ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١



                                                  - ١٩٠ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٤٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً  تابع      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: عالجات   الحمایة والم... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %٢ ٤ %٣ ١ %١,٨ ٣ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٥ ٣ %٣ ١ %١,٨ ٢ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الحقائبالكھربائي العالي وأجھزة كشف 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %١,٥ ٣ %٦ ٢ %٠,٦ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ تلوث میاه الشرب ٣١
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %١,٥ ٣   %١,٨ ٣ االحتباس الحراري ٣٧
 %١ ٢ ــ ــ %١,٢ ٢ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨

 



                                                  - ١٩١ -                                                 
 
 
الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویةاألحیاء تناول مقررات  شكل) ٤٠(جدول ابع ت

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: عالجات   الحمایة والم... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %١ ٢ ـــ ــ %١,٢ ٢ التلوث الضوضائي ٣٩

 ٣٦,٢ ٧١ %٢٧,٣ ٩ %٣٨ ٦٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الكھربیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الشمسیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                       التقنیة الحربیة:  اثامن

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣



                                                  - ١٩٢ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول مقررات  شكل) ٤٠(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات     :  اتاسع
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   أجھزة اإلرسال واالستقبال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ...تلفون، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

 %٠,٥ ١ %٣ ١ ــ ــ المجتمع والبیئةأثر العلم والتقنیة في  ١
 %١,٥ ٣ %٣ ١ %١,٢ ٢ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٢ ٤ %٦ ٢ %١,٢ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٩٦ ١٠٠ ٣٣ %١٠٠ ١٦٣ الكلي للقضایا في مقـررات األحـیـاءالمجموع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ١٩٣ -                                                 
 
 

للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم حیاء بالمرحلة الثانویة شكل تناول مقررات األ) ٤١(جدول 
 التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل التناول الصریحوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٦,٧ ٧٢ %٢٧,٣ ٩ %٣٨,٦ ٦٣  الثقافة الصحیة واألمراض ١
 %٣٦,٢ ٧١ %٢٧,٣ ٩ %٣٨ ٦٢ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٢
 %١٢,٢ ٢٤ %٢١,٢ ٧ %١٠,٤ ١٧ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٥,١ ١٠ %٦ ٢ %٤,٩ ٨ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٢ ٤ ــ ــ %٢,٤ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ٥
 %٣,٦ ٧ %١٢,١ ٤ %١,٨ ٣ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٦
 %١,٥ ٣ ــ ــ %١,٨ ٣ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة ٧
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واإللكترونیاتالفضاء واالتصاالت  ٨
 %٢ ٤ %٦ ٢ %١,٢ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٩
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التقنیة الحربیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ١١

 %١٠٠ ١٩٦ %١٠٠ ٣٣ %١٠٠ ١٦٣ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
 
 

     

يوضحان شكل تناول مقررات األحياء للقضايا والمشكالت التي ) ٤١ـ٤٠(الجدوالن     
شكل تناول القضايا والمشكالت الفرعية بينما يبين ) ٤٠(تضمنتها القائمة، ويبين الجدول 

"  الثقافة الصحية"ويتضح أن قضية . ناول القضايا والمشكالت الرئيسةتكل ش) ٤١(الجدول 
لبيئة ا" ، تليها قضية %)٣٨,٦(بنسبة  ،مرة) ٦٣(احتلت المرتبة األولى، إذ تكررت 

التقنية الزراعية وإنتاج " ثم قضية %) ٣٨(مرة بنسبة ) ٦٢(التي تكررت "  ..ومشكالتها
وهذا يدل على اهتمام مقررات األحياء بهذه القضايا والمشكالت ألهميتها وبروزها  ،"الغذاء

"  تقنية اآلالت والمعدات ووسائل النقل "ولم تتناول المقررات قضية ، المجتمعوتأثيرها على 
 .ألن هذه من اختصاص المقررات األخرى 
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 : إجابة السؤال الحادي عشر الذي ينص على 
 

م ا ش  كل تن  اول محت  وى جمی ع مق  ررات العل  وم بالمرحل  ة الثانوی ة للقض  ایا والمش  كالت الرئیس  ة 
  ؟)ضمني / صریح(والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة  بالعلم والتقنیةوالفرعیة المرتبطة 

 

یوضحان شكل تناول محتوى جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة )  ٤٣ـ ٤٢( الجدوالن و   
للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا 

 .القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل)  ٤٢( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ االیدز ١ـ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٦ ١٢ %٢,١ ٢ %٢,٨ ١٠ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ السكري ٥ـ١
 %٠,٦ ٣ %١ ١ %٠,٥ ٢ أمراض القلب ٦ـ١
 %٠,٢ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٤ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا  ٢
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ المالریا ٩ـ٢
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٦ ٣   %٠,٨ ٣ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ العنایة الصحیة المبكرة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٢ ١ %١ ١ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٢ ١ %١ ١ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %١,٣ ٦ %١ ١ %١,٤ ٥ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %١,٣ ٦ %٢,١ ٢ %١,١ ٤ الوراثیة وكیفیة تجنبھااألمراض  ٢١ـ٣



                                                  - ١٩٥ -                                                 
 
 

للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل) ٤٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
 %٠,٤ ٢ %١ ١ %٠,٢ ١ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا  ٤
 %٢,٤ ١١ %٣,٢ ٣ %٢,٢ ٨ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %٠,٤ ٢ %١ ١ %٠,٢ ١ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %٠,٢ ٢ %١ ١ %٠,٢ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ الدم ونقلھحفظ  ٣٠ـ٥
 %١,٣ ٦ %٢,١ ٢ %١,١ ٤ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٦ ٣ %١ ١ %٠,٥ ٢ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٢٠,٦ ٩٤ %١٨ ١٧ %٢١,٣ ٧٧ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
                  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                 :  الثاً 

 %١,٣ ٦ %٤,٢ ٤ %٠,٥ ٢ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٧ ٨ %٣,٢ ٣ %١,٤ ٥ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٥ ٧ %٣,٢ ٣ %١,١ ٤ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٦ ٣ %٢,١ ٢ %٠,٢ ١ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٩ ١٨ %٢,١ ٢ %٤,٤ ١٦ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٣ ٦ %١ ١ %١,٤ ٥ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 %١٠,٩ ٥٠ %١٥,٩ ١٥ %٩,٧ ٣٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 



                                                  - ١٩٦ -                                                 
 
 

للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل) ٤٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      المخاطر والمعالجات ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %٠,٩ ٤ %٣,٢ ٣ %٠,٢ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٤ ٢ %٢,١ ٢ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٩ ٩ %٥,٣ ٥ %١,١ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٢,٨ ١٣ %٢,١ ٢ %٣ ١١ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٦ ٣ ـــ ــ %٠,٨ ٣ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %١,٥ ٧ %١ ١ %١,٦ ٦ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

المواد  والعناصر تطبیقات استخدامات  ٤
 %٢,٦ ١٣ %٢,١ ٣ %٢,٨ ١٠ في الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٩ ٣ %٢,١ ١ %٠,٥ ٢ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨,٥ ٣٩ %٧,٤ ٧ %٨,٨ ٣٢  مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ األراضي الزراعیة

 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي   
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٢ ١ %١ ١ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٤ ٢ %١ ١ %٠,٢ ١ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %٠,٤ ٢ %١ ١ %٠,٢ ١ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 %١,٥ ٧ %١ ١ %١,٦ ٦ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,٩ ٤ %١ ١ %٠,٨ ٣ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %١,٧ ٨ %١ ١ %١,٩ ٧ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٥ ٧ %٢,١ ٢ %١,٤ ٥ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ المطر الحمضي  ١٤
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للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات ال جمیع تناول شكل) ٤٢(جدول ابع ت
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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ً تابع   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ 

 %٠,٦ ٣ %١ ١ %٠,٥ ٢ الكھرومغناطیسیةاألشعة  ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٩ ٤ %١ ١ %٠,٨ ٣ األشعة الكونیة ومخاطرھا  ١٧
 %٠,٢ ١ %١ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١ ٥ %٢,١ ٢ %٠,٨ ٣ األمراضاستخدام األشعة في تشخیص  ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 
المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 

 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٢ ١ %،١ ١ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١,٥ ٧ %١ ١ %١,٦ ٦ والمواد المشعةالعناصر  ٢٣
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %١ ٥ %١ ١ %١,١ ٤ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥

استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في  ٢٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ إنضاج الفواكھ

حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد  ٢٧
 %٠,٦ ٣ %٢,١ ٢ %٠,٢ ١ غیر صحیة 

 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٨ ١ التسمم الغذائي ٢٨
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما   

 %١,٣ ٦ %١ ١ %١,٤ ٥ والجوفیةتلوث المیاه السطحیة  ٢٩
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٣ ٦ %١ ١ %١,٤ ٥ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢  والتدفئةاستخدام الفحم والحطب في الوقود  ٣٦
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %٠,٩ ٤ ـــ ــ %٠,٨ ٣ التلوث الضوضائي ٣٩

 %٢٦,٣ ١٢٠ %٢١,٣ ٢٠ %٢٧,٦ ١٠٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل) ٤٢(جدول  تابع
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع ضمني صریح
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::         واستخداماتھامصادرھا ..الطاقة: ابعاً  
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة

 %١,٧ ٨ %٣,٢ ٣ %١,٤ ٥ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٠,٩ ٤ %٢,١ ٢ %٠,٥ ٢ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %١,٣ ٦ %٣,٢ ٣ %٠,٨ ٣ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %٠,٩ ٤ %١ ١ %٠,٨ ٣ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 %١,٧ ٨ %٢,١ ٢ %١,٦ ٦ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١,٣ ٦ %٢,١ ٢ %١,١ ٤ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٠,٩ ٤ %١ ١ %٠,٨ ٣ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %١ ٥ ــ ــ %١,٤ ٥ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 %٠,٢ ١ ـــ ــ %٠,٢ ١ استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات  ١٨
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١  واالستفادة منھاطاقة الریاح  ٢٠

 %١٤ ٦٤ %١٤,٩ ١٤ ١٣,٨ ٥٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                             التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٦ ٣ %١ ١ %٠,٥ ٢ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٤ ٢ ــ ــ %٠,٥ ٢ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البیولوجیةاألسلحة  ٤

 %١,٧ ٨ %١ ١ %١,٩ ٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 



                                                  - ١٩٩ -                                                 
 
 

للقضایا والمشكالت  علوم بالمرحلة الثانویةمقررات الجمیع تناول  شكل) ٤٢(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

الرئیسة القضایا والمشكالت  م
 والفرعیة
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          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات    :  اسعاً 
 %١ ٥ %٢,١ ٢ %٠,٨ ٣ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٦ ٣ ــ ــ %٠,٨ ٣ المحطات والسفن الفضائیة ٢

تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار  ٣
 %٠,٦ ٣ %١ ١ %٠,٥ ٢ والتصویر 

 %٣,٣ ١٥ %٢,١ ٢ %٣,٦ ١٣ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أجھزة اإلرسال واالستقبال

 %٠,٩ ٤ %١ ١ %٠,٨ ٣ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٦ ٣ ـــ ــ %٠,٨ ٣ انترنتتلفون، فاكس، ( أجھزة االتصال  ٨

 %٨,٣ ٣٨ %٦,٤ ٦ %٨,٨ ٣٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل    : عاشرا
بریة ، ( وسائل النقل المتنوعة  ١

 %١,٥ ٧ %٢,١ ٢ %١,٤ ٥ بحریة ، جویة
 %٠,٩ ٤ ـــ ــ %١,١ ٤ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٢,٤ ١١ %٢,١ ٢ %٢,٤ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة     : حادي عاشر 

 %١ ٥ %٢,١ ٢ %٠,٨ ٣ في المجتمع والبیئةأثر العلم والتقنیة  ١

دور العلماء والمجتمع في  ٢
 %٢,٦ ١٢ %٥,٣ ٥ %١,٩ ٧ التطور العلمي والتقني

 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٢ ١ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ١٩ %٧,٤ ٧ %٣,٣ ١٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ٤٥٦ %١٠٠ ٩٤ %١٠٠ ٣٦٢ المجموع الكلي لتكرار القضایا والمشكالت
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للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم علوم بالمرحلة الثانویة مقررات الجمیع شكل تناول ) ٤٣(جدول 
 التناول الصریحالتي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب تكرار شكل والبیئة والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع ضمني صریح

رار
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

رار النسبة
لتك
ا

 

 النسبة

 %٢٦,٣ ١٢٠ %٢١,٣ ٢٠ %٢٧,٦ ١٠٠  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٢٠,٦ ٩٤ %١٨ ١٧ %٢١,٣ ٧٧  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٤ ٦٤ %١٤,٩ ١٤ %١٣,٨ ٥٠ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة ٣
 %١٠,٩ ٥٠ %١٥,٩ ١٥ %٩,٧ ٣٥ وإنتاج الغذاء تقنیة الزراعیةال ٤
 %٨,٣ ٣٨ %٦,٤ ٦ %٨,٨ ٣٢ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٥
 %٨,٥ ٣٩ %٧,٤ ٧ %٨,٨ ٣٢ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٤,٢ ١٩ %٧,٤ ٧ %٣,٣ ١٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %٢,٤ ١١ %٢,١ ٢ %٢,٥ ٩ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ٨
 %١,٧ ٨ %١ ١ %١,٩ ٧ التقنیة الحربیة ٩
 %١,٩ ٩ %٥,٣ ٥ %١,١ ٤  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ١٠
 %٠,٩ ٤ ــ ــ %١,١ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ٤٥٦ %١٠٠ ٩٤ %١٠٠ ٣٦٢ لتكرار القضایا والمشكالتالمجموع الكلي 
 
 

يوضحان شكل تناول جميع مقررات العلوم للقضايا والمشكالت ) ٤٣ـ٤٢(الجدوالن     
شكل تناول القضايا والمشكالت الفرعية، ) ٤٢(التي تضمنتها القائمة، يوضح الجدول 

يوضح شكل تناول القضايا والمشكالت الرئيسة، وقد تم ترتيب القضايا حسب ) ٤٣(والجدول 
جاءت في " البيئة ومشكالتها" أن قضية ) ٤٣(من الجدول  شكل التناول الصريح، ويتضح

من مجموع %) ٢٧,٦(بنسبة  ،مرة) ١٠٠(إذ تكررت بشكل صريح  ،المرتبة األولى
، ثم  قضية %)٢١,٣(بنسبة  ،مرة) ٧٧" (الثقافة الصحية واألمراض" التكرارات تليها قضية 

ويالحظ أن جميع مقررات العلوم  ،"والتقنية الزراعية وإنتاج الغذاء" الطاقة ومصادرها " 
تناولت هذه القضايا األربع بشكل أكثر، مما يدل على اهتمام مقررات العلوم بالقضايا 

 .   والمشكالت التي تمس حاجة اإلنسان، وإن كانت بشكل ضعيف 
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 :إجابة السؤال الثاني عشر الذي ينص على 
 

ما أسلوب تناول محتوى مقررات الفيزياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعية     
 ؟ )موجز / تفصيلي(التي تضمنتها القائمة  المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئةوالرئيسة 

يوضحان أسلوب تناول محتوى مقررات الفيزياء  بالمرحلة ) ٤٥ـ ٤٤(الجدوالن و     
لقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي الثانوية ل

 .  تضمنتها القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویة فیزیاءالمقررات  أسلوب تناول)  ٤٤( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصـیلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا   ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویة فیزیاءالتناول مقررات  أسلوب) ٤٤(جدول بع تا

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
ـ٤٣
٢٠ 

 األمراض المتعلقة بالغذاء 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقاقیر المنشطة األدویة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %٥ ٦ %٤,٩ ٤ %٥,١ ٢ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %١٠ ١٢ %١١,١ ٩ %٧,٧ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                         : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ في جنس الجنین التحكم ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                        :  الثاً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك( الصناعات الغذائیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویة فیزیاءالتناول مقررات  أسلوب) ٤٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصـیلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                  :  الثاً تابع 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 %٢,٥ ٣ %٢,٤ ٢ %٢,٦ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        المخاطر والمعالجات   ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٤,٢ ٥ %٦,٢ ٥ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي   
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویة فیزیاءالتناول مقررات  أسلوب) ٤٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجـز تفـصــیلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

  ً               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا : تابع سادسا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطر الحمضي  ١٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %٢,٥ ٣ %١,٢ ١ %٥,١ ٢ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الحقائبالكھربائي العالي وأجھزة كشف 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الغذائي والوقایة منھ 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما   
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨

 



                                                  - ٢٠٥ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویة فیزیاءالتناول مقررات  أسلوب) ٤٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا : تابع سادسا
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩

 ١٢,٥ ١٥ %١١,١ ٩ %١٥,٤ ٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::مصادرھا واستخداماتھا        ..الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الكھربیة 
 %٤,٢ ٥ %٢,٤ ٢ %٧,٧ ٣ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %٣,٣ ٤ %٢,٤ ٢ %٥,١ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الشمسیة 
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٥,١ ٢ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٥,١ ٢ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الحراریة
 %٥,٨ ٧ %٤,٩ ٤ %٧,٧ ٣ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٤,٢ ٥ %٣,٧ ٣ %٥,١ ٢ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٣,٣ ٤ %٢,٤ ٢ %٥,١ ٢ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة 
 %١,٧ ٢ ــ ــ %٥,١ ٢ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %٢,٥ ٣ %٢,٤ ٢ %٢,٦ ١ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات  ١٨
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 ٣٦,٧ ٤٤ ٢٥,٩ ٢١ %٥٨,٩ ٢٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 
 
 
 
 



                                                  - ٢٠٦ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  بالمرحلة الثانویةفیزیاء التناول مقررات  أسلوب) ٤٤(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیـلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                        التقنیة الحربیة:  امناً 
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::          الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات   :  اسعاً  

 %٣,٣ ٤ %٣,٧ ٣ %٢,٦ ١ األقمار الصناعیة واستخداماتھا ١
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر ٣
 %١٠ ١٢ ١٣,٦ ١١ %٢,٦ ١ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٢,٥ ٣ %٢,٤ ٢ %٢,٦ ١ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١,٧ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٨ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ الرادار وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٢,٥ ٢ %٢,٤ ٢ ــ ــ ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ٢٣,٣ ٢٨ %٢٨,٤ ٢٣ %١٢,٨ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا
 %٣,٣ ٤ %٤,٩ ٤ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %١,٧ ٢ %١,٢ ١ %٢,٦ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٥ ٦ %٦,٢ ٥ %٢,٦ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة      : حادي عاشر 

 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢,٥ ٣ %٣,٧ ٣ ــ ــ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 %٠,٨ ١ %١,٢ ١ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ٥ %٦,٢ ٥ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 ١٠٠ ١٢٠ %١٠٠ ٨١ %١٠٠ ٣٩ للقضایا في مقـررات الفـیزیاءالمجموع الكلي 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ٢٠٧ -                                                 
 
 

أسلوب تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم )  ٤٥(جدول 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 والمشكالت الرئیسةالقضایا  م

 أسلوب التناول
 المجموع موجــز تفصیلي

ار
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

 النسبة 

 %٣٦,٧ ٤٤ %٢٥,٩ ٢١ %٥٨,٩ ٢٣ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ١
 %١٢,٥ ١٥ %١١,١ ٩ %١٥,٤ ٦ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٢
 %٢٣,٣ ٢٨ %٢٨,٤ ٢٣ %١٢,٨ ٥ واإللكترونیاتالفضاء واالتصاالت  ٣
 %١٠ ١٢ %١١,١ ٩ %٧,٧ ٣  الثقافة الصحیة واألمراض ٤
 %٢,٥ ٣ %٢,٥ ٢ %٢,٦ ١ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٥
 %٥ ٦ %٦,٢ ٥ %٢,٦ ١ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ٦
 %٤,٢ ٥ %٦,٢ ٥ ــ ــ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٧
 %٤,٢ ٥ %٦,٢ ٥ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٨
 %١,٧ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ التقنیة الحربیة ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١٢

 %١٠٠ ١٢٠ %١٠٠ ٨١ %١٠٠ ٣٩ المجموع الكي لتكرار القضایا والمشكالت 
 

يوضحان أسلوب تناول مقررات الفيزياء للقضايا والمشكالت التي )  ٤٥ـ٤٤ (الجدوالن     
أسلوب تناول القضايا والمشكالت الفرعية، أما جدول ) ٤٤(تضمنتها القائمة، يبين الجدول 

الطاقة " وقد جاءت قضية . يبين أسلوب تناول القضايا والمشكالت الرئيسة ) ٤٥(
%) ٥٨,٩(مرة بنسبة )  ٢٣( ررت بشكل تفصيلي بالمرتبة األولى، حيث تك" ومصادرها 

من مجموع التكرارات، وذلك ألن هذه القضية من اختصاص مقررات الفيزياء ، تليها بشكل 
التي تناولتها .." الفضاء واالتصاالت " ثم قضية " البيئة ومشكالتها " ضعيف جدا قضية 

 " .الثقافة الصحية واألمراض " بأسلوب موجز أكثر ، وكذا قضية 
 

 

 

 

 

 



                                                  - ٢٠٨ -                                                 
 
 

 : إجابة السؤال الثالث عشر الذي ينص على 
 

ما أسلوب تناول محتوى مقررات الكيمياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشـكالت الفرعيـة   
 . ؟)موجز / تفصيلي (التي تضمنتها القائمة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة 

أسلوب تناول محتوى مقررات الفيزياء  بالمرحلة الثانوية  يوضحان) ٤٧ـ ٤٦( الجدوالن و
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 

 .  القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة أسلوب تناول ) ٤٦( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع المرتبطة بالعلم 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االیدز ١ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,١ ٣ %٢,٢ ٢ %٢ ١ السرطان  ٤ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السكري ٥ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض القلب ٦ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفشل الكلوي ٧ـ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا   ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالریا ٩ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلھارسیا ١٠ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣
 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (بالغذاء األمراض المتعلقة  ٢٠ـ٣
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 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,١ ٣ %١ ١ %٤,٢ ٢ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحصواتجھاز تفتیت  ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ١,٤ ٢ %٢,٣ ٢ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٧,١ ١٠ %٦,٥ ٦ %٨,٣ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) أطفال األنابیب( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستنساخ  ٦
٧  ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                          :  الثاً 

 %٢,٨ ٤ %٣,٣ ٣ %٢ ١ ألبان ، عصائر ، تعلیب اسماك( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٤ ٢ %٢,٣ ٢ ــ ــ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٨,٧ ١١ %٦,٥ ٦ %١٠,٤ ٥ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %٢,١ ٣ %٣,٣ ٣ ــ ــ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                      التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء     :  الثاً تابع 
 %١٦,٤ ٢٣ %١٧,٤ ١٦ %١٤,٦ ٧ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       المخاطر والمعالجات... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٥ ٧ %٥,٤ ٥ %٤,٢ ٢ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٣,٦ ٥ %٣,٣ ٣ %٤,٢ ٢ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

في  استخدامات المواد  والعناصرتطبیقات  ٤
 %٨,٧ ١١ %٦,٥ ٦ %١٠,٤ ٥ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %١٧,١ ٢٤ %١٦,٣ ١٥ %١٨,٧ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات     ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األراضي الزراعیة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي  
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االحتطاب الجائر  ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 %٢,٨ ٢ %٢,٣ ٢ ــ ــ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢,٨ ٤ %٢,٣ ٢ %٤,٢ ٢ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %٢,٨ ٤ %٢,٣ ٢ %٤,٢ ٢ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
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ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأفران الطبخ  الحدیثة

 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول 

وخطوط الضغط الكھربائي العالي والتلفزیون 
 وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %٢,٨ ٤ %٢,٣ ٢ %٤,٢ ٢ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الغذائي والوقایة منھالتلوث 
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %٢,١ ٣ %١ ١ %٤,٢ ٢ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٤ ٢ ــ ــ %٤,٢ ٢ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلوث الضوضائي ٣٩

 %٢٤,٣ ٣٤ %٢٠,٦ ١٩ %٣١,٢ ١٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة

 %٢,١ ٣ %٢,٣ ٢ %٢ ١ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %١,٤ ٢ %١ ١ %٢ ١ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %١,٤ ٢ %٢,٣ ٢ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %٠,٧ ١ ــ ــ %٢ ١ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الصوتیة
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %١,٤ ٢ ــ ــ %٤,٢ ٢ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاةتطبیقات  ١٨
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١٢,١ ١٧ %٨,٧ ٨ ١٨,٧ ٩ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                     التقنیة الحربیة:  امناً 

 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %١,٤ ٢ %٢,٣ ٢ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 %١,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٣,٦ ٥ %٥,٤ ٥ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٦(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 والمشكالت الرئیسة والفرعیةالقضایا  م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات   :  اسعاً 
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٢,١ ٣ %٣,٣ ٣ ــ ــ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %١,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 ٠,٧ ١ ــ ١ ــ ــ ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 %٧,١ ١٠ %١٠,٧ ١٠ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا
 %٢,١ ٣ %٣,٣ ٣ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( المتنوعة وسائل النقل  ١
 %١,٤ ٢ %١ ٢ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٣,٦ ٥ %٥,٤ ٥ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة   : حادي عاشر 

 %٢,١ ٣ %٣,٣ ٣ ــ ــ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١

التطور العلمي دور العلماء والمجتمع في  ٢
 %٤,٣ ٦ %٣,٣ ٣ %٦,٢ ٣ والتقني

 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٧ ١ %١ ١ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٧,١ ١٠ %٧,٦ ٧ %٦,٢ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٤٠ %١٠٠ ٩٢ ١٠٠ ٤٨ المجموع الكلي للقضایا في مقـررات الكیمیاء 
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أسلوب تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم )  ٤٧(جدول 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 أسلوب التناول
 المجموع موجــز تفصیلي

ار
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

 النسبة 

 %٢٦,١ ٣٤ %٢١,٧ ١٩ %٣٣,٣ ١٥ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٧,٢ ٢٤ %١٦,٩ ١٥ %١٧,٦ ٩ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٢
 %١٢,٧ ١٧ %٩,٦ ٨ %١٧,٦ ٩ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٣
 %١٧,٢ ٢٣ %١٩,٣ ١٦ %١٣,٧ ٧ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٤
 %٥,٢ ١٠ %٣,٦ ٦ %٧,٨ ٤  الثقافة الصحیة واألمراض ٥
 %٧,٤ ١٠ %٧,٢ ٧ %٧,٨ ٣ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٦١
 %١,٥ ٢ %١,٢ ١ %١,٩ ١ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٧
 %٢,٩ ٥ %٤,٨ ٥ ــ ــ التقنیة الحربیة ٨
 %٦,٧ ١٠ %١٠,٨ ١٠ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 %٢,٩ ٥ %٤,٨ ٥ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ١٤٠ %١٠٠ ٩٢ %١٠٠ ٤٨ المجموع الكي لتكرار القضایا والمشكالت 
 
 

يوضحان أسلوب تناول مقررات الكيمياء للقضايا والمشكالت التي ) ٤٧ـ٤٦(الجدوالن      
يوضح أسلوب تناول القضايا والمشكالت الفرعية، والجدول ) ٤٦(تضمنتها القائمة، الجدول 

وقد تم ترتيب القضايا والمشكالت . يوضح أسلوب تناول القضايا والمشكالت الرئيسة ) ٤٧(
تكررت بشكل " البيئة ومشكالتها " لتفصيلي، حيث يتبين أن قضية حسب أسلوب التناول ا

الموارد الطبيعية  " من مجموع التكرارات، تليها قضية %) ٣٣,٣(بنسبة  ،مرة) ١٥(تفصيلي 
ولكن تكرار هذه القضايا بأسلوب موجز أكثر، أما بقية القضايا والمشكالت فقد تم تناولها 

 .  بأسلوب موجز بدرجة أكبر  
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 :إجابة السؤال الرابع عشر الذي ينص على 
 

ما أسلوب تناول محتوى مقررات األحياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشـكالت الفرعيـة   
 . ؟)موجز / تفصيلي (التي تضمنتها القائمة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة 

أسلوب تناول محتوى مقررات األحياء بالمرحلة الثانوية  يوضحان) ٤٩ـ٤٨(الجدوالن و   
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 

 .   القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة أسلوب تناول ) ٤٨( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة لتقنیة والمجتمع المرتبطة بالعلم وا

 الرئیسة والفرعیة والمشكالت القضایا م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٢ ٤ %٢,٤ ٣ %١,٤ ١ االیدز ١ـ١
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %١,٥ ٣ %٢,٤ ٣ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٣,٥ ٨ %٤ ٥ %٤,٢ ٣ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ السكري ٥ـ١
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ أمراض القلب ٦ـ١
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا      ٢
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %١,٥ ٣ %٢,٤ ٣ ــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطبي قبل الزواجالفحص  ١٤ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 الرئیسة والفرعیة والمشكالت القضایا م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %٣ ٦ %٣,٢ ٤ %٢,٨ ٢ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٤ ٨ %٤,٨ ٦ %٢,٨ ٢ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ والعقاقیر المھدئةاألدویة  ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمواد المشعة في الطب استخدام العناصر ٣٣ـ٥

 %٣٦,٧ ٧٢ %٤٠ ٥٠ %٣٠,٩ ٢٢ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحكم في جنس الجنینلا ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ االستنساخ  ٦
ً الفواكھ  ٧  %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٢ ٤ %٠,٨ ١ %٤,٢ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                    :  الثاً 

 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ ألبان، عصائر، تعلیب اسماك( الصناعات الغذائیة  ١
 %٣ ٦ %٢,٤ ٣ %٤,٢ ٣ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٢ ٤ %٢,٤ ٣ %١,٤ ١ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٣,٦ ٧ %٣,٢ ٤ %٤,٢ ٣ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 الرئیسة والفرعیة والمشكالت القضایا م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

                             :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء      :  الثاً تابع 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٥ ٣ %١,٤ ٢ %١,٤ ١ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٢,٢ ٢٤ %١٢,٨ ١٦ %١١,٣ ٨ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٣,٦ ٧ %٥,٦ ٧ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٢,٥ ٥ %٢,٤ ٣ %٢,٨ ٢ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %١ ٢ %١,٦ ١ %١,٤ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

 تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في ٤
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٥,١ ١٠ %٥,٦ ٧ %٤,٢ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التصحر والجفاف والزحف العمراني

الزحف الصحراوي ونقص مساحة  ١
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ األراضي الزراعیة

 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي   
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ تجریف وتعریة التربة ٧

 
 
 
 



                                                  - ٢١٨ -                                                 
 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكھرومغناطیسیةاألشعة  ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحمول وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ األمراضاستخدام األشعة في تشخیص  ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف 

المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط 
 الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ تأكل طبقة األوزون ٢١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ والمواد المشعةالعناصر  ٢٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفواكھاستخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج  ٢٦
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما   
 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ تلوث میاه الشرب ٣١
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 



                                                  - ٢١٩ -                                                 
 
 
الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٨(جدول ابع ت

 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    

 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %١ ٢ %١,٦ ٢ ــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ االحتباس الحراري ٣٧
 %١ ٢ ــ ــ %٢,٨ ٢ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 %١ ٢ %٠,٨ ١ %١,٤ ١ التلوث الضوضائي ٣٩

 %٣٦,٢ ٧١ %٣٢ ٤٠ ٤٣,٧ ٣١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧
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الفرعیة للقضایا والمشكالت  مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٤٨(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي
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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً تابع 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة 

 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                               التقنیة الحربیة:  امناً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات  :  اسعاً 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: أجھزة اإلرسال واالستقبال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلفون، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::والتقنیة والمجتمع والبیئة    العلم : حادي عاشر 

 %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٤ ١ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %١,٥ ٣ %١,٦ ٢ %١,٤ ١ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ١٩٦ %١٠٠ ١٢٥ %١٠٠ ٧١ المجموع الكلي للقضایا في مقـررات األحـیـاء

 



                                                  - ٢٢١ -                                                 
 
 
أسلوب تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة )  ٤٩(دول ج

 والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 أسـلوب التناول
 المجموع موجــز تفصیلي

ار
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

 النسبة 

 %٣٦,٢ ٧١ %٣٢ ٤٠ %٤٣,٧ ٣١ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٣٦,٧ ٧٢ %٤٠ ٥٠ %٣٠,٩ ٢٢  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٢,٣ ٢٤ %١٢,٨ ١٦ %١١,٣ ٨ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٥,١ ١٠ %٥,٦ ٧ %٤,٢ ٣ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٢ ٤ %٠,٨ ١ %٤,٢ ٣ الھندسة الوراثیة واألخالق ٥
 %١,٥ ٣ %٠,٨ ١ %٢,٨ ٢ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٦
 %٢ ٤ %١,٦ ٢ %٢,٨ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %٣,٦ ٧ %٥,٦ ٧ ــ ــ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٨
 %٠,٥ ١ %٠,٨ ١ ــ ــ التقنیة الحربیة ٩
 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١١

 %١٠٠ ١٩٦ %١٠٠ ١٢٥ %١٠٠ ٧١ المجموع الكي لتكرار القضایا والمشكالت 
 
 

للقضایا والمشكالت التي یوضحان أسلوب تناول مقررات األحیاء ) ٤٩ـ٤٨(الجدوالن      

أسلوب تناول القضایا والمشكالت الفرعیة، بینما ) ٤٨(یوضح الجدول حیث  تضمنتھا القائمة،

حسب تكرارات  ھاوقد تم ترتیب .أسلوب تناول القضایا والمشكالت الرئیسة) ٤٩(یوضح الجدول 

أسلوب تفصیلي تكررت ب" البیئة ومشكالتھا " ویالحظ أن قضیة  .أسلوب التناول التفصیلي

مرة ) ٤٠(من مجموع التكرارات، بینما تكررت بأسلوب موجز %) ٤٣,٧(بنسبة  ،مرة) ٣١(

التي تكررت بأسلوب تفصیلي " الثقافة الصحیة واألمراض "، تلیھا قضیة %)٣٢(وبنسبة 

ویالحظ أن "التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء " مرة، ثم قضیة ) ٥٠(مرة، وبأسلوب موجز ) ٢٢(

القضایا تكررت بأسلوب موجز أكثر من األسلوب التفصیلي، ویرجع ذلك إلى إفراد مقرر ھذه 

وحدة خاصة للبیئة والتلوث، تناولھا بأسلوب تفصیلي، وتناولھا بأسلوب موجز في بقیة  ،األحیاء

الوحدات إضافة إلى تناولھا في المقررات األخرى، كما أن المقررات ال تدخل في التفاصیل 

 .   كثیر من القضایا والمشكالت، ألنھا تمیل إلى الشمول أكثر من العمق  الزائدة في
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 :إجابة السؤال الخامس عشر الذي ينص على 
 

ما أسلوب تناول محتوى مقررات الصف األول والثاني والثالث الثانوي للقضايا والمشكالت  
 ؟)موجـز / تفصيلي(التي تضمنتها القائمة الرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة 

والثالث  ،والثاني ،أسلوب تناول محتوى مقررات الصف األول توضح) ٥٢ـ٥٠(الجداول و 
التي تضمنتها  ،الثانوي للقضايا والمشكالت الرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة

 .القائمة 
 

 
ول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم أسلوب تناول مقررات الصف األ) ٥٠(جدول  

 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـوجــز تفصیـلي

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٤,٣ ٣٦ %٢٨,٧ ٢٣ %٥٢ ١٣  واألمراضالثقافة الصحیة  ١
 %١٢,٤ ١٣ %١٠ ٨ %١٩,٢ ٥ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٢
 %١٢,٤ ١٣ %١٣,٧ ١١ %٨ ٢ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٦,٧ ٧ %٦,٢ ٥ %٨ ٢ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ٤
 %٧,٦ ٨ %٧,٥ ٦ %،٨ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٥
 %١٢,٤ ١٣ %١٥ ١٢ %٤ ١ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٦
 %٣,٨ ٤ %٥ ٤ ــ ــ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٧
 %١,٩ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ التقنیة الحربیة ٨
 %٦,٧ ٧ %٨,٧ ٧ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 %١,٩ ٢ %٢,٥ ٢ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ١٠٥ %١٠٠ ٨٠ %١٠٠ ٢٥ المجموع الكلي القضایا والمشكالت 
 

تكررت بأسلوب تفصیلي " الثقافة الصحیة واألمراض " أن قضیة ) ٥٠(یتضح من الجدول    

مرة بأسلوب موجز، ) ٢٣(تكررت  من مجموع التكرارات، ولكنھا%) ٥٢(مرة، بنسبة ) ١٣(

مثل تصنیف الكائنات  ،ألن مقررات الصف األول الثانوي ركزت على مفاھیم أساسیات العلوم

ً على القضایا والمشكالت الحیویة والعصریة   .الحیة، ولم تركز كثیرا
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المرتبطة بالعلم أسلوب تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة ) ٥١(جدول 
  والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـوجــز تفصیـلي

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %١٦,٢ ١٦ %٨,٨ ٦ %٣٢,٢ ١٠ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ١
 %٣١,٣ ٣١ %٣٥,٣ ٢٤ %٢٢,٦ ٧  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %٨ ٨ %٧,٣ ٥ %٩,٧ ٣ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٣
 %١٥,١ ١٥ %١٦,٢ ١١ %١٢,٩ ٤  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٤
 %٩ ٩ %١٠,٣ ٧ %٦,٤ ٢ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٥
 %٩ ٩ %١٠,٣ ٧ %٦,٤ ٢ الغذاءالتقنیة الزراعیة وإنتاج  ٦

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٧
 %٣ ٣ %٢,٩ ٢ %٣,٢ ١  والمعالجات

 %٢ ٢ %١,٥ ١ %٣,٢ ١ التقنیة الحربیة ٨
 %٤ ٤ %٤,٤ ٣ %٣,٢ ١ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ٩
 %٢ ٢ %٢,٩ ٢ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوراثیة واألخالقالھندسة  ١١

 %١٠٠ ٩٩ %١٠٠ ٦٨ %١٠٠ ٣١  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
 
 

أسلوب تناول مقررات الصف الثاني ثانوي للقضایا والمشكالت ) ٥١(یوضح الجدول      

الرئیسة التي تضمنتھا القائمة ، وقد تم ترتیب القضایا حسب تكرارات التناول التفصیلي ویتضح 

مرات ) ١٠(احتلت المرتبة األولى، إذ تكررت بشكل تفصیلي " الطاقة ومصادرھا " أن قضیة 

تكررت " الثقافة الصحیة واألمراض " من مجموع التكرارات ، تلیھا قضیة %) ٣٢,٢(بنسبة 

مرة ، ویالحظ أن مجموع ) ٢٤(ولكنھا وردت بأسلوب موجز %) ٢٢,٦(مرات بنسبة ) ٧(

قضیة تم ) ٣١(مقابل ) ٦٨(تكرارات القضایا والمشكالت التي تم معالجتھا بأسلوب موجز 

ضعف اھتمام المقررات بالتعمق في ھذه القضایا معالجتھا بأسلوب تفصیلي، وھذا یؤكد 

 .    واالكتفاء  بذكرھا واإلشارة إلیھا بشكل جزئي 
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أسلوب تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم ) ٥٢(جدول  
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـوجــز تفصیـلي

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٣٨,٩ ٩٨ %٣٦,٥ ٥٠ %٤١,٧ ٤٨  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٣,٩ ٣٥ %٨,٧ ١٢ %٢٠ ٢٣ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٢
 %١٠,٧ ٢٧ %١٠,٩ ١٥ %١٠,٤ ١٢  الثقافة الصحیة واألمراض ٣
 %١١,١ ٢٨ %١١,٦ ١٦ %١٠,٤ ١٢ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٤
 %٧,١ ١٨ %٧,٣ ١٠ %٦,٩ ٨ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥
 %٨,٧ ٢٢ %١١,٧ ١٦ %٥,٢ ٦ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٦
 %٣,٦ ٩ %٤,٤ ٦ %٢,٦ ٣ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %١,٦ ٤ %٠,٧ ١ %٢,٦ ٣ الھندسة الوراثیة واألخالق ٨
 %١,٩ ٥ %٣,٦ ٥ ــ ــ النقلتقنیة اآلالت والمعدات ووسائل  ٩
 %١,٦ ٤ %٢,٩ ٤ ــ ــ التقنیة الحربیة ١٠

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ١١
 %٠,٨ ٢ %١,٤ ٢ ــ ــ  والمعالجات

 %١٠٠ ٢٥٢ %١٠٠ ١٣٧ %١٠٠ ١١٥  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
 

للقضایا یوضح أسلوب تناول مقررات الصف الثالث الثانوي ) ٥٢(الجدول      

والمشكالت الرئیسة التي تضمنتھا القائمة، وقد تم ترتیبھا حسب أسلوب التناول التفصیلي، 

المرتبة األولى، حیث تكررت بأسلوب تفصیلي " البیئة ومشكالتھا " وقد احتلت قضیة 

من مجموع التكرارات  وبالمقابل وردت بأسلوب موجز %) ٤١,٧(مرة بنسبة ) ٤٨(

مرة ) ٢٣(التي تكررت بأسلوب تفصیلي " الطاقة ومصادرھا " ةمرة، تلیھا قضی) ٥٠(

یرجع إلى إفراد مقرر األحیاء " البیئة ومشكالتھا "، والنسبة العالیة لقضیة %) ٢٠(بنسبة 

 .      وحدة خاصة بالبیئة والتلوث ، وكذا اھتمام مقرر الكیمیاء بالبیئة 
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 :إجابة السؤال السادس عشر الذي ينص على  

 

ما أسلوب تناول محتوى جميع مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعية 
موجــز  / تفصيلي(التي تضمنتها القائمة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة والرئيسة 

 ؟)
أسلوب تناول محتوى جميع مقررات العلوم بالمرحلة  يوضحان) ٥٤ـ٥٣(الجدوالن و     
التي  ،ية للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئةالثانو

 .تضمنتها القائمة 
 

للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة أسلوب تناول ) ٥٣( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ االیدز ١ـ١
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ــ ــ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٦ ١٢ %٢,٧ ٨ %٢,٥ ٤ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ السكري ٥ـ١
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ أمراض القلب ٦ـ١
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        والوقایة منھاـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة  ٢
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %٠,٧ ٣ %٠,٨ ٢ %٠,٦ ١ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ـــ ــ التیفوئید ١٢ـ٢
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩ـ٣
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٥٣(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %١,٣ ٦ %١ ٣ %١,٩ ٣ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %١,٣ ٦ %١,٣ ٤ %١,٣ ٢ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٥ ١ الجنسیةاألمراض والصحة  ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,٤ ١١ %٢,٣ ٧ %٢,٥ ٤ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ المھدئةاألدویة والعقاقیر  ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 %٠,٢ ٢ ٠,٣ ١ %٠,٦ ١ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 %١,٣ ٦ %١,٣ ٤ %١,٣ ٢ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ــ ــ استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣ـ٥

 %٢٠,٦ ٩٤ %٢١,٨ ٦٥ ١٨,٣ ٢٩ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )أطفال األنابیب ( الرحم اإلخصاب خارج  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ االستنساخ  ٦
٧  ً  %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الفواكھ والخضروات المعدلة وراثیا

 %٠,٩ ٤ %٠,٣ ١ %١,٩ ٣ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
                   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                :  الثاً 

ألبان، عصائر، تعلیب (الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٣ ٦ %١,٧ ٥ %٠,٦ ١ اسماك

 %١,٧ ٨ %١,٧ ٥ %١,٩ ٣ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %١,٥ ٧ %١,٧ ٥ %١,٣ ٢ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ــ ــ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٥٣(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمعالفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

                                 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::             التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء  :  الثاً تابع 
 %٣,٩ ١٨ %٣,٣ ١٠ %٥ ٨  واألسمدة الزراعیةالمخصبات  ٥
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %١,٣ ٦ %١,٧ ٥ %٠,٦ ١ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 %٠,٢ ١ ٠,٣ ١ ــ ــ تقنیة األدوات واألسالیب الزراعیة ٨

 ١٠,٩ ٥٠ %١١,٤ ٣٤ %١٠,١ ١٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %١,٩ ٩ %٢,٧ ٨ %٠,٦ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٢,٨ ١٣ %٣ ٩ %٢,٣ ٤ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %١,٥ ٧ %١,٧ ٥ %١,٣ ٢ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في  ٤
 %٢,٨ ١٣ %٢,٧ ٨ %٣,٢ ٥ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨,٥ ٣٩ %٩ ٢٧ %٧,٦ ١٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التصحر والجفاف والزحف العمراني
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  اختالل التوازن الطبیعي   
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ الرعي الجائر ٥
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 



                                                  - ٢٢٨ -                                                 
 
 

للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٥٣(جدول تابع    
   التي تضمنتھا القائمةوالبیئة  المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمعالفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 

 %١,٥ ٧ %٢ ٦ %٠,٦ ١ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %٠,١ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 %١,٧ ٨ %١,٣ ٤ %٢,٥ ٤ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %١,٥ ٧ %١,٣ ٤ %١,٩ ٣ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %٠,٧ ٣ %٠,٣ ١ %١,٣ ٢ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 %٠,٧ ٣ %٠,٣ ١ %١,٣ ٢ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول  ١٦
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ وأفران الطبخ  الحدیثة

 %٠,٩ ٤ %٠,٣ ١ %١,٩ ٣ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %١ ٥ %١ ٣ %١,٣ ٢ استخدام األشعة في تشخیص األمراض ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول 
والتلفزیون وخطوط الضغط الكھربائي العالي 

 وأجھزة كشف الحقائب
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١,٥ ٧ %١ ٣ %٢,٥ ٤ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الغذائي والوقایة منھ 
 %١ ٥ %١ ٣ %١,٣ ٢ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التسمم الغذائي ٢٨

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه والتربة وحمایتھما  
 %١,٣ ٦ %٠,٧ ٢ %٢,٥ ٤ تلوث المیاه السطحیة والجوفیة ٢٩
 %٠,٧ ٣ %٠,٤ ١ %١,٣ ٢ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ تلوث میاه الشرب ٣١
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %١,٣ ٦ %٠,٧ ٢ %٢,٥ ٤ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٥٣(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ االحتباس الحراري ٣٧
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ المصانعالغازات المنبعثة من  ٣٨
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ التلوث الضوضائي ٣٩

 %٢٦,٣ ١٢٠ %٢٢,٨ ٦٨ ٣٢,٩ ٥٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة
 %١,٧ ٨ %١,٣ ٤ %٢,٥ ٤ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 %١,٣ ٦ %١,٣ ٤ %١,٣ ٢ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة 
 %٠,٧ ٣ %٠,٣ ١ %١,٣ ٢ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 %٠,٧ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الحراریة
 %١,٧ ٨ %١,٣ ٤ %٢,٥ ٤ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 %١,٣ ٦ %١ ٣ %١,٩ ٣ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 %٠,٩ ٤ %٠,٧ ٢ %١,٣ ٢ الحراریةتقنیة األجھزة  ١٥

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 %٠,٧ ٣ %٠,٣ ١ %١,٣ ٢ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 %١ ٥ %٠,٧ ٢ %١,٩ ٣ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الضوئیة
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ـــ ــ تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 %٠,٤ ٢ %٠,٣ ١ %٠,٦ ١ اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٢ ١ %٠,٣ ١ ــ ــ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١٤ ٦٤ %١٠ ٣٠ ٢١,٥ ٣٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویةتناول  أسلوب) ٥٣(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

القضایا والمشكالت الرئیسة  م
 والفرعیة

 المجموع مـوجــز تفصیــلي

ار
كر
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 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

           :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                      التقنیة الحربیة:  امناً 
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٤ ٢ %٠,٧ ٢ ـــ ــ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %١,٧ ٨ %٢,٧ ٨ ـــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات    :  اسعاً 

 %١ ٥ %١,٣ ٤ %٠,٦ ١ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٧ ٣ %٠,٧ ٢ %٠,٦ ١ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 %٣,٣ ١٥ %٤,٧ ١٤ %٠,٦ ١ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  أجھزة اإلرسال واالستقبال
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 %٠,٩ ٤ %١,٣ ٤ ـــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 %٠,٢ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧

تلفون، فاكس، ( أجھزة االتصال  ٨
 %٠,٧ ٣ %١ ٣ ـــ ــ انترنت

 %٨,٣ ٣٨ %١١ ٣٣ %٣,٤ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا

 %١,٥ ٧ %٢,٣ ٧ ـــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 %٠,٩ ٤ %١ ٣ %٠,٦ ١ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 %٢,٤ ١١ %٣,٣ ١٠ %٠,٦ ١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::والتقنیة والمجتمع والبیئة    العلم : حادي عاشر 

 %١ ٥ %١,٣ ٤ %٠,٦ ١ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٢,٦ ١٢ %٢,٧ ٨ %١,٤ ٤ دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني ٢
 %٠,٢ ١ ــ ١ ـــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 %٠,٢ ١ %٠,٤ ١ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٤,٢ ١٩ %٤,٧ ١٤ %٣,٣٤ ٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ٤٥٦ %١٠٠ ٢٩٨ %١٠٠ ١٥٨ المجموع الكلي للقضایا في جمیع المقـررات 
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الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم أسلوب تناول جمیع مقررات العلوم بالمرحلة )  ٥٤(جدول 
 والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب أسلوب التناول التفصیلي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 أسلوب التناول
 المجموع موجــز تفصیلي

ار
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

ار النسبة 
كر
الت

 النسبة 

 %٢٦,٣ ١٢٠ %٢٢,٨ ٦٨ %٣٢,٩ ٥٢ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٤ ٦٤ %١٠ ٣٠ %٢١,٥ ٣٤ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٢
 %٢٠,٦ ٩٤ %٢١,٨ ٦٥ %١٨,٣ ٢٩  الثقافة الصحیة واألمراض ٣
 %١٠,٩ ٥٠ %١١,٤ ٣٤ %١٠,١ ١٦ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٤
 %٨,٥ ٣٩ %٩ ٢٧ %٧,٦ ١٢ الطبیعیة والصناعیةالموارد  ٥
 %٨,٣ ٣٨ %١١ ٣٣ %٣,٢ ٥ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٦
 %٤,٢ ١٩ %٤,٧ ١٤ %٣,٢ ٥ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٧
 %٠,٩ ٤ %٠,٣ ١ %١,٩ ٣ الھندسة الوراثیة واألخالق ٨
 %١,٩ ٩ %٢,٧ ٨ %٠,٦ ١ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٩
 %١,٧ ٨ %٢,٧ ٨ ـــ ــ التقنیة الحربیة ١٠
 %٢,٤ ١١ %٣,٣ ١٠ %٠,٦ ١ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١١

 %١٠٠ ٤٥٦ %١٠٠ ٢٩٨ %١٠٠ ١٥٨ المجموع الكي لتكرار القضایا والمشكالت 
 
والمشكالت يوضحان أسلوب تناول جميع مقررات العلوم للقضايا ) ٥٤ـ٥٣(الجدوالن     

أسلوب تناول القضايا والمشكالت الفرعية، أما الجدول ) ٥٣(التي تضمنتها القائمة، الجدول 
وقد تم ترتيبها حسب أسلوب . يوضح أسلوب تناول القضايا والمشكالت الرئيسة ) ٥٤(

) ٥٢(تكررت بأسلوب تفصيلي " ..البيئة ومشكالتها" التناول التفصيلي الذي يظهر أن قضية 
 مرة) ٦٨(من مجموع التكرارات، ولكنها وردت بأسلوب موجز %) ٣٢,٩(بلغت نسبة مرة ب

) ٣٤(التي تكررت بأسلوب تفصيلي " الطاقة ومصادرها"، تليها قضية %)٢٣,٩(وبنسبة 
بنسبة  ،مرة) ٢٩" (الثقافة الصحية واألمراض"، ثم قضية %)٢١,٥(بنسبة ورة ـم
التقنية الزراعية " مرة، ثم بعض قضايا ) ٦٥(، ولكنها تكررت بأسلوب موجز %)١٨,٣(

 " .وإنتاج الغذاء
، والتقنية "ومصادرهاالطاقة " و،"ومشكالتها البيئة" ويالحظ أن تكرارات قضايا ومشكالت  

تناولتها المقررات بأسلوب موجز أكثر، وهذا يعني اهتمام المقررات بالشمول " الزراعية 
 .     قضايا على حساب العمق والتفاصيل في مثل هذه ال

 

 



                                                  - ٢٣٢ -                                                 
 
 

 :إجابة السؤال السابع عشر الذي ينص على 
 

) فيزيـاء، كيميـاء، أحيـاء    ( ما نطاق تناول محتوى مقررات العلوم ـ جميع الصفوف ـ   
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 

 ؟)محلي / عالمي (القائمة 
 

نطاق تناول محتوى مقررات العلوم لجميع الصفوف  يوضحان ) ٥٦ـ٥٥(الجدوالن و
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 

 .القائمة 
 

الفرعیة للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة نطاق تناول ) ٥٥( جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 الرئیسة والفرعیةوالمشكالت  القضایا م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ـ أمراض العصر الخطرة والوقایة منھا ١ 

 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ االیدز ١ـ١
 %٠,٥ ١ ـــ ــ %٠,٦ ١ فیروس الكبد البائي  ٢ـ١
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٧ ١ شلل األطفال ٣ـ١
 %٢,٣ ٥ ــ ــ %٣,٣ ٥ السرطان  ٤ـ١
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ السكري ٥ـ١
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ أمراض القلب ٦ـ١
 %٠,٩ ٢ ــ ١ ــ ١ الفشل الكلوي ٧ـ١
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ السل ٨ـ١
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      ـ األمراض الوبائیة وأمراض القذارة والوقایة منھا  ٢
 %١,٤ ٣ %٣,٣ ٢ %٠,٦ ١ المالریا ٩ـ٢
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ البلھارسیا ١٠ـ٢
 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ )الكزاز ( التیتانوس  ١١ـ٢
 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ١ التیفوئید ١٢ـ٢
 %١,٤ ٣ %٣,٣ ٢ %٠,٦ ١ الدیدان الطفیلیة ١٣ـ٢
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ العنایة الصحیة المبكرة ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفحص الطبي قبل الزواج ١٤ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التطعیم وخاصة األطفال ١٥ـ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكشف الدوري للحامل ١٦ـ٣
 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ فحص الوافدین والالجئین ١٧ـ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ مكافحة األوبئة  ١٨ـ٣
 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ النسلالصحة اإلنجابیة وتنظیم  ١٩ـ٣
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة نطاق تناول) ٥٥(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 الرئیسة والفرعیةوالمشكالت القضایا  م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الثقافة الصحیة واألمراض: تابع أوال

 األمراض المتعلقة بالغذاء  ٢٠ـ٣
 %٢,٣ ٥ %٣,٣ ٢ %١,٩ ٣ )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١ـ٣
 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ األمراض والصحة الجنسیة ٢٢ـ٣
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ـ األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا ٤
 %٢,٣ ٥ %١,٦ ١ %٢,٦ ٤ المضادات الحیویة ٢٣ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤ـ٤
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥ـ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦ـ٤
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ـ تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة     ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكلیة الصناعیة ٢٧ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جھاز تفتیت الحصوات ٢٩ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ الدم ونقلھ ٣٠ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١ـ٥
 ــ ــ ــ ــ %١,٣ ٢ تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢ـ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمواد المشعة في الطباستخدام العناصر  ٣٣ـ٥

 %٢٤,٣ ٥٢ %٢٩,٥ ١٨ %٢٢,٢ ٣٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحكم في جنس الجنین ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ ــ ١ DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ االستنساخ  ٦
ً الفواكھ والخضروات  ٧  %٠,٥ ١ ــ ــ %١,٣ ١ المعدلة وراثیا

 %١,٩ ٤ ــ ــ %٢,٦ ٤ مجموع تكرار القضایا  في ھذا البعد 
               :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                    :  الثاً 

 %١,٩ ٤ %٣,٣ ٢ %١,٣ ٢ عصائر، تعلیب اسماكألبان  ( الصناعات الغذائیة  ١
 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 %٢,٨ ٦ %٣,٣ ٢ %٢,٦ ٤ مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 %٤,٢ ٩ %٣,٣ ٢ %٤,٦ ٧ المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة نطاق تناول) ٥٥(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 الرئیسة والفرعیةوالمشكالت القضایا  م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

              ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء               :  الثاً تابع 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 %٢,٣ ٥ %٣,٣ ٢ %١,٩ ٣ مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ واألسالیب الزراعیةتقنیة األدوات  ٨

 %١٣,٥ ٢٩ %١٤,٧ ٩ %١٣ ٢٠ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::المخاطر والمعالجات    ... اإلدمان والمخدرات : رابعا
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ المخدرات ومخاطرھا  ٢
 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 %٢,٣ ٥ %١,٦ ١ %٢,٦ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الموارد الطبیعیة والصناعیة  :  امساً 

 %٣,٧ ٨ %٣,٣ ٢ %٣,٣ ٥ المواد الخام  والصناعات المعدنیة  ١
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 %٢,٣ ٥ %٣,٣ ٢ %١,٩ ٣ النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣

في  تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات االستھالكیة المتنوعة

 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦

 %٨,٤ ١٨ %١١,٥ ٧ %٧,٢ ١١ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الحمایة والمعالجات  ... البیئة ومشكالتھا : سادسا

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التصحر والجفاف والزحف العمراني
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 %٠,٥ ١ %١,٦ ١ ــ ــ الزحف العمراني على األرض الزراعیة ٢
 ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ الجفاف وشحة األمطار ٣

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: اختالل التوازن الطبیعي   
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ االحتطاب الجائر  ٤
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ الرعي الجائر ٥
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة ٦
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ تجریف وتعریة التربة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات ٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث الكیمیائي ومعالجتھ
 %٢,٨ ٦ %٣,٣ ٢ %٢,٦ ٤ السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 %١,٩ ٤ %١,٦ ١ %١,٩ ٣ المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة نطاق تناول) ٥٥(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 الرئیسة والفرعیةوالمشكالت القضایا  م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %٢,٨ ٦ %١,٦ ١ %٣,٣ ٥ العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 %٢,٨ ٦ %٣,٣ ٢ %٢,٦ ٤ مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ المطر الحمضي  ١٤

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥

أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول  ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأفران الطبخ  الحدیثة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األشعة الكونیة ومخاطرھا   ١٧
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 %٠,٥ ١ ــ ــ ٠,٦ ١ تشخیص األمراض استخدام األشعة في ١٩

٢٠ 
اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول 
والتلفزیون وخطوط الضغط الكھربائي العالي 

 وأجھزة كشف الحقائب
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ تأكل طبقة األوزون ٢١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ العناصر والمواد المشعة ٢٣
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ التفجیرات النوویة ٢٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  التلوث الغذائي والوقایة منھ
 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ في إنضاج الفواكھاستخدام مواد كیمیائیة لإلسراع  ٢٦
 %١,٤ ٣ %٣,٣ ٢ %٠,٦ ١ حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
 %٠,٥ ١ ـــ ـــ %٠,٦ ١ التسمم الغذائي ٢٨

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: تلوث المیاه والتربة وحمایتھما   
 %١,٩ ٤ %٣,٣ ٢ %١,٣ ٢ والجوفیةتلوث المیاه السطحیة  ٢٩
 %٠,٩ ٢ %١,٦ ١ %٠,٦ ١ تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 %١,٩ ٤ %٣,٣ ٢ %١,٣ ٢ تلوث میاه الشرب ٣١
 %١,٤ ٣ %١,٦ ١ %١,٣ ٢ تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 %١,٩ ٤ %٣,٣ ٢ %١,٣ ٢ عوادم السیارات والمحركات ٣٣
 %٠,٩ ٢ %٣,٣ ٢ ـــ ــ حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 %٢,٣ ٥ ــ ــ %٣,٣ ٥ زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 %٠,٩ ٢ %٣,٣ ٢ ــ ــ استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 %١,٩ ٤ ــ ــ %٢,٦ ٤ االحتباس الحراري ٣٧
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
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للقضایا والمشكالت  جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة نطاق تناول) ٥٥(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 الرئیسة والفرعیةوالمشكالت القضایا  م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ً تابع   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الحمایة والمعالجات   ... البیئة ومشكالتھا : سادسا
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ التلوث الضوضائي ٣٩

 ٤٢,٥ ٩١ %٤٢,٦ ٢٦ ٤٢,٥ ٦٥ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::             مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الكھربیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ في الحیاةاستخدامات الطاقة الكھربیة  ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الشمسیة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخالیا الشمسیة  ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة النوویة
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة النوویة ١١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الحراریة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة األجھزة الحراریة ١٥

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الضوئیة
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطاقة الضوئیة في الحیاة تطبیقات استخدامات ١٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
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للقضایا والمشكالت  العلوم بالمرحلة الثانویةجمیع مقررات  نطاق تناول) ٥٥(جدول تابع 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع الفرعیة 

 لرئیسة والفرعیةوالمشكالت االقضایا  م

 المجموع محلي عالمي

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                               التقنیة الحربیة:  امناً 
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ األسلحة النوویة               ٢
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ األسلحة الكیمیائیة ٣
 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ األسلحة البیولوجیة ٤

 %٢,٨ ٦ ــ ــ %٣,٩ ٦ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات   :  اسعاً 

 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ المحطات والسفن   الفضائیة ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  أجھزة اإلرسال واالستقبال
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرادار  وأجھزة الكشف والمراقبة   ٧
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ ، فاكس، انترنتتلفون( أجھزة االتصال  ٨

 %١,٩ ٤ ــ ــ %٢,٦ ٤ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 ً  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  : عاشرا

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة    : حادي عاشر 

 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 %٠,٥ ١ ــ ــ %٠,٦ ١ العلمي والتقني دور العلماء والمجتمع في التطور ٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أخالقیات العلم والعلماء ٤

 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ مجموع تكرار القضایا في ھذا البعد
 %١٠٠ ٢١٤ %١٠٠ ٦١ %١٠٠ ١٥٣ المجموع الكلي للقضایا في جمیع المقـررات 

 
  
 
 
 
  



                                                  - ٢٣٨ -                                                 
 
 

نطاق تناول جمیع مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة )  ٥٦(جدول 
 بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب نطاق التناول العالمي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 نطاق التناول 
 المجــموع    محــلي عالــمي

ار
كر
الت

 

 النسبة
ار
كر
الت

 
 النسبة

ار
كر
الت

 

 النسبة

 %٤٢,٥ ٩١ %٤٢,٦ ٢٦ %٤٢,٥ ٦٥ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٢٤,٣ ٥٢ %٢٩,٥ ١٨ %٢٢,٢ ٣٤  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٣,٥ ٢٩ %١٤,٧ ٩ %١٣ ٢٠ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٨,٤ ١٨ %١١,٤ ٧ %٧,٢ ١١ والصناعیةالموارد الطبیعیة  ٤
 %٢,٨ ٦ ــ ــ %٣,٩ ٦ التقنیة الحربیة ٥
 %١,٩ ٤ ــ ــ %٢,٦ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ٦
 %٢,٣ ٥ %١,٦ ١ %٢,٦ ٤ المخاطر والمعالجات ..اإلدمان والمخدرات ٧
 %١,٩ ٤ ــ ــ %٢,٦ ٤ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٨
 %١,٤ ٣ ــ ــ %١,٩ ٣ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٩
 %٠,٩ ٢ ــ ــ %١,٣ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١١

 %١٠٠ ٢١٤ %١٠٠ ٦١ %١٠٠ ١٥٣ المجموع الكي لتكرار القضایا والمشكالت 
 

یوضحان نطاق تناول جمیع مقررات العلوم للقضایا والمشكالت التي )  ٥٦ـ٥٥(الجدوالن     
یوضح نطاق تناول القضایا والمشكالت الفرعیة؛ والجدول ) ٥٥(تضمنتھا القائمة ؛ الجدول 

یوضح نطاق تناول القضایا والمشكالت الرئیسة، وقد تم ترتیب القضایا والمشكالت ) ٥٦(
" البیئة ومشكالتھا " جدول أن قضایا ومشكالت حسب نطاق التناول العالمي ویظھر من ال

من مجموع التكرارات  %) ٤٢,٥(بنسبة  ،مرة) ٦٥(تكررت على مستوى النطاق العالمي 
 ً التي " الثقافة الصحیة واألمراض " یلیھا قضایا  ،%)٤٢,٦( وبنسبة  مرة،) ٢٦(وذكرت محلیا

ً ) ٣٤(تكررت  التقنیة الزراعیة وإنتاج "ومشكالت مرة، ثم قضایا ) ١٨(مرة، بینما ذكرت محلیا
ً على المستوى العالمي ،مرة )٢٠(تكررت" الغذاء وعلى المستوى المحلي .  اتمر) ٩(، ومحلیا

ً لمعالجة مثل ھذه القضایا ألن ھذه القضایا لھا تأثیر واضح في البیئة الیمنیة   ،فھذا لیس كافیا
فالبیئة بحاجة إلى اھتمام أكثر، والصحة لیست كما یرام، والیمن بلد زراعي  وھذا یؤكد اھتمام 

وبلغ مجموع تكرارات القضایا والمشكالت التي تم . المقررات بالقضایا والمشكالت العالمیة 
قضیة على المستوى المحلي ، ) ٦١(قضیة ، مقابل ) ١٥٣(تناولھا على مستوى النطاق العالمي 

ً فھناك قضایا تشكل خطورة على المجتمع الیمني لم تتناولھا المقررات مثل  وھذا لیس كافیا
ً التي وینبغي عدم االكتفاء بوسائل األعالم  .،أمراض اإلیدز، الفشل الكلوي، فیروس الكبد نادرا

ً من المجتمع یتلقاھا وتشیر إلى ھذه القضایا والمشكالت ما  ولفترة وجیزة شریحة محدودة جدا
 .     لیس المقصود منھا التوعیة ولكنھا كخبر إعالمي أو صحفي 
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 : إجابة السؤال الثامن عشر الذي ينص على 
 

ما نطاق تناول محتوى مقررات الصف األول والثاني والثالث الثانوي للقضايا والمشـكالت  
 ؟  )محلي / عالمي(التي تضمنتها القائمة لم والتقنية والمجتمع والبيئة الرئيسة المرتبطة بالع

توضح  نطاق تناول محتوى مقررات الصفوف األول  والثاني والثالث ) ٥٩ـ٥٧(الجداول 
الثانوي للقضايا والمشكالت الرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 

  .القائمة 
 

 

نطاق تناول  مقررات الصف األول الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة ) ٥٧(جدول 
  والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة مرتبة حسب نطاق التناول العالمي

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـحـلي  عالــمي
رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٢٥,٨ ٨ %٢٧,٣ ٣ %٢٥ ٥ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٢٥,٨ ٨ %٢٧,٣ ٣ %٢٥ ٥  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٩,٣ ٦ %٢٧,٣ ٢ %٢٠ ٤ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٣
 %٢٢,٥ ٧ %٢٧,٣ ٣ %٢٠ ٤ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٤
 %٣,٢ ١ ــ ــ %٥ ١ التقنیة الحربیة ٥

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٦
 %٣,٢ ١ ــ ــ %٥ ١  والمعالجات

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ النقل تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٣١ %١٠٠ ١١ %١٠٠ ٢٠  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
 

" أن مقررات الصف األول الثانوي تناولت بعض قضایا ومشكالت  ) ٥٧(یشیر جدول     
على مستوى النطاق العالمي والمحلي وبعض " صحة اإلنسان ومرضھ " البیئة ومشكالتھا و
ألھمیة ھذه القضایا على المستوى العالمي " الموارد الطبیعیة والصناعیة " قضایا ومشكالت 

ً على قضایا  ، ولم تحدد نطاق " التقنیة الحربیة" و"التقنیة الزراعیة "والمحلي، وركزت قلیال
لقضایا على مستوى النطاق العالمي وبلغ مجموع تكرارات ا. كثیر من القضایا والمشكالت

 . قضایا على المستوى المحلي ) ١١(و قضیة ،) ٢٠(
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بالعلم المرتبطة الرئیسة للقضایا والمشكالت الصف الثاني الثانوي مقررات  نطاق تناول ) ٥٨(جدول  

 مرتبة حسب نطاق التناول العالمي التي تضمنتھا القائمةوالبیئة والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مــحـلي  عـالــمي

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٤٣,١ ٢٥ %٣١,٢ ٥ %٤٧,٦ ٢٠ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٣٢,٧ ١٩ %٣٧,٥ ٦ %٣٠,٩ ١٣  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %٨,٦ ٥ %١٢,٥ ٢ %٧,١ ٣ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٦,٩ ٤ %١٢,٥ ٢ %٤,٨ ٢ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٣,٤ ٢ %٦,٢ ١ %٢,٤ ١  المخاطر والمعالجات..اإلدمان والمخدرات ٥
 %٣,٤ ٢ ــ ــ %٤,٨ ٢ التقنیة الحربیة ٦
 %١,٧ ١ ــ ــ %٢,٤ ١ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووسائل النقل تقنیة اآلالت والمعدات ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ١١

 %١٠٠ ٥٨ %١٠٠ ١٦ %١٠٠ ٤٢  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
  

  
یوضح نطاق تناول مقررات الصف الثاني الثانوي للقضایا والمشكالت التي ) ٥٨(الجدول      

تكررت على مستوى " البیئة ومشكالتھا" تضمنتھا القائمة، ویتضح أن بعض قضایا ومشكالت 

ً ) ٢٠(النطاق العالمي   الثقافة " مرات، یلیھا بعض قضایا ومشكالت ) ٥(مرة، وتكررت محلیا

محلي، على المستوى ال) ٦(على المستوى العالمي و) ١٣(التي تكررت " ضالصحیة واألمرا

؛ وتعد ھذه القضایا والمشكالت عالمیة، ال یخلوا منھا "التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء" ثم قضایا 

ویالحظ أن مجموع  ولم تحدد المقررات نطاق تناول بعض القضایا والمشكالت، .أي مجتمع

كالت التي تناولتھا مقررات الصف الثاني على مستوى النطاق العالمي تكرارات القضایا والمش

 .للقضایا المحلیة ) ١٦(قضیة ومشكلة، مقابل ) ٤٢(
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نطاق تناول  مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم ) ٥٩(جدول 
  مرتبة حسب نطاق التناول العالميوالتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـحـلي  عـالــمي 

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٤٦,٤ ٥٨ %٥٢,٩ ١٨ %٤٣,٩ ٤٠ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٢٠ ٢٥ %٢٦,٥ ٩ %١٧,٦ ١٦  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٣,٦ ١٧ %١١,٨ ٤ %١٤,٣ ١٣ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٦,٤ ٨ %٨,٨ ٣ %٥,٥ ٥ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %٣,٢ ٤ ـــ ــ %٤,٤ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ٥
 %٢,٤ ٣ ــ ــ %٣,٣ ٣ التقنیة الحربیة ٦
 %٢,٤ ٣ ــ ــ %٣,٣ ٣ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٧
 %٢,٤ ٣ ــ ــ %٣,٣ ٣ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٨

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٩
 %١,٦ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢  والمعالجات

 %١,٦ ٢ ــ ــ %٢,٢ ٢ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١١

 %١٠٠ ١٢٥ %١٠٠ ٣٤ %١٠٠ ٩١  والمشكالتالمجموع الكلي القضایا 
 

یوضح نطاق تناول مقررات الصف الثالث الثانوي للقضایا والمشكالت التي ) ٥٩(الجدول       

تضمنتھا القائمة؛ وقد تم ترتیب القضایا والمشكالت حسب نطاق التناول العالمي، الذي یظھر أن 

مرة بنسبة ) ٤٠(مستوى النطاق العالمي تكررت على " البیئة ومشكالتھا"قضایا ومشكالت 

مرة على مستوى النطاق المحلي؛ ذلك ألن ) ١٨(من مجموع التكرارات مقابل %) ٤٣,٩(

مقرر األحیاء أفرد وحدة خاصة للبیئة والتلوث، كما أن مقرر الكیمیاء تناولھا بشكل أوسع من 

مرة على ) ١٦(التي تكررت " الثقافة الصحیة واألمراض" المقررات السابقة، یلي ذلك قضایا 

التقنیة الزراعیة " مرات على المستوى المحلي، ثم بعض قضایا ) ٩(و ،مستوى النطاق العالمي

أما على المستوى  ،مرات) ١٣(النطاق العالمي على مستوى التي تكررت " وإنتاج الغذاء

 .  المحلي فقد تكررت ھذه القضایا بصورة أقل 
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 : الذي ينص على  إجابة السؤال التاسع عشر
 

م ا نط اق تن  اول محت وى مق ررات الفیزی  اء والكیمی اء واألحی اء بالمرحل  ة الثانوی ة للقض  ایا 
الت  ي تض  منتھا القائم  ة  الرئیس  ة المرتبط  ة ب  العلم والتقنی  ة والمجتم  ع والبیئ  ةالت والمش  ك

 ؟)محلي / عالمي(
والكیمیاء واألحیاء نطاق تناول محتوى مقررات الفیزیاء  توضح ) ٦٢ـ ٦٠(الجداول    

للقضایا والمشكالت الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا 
  .القائمة 

 
المرتبطة بالعلم الرئیسة المرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت الفیزیاء بمقررات  طاق تناول )  ٦٠ (جدول 

 مرتبة حسب نطاق التناول العالمي  القائمةالتي تضمنتھا والبیئة والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـحـلي  عالــمي
رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٢٥ ٦ %٢٨,٦ ٢ %٢٣,٥ ٤  الثقافة الصحیة واألمراض ١
 %١٦,٧ ٤ ــ ــ %٢٣,٥ ٤ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٢
 %١٢,٥ ٣ ــ ــ %١٧,٦ ٣ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٣
 %٢٠,٨ ٥ %٤٢,٨ ٣ %١١,٨ ٢ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٤
 %١٦,٧ ٤ %٢٨,٦ ٢ %١١,٨ ٢  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ٥
 %٤,٢ ١ ــ ــ %٥,٩ ١ التقنیة الحربیة ٦
 %٤,٢ ١ ــ ــ %٥,٩ ١ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٧
 ــ ــ  ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٨

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والمعالجات

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٢٤ %١٠٠ ٧ %١٠٠ ١٧  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
 

یشیر إلى نطاق تناول مقررات الفیزیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا والمشكالت ) ٦٠(الجدول     

التي تضمنتھا القائمة ، وقد تم ترتیبھا على حسب نطاق التناول العالمي، الذي یظھر أن قضایا 

في المرتبة األولى ، حیث " الفضاء واالتصاالت " و" الثقافة الصحیة واألمراض " ومشكالت 

الطاقة " مرات على المستوى العالمي، تلیھا بعض قضایا ومشكالت ) ٤(كل منھا تكررت 

 . وھي قضایا ومشكالت عالمیة " البیئة ومشكالتھا " و " الموارد الطبیعیة " ثم " ومصادرھا 
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الرئیسة ت شكالللقضایا والم المرحلة الثانویةالكیمیاء ب مقررات نطاق تناول  )٦١(جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مــحـلي  عـالــمي

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٤٤,٤ ٢٤ %٣٧,٥ ٦ %٤٧,٤ ١٨ الحمایة والمعالجات .. البیئة ومشكالتھا  ١
 %١٦,٧ ٩ %١٨,٧ ٣ %١٥,٨ ٦ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٢
 %١٨,٥ ١٠ %٢٥ ٤ %١٥,٨ ٦ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٣
 %٧,٤ ٤ ــ ــ %١٠,٥ ٤ التقنیة الحربیة ٤
 %٩,٢ ٥ %١٨,٧ ٣ %٥,٣ ٢  الثقافة الصحیة واألمراض ٥

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٦
 %١٨,٥ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ والمعالجات 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادرھا واستخداماتھا ...الطاقة  ٧
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الھندسة الوراثیة واألخالق ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١٠
 %١٨,٥ ١ ــ ــ %٢,٦ ١ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ١١

 %١٠٠ ٥٤ %١٠٠ ١٦ %١٠٠ ٣٨ المجموع الكلي القضایا والمشكالت 
 
 

إلى نطاق تناول مقررات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٦١(یشیر الجدول        

والمشكالت التي تضمنتھا القائمة ، وقد تم ترتیبھا حسب نطاق التناول العالمي، الذي 

جاءت في المرتبة األولى  حیث تكررت على " البیئة ومشكالتھا" یظھر أن قضایا 

مرات  على المستوى المحلي، تلیھا قضایا ) ٦( قابل مرة م) ١٨(مستوى النطاق العالمي 

، " الموارد الطبیعیة والصناعیة "، ثم قضایا " التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء" ومشكالت 

 . ولم تتناول المقررات بعض القضایا التي یشیر إلیھا الجدول 
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الرئیسة ت شكالللقضایا والم المرحلة الثانویةاألحـیاء ب مقررات نطاق تناول  )٦٢(جدول 
 التي تضمنتھا القائمةوالبیئة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع 

 القضایا والمشكالت الرئیسة م

 المجموع مـحـلي  عـالــمي 

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

رار
لتك
ا

 

 النسبة

 %٤٦,٣ ٦٣ %٤٧,٤ ١٨ %٤٥,٩ ٤٥  الحمایة والمعالجات.. البیئة ومشكالتھا  ١
 %٣٠,١ ٤١ %٣٤,٢ ١٣ %٢٨,٦ ٢٨  الثقافة الصحیة واألمراض ٢
 %١٣,٩ ١٩ %١٥,٨ ٦ %١٣,٣ ١٣ التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء ٣
 %٢,٩ ٤ ــ ــ %٣ ٤ الھندسة الوراثیة واألخالق ٤
 %٢,٢ ٣ ــ ــ %٣ ٣ الموارد الطبیعیة والصناعیة ٥

المخاطر ..اإلدمان والمخدرات ٦
 %٢,٩ ٤ %٢,٦ ١ %٣ ٣  والمعالجات

 %٠,٧ ١ ــ ــ %١ ١ التقنیة الحربیة ٧
 %٠,٧ ١ ــ ــ %١ ١ العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة ٨
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصادرھا واستخداماتھا ... الطاقة ٩
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفضاء واالتصاالت واإللكترونیات ١٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل ١١

 %١٠٠ ١٣٦ %١٠٠ ٣٨ %١٠٠ ٩٨  المجموع الكلي القضایا والمشكالت
 

نطاق تناول مقررات األحیاء بالمرحلة الثانویة للقضایا ) ٦٢(یظھر الجدول      

والمشكالت التي تضمنتھا القائمة، وقد تم ترتیبھا حسب نطاق التناول العالمي الذي یشیر 

مرة بنسبة ) ٤٥(على المستوى العالمي " البیئة ومشكالتھا" ومشكالت إلى تكرار قضایا 

الثقافة الصحیة " تلیھا قضایا  مرة على المستوى المحلي) ١٨(مقابل %) ٤٥,٩(

، مقابل %)٢٨,٦(مرة بنسبة ) ٢٨(التي تكررت على المستوى العالمي " واألمراض 

ع التكرارات، ثم قضایا من م مو%) ٣٤,٢(مرة على المستوى المحلي، بنسبة ) ١٣(

وبلغ مجموع تكرارات القضایا . مرة  ) ١٣" (التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء " ومشكالت 

على المستوى ) ٣٨( ، مقابل ) ٩٨٧(والمشكالت التي تم تناولھا على المستوى العالمي 

  .المحلي 
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 ســالفصل الخام
 

 خالصة النتائج 
  والتوصیات والمقترحات                 
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يتضمن هذا الفصل خالصة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها والتوصيات والمقترحات    

 :سعت الدراسة لإلجابة عن تسعة عشر سؤاالً كما يلي وقد  .المناسبة في ضوء النتائج 
 :  ـ السؤال األول ١

ما القضايا والمشكالت الرئيسة والفرعية المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي       
 ؟  الجمهورية اليمنية ينبغي أن يتناولها محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية في 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد قائمة بالقضايا والمشكالت التي ينبغي أن تتناولها     
قررات العلوم بالمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية، وبناء على المقترحات واآلراء التي م

قضية ومشكلة ) ١١(أشار إليها المحكمون، أصبحت القائمة في صورتها النهائية مكونة من 
 ) . ٣( قضية ومشكلة فرعية، الملحق ) ١٣٥(رئيسة تضم 

 
 : ـ السؤال الثاني  ٢

والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تناولها  ما عدد القضايا     
محتوى مقررات العلوم في الفصول األول والثاني والثالث الثانوي وما نسبتها إلى قائمة 

 القضايا والمشكالت المقترحة وإلى موضوعات المحتوى العلمي لكل مقرر ؟
ل مقرر وتحديد الموضوعات أو األفكار لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى ك     

والقضايا العلمية التي تضمنها المقرر، وكذا تحديد القضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم 
، ثم تحديد نسبة هذه القضايا والمشكالت إلى القائمة ) STSE(والتقنية والمجتمع والبيئة 

أظهرت النتائج في جدول و. المقترحة ونسبتها إلى موضوعات المحتوى العلمي لكل مقرر 
أن أكثر المقررات تناوالً لهذه القضايا هما مقرري الفيزياء واألحياء للصف الثالث ) ١٠(

من المحتوى %) ١٩,٨(الثانوي، حيث بلغت نسبة تناول كل منهما للقضايا والمشكالت 
، %)٨,٢( العلمي لكل منهما، وأقل المقررات تناوالً لها هما مقرري كيمياء ثاني ثانوي

 %)  .٨,٣(وفيزياء ثاني ثانوي
أما نسبة تناول جميع مقررات العلوم للقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية      

وهي نسبة ضعيفة %) ١٢,٦(والمجتمع والبيئة إلى موضوعات المحتوى العلمي فقد بلغت 
للمرحلة الثانوية  %) ٢٠( مقارنة بالمعايير التي حددتها بعض الدراسات الدولية والعربية بـ 

 . من القضايا والمشكالت التي تضمنتها القائمة %) ٢٣,٢( بينما تناولت جميع المقررات 
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 :ـ السؤال الثالث  ٣

ما تكرارات ونسب تناول محتوى مقررات الصفوف األول والثاني والثالـث الثـانوي       
ة والمجتمع والبيئة التي تضمنتها المرتبطة بالعلم والتقنيوالرئيسة للقضايا والمشكالت الفرعية 

       القائمة ؟
أن مقررات العلوم في الصفوف الثالثة تناولت ) ١٩ـ ١٢( أظهرت النتائج في الجداول    

العديد من القضايا التي تضمنتها القائمة بنسب متفاوتة، وأكثر القضايا والمشكالت تناوالً 
البيئة " و" الطاقة ومصادرها " و "الثقافة الصحیة واألمراض"بعض قضايا ومشكالت 

وتعد هذه " . ثم الموارد الطبيعية والصناعية" التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " و"  ومشكالتها 
القضايا هامة وضرورية وتأثيرها واضح على المجتمع اليمني والعالمي، ولذا فقد تناولتها 

 .المقررات وإن كان ذلك بنسبة أقل من المطلوب 
وهناك قضايا هامة وعصرية لم تتناولها المقررات مثل التلوث اإلشعاعي، وقضايا    

الفحص الطبي قبل الزواج وهي قضايا هامة في هذه المرحلة باعتبار أن اليمنيين يقبلون 
 .على الزواج في سن مبكرة 

 : ـ السؤال الرابع  ٤
ما تكرارات ونسب تناول محتوى مقررات الفيزياء والكيمياء واألحياء بالمرحلة الثانوية     

للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها 
 القائمة ؟  

يزيـاء  تبين نتائج اإلجابة عن هذا السؤال، ويتضح أن مقـررات الف ) ٢٩ـ٢٠(الجداول     
..." الفضـاء واالتصـاالت   "و  "الطاقة ومصـادرها " اهتمت قليالً ببعض قضايا ومشكالت 

الثقاف ة الص حیة " وبشكل ضعيف جداً تناولت بعض القضايا والمشـكالت األخـرى مثـل    
" و" الهندسة الوراثية واألخـالق  " والبيئة ومشكالتها، ولم تتناول قضيتين هما "  واألم راض

ويالحـظ أن مقـرر   . ، وهي قضايا يتم تناولها في المقررات األخرى " اتاإلدمان والمخدر
 .فيزياء ثالث ثانوي أكثر تناوالً لهذه القضايا والمشكالت 

وبعـض قضـايا   " البيئة ومشكالتها" أما مقررات الكيمياء فقد اهتمت قليالً ببعض قضايا    
وبشـكل أقـل بالقضـايا    " عية الموارد الطبيعية والصـنا " و" التقنية الزراعية" ومشكالت 

ولم تتناول أبداً قضية واحـدة هـي   "  الثقاف ة الص حیة واألم راض" والمشكالت األخرى مثل 
 .ويعد كيمياء ثالث ثانوي أكثر المقررات تناوالً لهذه القضايا والمشكالت . الهندسة الوراثية 
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ـ " وركزت مقررات األحياء أساساً على قضايا ومشكالت      الثقاف ة  "و" كالتها البيئة ومش
وبشكل أقل على بعـض القضـايا   " التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " و" الص حیة واألم راض 

تقنية " و"  الفضاء واالتصاالت واإللكترونيات" والمشكالت األخرى، ولم تتناول قضيتين هما 
المقـررات  ويالحظ أن أكثـر  . حيث تناولتها مقررات الفيزياء "  اآلالت والمعدات ووسائل

 .  تناوالً لهذه القضايا والمشكالت هو مقرر األحياء للصف الثالث الثانوي 
 :ـ السؤال الخامس  ٥

 فيزياء، كيمياء ، (ما شكل تناول محتوى مقررات الصف األول الثانوي       
التي للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة ) أحياء  

 ؟)ضمني / صريح (تضمنتها القائمة 
 

يظهران نتائج شكل تناول محتوى مقررات الصف األول الثانوي ) ٣١ـ٣٠(الجدوالن      
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تضمنتها القائمة، والتي تشير إلى أنها  تناولت 

ي أكثر، حيث تكررت بشكل تفصيل"  الثقافة الصحیة واألمراض" بعض قضايا ومشكالت 
من مجموع التكرارات، والسبب في ارتفاع نسبة هذه القضايا %) ٣٧,٥(مرة بنسبة ) ٢٧(

يرجع إلى أن المقررات الثالثة أشارت إلى بعض األمراض أو أسبابها أو استخدام مواد في 
تناوالً وأقل القضايا "  والطاقة ومصادرها" الموارد الطبيعية" عالجها، تليها قضايا ومشكالت 

 " .   الهندسة الوراثية واألخالق " ، ولم تتناول المقررات قضية "التقنية الحربية" هي 
 

 : السؤال السادس 
للقضايا ) فيزياء، كيمياء ، أحياء ( ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثاني الثانوي     

والبيئة التي تضمنتها القائمة والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع 
 ؟)ضمني / صريح (

 

يشيران إلى شكل تناول محتوى مقررات الصف الثاني الثانوي ) ٣٣ـ٣٢(الجدوالن     
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تضمنتها القائمة، وقد تكررت بعض قضايا 

من % ) ٣١,٨(بة مرة بنس) ٢٧(بشكل صريح "  الثقافة الصحیة واألمراض" ومشكالت 
، وتصدر هذه القضايا % )٣١( مرة بنسبة) ٢٦(مجموع التكرارات، وتكررت بشكل ضمني 

يرجع إلى تركيز محتوى مقرر األحياء للعمليات الحيوية واألنسجة والخاليا ، واإلشارة إلى 
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. األمراض التي تصيب أجهزة جسم اإلنسان، وأهمية مثل هذه القضايا لطلبة هذه المرحلة  
 " البيئة ومشكالتها" ثم " الطاقة ومصادرها"ليها بعض قضايا ت

 : السؤال السابع 
للقضايا ) فيزياء، كيمياء ، أحياء ( ما شكل تناول محتوى مقررات الصف الثالث الثانوي    

والمشكالت الفرعية والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 
 ؟)ضمني / صريح (

 

يبينان نتائج شكل تناول محتوى مقررات الصف الثالث الثانوي ) ٣٥ـ٣٤(الجدوالن     
للقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تضمنتها القائمة، حيث تصدرت قضايا ومشكالت 

من مجموع %) ٤١,٨(مرة بنسبة ) ٨١(حيث تكررت بشكل صريح " البيئة ومشكالتها " 
، ويرجع ذلك إلى إفراد %) ٣٤,٥(مرة بنسبة ) ١٩(التكرارات، وتكررت بشكل ضمني 

مقرر األحياء وحدة خاصة للبيئة والتلوث ، وكذا مقرر الكيمياء تناول موضوعات التلوث، 
، " التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " ثم " الطاقة ومصادرها " يلي ذلك بعض قضايا ومشكالت 

قضايا والمشكالت هامة وضرورية ، وتمثل وتعد هذه ال"  الثقافة الصحیة واألمراض " وكذا 
 .  قضايا ومشكالت حقيقية تستحق الدراسة وآثارها واضحة على المجتمع اليمني والعالمي 

 :السؤال الثامن 
ما شكل تناول محتوى مقررات الفيزياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعيـة      

ضـمني  / صريح ( والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية 
 . ؟)

يوضحان شكل تناول مقررات الفيزياء بالمرحلة الثانوية للقضايا ) ٣٧ـ٣٦(الجدوالن    
الطاقة " ، الذي يشير إلى تناولها لقضايا والمشكالت الفرعية والرئيسة التي تضمنتها القائمة

، ويرجع ذلك إلى تناول موضوعات %) ٤٣(بة مرة بنس) ٣٧(بشكل صريح " ومصادرها 
 .  الكهرباء والحرارة وااللكترونيات ، وهي موضوعات أساسية في الفيزياء 

 :السؤال التاسع 
ما شكل تناول محتوى مقررات الكيمياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعيـة      

ضـمني  / صريح ( ة التي تضمنتها القائمة والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئ
 .؟ )
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يوضحان شكل تناول محتوى مقررات الكيمياء للقضايا ) ٣٩ـ٣٨(الجدوالن         

البيئة " والمشكالت التي تضمنتها القائمة، وتعد تناولت المقررات قضايا ومشكالت 
تركيز مقرر ، ويرجع ذلك إلى %)٢٥,٥(مرة بنسبة )  ٢٥( بشكل صريح "  ومشكالتها 

"  الموارد الطبيعية والصناعية " الصف الثالث الثانوي على البيئة والتلوث ، يلي ذلك قضايا 
وهي قضايا هامة وتستحق تناولها بشيء من " التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " ثم قضايا 
   . التفصيل

 
 :السؤال العاشر 

الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعيـة   ما شكل تناول محتوى مقررات األحياء بالمرحلة     
 ؟  )ضمني / صريح (والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 

تكررت بشكل " البيئة ومشكالتها " تشير أن قضايا ومشكالت ) ٤١ـ٤٠(نتائج الجدولين     
الثقافة " يليها قضايا ومشكالت  من مجموع التكرارات % ) ٤٠,١(مرة بنسبة ) ٦٣( صريح 

، وهما من القضايا والمشكالت الهامة التي تختص % ) ٣٦,٩( بنسبة "  الص حیة واألم راض
. بها مقررات األحياء ، ولذا فقد تناولتها المقررات بشكل صريح ، وإن كان بشكل مختصر 

 . "التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " يلي ذلك بعض قضايا 
 

 
 

 :الح دي عشر السؤال 
ما شكل تناول محتوى جميع مقررات العلوم بالمرحلة الثانويـة للقضـايا والمشـكالت        

/ صـريح (الرئيسة والفرعية المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 
 .؟ )ضمني 

لمرتبة األولى إذ جاءت في ا" البيئة ومشكالتها" تشير أن قضية ) ٤٣ـ٤٢(نتائج الجدولين    
" من مجموع التكرارات، تليها قضية %) ٢٧,٦(مرة بنسبة ) ٩٧(تكررت بشكل صريح 

" الطاقة ومصادرها " ، ثم  قضية %)٢٠,٨(مرة بنسبة ) ٧٣" ( الثقافة الصحیة واألمراض
، ويالحظ أن جميع مقررات العلوم تناولت هذه القضايا "والتقنية الزراعية وإنتاج الغذاء

بشكل أكثر، مما يدل على اهتمام مقررات العلوم بالقضايا والمشكالت التي تمس  األربع
حاجة اإلنسان، وإن كانت بشكل ضعيف، كما أن الطالب في هذه المرحلة أكثر استيعاباً 

 .   وفهماً لدراستها وتساعده على التخصص في التعليم الجامعي
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 :السؤال الثاني عشر 
مقررات الفيزياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشـكالت الفرعيـة   ما أسلوب تناول محتوى  

 ؟)موجز / تفصيلي(المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة 
بالمرتبة األولى، " الطاقة ومصادرها " أن قضية )  ٤٥ـ٤٤( ينالجدولأظهرت نتائج     

ارات، وذلك ألن من مجموع التكر% ) ٦٠(مرة بنسبة ) ٢٤(حيث تكررت بشكل تفصيلي 
البيئة "هذه القضية من اختصاص مقررات الفيزياء، تليها بشكل ضعيف جدا قضية 

وقد " الثقافة الصحیة واألمراض " وكذا قضية .." الفضاء واالتصاالت " ثم قضية " ومشكالتها
تم تناول القضيتين األخيرتين بأسلوب موجز أكثر ، بسبب وجود الكثير من صور األجهزة 

     .   د المتعلقة بهاتين القضيتين والموا
 :السؤال الثالث عشر

ما أسلوب تناول محتوى مقررات الكيمياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعية    
) موجز / تفصيلي ( والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 

 .؟ 
البيئة ومشكالتها " أن مقررات الكيمياء تناولت  قضية ) ٤٧ـ٤٦( ينالجدولتشير نتائج      

) ١٨( من مجموع التكرارات، ولكنها تكررت % ) ٣٣,٣(مرة بنسبة ) ١٧(بشكل تفصيلي " 
التي تكررت بأسلوب موجز أكثر ثم " الموارد الطبيعية" مرة بأسلوب، موجز، تليها قضية 

ضايا والمشكالت فقد تم تناول بعضها بأسلوب موجز ، أما بقية الق" الطاقة ومصادرها"قضية 
 .  بدرجة أكبر من التفصيل 

 

 :السؤال الرابع عشر 
ما أسلوب تناول محتوى مقررات األحياء بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت الفرعية     

مـوجز  /  تفصيلي(والرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 
 .؟ )

تكررت بأسلوب تفصيلي " البيئة ومشكالتها " أن قضية ) ٤٩ـ٤٨(تظهر نتائج الجدولين     
مرة ) ٤٢(من مجموع التكرارات، بينما تكررت بأسلوب موجز %) ٤٨(مرة بنسبة ) ٣٦(

التي تكررت بأسلوب تفصيلي " الثقافة الصحیة واألمراض  "، تليها قضية %) ٣٣,٦(وبنسبة 
ويالحظ "التقنية الزراعية وإنتاج الغذاء " مرة، ثم قضية ) ٤٥(مرة ، وبأسلوب موجز ) ٢٢(

أن هذه القضايا تكررت بأسلوب موجز أكثر من األسلوب التفصيلي ، ويرجع ذلك إلى إفراد 
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ولها بأسلوب موجز مقرر األحياء وحدة خاصة للبيئة والتلوث، تناولها بأسلوب تفصيلي، وتنا
في بقية الوحدات إضافة إلى تناولها في المقررات األخرى، كما أن المقررات ال تتناول كثير 

      .  من القضايا والمشكالت بالتفصيل، ألنها تميل إلى الشمول أكثر من العمق 
 

 :السؤال الخامس عشر 
ث الثانوي للقضايا ما أسلوب تناول محتوى مقررات الصف األول والثاني والثال    

/ تفصيلي(والمشكالت الرئيسة المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي تضمنتها القائمة 
 ؟)موجـز 

تكررت بأسلوب " الثقافة الصحیة واألمراض " أن قضية ) ٥٠(يتضح من الجدول      
مرة ) ٢٢(من مجموع التكرارات ، ولكنها تكررت %) ٥٠(مرة ، بنسبة ) ١٣(تفصيلي 

بأسلوب موجز ، ومعظم القضايا والمشكالت  تم تناولها بأسلوب موجز ، ألن مقررات 
الصف األول الثانوي ركزت على مفاهيم أساسيات العلوم  مثل تصنيف الكائنات الحية ، 

 .ولم تركز كثيراً على القضايا والمشكالت الحيوية والعصرية .. والنظرية الذرية 
بشكل " الطاقة ومصادرها " صف الثاني الثانوي فقد تكررت قضية أما مقررات ال     

الثقافة الصحیة " من مجموع التكرارات ، تليها قضية %) ٢٩,٤(مرات بنسبة ) ١٠(تفصيلي 
 .مرة ) ٢٤(ولكنها وردت بأسلوب موجز %) ٢٠,٦(مرات بنسبة ) ٧(تكررت " واألمراض 

      

بأسلوب " البيئة ومشكالتها " انوي فقد تكررت قضية وبالنسبة لمقررات الصف الثالث الث     
مرة، ) ٥٠(من مجموع التكرارات و بأسلوب موجز %) ٤٤,٢(مرة بنسبة ) ٥٠(تفصيلي 
  ،%)٢٠,٤(مرة بنسبة ) ٢٣(التي تكررت بأسلوب تفصيلي " الطاقة ومصادرها " تليها قضية

د مقرر األحياء وحدة خاصة بالبيئة يرجع إلى إفرا" البيئة ومشكالتها "والنسبة العالية لقضية 
ويالحظ أن مجموع تكرارات القضايا والمشكالت  ،والتلوث وكذا اهتمام مقرر الكيمياء بالبيئة

التي تم معالجتها بأسلوب موجز في الصفين األول والثاني أكثر من تلك التي تم معالجتها 
المقررات تهتم بالشمول  بأسلوب تفصيلي ولكنها متقاربة في الصف الثالث، مما يعني أن

 .   وتهمل التعمق في هذه القضايا واالكتفاء بذكرها واإلشارة إليها بشكل جزئي 
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 :السؤال السادس عشر

ما أسلوب تناول محتوى جميع مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشـكالت       
/  تفصيلي (والبيئة التي تضمنتها القائمة الرئيسة والفرعية المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع 

 ؟)موجز 
تكررت في جمیع مقررات " البیئة ومشكالتھا" أن قضیة ) ٥٤ـ٥٣(یتضح من الجدولین      

من مجموع التكرارات، ولكنھا وردت %) ٣١,٨( مرة بنسبة ) ٥٥(العلوم بأسلوب تفصیلي 
التي تكررت " لطاقة ومصادرھاا" ، تلیھا قضیة %)٢٣,٩(مرة، وبنسبة ) ٦٧(بأسلوب موجز 

" من مجموع التكرارات، ثم بعض قضایا %) ٢١,٩( مرة وبنسبة ) ٣٨(بأسلوب تفصیلي 
، ولكنھا تكررت بأسلوب موجز %) ١٨,٥(مرة بنسبة ) ٣٢" (الثقافة الصحیة واألمراض 

 " .التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء" مرة ، ثم بعض قضایا ) ٦١(
تناولتھا " ، والتقنیة الزراعیة ..الطاقة ، .. البیئة" رات قضایا ومشكالت ویالحظ أن تكرا     

المقررات بأسلوب موجز أكثر، وھذا یعني اھتمام المقررات بالشمول على حساب العمق 
 .     والتفاصیل في مثل ھذه القضایا 

 

 :السؤال السابع عشر 
 

) فیزی  اء، كیمی  اء، أحی  اء ( الص  فوف ـ م  ا نط  اق تن  اول محت  وى مق  ررات العل  وم ـ جمی  ع      
للقضایا والمشكالت الفرعیة والرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنی ة والمجتم ع والبیئ ة الت ي تض منتھا 

 .؟ )محلي / عالمي (القائمة 
 

تكررت على " البیئة ومشكالتھا " أن قضایا ومشكالت ) ٥٦ـ٥٥(تشیر نتائج الجدولین       
ً %) ٤٩(مرة بنسبة ) ٧٤(مستوى النطاق العالمي  ) ٢٨(من مجموع التكرارات ، وذكرت محلیا

ً ) ٣٢(التي تكررت "  الثقافة الصحیة واألمراض" مرة ، یلیھا قضایا  ( مرة، بینما ذكرت محلیا
ً ) ٢٠" (التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء"مرة ، ثم قضایا ومشكالت )  ١٩ ) ١١( مرة ، ومحلیا

ً لمعالجة مثل ھذه القضایا ألن ھذه القضایا لھا مرة ، وعلى المستوى المح لي فھذا لیس كافیا
تأثیر واضح في البیئة الیمنیة ، فالبیئة بحاجة إلى اھتمام أكثر، والصحة لیست كما یرام، والیمن 

وبلغ مجموع تكرارات . بلد زراعي ، وھذا یؤكد اھتمام المقررات بالقضایا والمشكالت العالمیة 
) ٦٦(قضیة ، مقابل ) ١٥١(ت التي تم تناولھا على مستوى النطاق العالمي القضایا والمشكال

ً فھناك قضایا تشكل خطورة على المجتمع الیمني  قضیة على المستوى المحلي ، وھذا لیس كافیا
وینبغي عدم االكتفاء ... لم تتناولھا المقررات مثل أمراض اإلیدز، الفشل الكلوي، فیروس الكبد ،

 .      بوسائل األعالم
 

 :السؤال الثامن عشر 
 

ما نطاق تناول محتوى مقررات الصف األول والثاني والثالث الثانوي للقض ایا والمش كالت      
 ؟  )محلي / عالمي(الرئیسة المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة 

البیئة " ضایا ومشكالت  تناولت مقررات الصف األول الثانوي عدد محدود من ق     
على مستوى النطاق العالمي والمحلي وبعض "  الثقافة الصحیة واألمراض" ومشكالتھا و

ألھمیة ھذه القضایا على المستوى العالمي " الموارد الطبیعیة والصناعیة " قضایا ومشكالت 
ً  بعض  قضایا  ، ولم " الحربیة التقنیة" و"التقنیة الزراعیة "والمحلي، وتكررت بشكل قلیل جدا
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تحدد نطاق كثیر من القضایا والمشكالت، ألن مقررات أول ثانوي ركزت على أساسیات العلوم 
 . البحتة باعتبارھا مدخل لدراسة العلوم 

 

على مستوى النطاق " البیئة ومشكالتھا " أما مقررات الصف الثاني الثانوي فقد تكررت      
ً )  ٢٠(العالمي   الثقافة " مرات ، یلیھا بعض قضایا ومشكالت ) ٥(مرة ، وتكررت محلیا

ً ، ثم قضایا ) ٦(على المستوى العالمي و) ١٣(التي تكررت "  الصحیة واألمراض " محلیا
؛ وتعد ھذه القضایا والمشكالت  عالمیة ، ال یخلوا منھا أي " عیة وإنتاج الغذاءالتقنیة الزرا

 . ولم تحدد المقررات نطاق تناول بعض القضایا والمشكالت . مجتمع  
على مستوى " البیئة ومشكالتھا" وبالنسبة لمقررات الصف الثالث الثانوي فقد تكررت        

مرة على ) ١٩(من مجموع التكرارات مقابل %) ٥٧,٥(مرة بنسبة ) ٥٠(النطاق العالمي 
مستوى النطاق المحلي ؛ ذلك ألن مقرر األحیاء أفرد وحدة خاصة للبیئة والتلوث ، كما أن 

الثقافة "  مقرر الكیمیاء تناولھا بشكل أوسع من المقررات السابقة ، یلي ذلك بعض  قضایا 
على المستوى )  ١٠(اق العالمي،وعلى مستوى النط) ١٥(التي تكررت "  الصحیة واألمراض

) ١٠(التي تكررت النطاق العالمي " التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء " المحلي، ثم بعض قضایا 
 .  مرات ، أما على المستوى المحلي فقد تكررت ھذه القضایا بصورة أقل 

 

 :السؤال التاسع عشر 
      

والكیمی  اء واألحی  اء بالمرحل  ة الثانوی  ة للقض   ایا م  ا نط  اق تن  اول محت  وى مق  ررات الفیزی   اء   
/ ع المي(والمشكالت الرئیسة المرتبط ة ب العلم والتقنی ة والمجتم ع والبیئ ة الت ي تض منتھا القائم ة 

 ؟)محلي 
ً من قضایا ومشكالت       "  الثقافة الصحیة واألمراض " تناولت مقررات الفیزیاء قلیل جدا

وھي "  التقنیة ألزراعیة وإنتاج الغذاء" على المستوى العالمي، تلیھا بعض قضایا ومشكالت 
قضایا ومشكالت عالمیة ، ألن مقررات الفیزیاء ركزت على المفاھیم والقوانین والحقائق 

 . الفیزیائیة األساسیة 
 

ً ببعض قضایا       حیث تكررت على "  كالتھاالبیئة ومش" أما مقررات الكیمیاء فقد اھتمت قلیال
مرات  على المستوى المحلي، تلیھا قضایا ) ٤( مرة مقابل ) ١٨(مستوى النطاق العالمي 

 " . الموارد الطبیعیة والصناعیة "، ثم قضایا " التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء" ومشكالت 
 

على " ومشكالتھاالبیئة " وبالنسبة لمقررات األحیاء فقد تكررت بعض قضایا ومشكالت      
مرة على المستوى المحلي، تلیھا ) ٢٢(مقابل %) ٥٠,٥(مرة بنسبة ) ٥٤(المستوى العالمي 

التي تكررت على المستوى العالمي "  الثقافة الصحیة واألمراض" بعض قضایا ومشكالت 
من %) ٣٢,٦(مرة على المستوى المحلي بنسبة ) ١٤(، مقابل %)٢٤,٣(مرة بنسبة ) ٢٦(

ولم . مرة  ) ١٣" (التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء " كرارات، ثم قضایا ومشكالت مجموع الت
تقنیة اآلالت "و.. الطاقة ومصادرھا ، الفضاء واالتصاالت " تتناول المقررات أربع قضایا ھي 

ألنھا  ال تعبر عن مشكالت علمیة تتطلب إیجاد " العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة "و " والمعدات
 .ولكنھا  نتاج تفاعل بین العلم والتقنیة وكذا تأثیر المجتمع في تطور العلم والتقنیة  حلول
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 : التوصيات
 :یمكن تحدید التوصیات التالیة  في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا         

 تضمین قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة التي تضمنتھا القائمة في ـ ١
 ( األفضل والمناسب  محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة ، باستخدام األسلوب      

 دمج القضایا والمشكالت مع موضوعات المقررات أو تحدید وحدات أو موضوعات     
 مع  مراعاة استمراریة وتتابع ھذه )  في نھایة كل وحدة دراسیة   STSEخا ة بـ     

 ن صف  ألخر والتكامل األفقي  والراسي بین مقررات الصفالقضایا والمشكالت م     
 .الواحد       
 مخططي ومطوري مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة بالقضایا والمشكالت التي اھتمام  ـ ٢

 توصلت إلیھا الدراسة، وتضمینھا في المقررات الجدیدة، وبشكل أھم تلك القضایا      
 والمشكالت التي لھا تأثیر على المجتمع الیمني، والمتعلقة بالصحة العامة واألمراض،     
 والزراعة وإنتاج الغذاء، والطاقة، والموارد الطبیعیة، والصناعیة، والبیئة، وكذا القضایا     
 رراتوالمشكالت العالمیة مثل األسلحة النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة، ویفضل صیاغة مق    
   Chemistry Communityالعلوم بما یوحي اھتمامھا بالمجتمع مثل كیمیاء المجتمع    
ً من كیمیاء المعمل أو تاریخ الكیمیاء       . أي تلك التي تھتم بما یعیشھ المجتمع، ویفھمھ، بدال

 
 ـ التركیز على القضایا والمشكالت الھامة وتناولھا بالتفصیل من حیث أسبابھا وأضرارھا  ٣

 ...ومخاطرھا وطرق الوقایة والعالج      
 

 المحلیة  التركیز على األنشطة العملیة التي ینفذھا الطالب على القضایا والمشكالت ـ ٤
 قضایا ومشكالت یعاني منھا المجتمع المتنوعة ، الصحیة والزراعیة ، وربط الطالب ب       
 .واألفراد        
 االھتمام بالمستحدثات العلمیة والتقنیة الحدیثة في كافة المجاالت وأھمیتھا  ـ ٥

 المجتمع   ومشكالتھا وربط العلوم بالتقنیة وبیان التفاعل بینھما وأثرھما في المجتمع وأثر     
 .فیھما        

 االھتمام بتدریس قضایا ومشكالت العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة للطلبة المعلمین في كلیات ـ  ٦
 .   ، وإقامة ورش تدریبیة لمعلمي العلوم أثناء الخدمةالتربیة في جمیع التخصصات      

 
 : المقترحات 

 :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا یمكن تحدید المقترحات اآلتیة 
 إجراء دراسة للتعرف على فھم الطالب للتفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة   ـ ١

 .ومصادر الحصول على المعرفة بھذه القضایا والمشكالت        
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 إجراء دراسة للتعرف على أسالیب تدریس المعلمین للقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم  ـ ٢

 . المجال ھذا   ئة، واألنشطة التي ینفذھا الطالب فيوالتقنیة والمجتمع والبی      
 إجراء دراسة تجریبیة لمعرفة أثر تضمین قضایا ومشكالت تتعلق بالتفاعل بین العلم  ـ ٣

 ...والتقنیة والمجتمع والبیئة ومعرفة أثرھا على التحصیل واالتجاھات  وتنمیة المھارات       
 إجراء دراسة لتحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة األساسیة للتعرف على تناولھا  ـ ٤

 . للقضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع والبیئة         
 إجراء دراسة لمعرفة مستوى فھم  معلمي العلوم أثناء الخدمة لھذه القضایا والمشكالت ـ ٥

 . دریسھا  ومدى االھتمام  بت       
 إجراء دراسة لمعرفة  مستوى فھم الطلبة معلمي العلوم في كلیات التربیة للقضایا  ـ ٦

 . والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع       
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                  - ٢٥٧ -                                                 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ٢٥٨ -                                                 
 
 


 ،الجزء الثالث ،دار المسیرة، ١موسوعة التدریس،ط): ٢٠٠٤(مجدي عزیز إبراھیم،  ـ  ١

 .عمان، األردن        
 نمو اإلنسان من مرحلة الجنین إلى  مرحلة ) : م١٩٩٠(آمال  و صادق، فؤاد ـ أبو حطب،  ٢

 .مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة  ٢المسنین ط        
 تصور مقترح لمناھج العلوم بالمرحلة اإلعدادیة في ) : ٢٠٠٠( مجدي ر جب إسماعیل، ـ  ٣

 المؤتمر. ضوء مستحدثات التربیة العلمیة وتدریس العلوم للقرن الحادي والعشرین        
 .تربیة العلمیة، اإلسماعیلیة ، مصر العلمي الرابع ، الجمعیة المصریة لل       
 أثر استخدام )  م٢٠٠٥( رضیة بنت ناصر الھاشمي، عبد هللا بن خمیس و ـ أمبوسعیدي،  ٤

 رسالة .  منحى العلم التقانة والمجتمع على التحصیل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم         
 . ٦٥ـ  ١٣ص )  ٩٥( الخلیج العربي ، العدد         

 مستوى التنور العلمي لدى عینة من طالب التعلیم قبل ) : م٢٠٠٤(ھالة طھ ـ بخش،  ٥
 العدد ) ٥(النفسیة، المجلد ومجلة العلوم التربویة . الجامعي بالمملكة العربیة السعودیة         
 .كلیة التربیة ، البحرین ) ١(        

 الخلیج ومواكبتھا  التعلیم العام بدولمناھج العلوم في ) : م١٩٩١( عبد الحكیم  ـ بدران، ٦
 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربیة، الریاض . لمعطیات التطور العلمي والتقني         

 قیاس مستوى فھم التفاعل بین العلم  والتكنولوجیا ) : ١٩٨٩( حافظ  عوض ـ بكر، ٧
 افظة إربد رسالة ماجستیر غیر والمجتمع عند طلبة كلیات المجتمع الحكومیة في مح       

 .منشورة ، جامعة الیرموك ، إربد ، األردن         
 التنور العلمي في كتب العلوم بالمرحلتین) : م٢٠٠٢(ص لح  بد هللا ـ جاسم ،  ٨

 المجلة التربویة  ). دراسة تحلیلیة ( االبتدائیة والمتوسطة بدولة الكویت       
 . ٢٥١ـ  ٢١٥ـ كلیة التربیة جامعة الكویت )٥٦(العدد ) ١٧(المجلد      
 واقع الثقافة البیئیة لدى طالبات المرحلة الثانویة ) : م١٩٩٨(خدیجة محمد سعید ـ جان، ٩

 رسالة .بالمنطقة الغربیة في بعض القضایا البیئیة بمقررات العلوم والدراسات العلمیة         
 . غیر منشورة كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمةدكتوراه         
 المؤتمر. التنور العلمي لدى معلمي العلوم ) : ١٩٩٠(أحمد خلیل محمد وآخرون ـ حسن،  ١٠
 العلمي الثاني ، إعداد المعلم التراكمات والتحدیات، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق     

 . ١٦٣ـ١٢٣، ص) ٢(التدریس ، العدد       
 دراسة تحلیلیة لمحتوى مناھج العلوم بدولة ) : م١٩٩١ (عبد المنعم أحمد ـ حسن، ١١

 المؤتمر. اإلمارات العربیة المتحدة في ضوء اتجاه التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع         
 ي التدریس رؤیة مستقبلیة للمنھج ف العلمي الثالث للجمعیة المصریة للمناھج وطرق         

 .، اإلسكندریة ١٥٨٨ -١٥٦٣ص)  ٤( الوطن العربي ، المجلد          
 تطویر مناھج العلوم لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة في):م٢٠٠١(صالح محمد صالح ـ حسین،  ١٢

 رسالة  دكتوراه غیر منشورة، . ضوء مدخل التفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع         
 .٧٢ـ٧١بالعریش، جامعة قناة السویس صكلیة التربیة        
 مستوى فھم طالبات كلیات البنات بالمملكة العربیة) : م١٩٩٤( عبد هللا علي ـ الحصین، ١٣

 مجلة مركز البحوث التربویة بجامعة قطر . السعودیة  للمظاھر االجتماعیة للعلم والتقنیة         
 ٧٨ـ ٥٧ص)  ٦(العدد           
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 التربیة القطریة ، . مشكالت بیئیة خلقھا التقدم العلمي ) : ١٩٩٣(محمد  سعیدـ الحفار،  ١٤
 .) ٨٥( العدد         
 التجربة األمریكیة : إصالح تعلیم العلوم ) : ١٩٩٨ (عبد اللطیف حسین ـ حیدر، ١٥

 ، المؤتمر العلمي الثاني ، إعداد معلم العلوم للقرن الحادي  والعشرین. واالستفادة منھا        
 ٦١٥ـ٥٩٣الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة  ، المجلد الثاني ص         
 مدى تناول محتوى مناھج العلوم بالمملكة العربیة) : م١٩٩٦(حمد  ن  الد ـ الخالدي،١٦

 . دراسة تحلیلیة :  السعودیة للقضایا الناتجة عن التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع          
 .، مصر ) ٤٢(التربیة المعاصرة العدد  مجلة         

 أثر تدریس وحدة الطاقة الكھربیة وفق مدخل العلم ) : ٢٠٠٥( خالد عمر أحمد ـ خان، ١٧
 على التحصیل وعملیات العلم واالتجاھات نحو الفیزیاء) STS(والتكنولوجیا والمجتمع         
 ر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعةرسالة دكتوراه غی. لدى طلبة الصف الثاني ثانوي         
 .العلوم والتكنولوجیا ، صنعاء ، الیمن         
 . ، دار المسیرة، عمان، األردن١ط. تعلیم العلوم للجمیع): م٢٠٠٥(عبد    حمد ـ خطایبة، ١٨
 مستوى الثقافة العلمیة كما ) : م٢٠٠٢(ع د هللا أمبوسعیدي،  عبد هللا محمد وـ خطایبة، ١٩

 مجلة . بجامعة  السلطان قابوس ) تخصصي العلوم والریاضیات(یراھا طلبة كلیة التربیة         
 .، عمان ، األردن) ٤(،  العدد )١٧(جامعة مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد         
 توجھات حدیثة في تطویر المناھج  لتستوعب التفاعل ) : م١٩٨٩( خلیل یوسف ـ الخلیلي، ٢٠

 .إربد، األردن . بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع ، مركز البحث والتطویر التربوي          
 درجة فھم معلمي العلوم للمرحلة اإلعدادیة  في األردن ) : م١٩٩١(خلیل یوسف ـ الخلیلي، ٢١

 مجلة أبحاث الیرموك سلسلة العلوم اإلنسانیة. للمظاھر االجتماعیة للعلم والتقنیة         
 . ٩١ـ  ٦٣ص) ٣(العدد ) ٧(واالجتماعیة ، المجلد          
 أثر تدریس وحدة مطورة في الفیزیاء وفق  منحى) : م٢٠٠٤(رنا أحمد غانم ـ الدبعي، ٢٢

 العلم والتقنیة والمجتمع في تحصیل طالبات الصف الثاني ثانوي وفي  مقدرتھن على اتخاذ        
 .منشورة، كلیة التربیة جامعة صنعاء رسالة ماجستیر غیر . القرار         
 برنامج مقترح لتدریب معلمي العلوم على ) : م ٢٠٠٢(إسماعیل محمد   ـ الدردیري،٢٣

 مجلة البحث في .  استخدام التداخل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع في تدریس العلوم       
 ، كلیة التربیة، جامعة  المنیا ٢٦٨ـ ٢٤٠،  ص)٤(العدد ) ١٥(المجلد . التربیة وعلم النفس      
 .) ٦م، ص١٩٩٢(ـ دستور الجمھوریة الیمنیة ٢٤
 مفاھیم طالب المرحلة الثانویة واتجاھاتھم نحو) : م١٩٩٨( عید أبو المعطي ـ الدسوقي، ٢٥

 . الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس . القضایا المتصلة بالعلم والتقنیة والمجتمع         
 .  ٨٢ـ ٦٩ص )  ٥٥(العدد         
 القضایا والمشكالت البیئیة الناتجة عن التفاعل) : م١٩٩٨(محب محمود كامل ـ الرافعي ، ٢٦

 بین العلم والتقنیة والمجتمع في محتوى مناھج العلوم بالمرحلتین  المتوسطة والثانویة         
 ( ة المصریة للمناھج وطرق التدریس، العدد الجمعی. للبنات بالمملكة العربیة السعودیة          

 . ١٥٨ -١٢٣ص )  ٥٥          
  فعالیة منھج العلوم بالمرحلة الثانویة في المملكة العربیة) : م ١٩٩٦(سعید محمد رفاع، ـ ٢٧

         والمجتمعالسعودیة في إكساب الطالب المعارف المتعلقة بالقضایا ذات  الصلة بالعلم والتقنیة        
 .١٣٦ـ٨٥ص ) ٧( الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة، رسالة التربیة وعلم النفس، العدد. 
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 إطار مقترح لمنھاج العلوم للصف الثامن) : م ١٩٩٨( جمال عبد ربھ خلیل الزعانین،  ـ ٢٨

 . غزة  األساسي وفق مدخل اتجاه التفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع في محافظة       
 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة  جامعة عین شمس، القاھرة        
 .األردن  ،دار الشروق، عمان. أسالیب تدریس العلوم )  ٢٠٠٥(زیتون، عایش محمود ـ ٢٩
 منظور معلمي العلوم للقضایا المرتبطة بالعلم ) : ١٩٩١( كمال عبد الحمید زیتون،  ـ  ٣٠

 المؤتمر العلمي الثالث ، رؤى مستقبلیة  للمناھج في الوطن. والتكنولوجیا والمجتمع         
   ٦٩٩العربي ، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، ص        
 .  عالم  الكتب ، القاھرة .  تدریس العلوم للفھم  رؤیة بنائیة ) : ٢٠٠٤(  ـــــــــــــــــــــــ  ٣١
صالح غائب ع د هللازید، ـ ٣٢  التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة األساسیة في ) : م٢٠٠٥( 

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة جامعة صنعاء . الجمھوریة الیمنیة        
 تطویر منھج علم األحیاء بالمدرسة الثانویة على ضوء ) : م١٩٨٧(السید محمد ـ السایح، ٣٣
 رسالة دكتوراه ،غیر منشورة،  كلیة التربیة ، جامعة عین . بیولوجیة متطلبات الثقافة ال     

 .شمس        
 معاییر تحلیل الكتب المدرسیة) : م١٩٩٦(محمود إسماعیل  وعمار،محمود شاكر سعید،  ـ ٣٤

 ، دار المعراج الدولیة، الریاض ١ط. في إطار منھج البحث العلمي        
 مكتب . ١العلم والثقافة العلمیة في خدمة المجتمع، ط ) : ١٩٩٨( محمد صابر سلیم،  ـ  ٣٥

 .التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض        
 التنور العلمي حقیقة تفرض نفسھا على واضعي مناھج التعلیم ) : م١٩٨٩(ـــــــــــــــــــ  ـ  ٣٦

 ( ات في المناھج وطرق التدریس، العدد الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس،دراس       
 . ١٢ـ ١ص) ٥        
 . التربیة العلمیة رؤى المستقبل في ضوء الماضي والحاضر ) : م٢٠٠٦(ــ ـــــــــــــــ ـ ٣٧

 الجمعیة لمصریة للتربیة العلمیة ، القاھرة  ٨ـ١المؤتمر العلمي العاشر، المجلد األول ص        
 .عالم الكب ، القاھرة . تحلیل المضمون ) : ١٩٩٦( ـ سمیر محمد حسن ٣٨
 دار المسیرة، عمان، .  التربیة العلمیة وتدریس العلوم ) : ٢٠٠٣( ، محمدالسید عليـ  ٣٩

 .األردن         
 تقویم كتب العلوم في المرحلة) : م١٩٩٩( رشدي فتحي  كامل،إسماعیل محمد وـ السید، ٤٠ 

 مجلة البحث في التربیة وعلم النفس، . اإلعدادیة بین الواقع الحالي وتحدیات األلفیة الثالثة     
 .المجلد الثاني عشر ، العدد الثالث ، كلیة التربیة،  جامعة المنیا ، مصر      
 مخطط مقترح لتطویر إعداد معلمات) : ١٩٩٤(سنیة محمد عبد الرحمن ـ الشافعي، ٤١

 بكلیات التربیة للبنات بالمملكة العربیة" العلوم ـ التقنیة ـ المجتمع "إطار مدخل  العلوم في       
 .) ٢٤(مجلة دراسات في المناھج وطرق التدریس،  العدد . السعودیة         
 ) ٨ـ٥(مدى تحقق معاییر المحتوى): م٢٠٠٦(علي سعود  و شینان،فھد سلیمان ـ الشایع، ٤٢

 قومیة للتربیة العلمیة األمریكیة في محتوى كتب العلوم في المملكة بمشروع المعاییر ال        
 القاھرة ) . ١١٧(مجلة دراسات في المناھج وطرق التدریس ، العدد . العربیة السعودیة         
 فعالیة تضمین قضایا العلم والتكنولوجیا ذات ) : ١٩٩٨(نصحي حسین یوسف ـ الشیخ، ٤٣

 رسالة . تحقیق بعض أھداف تدریس العلوم بالمرحلة اإلعدادیة الصلة بالمجتمع في         
 .ماجستیر غیر منشورة ، جامعة عین شمس، القاھرة         
 مدى وطبیعة تضمین  محتوى ) : م ٢٠٠٦(الصباحي، عبد ربھ محمد عبد هللا ـ ٤٤
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 . منھج الكیمیاء بالمرحلة الثانویة لمفاھیم وقضایا منحى العلم  والتقنیة والمجتمع         
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة جامعة صنعاء        
 . التربیة البیئیة ) : م٢٠٠٠( و الحدابي، داوود و، شمسان، أحمد محمد سعید ـ صباریني، ٤٥

 .الصفوف األربعة األولى ، وزارة التربیة والتعلیم ، صنعاء برنا ج معلم          
 الموسوعة العربیة لمصطلحات التربیة وتكنولوجیا ) : م٢٠٠٢( ماھر إسماعیل صبري،  ـ  ٤٦

 .التعلیم، مكتبة الرشد الریاض         
 لعلومالقضایا والمشكالت الصحیة المعاصرة في مناھج تعلیم  ا): م١٩٩٤(ــ ـــــــــــ ـ ٤٧

 لمصریة للمناھج  وطرق االجمعیة ). دراسة تقویمیة(لمراحل التعلیم العام بمصر        
 .التدریس، المؤتمر العلمي السادس، المجلد األول       
 فعالیة استخدام نموذج ) : ٢٠٠٠( ناھد عبد الراضي   و نوبي،ماھر إسماعیل صبري،  ـ  ٤٨

 فھم القضایا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجیا والمجتمعالتدریس الواقعي في تنمیة         
 والقدرة على اتخاذ القرار حیالھا لدى طالبات شعبة الفیزیاء والكیمیاء ذوات أسالیب         

 مجلة التربیة العلمیة، ) . سلطنة عمان ( التفكیر المختلفة بكلیة التربیة  للبنات بالرستاق          
 الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، مركز )   ١٧٧ـ ١١٩ص ( الثالث، العدد الرابع  المجلد        
 .تطویر تدریس العلوم ، جامعة عین شمس ، القاھر        
 مدى تضمین محتوى كتب العلوم بالمرحلتین) : ١٩٩٣(صدیق، صال ح صادق ـ ٤٩

 مرتبطة االبتدائیة والمتوسطة بالسعودیة للقضایا والمشكالت ال       
 .، جامعة األزھر  ٣٥مجلة التربیة العدد . بالعلم والتكنولوجیا والمجتمع       
 تصور مقترح لبنیة التعلیم الثانوي في الجمھوریة ) : م٢٠٠٧(صالح ناصر ـ الصوفي، ٥٠

 م ٢٠٠٧یولیو  ١٩ـ١٧ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني للتعلیم الثانوي. الیمنیة         
 . صنعاء           
 تحلیل محتوى كتاب العلوم  للصف الثالث) : م١٩٩٨( الضبیبان صالح بن موسى ـ ٥١

 رسالة الخلیج  العربي، العدد . المتوسط في ضوء مدخل العلوم والتقنیة والمجتمع        
 ١٩٠ـ ١٥٩، ص١٩المجلد)  ٦٨(       
 الفكر العربي،  دار. اإلنسانیة تحلیل المحتوى في العلوم ): م٢٠٠٤(رشدي أحمد طعیمة، ـ ٥٢

  . القاھرة       
 فعالیة برنامج العلوم والتقنیة ) : م ١٩٩٥(رمضان عبد الحمید محمد ـ الطنطاوي، ٥٣

 لمعاصرة  ذات الصلة بالعلم بالمرحلة الثانویة بالسعودیة في تنمیة فھم الطالب للقضایا ا        
 مجلة كلیة التربیة جامعة . والتقنیة والمجتمع وتنمیة اتجاھاتھم نحو دراسة العلوم التقنیة         

 . ٢٠١ـ  ١٤٧،  ص ٢٩المنصورة ، العدد         
  في الثانویة الفیزیاء بالمرحلة كتب محتوى تحلیل) : ١٤٢٣(  حمید بن یحىالظاھري،  ـ  ٥٤

 . القرى أم جامعة التربیة،  كلیة ، دكتوراه رسالة.  والمجتمع والتقنیة العلم مدخل ضوء          
 ورقة . التعلیم الثانوي العام وعالقتھ بسوق العمل ) : ٢٠٠٧(مطھر عبد العزیز ـ العباسي، ٥٥

 .صنعاء  ٢٠٠٧یولیو  ١٩ـ ١٧عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني للتعلیم الثانوي         
 العالقة المتبادلة بین العلم وكل من ) : م١٩٩٠(مصطفى عبد السالم  ، ـ عبد السالم٥٦

 التكنولوجیا والمجتمع في مناھج العلوم بالمرحلة اإلعدادیة ـ دراسة تقویمیة مجلة كلیة         
 .   ٢٢٩ـ١٩٢الجزء األول ص ، التربیة، جامعة المنصورة، العدد الثالث عشر        

 تطویر منھج الفیزیاء لطالب المرحلة) : ١٩٩٩ (عبد السالم مصطفى  ، ـ عبد السالم٥٧ 
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 مجلة التربیة العلمیة، . والمجتمع  الثانویة على ضوء التفاعل بین العلم والتكنولوجیا         
 الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، مركز ) ٣٣ـ ١ص( المجلد الثاني ، العدد الثالث          
 .عین شمس ، القاھرة  تطویر تدریس العلوم ، جامعة         

 ، دار الفكر العربي، القاھرة  ١ط. تدریس العلوم ومتطلبات العصر ) م٢٠٠٦(ــ ــــــــــــ ـ ٥٨
 

 البحث العلمي، ) : م١٩٩٩(وكاید عبد الحق   ،عبد الرحمنعدس، ذوقان وعبیدات، ـ ٥٩
 . دار مجدالوي عمان. مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ          

 البیئة واإلنسان ، دراسة في مشكالت اإلنسان مع ) : م١٩٩٧(ـ عبد المقصود، زین الدین ٦٠
 منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر.  ١البیئة ط      
 وحدة مقترحة في العلوم للمرحلة اإلعدادیة لتحقیق ) : م١٩٩٣(نعیمة حسن عبد الواحد، ـ  ٦١

 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة . تمع التكامل بین العلم والتقنیة والمج       
 .عین شمس ، القاھرة         
 الوعي البیئي لدى طالبات جامعة أم ) : ھـ١٤٢٤(نور بنت عبد هللا عویض العتیبي،  ـ ٦٢

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ،جامعة أم القرى. القرى من منظور إسالمي        
 

 منھجیة البحث العلمي وتطبیقاتھا في الدراسات): م١٩٩٦(حمدي أبو الفتوح عطیفة، ـ ٦٣
 .دار النشر للجامعات، القاھرة  ١ط. التربویة والنفسیة        
 مكتبة . ١طرق تدریس العلوم بین النظریة والتطبیق ط) : م٢٠٠٦(ـ عطیو، محمد نجیب  ٦٤

 .الرشد، اریاض        
 تحلیل كتب كیمیاء المرحلة الثانویة ) ٢٠٠٠(إبراھیم   رواشدة،  وعوض عمر علي،  ـ  ٦٥

 مجلة جامعة دمشق، .  بالسودان وتقویمھا في ضوء مفھومي الثقافة العلمیة واإلشراكیة         
 . ٢٣٠-٢٠٩ص  ١٦المجلد  ٤العدد          

 مستوى فھم معلمي العلوم في المرحلة الثانویة ) : ١٩٩٥( ـ  العمري، علي عبد الھادي  ٦٦
 رسالة ماجستیر غیر . لمفاھیم العلم والتكنولوجیا والتفاعل فیما بینھا وبین المجتمع          
 .منشورة ، جامعة الیرموك ، أربد ، األردن         
 تطویر منھج البیولوجي للصف ) : ١٩٩٩(طیف أماني محمود احمد عبد اللالعوضي،ـ  ٦٧

  .من التعلیم الثانوي الزراعي في ضوء القضایا االجتماعیة ذات  األساس البیولوجي  األول      
 مصر.ماجستیر غیر منشورة، جامعة حلوان  رسالة      
 دراسة تحلیلیة لمحتوى مناھج العلوم بالمرحلتین) : م٢٠٠٠(محرز عبده الغنام،  ـ ٦٨

 " . التربیة العلمیة للجمیع "االبتدائیة واإلعدادیة في ضوء بعض أبعاد التنور العلمي         
 . ٦٨ -٢٩الرابع، اإلسماعیلیة، المجلد األول ص  الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، المؤتمر       
 تقویم منھج األحیاء بالمرحلة الثانویة  للبنات في ) : ھـ ١٤٢١(ـ  غنیم ،صفیناز علي حسن  ٦٩

 رسالة . ضوء متطلبات التربیة العلمیة في مجال علم األحیاء للقرن الحادي والعشرین        
 .  ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة        
 المھارات العامة واألسس : أسالیب تعلیم العلوم ) : م ٢٠٠٥(مندور عبد السالم  ، ف ح هللا ـ ٧٠

 .مكتبة الرشد ، الریاض . لتعلیم العلوم        
 دار الصمیعي، . ١تعلیم التكنولوجیا في مراحل التعلیم العام  ط) : م٢٠٠٦( ـــــــــــــــــــ ٧١ 

 .الریاض        
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 االتجاھات الحدیثة في تعلیم العلوم، الجزء : أسالیب تعلیم العلوم ) م٢٠٠٦( ــ ـــــــــــــ ـ٧٢
 . ، مكتبة الرشد ، الریاض  ١الثاني ط      
 تنمیة بعض عناصر التنور البیئي لدى طالب كلیة ) : ٢٠٠٠( محسن حامد ـ فراج ، ٧٣

 التربیة جامعة الملك خالد باستخدام المودیوالت التعلیمیة، مجلة التربیة  العلمیة ، المجلد         
 ، الجمعیة المصریة للتربیة  العلمیة ، مركز تطویر١٢١ـ  ٨٧الثالث العدد األول ص          
 .تدریس العلوم ، جامعة عین شمس، القاھرة          

 مقومات تنمیة الثقافة العلمیة واتخاذ القرار في تعلیم ) : م١٩٩٨(نبیل عبد الواحد فضل،  ـ ٧٤ 
 ، ٢٩٩ـ٢٣٣ص) ٤٩(العدد) ١٣(المجلة التربویة ، المجلد ) . دراسة نقدیة ( العلوم        

 .الكویت         
 تقییم محتوى كتب العلوم في ) : ١٩٩٧(خالد أحمد  وبو قحوص،نبیل عبد الواحد فضل،  ـ ٧٥

 لتربیة العلمیة من وجھة نظر  معلمي العلوم بدولة البحرین المؤتمر العلمي ضوء أھداف ا      
 م١٩٩٧أغسطس  ١٣ـ ١٠اإلسكندریة  )التربیة العلمیة للقرن الحادي والعشرین ( األول       
 . ٢٦ـ ١المجلد األول ص        
  القضایا  فاعلیة وحدة مطورة في الجغرافیا قائمة على) ٢٠٠٢(أمل سعید القحطاني، ـ  ٧٦

 الناتجة عن التفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع على تنمیة التحصیل الدراسي  البیئیة       
 رسالة ماجستیر غیر. القرارات البیئیة المناسبة لدى طالبات الصف األول  ثانوي   واتخاذ      
 .الریاض اإلدارة العامة لكلیات البنات ، كلیة التربیة   .منشورة      
 تأثیر التكامل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع  في ) : م٢٠٠١( أحمد إبراھیم  ، قندیلـ  ٧٧
 االبتدائي  مجلة  الثقافة العلمیة والتحصیل الدراسي في العلوم لتالمیذ الصف الخامس       

 المصریة للتربیة  الجمعیة  )١١٩ـ ٧٩ص ( األول  العلمیة، المجلد الرابع، العدد التربیة       
 .تدریس العلوم ، جامعة عین شمس،  القاھرة  العلمیة، مركز تطویر        
  لتقدیم القیمیة التربیة مداخل بعض استخدام فاعلیة) : ٢٠٠١(  الرحمن عبد یسقندیل،  ـ  ٧٨

  التحصیل تنمیة في والمجتمع والتكنولوجیا العلم بقضایا المرتبطة الموضوعات          
  الخامس، العلمي لمؤتمر اإلعدادي األول الصف تالمیذ لدى المواطنة وقیم الدراسي         
  ، التربیة كلیة ، العلمیة للتربیة المصریة الجمعیة ،  ٢٥٨ ـ ٢٠٥ ص  األول مجلدال         

 . القاھرة ،  شمس عین جامعة           
 مستوى المعلومات العلمیة والتقنیة  لدى معلمي ) : ١٩٩٦( سلمى مشھور سقاف الكاف،  ـ ٧٩

  ،رسالة  ماجستیر غیر منشورة . العلوم في المرحلة األساسیة في محافظة عدن  بالیمن       
 .كلیة التربیة جامعة الیرموك، األردن        
 تقویم فھم طالبات كلیة التربیة للبنات بتبوك للقضایا ) : ھـ ١٤٢٠(ـ  كریم،عالیة محمد  ٨٠

 رسالة . الناتجة عن تفاعل العلم والتقنیة والمجتمع واتجاھاتھن نحو تطبیق التقنیة الحدیثة        
 .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة للبنات بالریاض         
 معجم المصطلحات التربویة المعرفة في): م١٩٩٦(علي   والجمل، حسینأحمد ـ اللقاني،  ٨١
 .عالم الكتب، القاھرة . المناھج وطرق التدریس       
 مستوى التنور العلمي لدى طلبة الصف الحادي ) : م٢٠٠٤(سمیة عزمي المحتسب،  ـ ٨٢

 امن لمعلمي العلوم السنوي الث ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر. عشر في محافظة القدس         
 . بیروت  األمریكیة، مایو ، الجامعة ٢٢ـ٢١والریاضیات        
 فاعلیة تعلیم العلوم القائم على توجیھ العلوم): م٢٠٠٥(سمیة عزمي المحتسب،  ـ ٨٣
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 والتكنولوجیا والمجتمع في اكتساب طالبات الصف التاسع األساسي  متطلبات التنور        
 .     ٣العدد) ٥(|مجلة العلوم التربویة والنفسیة المجلد . العلمي         
 إعداد وحدة األرض والغالف الجوي لطالب الصف ): م٢٠٠٢(آمال محمد ـ  محمود، ٨٤

 . األول اإلعدادي في ضوء التربیة التكنولوجیة وأثرھا على التحصیل واالتجاه نحو العلم        
 ) ٨٠(ة المصریة للمناھج وطرق التدریس، العدددراسات في المناھج، الجمعی مجلة       
 .٤١ـ١٤ص       
 تعلیم وتعلم مھارات التدریس في عصر ) : م ٢٠٠٥(ـ  محمود، صالح الدین عرفة  ٨٥

 .عالم الكتب ، القاھرة . المعلومات         
  االجتماعیة القضایا ألولویات تحلیلیة مسحیة دراسة) :  م١٩٩٤( محمد وفاءـ  مطر، ٨٦

  لدول الموحدة العلوم مناھج بمحتوى وعالقتھا والمجتمع والتكنولوجیا بالعلم الصلة ذات         
 . البحرین جامعة ، كلیة التربیة منشورة غیر ماجستیر رسالة.  العربیة الخلیج         

 العالقة بین التعلیم الثانوي والتعلیم العالي في ) : م٢٠٠٧(محمد بن محمد مطھر، ـ ٨٧
 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر. الجمھوریة الیمنیة الواقع الحالي واالتجاھات المستقبلیة        
 .م صنعاء ٢٠٠٧یولیو  ١٩ـ١٧الوطني للتعلیم الثانوي        
 التعلیم العام وعالقتھ بالتعلیم الفني والتدریب المھني) : م٢٠٠٧(مظفر، محمد أحمد  ـ  ٨٨

 .م  صنعاء ٢٠٠٧یولیو  ١٩ـ١٧لى المؤتمر الوطني للتعلیم الثانوي ورقة عمل مقدمة إ         
 مستوى فھم التفاعل بین العلم  والتقنیة) : م ٢٠٠١( سلیمان عبده احمد سعید المعمري،  ـ ٨٩

 رسالة ماجستیر . والمجتمع لدى طلبة األقسام العلمیة في كلیات التربیة بجامعة صنعاء        
 .كلیة التربیة ، جامعة صنعاء غیر منشورة ،        

 تقویم منھج الفیزیاء بالمرحلة  الثانویة) : م٢٠٠٧(سلیمان عبده أحمد سعید المعمري،  ـ ٩٠ 
 رسالة . في الجمھوریة الیمنیة في ضوء مدخل التكامل بین العلم والتقنیة والمجتمع          
 .جامعة القاھرة دكتوراه غیر منشورة ، معھد الدراسات التربویة ،         
 .مؤسسة الخلیج العربي، القاھرة . سلوك التدریس ) : ١٩٩٨٤( ـ  المفتي، محمد أمین  ٩١
 وثیقة استشراف مستقبل العمل التربوي في ) : م٢٠٠٠(ـ مكتب التربیة العربي لدول الخلیج  ٩٢

 .الریاض . الدول األعضاء بمكتب التربیة العربي لدول الخلیج       
 .  ١تأمال ت في التكنولوجیا والتنمیة من منظور حضاري ، ط ) ١٩٩١( حامد وصلي،الم ـ  ٩٣

 .   ، مالطا ) ٣رقم ( مركز دراسات العالم اإلسالمي ، سلسلة بحوث التنمیة والحضارة        
 القضایا العلمیة المرتبطة بأبعاد العالقة بین) : م١٩٩٣( ـ  المیھي،رجب السید عبد الحمید  ٩٤

 المؤتمر العلمي.العلم والتقنیة والمجتمع في ضوء حاجات طالب المرحلة الثانویة         
 ، الجمعیة المصریة للمناھج  ١٠٩١-١٠٨١ص . نحو تعلیم ثانوي أفضل : الخامس         

 .وطرق التدریس ، القاھرة           
 .عمان، األردن دار الفرقان، . طرق تدریس العلوم ) : م١٩٩٩( سلمى زكي  ،الناشف ـ ٩٥
 الثقافة العربیة وعصر المعلومات؛رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي) : م٢٠٠١(ـ نبیل علي ٩٦

 . الكویت  ٢٧٦سلسلة عالم المعرفة العدد. العربي        
 مدى تناول العلوم الطبیعیة بالتعلیم العام للقضایا ذات ) : م١٩٩١(مدحت أحمد ـ النمر، ٩٧

 الجمعیة المصریة . رؤى مستقبلیة للمناھج في الوطن العربي: والتكنولوجیا  الصلة بالعلم        
 ــ  ١٠٦٥اإلسكندریة ص . المؤتمر الثالث، المجلد الثالث . للمناھج وطرق التدریس         
        ١٠٨٨. 
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 أثر استخدام وحدة  تدریسیة مبنیة) : م٢٠٠٣( رضیة بنت ناصر بن محمد الھاشمي،  ـ ٩٨
 على التحصیل الدراسي  واالتجاھات نحو) STS(على منحى العلم والتقانة والمجتمع         

 مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة         
 . سلطنة عمان  التربیة ، جامعة السلطان قابوس،         
 المنطلقات العامة لمناھج التعلیم العام ،  مركز البحوث ) : ٢٠٠٠(ـ وزارة التربیة والتعلیم ٩٩

 .والتطویر التربوي ، صنعاء         
 ـ ٢٠٠٧مشروع اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم الثانوي ) : م٢٠٠٧(ـ وزارة التربیة والتعلیم ١٠٠
 م ٢٠٠٧یولیو  ١٩ـ١٧للتعلیم الثانوي  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني. م٢٠١٥     

 . صنعاء          
 فاعلیة محتوى مناھج العلوم بالمرحلة ) : م٢٠٠٠(عماد الدین عبد المجید ، الوسیمي ـ  ١٠١

 الثانویة بالسعودیة في تنمیة مفاھیم الطالب المتصلة بقضایا العلم والتكنولوجیا والمجتمع         
 مجلة التربیة العلمیة، المجلد الثالث العدد .  اتھم نحو العلم والتكنولوجیا وكذا تنمیة اتجاھ        
 لمصریة للتربیة العلمیة، مركز تطویر تدریس العلوم، ا، الجمعیة ٢١٤ـ١٦١األول ص        

 .جامعة عین شمس القاھرة         
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 الصورة األولية لقائمة القضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية )  ١(ملحق ـ 

 .والمجتمع  والبيئة التي ينبغي أن تتناولها مقررات العلوم   

 القضایا والمشكالت المرتبطة الصورة النھائیة لقائمة) ٢(ـ ملحق 

 . والمجتمع والبیئة التي تم التوصل إلیھاوالتقنیة  بالعلم              

  محتوى مقررات العلومتحلیل ) بطاقة (أداة تحلیل  أداة) ٣(ـ ملحق 

 . الثانویة في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة بالمرحلة   

 ) ب(و ) أ (أسماء السادة المحكمین ) ٤(ـ ملحق 
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 ) ١( ملحق 
 

 الصورة األولية لقائمة القضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية المجتمع
 الجمهورية اليمنيةب الثانويةالمرحلة بالعلوم  قرراتم ينبغي أن تتناولهاالتي 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 حفظه اهللا /                                                  سعادة الدكتور

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، وبعــــد               

مستوى تناول محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية ( يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
) في الجمهورية اليمنية للقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة 

 . للحصول على درجة الدكتوراه في المناهج وطرائق تدريس العلوم 
مقترحة تتضمن القضايا والمشكالت الرئيسة والفرعية  وقد قام الباحث بإعداد قائمة  

المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة التي ينبغي أن تتناولها مقررات العلوم بالمرحلة 
 .الثانوية في الجمهورية اليمنية 

ً لخبرتكم في مجال العلوم وتعلیمھا فقد تم اختیاركم لتحكیم القائمة المرفقة وإبداء    رأیكم  ونظرا
 : فیھا من حیث 

 القائمة  ـ الحكم على مدى مناسبة كل قضیة ومشكلة علمیة رئیسة أو فرعیة تضمنتھا ١
 . لمقررات العلوم بالمرحلة الثانویة      
 ـ الحكم على مدى انتماء كل قضیة ومشكلة فرعیة للقضیة أو المشكلة الرئیسة التي وردت  ٢

 .فیھا       
 و مشكلة رئیسة أو فرعیة ترونھا مناسبة وضروریة ینبغي أن تتناولھا ـ إضافة أي قضیة أ ٣

 .مقررات العلوم       
سن تعاونكم  ً على حُ وفي الختام ال یسع الباحث إال أن یتقدم لسعادتكم بجزیل الشكر والتقدیر سلفا

 .وتقدیركم 
 لي المقطري فيصل صيفان ع/ الباحث                                                

 : البيانات الشخصية  
 :       الدرجة العلمية :                                          االسم 

 :     العمل الحالي ومكانه :                                     التخصص 
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التي ینبغي أن  المجتمع الصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة) ١(ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم قررات تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 صحة اإلنسان ومرضھ:  أوالً     تنتمي
     علیھ دراسة أجھزة جسم اإلنسان وكیفیة المحافظة ١

٢ 

الكلیة : دراسة بعض األجھزة واألدوات الطبیة الحدیثة مثل 
، أشعة اللیزر ، أجھزة رسم القلب  Xالصناعیة  أشعة إكس  

والمخ ، جھاز فحص النظر ،جھاز تفتیت  حصیات الكلى ، 
 وسائل منع الحمل كاللوالب وغیرھا ، العدسات الالصقة 

    

٣ 

اإلیدز ، :والوقایة منھا مثل األمراض المعدیة والخطرة 
حمى الضنك ، المالریا ، األمراض الجنسیة   ،فیروس الكبد

كالزھري ، األمراض الوراثیة وكیف نتجنبھا ، أھمیة 
 الفحص الطبي قبل الزواج ، شلل األطفال ، التیفوئید

    

 السكري ، السرطان: أمراض العصر والوقایة منھا  مثل  ٤
 الضغط ، تصلب الشرایین ، الفشل الكلويالذبحة الصدریة ، 

    

     أمراض سوء التغذیة والوقایة منھا ٥
     األمراض النفسیة والعصبیة والعنایة بالصحة النفسیة والعقلیة ٦
     أضرار بعض المأكوالت وخاصة على األطفال ٧
      اإلجھاض ٨
     العملیات القیصریة ٩
     البدنیةاالھتمام باللیاقة  ١٠
     RNAو  DNAدراسة  ١١
     لحمایة األم والولید  Rhتحدید عامل ریسوس  ١٢
     الوراثة وانتقال الصفات واألمراض ١٣

١٤ 

، جھاز : التقنیة الطبیة وارتفاع تكالیف الرعایة الصحیة 
البصمة ، تحدید جنس الجنین ، زراعة األعضاء ، القلب 

الصناعي ، زرع الكلى ، زرع القرنیة ، نقل الدم وحفظھ ، 
 بنك الدم ، الغسیل الكلوي ، تحدید فصائل الدم   

    

١٥ 
أھمیتھا ( المضادات الحیویة : األدویة والعقاقیر الطبیة 

، أدویة منع الحمل ، خطر المنشطات الجنسیة ) وخطورتھا 
 ، عقاقیر الھلوسة ، األدویة المساعدة على الحمل

    

     الصیدلیة المنزلیة واإلسعافات األولیة ١٦
     أھمیتھا ، وكیفیة اإلفادة منھا : األعشاب الطبیة  ١٧
     أھمیة التلقیح وخاصة للحوامل واألطفال ١٨
     االستخدام المفرط لمواد التجمیل  ١٩
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التي ینبغي  لمجتمعاالصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة ) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةب قررات العلوم أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 صحة اإلنسان ومرضھ:  تابع  تنتمي
     تناول وصفات شعبیة من غیر المختصین للمساعدة على الحمل ٢٠
 ::::::::::::::::::::::::::::::: الھندسة الوراثیة واألخالق: ثانیاً 
     الخارطة الجینیة لإلنسان ١
     DNAالبصمة الجینیة  ٢
     الحیوانات عبر الجینیة  ٣
     اإلخصاب الصناعي ٤
     اإلخصاب المجھري ٥
     اإلخصاب خارج الرحم ٦
     بنوك األمشاج ٧
     أطفال األنابیب ٨
     )الكروموسومات ( جھاز الوراثة  ٩
     زراعة العظام ١٠
     تجمید األجنة ١١
     نقل األعضاء البشریة من شخص ألخر  ١٢
     االستنساخ البشري ١٣
     التخلص من المیئوس منھ في الحیاة  ١٤
     )األم الحاضنة ( األمھات البدیلة  ١٥
     األسلحة الجرثومیة ١٦
     التشخیص المبكر لألمراض الجینیة ١٧
     غاز األعصاب  ١٨
     خطر التالعب بالجینات  ١٩

 ::::::::::::::::::::::::::::: الزراعة وتقنیة إنتاج الغذاء        :  الثاً  
     األجبان  تعلیب األسماك  ،العصائر، األلبان( الصناعات الغذائیة  ٢٠
     تحسین سالالت اإلنتاج الزراعي والحیواني ٢١
     زیادة الرقعة الزراعیة  ٢٢
     إنتاج غذاء من البحار ٢٣
     الصوبات الحراریة ٥
     الزراعة المائیة ٦
     ضعف إنتاج الغذاء ٧
     استخدام األسمدة الصناعیة في الزراعة ٨
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التي ینبغي  الصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمع) ١(تابع ملحق 
 الثانویة في الجمھوریة الیمنیةالمرحلة بالعلوم  قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 الزراعة وتقنیة إنتاج الغذاء        :  الثاً تابع   تنتمي
     تنمیة الثروة الحیوانیة  ٩
     تسمین الحیوانات   ١٠
     التقنیات الزراعیة  ١١
     تحسین وإكثار البذور ١٢
     االھتمام بالثروة السمكیة  ١٣

  ً  ::::::::::::::::::::::::::::::: اإلدمان و المخدرات: رابعا
     تركیب الجھاز العصبي ١
     العنایة بصحة الجھاز العصبي ٢
     الكحولیات والمخدرات والمنشطات ٣
     الكحولیات والمخدرات على الجھاز العصبيأثر  ٤
     أضرار الكحولیات والمنشطات على صحة الفرد وموقف الشرع منھا  ٥
     العادات السیئة التي یسببھا تناول القات  ٦
     األضرار االقتصادیة للفرد واألسرة التي یسببھا القات ٧
     القاتاألضرار االجتماعیة التي یسببھا تناول  ٨
     أضراره واألمراض التي یسببھا: التدخین  ٩

  Shark: خطورة تعاطي مشروبات الطاقة مثل  ١٠
 Red pull   ،Power  House 

    

 :::::::::::::::::::::::::::::::: الثروة المائیة والحیوانیة والنباتیة:  امساً  
     مصادر الماء في الطبیعة ١
     للكائنات الحیةأھمیة الماء  ٢
     المخزون المائي تكوینھ وكیفیة المحافظة علیھ ٣
     المحافظة على الماء النقي ٤
     ترشید استھالك الماء ٥
     استنزاف الماء في ري أشجار القات   ٦
     المناطق المحمیة في الیمن ٧
     حمایة الحیاة البریة والبحریة من نبات وحیوان ٨
     المحافظة على الثروة الحیوانیة  ٩
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التي ینبغي  الصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمع) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم  قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 الثروة المائیة والحیوانیة والنباتیة:  امساً تابع  تنتمي
     المحافظة على الحیوانات النادرة  ١٠
     المحافظة على األشجار والنباتات الھامة وخاصة الطبیة ١١

 :::::::::::::::::::::::::::::: البیئة ومشكالتھا: سادساً  
 :::::::::::::::::::::::::::::: ـ التصحر والجفاف ١ 

     مفھوم التصحر والجفاف ١
     أسباب التصحر والجفاف ٢
     مظاھر التصحر والجفاف ٣
     مراحل ودرجات التصحر والجفاف ٤
     التصحر وتأثیره على إنتاج الغذاء ٥
     مكافحة التصحر والجفاف  ٦
     قلة األمطار ٧
 :::::::::::::::::::::::::::::: ـ اختالل التوازن الطبیعي ٢
     قطع الغابات واألحراش واألشجار ٨
     الرعي الجائر ٩
     االحتطاب الجائر لغرض الحصول على الفحم ١٠
     استعمال المبیدات ١١
     عوادم السیارات ١٢
     تجریف وتعریة التربة ١٣
     عدم االھتمام بزراعة األشجار  ١٤
     انقراض بعض الحیوانات والنباتات من البیئة الیمنیة ١٥
     )الحیوي( اإلخالل بالتوازن البیولوجي  ١٦
     الماء، التربة، النبات  الحیوان : استنزاف موارد البیئة المتجددة مثل  ١٧
     البترول، المعادن الفحم،: استنزاف الموارد غیر المتجددة مثل  ١٨
     تواجدھا ، أھمیتھا، استخداماتھا  : المعادن  ١٩

 :::::::::::::::::::::::::::::::: :ـ المعالجات البیئیة  ٣ 
     )البیوماس (إنتاج الطاقة من المخلفات الحیویة  ٢٠
     إعادة تصنیع مخلفات البالستیك ٢١
     إعادة تصنیع القمامة ٢٢
     إعادة تنقیة میاه الصرف الصحي  ٢٣
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التي ینبغي  الصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمع) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 البیئة ومشكالتھا: تابع سادساً  تنتمي
     تصنیع األسمدة من المخلفات البشریة ٢٤
     صناعة الجلود  ٢٥
 ::::::::::::::::::::::::::::::  ـ  التلوث ٤

 أ ـ التلوث الكیمیائي :::::::::::::::::::::::::::::: 
     المبیدات الكیمیائیةأنواع  ٢٦

التربة ، النبات : التأثیرات الضارة للمبیدات الكیمیائیة على ٢٧
 الحیوان ،  الھواء ، اإلنسان

    

     المكافحة الحیویة   ٢٨
     مخلفات البالستیك ٢٩

التخلص من األدویة والعقاقیر التالفة والمنتھیة في میاه  ٣٠
 المجاري والتربة 

    

     مبیدات الحشرات كالبعوض ، األرضة ، الصراصیر ٣١
     استخدام المبیدات السامة في زیادة نمو القات   ٣٢
     أنواع المبیدات الكیمیائیة ٣٣

 :::::::::::::::::::::::::::::::: :ب ـ التلوث اإلشعاعي 
     األشعة التشخیصیة ٣٤
     األشعة العالجیة ٣٥
     األشعة في تعقیم المعلباتاستخدام  ٣٦
     اآلثار الضارة لإلشعاعات على اإلنسان ٣٧
     تأثیر اإلشعاعات على الصفات الوراثیة  ٣٨
     دفن النفایات السامة والمشعة ٣٩

 ::::::::::::::::::::::::::::::  ج ـ  التلوث الغذائي
     مصادر تلوث الغذاء  ٤٠
     أنواع تلوث الغذاء ٤١
     التسمم الغذائي ٤٢
     األخطار الناتجة عن تلوث الغذاء بالنسبة لإلنسان والحیوان ٤٣
     المواد الحافظة لألطعمة  ٤٤
     استخدام الكربون في تسریع إنضاج الفواكھ ٤٥
     المواد المسببة للسرطان  ٤٦

 
 



                                                  - ٢٧٦ -                                                 
 
 

التي ینبغي  والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمعالصورة األولیة لقائمة القضایا ) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم  قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 البیئة ومشكالتھا: تابع سادساً  تنتمي
 :::::::::::::::::::::::::::::::::  تلوث المیاه:   د     

     زیوت السیارات ، میاه المجاري ( تلوث المیاه السطحیة والجوفیة  ٤٧
     التلوث باألسمدة ومبیدات اآلفات  ٤٨

تلوث میاه البحار والمحیطات بسبب تسرب النفط من  ٤٩
 الناقالت العابرة والغارقة 

    

     التلوث الناتج عن مخلفات المصانع ٥٠
     التلوث الناتج عن المخلفات البشریة ٥١
     التلوث الحراري ٥٢

 ::::::::::::::::::::::::::::::::: عادات اجتماعیة مرتبطة بالعلوم وخاصة علم األحیاء           :  ابعاً 
     ختان اإلناث من الناحیة الطبیة واألخالقیة ١
     المعتقدات الخاطئة في الشفاء من بعض األمراض   ٢
     خطر اللجوء لغیر المختصین للتداوي ٣
     خطر بعض مواقع االنترنت على الشباب  ٤
     ختان الذكور عند سن المراھقة أو یوم الزواج ٥

 :::::::::::::::::::::::::::: أنواعھا مصادرھا وتحوالتھا.. الطاقة :  امناً  
 :::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الكھربائیة: أ   

اإلنارة ، تشغیل ( أھمیة واستخدامات الطاقة الكھربائیة  ١
 الخ  ....األجھزة في المنازل والصناعة 

    

     ....أمیتر ، فولتمیتر ، ( أجھزة قیاس الطاقة الكھربائیة ٢
     مخاطر الكھرباء  ٣
     ....في المنزل والمصنع وسائل األمان من  ٤

( تحوالت الطاقة الكھربائیة واالستفادة منھا في الحیاة  ٥
 )التكییف ، التسخین ، تحریك اآلالت 

    

     السیارة الكھربائیة ٦
     التلوث الكھربائي  ٧
     ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة  ٨

 :::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة الشمسیة: ب   
     تخزین الطاقة الشمسیة  ١
     الخالیا الشمسیة   ٢
     السیارة التي تعمل بالطاقة الشمسیة  ٣
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التي ینبغي  قائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمع الصورة األولیة) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةب  العلومقررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 الطاقة  أنواعھا مصادرھا وتحوالتھا:  ابع ثا ناً       تنتمي

٤ 

استخدامات الطاقة الشمسیة في التدفئة ، السخانات 
البطاریات الشمسیة ، اآلالت الحاسبة الصغیرة ، حركة 
األقمار الصناعیة ، الھاتف والمذیاع البعیدة عن شبكات 

 الكھرباء  تحلیة المیاه ، التجفیف 

    

 ::::::::::::::::::::::::::::::: الطاقة النوویة: ج   
     العناصر المشعة مثل الیورانیوم ، الرادیوم  ١
     استخدام العناصر المشعة في السلم والحرب  ٢
     المفاعالت النوویة ٣

الیابان ، ( خطر اإلشعاعات النوویة على اإلنسان والبیئة  ٤
 )تشرنوبل 

    

٥ 
عداد جیجر ، ( أجھزة الكشف عن اإلشعاعات النوویة 

غرفة التأین ، الغرفة السحابیة ، الغرفة الفقاعیة ، العداد 
 التناسبي ، كواشف أشباه الموصالت ، الكواشف الشخصیة، 

    

     النفایات النوویة وكیفیة التخلص منھا ٦

٧ 
الغواصات النوویة ، ( أمثلة الستخدامات الطاقة النوویة

تولید الكھرباء ، تحلیة میاه البحار، عالج األمراض 
 السرطانیة ، اللیزر ، استخدام النظائر المشعة في الطب ، 

    

     محاسن الطاقة النوویة ومساؤھا  ٨
 :::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الحراریة: د  
     درجة الحرارة وكمیة الحرارة  ١
     مصادر الطاقة الحراریة  ٢

استخدام الطاقة الحراریة في تمدد األجسام الصلبة  ٣
 واالستفادة منھا 

    

     استخدام الطاقة الحراریة في تمدد السوائل واالستفادة منھا ٤
     استخدام الطاقة الحراریة في تمدد الغازات واالستفادة منھا ٥
     الرطوبة وقیاسھا ٦
     ...) ترمومتر ، موازین الحرارة( أجھزة قیاس درجة الحرارة  ٧
     تحوالت الطاقة الحراریة  ٨

تولید الكھرباء ، التسخین ( استخدامات الطاقة الحراریة  ٩
 ) والطھي، تحلیة المیاه ، التدفئة ، المسعر ،

    

     الكائنات الحیةأثر درجة الحرارة على  ١٠
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التي ینبغي  الصورة األولیة لقائمة القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمع) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم  قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 الطاقة  أنواعھا مصادرھا وتحوالتھا:  ابع ثا ناً       تنتمي
 :::::::::::::::::::::::::::::::::  الطاقة الصوتیة: ھـ 
     مصادر الطاقة الصوتیة  ١
     الطائرات التي تخترق حاجز الصوت ( التلوث الضوضائي ٢

٣ 

حساب أعماق البحار والمحیطات  تحدید : استخدامات الصوت 
مواقع األسماك ، الكشف على أعمدة المباني اآلالت الموسیقیة ، 

تعقیم األغذیة واألدویة واألدوات الطبیة  تشخیص بعض 
ألمراض ، سماعة الطبیب، العالج الطبیعي وتفتیت حصیات ا

 طن األرض الكلى ، الكشف عن وجود الماء والبترول في با

    

     )دیسبل ( مقیاس شدة الصوت  ٤
 ::::::::::::::::::::::::::::::::   الطاقة الضوئیة:  و      
     مصادر الطاقة الضوئیة  ١
     أھمیة الضوء في عملیة البناء الضوئي وتكوین الغذاء   ٢

٣ 
اإلنارة ، الصوبات ( استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة 

الزجاجیة ، نقل المعلومات بواسطة األلیاف البصریة  النظارات 
الشمسیة ، المناظیر الطبیة ، أآلت التصویر  صناعة العدسات 

 الضوئیة ، اآلالت البصریة ، المجھر المنظار الفلكي   

    

     ) ر  نظر وطول النظقصر ال( أمراض مرتبطة بالضوء  ٤
     أثر الضوء على الكائنات الحیة في البر والبحر  ٥

 :::::::::::::::::::::::::::::: )الحركیة ( الطاقة المیكانیكیة : ز   
     مصادر الطاقة المیكانیكیة  ١

٢ 
حركة اآلالت في المصانع   ( استخدامات الطاقة المیكانیكیة 

وسائل النقل كالسیارات والشاحنات والسفن والطائرات المراوح  
 ...  ، ، المعاصر والخالطات ، رفع مواد البناء والبضائع 

    

     كھرباء ، حرارة ( تحویل الطاقة الحركیة إلى طاقة أخرى  ٤
     ) المولد الكھربي ( أجھزة تحویل الطاقة المیكانیكیة  ٥
 ::::::::::::::::::::::::::::: القوى المغناطیسیة:     ح  
     تأثیرات القوى المغناطیسیة  ١

٢ 
الكھرومغناطیسیة    القطارات: استخدامات القوى المغناطیسیة 

األمیتر ، الفولتمیتر  المحرك : صناعة األجھزة الكھربائیة مثل 
الكھربائي ، المحول الكھربائي ، المولد الكھربائي ، المسجالت ، 

 رفع المخلفات الحدیدیة 

    

     القوى المغناطیسیة للمجموعة الشمسیة  ٣
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التي ینبغي  والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة المجتمعالصورة األولیة لقائمة القضایا ) ١(تابع ملحق 
 المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیةبالعلوم  قررات أن تتناولھا م

االنتماء   درجة المناسبة القضایا الرئیسة والفرعیة م
 للمحور

 غیر مناسبة
 ال تنتمي مناسبة

 وااللكترونیاتالفضاء واالتصاالت :   اسعاً   تنتمي

١ 
استخداماتھا ،في السلم والحرب  : األقمار الصناعیة أنواعھا  

في االتصال ، التلفزة ، التجسس ، التصویر ، الكشف عن 
 الخ ...الثروات 

    

     حرب النجوم  ٢
     غزو الفضاء  ٣
     السفن الفضائیة  ٤
     المكوك الفضائي  ٥
     الفضائیةالتلفزیون والقنوات  ٦
     الرادیو واإلذاعة  ٧

رادار،   فیدیو، فاكس، تلكس  : أجھزة اإلرسال واالستقبال  ٨
 تلفون ، التلفون الشخصي 

    

     الحاسب اآللي  ٩
     فوائدھا ، مساؤھا األخالقیة : االنترنت  ١٠
     النفایات االلكترونیة ١١
     ) التلفون الشخصي ( مخاطر الجوال  ١٢

 ::::::::::::::::::::::::::::: التقنیة الحربیة   :  عاشراً    
     الصورایخ التي تحمل الرؤؤس النوویة  ١
     القنبلة النوویة والھیدروجینیة ٢
     قاذفات الصواریخ  ٣
     منصات إطالق الصواریخ  ٤
     تخصیب الیورانیوم ٥
     القنابل العنقودیة  ٦
     الصواریخ العابر للقارات ٧
     أجھزة كشف األلغام ٨
     أسلحة الدمار الشامل ٩
     األسلحة الكیمیائیة ١٠
     األسلحة البیولوجیة ١١
     الغواصات النوویة  ١٢
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 قضایا ومشكالت وموضوعات یرى المحكمون إضافتھا
  

 والمشكالت  المضافةالقضایا  م
 

المحور الذي تنتمي 
 مالحظات إلیھ

١    

٢    

٣    
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 ) ٢( ملحق 
 
 

القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة 

مقررات العلوم بالمرحلة  والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا

  الثانویة  بالجمھوریة الیمنیة
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القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة)  ٢(  ملحق 
والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  

 بالجمھوریة الیمنیة 
 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ً   الثقافة الصحیة واألمراض: أوال
 والوقایة منھاأمراض العصر الخطرة 

 االیدز ١
 فیروس الكبد البائي  ٢
 شلل األطفال ٣
 السرطان  ٤
 السكري ٥
 أمراض القلب ٦
 الفشل الكلوي ٧
 السل الرئوي ٨
 المالریا ٩
 البلھارسیا ١٠
 )الكزاز ( التیتانوس  ١١
 التیفوئید ١٢
 الدیدان الطفیلیة ١٣

 العنایة الصحیة المبكرة
 قبل الزواج الفحص الطبي ١٤
 التطعیم وخاصة األطفال ١٥
 الكشف الدوري للحامل ١٦
 فحص الوافدین والالجئین ١٧
 مكافحة األوبئة  ١٨
 الصحة اإلنجابیة وتنظیم النسل ١٩

 األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة ٢٠
 )سوء التغذیة واإلفراط في التغذیة (

 األمراض الوراثیة وكیفیة تجنبھا ٢١
 األمراض والصحة الجنسیة  ٢٢

 األدویة والعقاقیر الطبیة ومخاطرھا
 المضادات الحیویة ٢٣
 )منع أو مساعدة على الحمل ( أدویة الحمل  ٢٤
 األدویة والعقاقیر المھدئة ٢٥
 األدویة والعقاقیر المنشطة ٢٦

 تقنیة األجھزة واألدوات الطبیة   
 الكلیة الصناعیة ٢٧
 تقنیة أدوات وأجھزة الفحص الطبي  ٢٨
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القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة)  ٢( ملحق تابع 
في والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  

 الجمھوریة الیمنیة 
 الرئیسة والفرعیةالقضایا والمشكالت  م
 جھاز تفتیت الحصوات ٢٩
 حفظ الدم ونقلھ ٣٠
 أجھزة كشف وتشخیص األمراض ٣١
 تقنیة نقل وزراعة األعضاء  ٣٢
 استخدام العناصر والمواد المشعة في الطب ٣٣
 ً  الھندسة الوراثیة واألخالق                              : ثانیا
 الخارطة الجینیة لإلنسان ١
 ) أطفال األنابیب ( اإلخصاب خارج الرحم  ٢
 التحكم في جنس الجنین ٣
 بنوك األمشاج وحفظ األجنة ٤
 DNAبصمة الحمض النووي  ٥
 االستنساخ  ٦
 الفواكھ والخضروات المھجنة ٧

  التقنیة الزراعیة وإنتاج الغذاء                                   :  الثاً 
 ....ألبان ، عصائر ، معلبات ( الصناعات الغذائیة  ١
 تحسین اإلنتاج الحیواني والنباتي ٢
 مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ ٣
 الثروة السمكیة والبحریة  ٤
 المخصبات واألسمدة الزراعیة  ٥
 الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة ٦
 مكافحة اآلفات الزراعیة ٧
 األدوات واألسالیب الزراعیةتقنیة  ٨

 ً             المخاطر والمعالجات...اإلدمان والمخدرات: رابعا
 المشروبات الروحیة ومخاطرھا   ١
 المخدرات ومخاطرھا  ٢
 القات والمشكالت الناجمة عنھ ٣
 التدخین والمشكالت الناجمة عنھ ٤

 الموارد الطبیعیة والصناعیة:  امساً 
 المواد الخام والصناعات المعدنیة  ١
 صناعة األسمنت ومواد البناء   ٢
 النفط وصناعة المشتقات النفطیة ٣
 تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في الصناعات االستھالكیة المتنوعة ٤
 المخزون المائي والحفاظ علیھ  ٥
 الصناعات التقلیدیة  والحرفیة  ٦
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القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة)  ٢( تابع ملحق 
والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  

  بالجمھوریة الیمنیة
 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م

 ً      الحمایة والمعالجات ...ومشكالتھا البیئة : سادسا
 التصحر والجفاف والزحف العمراني

 الزحف الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة ١
 الزحف العمراني على األرض الزراعیة على األرض الزراعیة ٢
 الجفاف وشحة األمطار ٣

 اختالل التوازن الطبیعي  
 االحتطاب الجائر  ٤
 الرعي الجائر ٥
 الموارد والخامات الطبیعیةاستنزاف  ٦
 تجریف وتعریة التربة ٧
 االستھالك الجائر للثروة الحیوانیة  ٨
 الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات      ٩

 التلوث الكیمیائي ومعالجتھ 
 السموم والمبیدات الحشریة   ١٠
 المخلفات الصناعیة والبشریة   ١١
 العناصر والمواد السامة والخطرة  ١٢
 مخلفات زیوت السیارات والمحركات ١٣
 المطر الحمضي  ١٤

  التلوث اإلشعاعي والوقایة منھ
 األشعة الكھرومغناطیسیة ١٥
 الحدیثة أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول وأفران الطبخ  ١٦
  ومخاطرھا األشعة الكونیة  ١٧
 استخدام األشعة في تعقیم المعلبات  ١٨
 األمراض استخدام األشعة في تشخیص ١٩

اإلشعاع الناتج عن محطات الھواتف المحمول والتلفزیون وخطوط الضغط الكھربائي  ٢٠
 العالي وأجھزة كشف الحقائب

 تأكل طبقة األوزون ٢١
 النفایات النوویة واإللكترونیة ٢٢
 العناصر والمواد المشعة ٢٣
 التفجیرات النوویة ٢٤

    التلوث الغذائي والوقایة منھ
 المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا  ٢٥
 استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ ٢٦
 حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة  ٢٧
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القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة)  ٢( ملحق تابع 
في والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  

 الجمھوریة الیمنیة
 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 التسمم الغذائي ٢٨

 تلوث المیاه والتربة وحمایتھما 
 المیاه السطحیة والجوفیةتلوث  ٢٩
 تلوث میاه األنھار و البحار ٣٠
 تلوث میاه الشرب ٣١
 تلوث التربة الزراعیة  ٣٢

 تلوث  الھواء الجوي وحمایتھ    
 عوادم السیارات والمحركات  ٣٣
 حرق النفایات والمخلفات ٣٤
 زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو  ٣٥
 استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة  ٣٦
 االحتباس الحراري ٣٧
 الغازات المنبعثة من المصانع ٣٨
 التلوث الضوضائي ٣٩

  مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً 
 الطاقة الكھربیة

 مصادر الطاقة الكھربیة  ١
 استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة ٢
 األجھزة الكھربیة المنزلیة  ٣
 مشكالت نقص وضعف الطاقة الكھربیة ٤
 مشكالت ھدر الطاقة الكھربیة ٥
 ترشید استھالك الطاقة الكھربیة ٦

  الطاقة الشمسیة
 تقنیة االستفادة من الطاقة الشمسیة ٧
 الخالیا الشمسیة  ٨
 استخدامات الطاقة الشمسیة ٩

 الطاقة النوویة
 النوویة لألغراض السلمیة المفاعالت ١٠
 استخدامات الطاقة النوویة ١١
 إیجابیات وسلبیات الطاقة النوویة ١٢

 ومصادرھا الطاقة الحراریة
 مصادر الطاقة الحراریة ١٣
 استخدامات الطاقة الحراریة ١٤
 تقنیة األجھزة الحراریة ١٥
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القضایا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنیة والمجتمع  الصورة النھائیة لقائمة)  ٢( ابع  لحق ت 

في والبیئة التي تم التوصل إلیھا والتي ینبغي أن تتضمنھا مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  
  الجمھوریة الیمنیة

 القضایا والمشكالت الرئیسة والفرعیة م
 مصادرھا واستخداماتھا..الطاقة: ابعاً تابع 

 الطاقة الصوتیة
 تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة ١٦
 تقنیة أجھزة الطاقة الصوتیة  ١٧

  الطاقة الضوئیة
 تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة ١٨
 )اإلنارة ( تقنیة أجھزة الطاقة الضوئیة  ١٩
 طاقة الریاح واالستفادة منھا  ٢٠

 التقنیة الحربیة:  امناً 
 بریة ، بحریة ، جویة (األسلحة التقلیدیة  ١
 األسلحة النوویة               ٢
 األسلحة الكیمیائیة ٣
 األسلحة البیولوجیة ٤

           الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات:  اسعاً 
 األقمار الصناعیة واستخداماتھا   ١
 المحطات والسفن الفضائیة  ٢
 تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر  ٣
 الحاسبات واألجھزة اإللكترونیة   ٤

 أجھزة اإلرسال واالستقبال
 الرادیو  وأجھزة التسجیل  ٥
 التلفزیون والقنوات الفضائیة ٦
 الرادار  وأجھزة المراقبة   ٧
 ...تلفون ، فاكس، انترنت( أجھزة االتصال  ٨

 ً    تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل : عاشرا
 ..)بریة ، بحریة ، جویة ( وسائل النقل المتنوعة  ١
 اآلالت والمعدات المتنوعة  ٢

     العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة: حادي عاشر 
 أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة ١
 والتقني دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي ٢
 خطوات البحث والتفكیر العلمي ٣
 أخالقیات العلم والعلماء ٤
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  ) ٣( ملحق 
 

 تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة) بطاقة (  أداة

 ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة الیمنیة فيفي الجمھوریة          
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  الجمھوریة الیمنیةفي تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  أداة)  ٣( ملحق 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول
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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      منھاالقذارة والوقایة 
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 الجمھوریة الیمنیةفي تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  أداة)  ٣( ملحق  تابع
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول
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الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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              سوء التغذیة واإلفراط (األمراض المتعلقة بالغذاء وسبل الحمایة 

              
              

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              

               )منع أو مساعدة على الحمل 
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 الجمھوریة الیمنیةفي تحلیل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانویة  أداة)  ٣( ملحق  تابع
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
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تكـ
ال
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سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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               في الطب
               في ھذا البعد

                                                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              

                )أطفال األنابیب 
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة)  ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 التناولنطاق  أسلوب التناول  شكل التناول التناول
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 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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               في ھذا البعد
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

               .... معلباتألبان ، عصائر ، 
              

               مصادر الغذاء وأسالیب حفظھ وتخزینھ
              
              

               الزراعة باستخدام الصوبات الزجاجیة
              
              

               في ھذا البعد
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة)  ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
ـر
تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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           المخاطر والمعالجات 
              
              
              
              

                في ھذا البعد
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              
              

              تطبیقات استخدامات المواد  والعناصر في الصناعات 

              
              

                في ھذا البعد
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  مقررات العلوم أداة تحلیل محتوى)  ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة 

 

  
  
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
ـر
تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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      الحمایة والمعالجات  
              

               الصحراوي ونقص مساحة األراضي الزراعیة
               الزحف العمراني على األرض الزراعیة 

              
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              

               استنزاف الموارد والخامات الطبیعیة
              

               
               الزالزل والبراكین واألعاصیر والفیضانات     

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              
              

               مخلفات زیوت السیارات والمحركات
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة ) ٣( ملحق تابع 
 ي ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئةف

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
ـر
تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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     الحمایة والمعالجات  
              
              

               أشعة المیكرویف الناتجة عن الھاتف المحمول وأفران الطبخ 

              
               

               األمراض
التلفزیون محطات الھواتف المحمول و

 وخطوط الضغط الكھربائي العالي وأجھزة كشف الحقائب
              

              
              
              
              

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
               المواد الحافظة لألغذیة وأضرارھا 

               استخدام مواد كیمیائیة لإلسراع في إنضاج الفواكھ
               حفظ وتعلیب األغذیة بطرق ومواد غیر صحیة 
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة ) ٣( ملحق تابع 
 ي ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئةف

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
ـر
تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح

را
لتك
ا

سبة ر
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 الحمایة والمعالجات      
              
              
              
              
              

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              

               زیادة تركیز ثاني أكسید الكربون في الجو 
               استخدام الفحم والحطب في الوقود والتدفئة 

              
              
              

                في ھذا البعد
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 الجمھوریة الیمنیة في بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة)  ٣( ملحق ابع ت
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
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تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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  مصادرھا واستخداماتھا 
              
              

               استخدامات الطاقة الكھربیة في الحیاة
              

               ت نقص وضعف الطاقة الكھربیة
              
              

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              
              

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
               المفاعالت النوویة لألغراض السلمیة
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة)  ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول

ار
ـر
تكـ
ال

ـبة 
سـ
الن

 

 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح
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  مصادرھا واستخداماتھا 
              
              
              
              

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
               تطبیقات استخدام الطاقة الصوتیة في الحیاة

              
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

               تطبیقات استخدامات الطاقة الضوئیة في الحیاة
               )اإلنارة 

              
               في ھذا البعد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
               )بریة ، بحریة ، جویة  
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة)  ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول
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                في ھذا البعد
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                   الفضاء واالتصاالت وااللكترونیات

              
              

               تقنیة أجھزة وآالت اإلبصار والتصویر 
              

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
              
              
              

               ...تلفون ، فاكس، انترنت
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: في ھذا البعد
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 الجمھوریة الیمنیةفي بالمرحلة الثانویة  تحلیل محتوى مقررات العلوم أداة ) ٣( ملحق تابع 
 في ضوء مدخل العلم والتقنیة والمجتمع والبیئة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 لرئیسة والفرعیة
 نطاق التناول أسلوب التناول  شكل التناول التناول
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 محلي عالمي  موجـز تفصیلي ضمني صریح

را
لتك
ا

نس ر
ال را بة
لتك
ا

نس ر
ال را بة
لتك
ا

نس ر
ال را بة
لتك
ا

نس ر
ال را بة
لتك
ا

نس ر
ال

را بة 
لتك
ا

نس ر
ال

    تقنیة اآلالت والمعدات ووسائل النقل  بة 
               ..)بریة ، بحریة ، جویة 

              
               في ھذا البعد
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                والمجتمع والبیئة
               أثر العلم والتقنیة في المجتمع والبیئة

               دور العلماء والمجتمع في التطور العلمي والتقني
              
              

               في ھذا البعد
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   قائمة أسماء السادة المحكمین للنسخة األولیة لل 
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 )  ٤( ملحق                  
ً ) أ(   لقائمة لللصورة األولیة  المحكمینالسادة أسماء  :أوال

 
 التخصص ومكان العمـل              االســــــــــم           م
 ـ كلیة التربیة  جامعة الحدیدة شاركأستاذ الفیزیاء الم شاكر األلوسيأحمد نوري . د  ١
 مناھج وطرائق تدریس العلوم جامعة عدن  حاضرم أحمد علي حیدرة سالم   . أ ٢
 أستاذ الكیمیاء المساعد ـ كلیة التربیة ، جامعة الحدیدة  بدر إسماعیل عبد الرزاق . د  ٣

مشرف تربوي مادة األحیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم    بدریة أحمد محمد بقش. أ  ٤
 الحدیدة           

 أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم جامعة تعز جمیل منصور احمد الحكیمي . د  ٥

مشرف تربوي مادة األحیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم    جمیل عبده طالب. أ  ٦
 الحدیدة           

مشرف تربوي مادة األحیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم  الحدیدة            جود محمد أحمد الرازحي . أ  ٧

مدرس مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ المعھد  العبدليعلي عبده حمود . أ  ٨
 العالي إلعداد المعلمین ، الحدیدة

أستاذ مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ المعھد إلعداد  خالد أحمد عمر  خان . د  ٩
 المعلمین الحدیدة 

أستاذ الكیمیاء الحیویة المساعد ـ كلیة العلوم الطبیة ، جامعة  هللا خلیل خلیل عبد. د  ١٠
 الحدیدة 

مشرف تربوي مادة األحیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم ،  خلیل محمد حمود المقدم. أ  ١١
 الحدیدة 

 أستاذ الفیزیاء المساعد ـ كلیة التربیة  جامعة الحدیدة باري عبد المحمد ریاض . د  ١٢

مشرف تربوي مادة الكیمیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم   طارق قاید عقالن .أ  ١٣
 الحدیدة

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ورئیس مركز  الحكیميعبد الحكیم محمد أحمد . د ١٤
 التأھیل كلیة التربیة جامعة تعز 

مشرف تربوي مادة الكیمیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم   عبد السالم المحب . أ  ١٥
 الحدیدة

قسم  أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ورئیس محمد عثمان المخالفي   ع د هللا. د  ١٦
 المناھج كلیة التربیة جامعة تعز

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة   عبد الودود ھزاع . د  ١٧
 جامعة الحدیدة 

عبد الوارث عبده سیف . د  ١٨
  الرازحي

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة  
  جامعة الحدیدة
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  صورة األولیة للقائمة أسماء السادة المحكمین لل:أوال تابع 
 

 أستاذ الكیمیاء المساعد ـ كلیة التربیة ، جامعة الحدیدة عبده قاید علي الصغیر. د  ١٩
 أستاذ مساعد تقنیات التعلیم ـ كلیة التربیة  جامعة الحدیدة الدین حسن معاد عز. د  ٢٠

العضویة المساعد ـ كلیة العلوم الطبیة ، أستاذ الكیمیاء  عطاء إبراھیم عطاء. د  ٢١
 جامعة الحدیدة

إدارة التربیة والتعلیم مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ  علي حسن االحمدي.  د ٢٢
 بالمدینة المنورة

أستاذ مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة   علي حمید معاد. د  ٢٣
 جامعة الحدیدة

أستاذ مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم كلیة المعلمین  غازي المطرفي . د ٢٤
 بمكة المكرمة 

 ـ كلیة التربیة  جامعة الحدیدة شاركأستاذ الفیزیاء الم القیسيناصر غازي یاسین . د  ٢٥

مشرف تربوي مادة الكیمیاء ـ إدارة التربیة والتعلیم   مریم حسن . أ  ٢٦
 الحدیدة

 ورئیس قسم العلوم التربویة أستاذ مساعد تقنیات التعلیم  محضار أحمد حسن الشھاري . د  ٢٧
 كلیة التربیة  جامعة الحدیدة 

 محمد األمین أحمد . د  ٢٨
أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة  

جامعة ورئیس دائرة تقویم وتطویر األداء األكادیمي 
 الحدیدة

 أستاذ علم األحیاء المساعد كلیة العلوم جامعة تعز  محمد العزي محیمید.د  ٢٩
 .   كلیة المعلمین بأبھا/ محاضرمحمد بن صالح أحمد الحیدي                . د ٣٠

أستاذ مساعد مختبرات ـ كلیة العلوم الطبیة ، جامعة  عجیلي  هللا  محمود عبد. د  ٣١
 الحدیدة 

 مستشار مادة العلوم ـ  إدارة التربیة والتعلیم ، الحدیدة طاھرنبیلة علي . أ  ٣٢

إدارة التربیة والتعلیم مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ  أحمد فقیھي علي یحى .  د  ٣٣
 جازان 

٣٤ Bob Yager   جامعة أیوا الوالیات المتحدة األمریكیة 
٣٥ Glen Aikenhead   جامعة أوتاوا كندا 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  - ٣٠٣ -                                                 
 
 
 
 

ً ) ب(  أسماء السادة  محكمي بطاقة التحلیل: ثانیا
 
 التخصص ومكان العمـل              االســــــــــم           م
 أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم جامعة تعز جمیل منصور احمد الحكیمي . د  ١

العالي أستاذ مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ المعھد  خالد أحمد عمر  خان . د  ٢
 الحدیدة بإلعداد المعلمین 

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة    عبد الوارث عبده سیف الرازحي. د  ٣
  جامعة الحدیدة

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة   عبد الودود ھزاع . د  ٤
 جامعة الحدیدة 

أستاذ مساعد مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة   علي حمید معاد. د  ٥
 جامعة الحدیدة

 ورئیس قسم العلوم التربویة أستاذ مساعد تقنیات التعلیم  محضار أحمد حسن الشھاري . د  ٦
 كلیة التربیة  جامعة الحدیدة 

أستاذ مشارك مناھج وطرائق تدریس العلوم ـ كلیة التربیة   محمد األمین أحمد . د  ٧
 جامعة الحدیدةورئیس دائرة تقویم وتطویر األداء األكادیمي 

 
 


