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تطوير حمتوى منهج الكيمياء باملرحلة الثانوية يف ضوء معايري 
 التطبيقات احلياتية
 محمد بدر محمد إسماعيل

 ( كيمياء بمعهد بني مزار الثانوي بنينأمعلم أول )

 
 مستخلص البحث

ولتحقيق ذلك احلياتية  هج الكيمياء يف ضوء معايري التطبيقاتمنحمتوى إىل تطوير  البحث احلاليهدف 

اء للصفوف الثالثة قات احلياتية حملتوى منهج الكيميقام الباحث بإعداد قائمة معايري ومؤشرات التطبي

بطة به تموعة من املؤشرات املر( معايري يندرج حتت كل معيار جم9اليت تضمنت عدد )باملرحلة الثانوية 

قائمة وية يف ضوء الكيمياء يف املرحلة الثان تحليل حمتوى منهج، وقام ب( مؤشر78حيث بلغ عدد املؤشرات )

قائمة التطبيقات حث توى منهج الكيمياء، وككلك دعد الباحملاحلياتية  معايري ومؤشرات التطبيقات

تضمنت يقات احلياتية واليت بقائمة معايري ومؤشرات التط يف ضوءالكيمياء  حملتوى منهجاحلياتية 

التطبيقات قائمة  ضوء هج الكيمياء يف املرحلة الثانوية يفتحليل حمتوى منقام ب( تطبيق حياتي ، و177)

للصفوف الثالثة باملرحلة  ظهرت نتائج حتليل حمتوى كتب الكيمياءد..وقد الكيمياء حملتوى منهجاحلياتية 

كيمياء مل يتم تناوهلا حملتوى منهج القات احلياتية بالتطبي ت املرتبطة( من املؤشرا%71الثانوية دن )

( تطبيق 49ب هي )تطبيقات املتضمنة مبحتوى هكه الكتيف كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية ، ودن عدد ال

 ملقرتحا لباحث ببناء اإلطار(. وعلى ضوء هكه النتائج قام ا%28( تطبيق حياتي بنسبة )177من )

(Frame Workلتطوير ) الثانوية املرحلة ة لطالباحلياتي معايري التطبيقات ضوء يف الكيمياء منهج 

 الثالثة. بالصفوف

 التطبيقات الحياتية ، منهج الكيمياء ، معايير  توى محال الكلمات المفتاحية : تطوير
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Developing the content of the chemistry curriculum at the 

secondary stage in the light of the standards of life 

applications 
Mohamed badr Mohamed Ismael 

A teacher of chemistry at Bani Mazar Secondary School for Boys 
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Abstract 
The purpose of the study is developing the chemistry curriculum in light 

of the standards of life applications. To achieve this, the researcher 

prepared a list of standards and indicators of life applications for the 

content of the chemistry curriculum for the three grades in the 

secondary stage which included a number (9) standards that fall under 

each criterion, a set of indicators related to it, where the number of 

indicators reached (78) indicators. He also analyzed the content of the 

chemistry curriculum at the secondary stage in light of the list of 

standards and indicators of life applications for the content of the 

chemistry curriculum. The researcher also prepared a list of life 

applications for the content of the chemistry curriculum in light of the 

list of standards and indicators of life applications which included (177) 

Life Applications. He analyzed the content of the chemistry curriculum 

at the secondary stage in light of the list of life applications for the 

content of the chemistry curriculum. The results of analyzing the 

content of chemistry books for the three grades at the secondary stage 

showed that (71%) of the indicators related to life applications of the 

chemistry curriculum content were not covered in the chemistry books 

for the secondary stage, and that the number of applications included 

with the content of these books is (49) of (177) life application (28%(. 
In the light of these results, the researcher built the proposed framework 

to develop the chemistry curriculum in light of the standards of life 

applications for secondary school students in the three grades. 

Key words: Development, Curriculum, Chemistry, Standards, Life 

applications. 
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 مقدمة 

ة جبميع جوانب احلياة متسارعة يف خمتلف اجملاالت املرتبطيشهد العامل املعاصر تطورات علمية مكهلة و    

لكيمياء بكل ما هو هتمام واضعي املناهج وخباصة مناهج ا،  هكا التطور العلمي ددي إىل ضرورة االيومية 

 حياته اليومية . ه يفية ويف نفس الوقت يفيدجديد وحديث يفيد املتعلم يف زيادة معارفه العلم

كه املكونات مع بعضها سة مكونات البيئة وتركيبها وتفاعل هإن علم الكيمياء هو ذلك العلم املعين بدرا    

كا ميكن حتضري صور اعد احلاكمة هلكه التفاعالت ، وبالبعض بفعل الطاقة ، وذلك بهدف التعرف على القو

املصنعة واألدوية  يتم التعامل يوميًا مع البوليمراتوجديدة من مواد مل توجد من قبل يف الطبيعة ، 

م دساسي يتمركز حوله دة ، لكلك فإن علم الكيمياء هو علواألصباغ واملبيدات احلشرية على دنها مواد موجو

 .1(1،  2009، نها حممد النجدي ، باقي العلوم بل احلياة نفسها) حممد حلمي النجدي

وت واخلمور وصناعة لصناعات كاستخراج العطور والسكر والزيبعض اوقد برع قدماء املصريني يف      

ن هلم دور عظيم يف وصناعة الطالء والصبغة ، كما كا الزجاج وتلوينه ودباغة اجللود بأنواعه املختلفة

وا يستخرجونه ن كتعدين الكهب والنحاس الكي كانحتضري بعض دنواع السموم واألدوية وصناعة التعدي

ال شبه اإلمجاع الكي دل على براعتهم يف جمال الكيمياء إلنحاس بواسطة الفحم ، وليس دبإرجاع كربون ا

ري فرعوني قديم يقول بأن دصل كلمة كيمياء هو مص توصل إليه الباحثون يف جمال تاريخ العلوم والكي

رض بها األ" ويقصد Chem( إن كلمة كيمياء مأخوذة من "حيث يقول إدوارد ثورب يف كتابه )تاريخ الكيمياء

وكلمة كم  " ومعناها األرض السوداءkam itرضهم كمت "السوداء ومعروف دن قدماء املصريني كانوا يسمون د

لمة "كم" حتى دصبحت جها وقد حور حتويرًا بسيطًا يف كتعطي مدلواًل دن درض مصر درض خصبة غنية يف إنتا

 (.16ـ15، 2002كيمياء ) نزار شفيق محود ، 

عليم ور مناهج الكيمياء على ت( دنه من املهم دال يقتصر د Ngozi& Norman,2006,11)ويككر  

اة الطالب يف الصحة اء وربط تطبيقات العلم بأسلوب حيالكيمياء بل جيب دن حيدث التعلم من خالل الكيمي

 غريها من التطبيقات .والغكاء والشراب واملالبس واأللوان والديكورات و

برز املشروعات اليت تؤدي إىل مية واملعايري العربية والعاملية من دة للرتبية العلكما تعد املعايري القومي   

ن دهم األسس اليت يتم يف يها وبالتالي فإن املعايري تعد محتقيق األهداف اليت يسعى اجملتمع إىل الوصول إل

صر ظهرت ع( إنه يف هكا ال19-1، 1998ر سليم ،ضوئها تطوير مناهج الكيمياء حيث يرى ) حممد صاب

                                                 

 ، السنة ، رقم الصفحة(. اتبع الباحث طريقة التوثيق اآلتية )اسم املؤلف 1
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 مبرور الوقت ، لكلك ات العاملية وتزداد الفجوة اتساعًافجوة واسعة بني مناهج العلوم الطبيعية واملستوي

 تعو  تقدمنا وتهدد يم العام لكي نواجه التحديات اليتفنحن يف حاجة إىل تطوير املناهج يف مراحل التعل

 د العامل.تلف بالكياننا وتوفر ميزة تنافسية مع باقي الطالب يف خم

رية حملتوى مادة ( ، ووثيقة املستويات املعيا2004عليم ،وتؤكد معايري حمتوى الكيمياء بقطر)هيئة الت   

ملية ( ، واملعايري العا2009مان جودة التعليم واالعتماد،العلوم للتعليم قبل اجلامعي )اهليئة القومية لض

د من املعايري واملؤشرات وت هكه الوثائق على العديث احتعلى دهمية التطبيقات احلياتية لعلم الكيمياء حي

 اليت تهتم بالتطبيقات احلياتية هلكا العلم.

اليت استضافت مؤمتر  ة من خالل عقد املؤمترات منها قطرواهتمت الكثري من الدول بالكيمياء التطبيقي   

ملتقدمة الكيمياء ا لي اخلامس يفاملؤمتر الدو، وُعقد يف مصر 2012الكيمياء البحتة والتطبيقية 

، ومت  2014دكتوبر  23 - 21يف الفرتة من  لقومي للبحوثوالكي نظمه املركز ا والكيمياء التطبيقية

، والكيمياء ودورها يف اتها، والكيمياء وتكنولوجيا النانوالكيمياء العضوية وتطبيقتناول املوضوعات )

ياء احليوية عات النامية، والكيمهوض باجملتمالزراعية والصناعية والن استغالل املخلفات

بيقية يف جدة يف الفرتة من كما عقد املؤمتر األول للكيمياء التط،جلسات املؤمتر  الدوائية ( يفوالكيمياء

  .2015نوفمرب  18-19

ناهج الكيمياء ها احلياتية ، وضرورة تضمينها يف ميتضح مما سبق دهمية ربط الكيمياء بتطبيقات    

لو شيئًا يوجد حولنا إال مياء يف مجيع مناحي احلياة ، فال خيية ، وذلك نظرد لدخول الكيباملرحلة الثانو

القة بني احلقائق وجية ، وبالتالي ضرورة إبراز العوله صلة بالكيمياء وتطبيقاتها العلمية والتكنول

يم مبناهج الكيمياء فاهالعملية كجزء دساسي يف تقديم امل واملفاهيم الكيميائية وبني تطبيقاتها يف احلياة

 باملرحلة الثانوية .

 : مشكلة البحث 

وضوعات مادة الكيمياء كيمياء صعوبات يف فهم الطالب لبعض مالحظ الباحث من خالل عمله كمعلم ملادة ال     

)منري ات كدراسة فق مع ما دشارت إليه بعض الدراسلعدم تضمينها بعض التطبيقات احلياتية ، وهكا يت

( و)حممود 2008ل ، )دسامة دمحد جربي( ، 196، 2006، )دحالم الباز حسني ،  (409،  2004موسى ،

 2014ناصر ،، )علي حسن عبد ال (112، 2011،)فاطمة العمورية ، (168،  2008سيد دبوناجي ، 

فاف مادة الكيمياء يف فهم مادة الكيمياء ، وذلك جل ( إىل وجود صعوبات لدى طالب املرحلة الثانوية107،

نهاية األمر إىل احلفظ  لم الكيمياء يف احلياة، فيؤدي يفم ارتباطها حبياتهم وغياب الدور الوظيفي لعلعد
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اسي ، وهكا يؤثر يف ختبارات النهائية خخر العام الدراآللي للمعلومات دون فهمها من دجل النجاح يف اال

ات احلياتية يف كتب الكيمياء قالع للردي حول دهمية التطبيكما قام الباحث باستط ، قدرتهم التحصيلية

دشارت النتائج ( معلمني من حمافظات خمتلفة ، و9) والكي مت تطبيقه على بعض معلمي الكيمياء وعددهم

الب ، ودن مناهج ء ال ترتبط بدرجة كافية حبياة الطإىل اتفا  معلمي الكيمياء على دن مناهج الكيميا

 قات احلياتية لعلم الكيمياء.يالكيمياء حتتاج إىل إعادة بناء يف ضوء التطب

ثانوية يتكون ( طالب من طالب املرحلة ال17ع للردي على )باإلضافة إىل ذلك قام الباحث بإجراء إستطال    

( %76إىل دن ) قات احلياتية ، ودشارت النتائج( سؤال وذلك للتعرف على مدى معرفتهم بالتطبي15من )

 ات احلياتية لعلم الكيمياء . قمن الطالب مل يتوفر لديهم معرفة بالتطبي

كلة الدراسة يف لكيمياء يف حياة الطالب حتددت مشونظرًا ألهمية التطبيقات احلياتية حملتوى منهج ا

علم الكيمياء يف ت احلياتية وإظهارالدور الوظيفي لقصور مناهج الكيمياء احلالية يف تناول التطبيقا

 حياة الطالب.

 -جابة على األسئلة التالية :باحث باإلوللتصدي هلكه املشكلة قام ال 

لثالثة باملرحلة ى منهج الكيمياء لطالب الصفوف اما معايري ومؤشرات التطبيقات احلياتية حملتو (1

 الثانوية ؟.

لصفوف الثالثة تية يف حمتوى مناهج الكيمياء لما مدى توافر مؤشرات معايري التطبيقات احليا (2

 باملرحلة الثانوية ؟

وء مؤشرات معايري مياء لطالب املرحلة الثانوية يف ضاحلياتية حملتوى منهج الكيما التطبيقات  (3

 ل املنهج املطور ؟.التطبيقات احلياتية واليت ميكن تقدميها من خال

ثانوية يف حمتوى نهج الكيمياء لطالب املرحلة الما مدى توافر التطبيقات احلياتية يف حمتوى م (4

 رحلة الثانوية ؟.ملمناهج الكيمياء للصفوف الثالثة با

انوية يف ضوء معايري ب الصفوف الثالثة باملرحلة الثما اإلطار املقرتح حملتوى منهج الكيمياء لطال (5

 التطبيقات احلياتية ملنهج الكيمياء؟

 هدف البحث إىل تعّرف : -: دهداف البحث 
 لثانوية .انهج الكيمياء لطالب املرحلة معايري ومؤشرات التطبيقات احلياتية حملتوى م (1
ب املرحلة ة يف حمتوى منهج الكيمياء لطالمدى توافر معايري ومؤشرات التطبيقات احلياتي (2

 الثانوية.
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 ملرحلة الثانوية.لالزمة لطالب الصفوف الثالثة باالتطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيمياء وا (3
لثالثة باملرحلة االكيمياء لطالب الصفوف  مدى توافر التطبيقات احلياتية يف حمتوى منهج (4

 الثانوية.
ضوء معايري ة يف لصفوف الثالثة باملرحلة الثانويصورة اإلطاراملقرتح يف منهج الكيمياء لطالب ا (5

 . التطبيقات احلياتية هلكا العلم
 : دهمية البحث- 

تفيد منها مصممي اتية حملتوى منهج الكيمياء يستقديم قائمة مبعايري ومؤشرات التطبيقات احلي (1

 الثانوية . يف تطوير مناهج الكيمياء للمرحلة املناهج
صفوف الثالثة ج الكيمياء والالزمة لطالب التقديم قائمة بالتطبيقات احلياتية حملتوى منه (2

 ياء .باملرحلة الثانوية ميكن دن تفيد معلمي الكيم
ميكن  ت احلياتيةرحلة الثانوية يف ضوء التطبيقاتقديم إطار مقرتح حملتوى منهج  الكيمياء للم (3

 دن يفيد مصممي مناهج الكيمياء يف تطويرها.
لتعلم وزيادة ياتهم مما يزيد من دافعيتهم لتقديم منهج يربط الطالب ببيئتهم ويفيدهم يف ح (4

 حتصيلهم العلمي.

  د اآلتية :البحث على احلدو دقتصر -: البحثحدود 

ء لطالب املرحلة الكيميااتية حملتوى منهج املعايري واملؤشرات اخلاصة بالتطبيقات احلي (1

 الثانوية.
قائمة املعايري اخلاصة  يف ضوءباملرحلة الثانوية  ةالثالثالكيمياء بالصفوف  كتب حتليل (2

 (.2017طبعة ) ياتية حملتوى منهج الكيمياء ،بالتطبيقات احلياتية ،وقائمة التطبيقات احل
 : مصطلحات البحث-  

 Curriculum development :تطوير املنهج

يمياء لطالب املرحلة ليت من شأنها إعادة صياغة منهج الكيعّرف إجرائيًا : مجيع اخلطوات اإلجرائية ا    

 تقويم .ية من دهداف املنهج وانتهاءًا بالالثانوية يف ضوء معايري التطبيقات احلياتية بدا
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 -:Life applications of Chemistryالتطبيقات احلياتية للكيمياء 

انوية واليت تدخل يف كثري التكنولوجية للكيمياء باملرحلة الثتعرف إجرائياً بأنها : التطبيقات العلمية و   

 حل مشكلة دو إاجاز تمع من خالل ممارسة الفرد هلا يفمن نواحي احلياة وهلا تأثري على حياة الفرد واجمل

 عمل ما دو اكتشاف استخدامات جديدة هلا .

 :Life Applications Standardsحلياتية معايري التطبيقات ا

صل إليه املتعلم من معارف  بأنها : عبارات تصف ما جيب دن يُتعّرف معايري التطبيقات احلياتية إجرائيًا   

نهج الكيمياء بطة بالنواحي احلياتية حملتوى ممرتبطة بالتطبيقات العلمية والتكنولوجية املرت

 . للصفوف الثالثة باملرحلة الثانوية

 :The Framework of the Chemistry Curriculumاإلطار العام ملنهج الكيمياء 

د احملتوى الكي سيتم تعلمه وفق لتحديتضمن جمموعة من اخلطوات تُيعّرف إجرائيًا بأنه : ُخطة منظمة    

 ة.نهج الكيمياء باملرحلة الثانويدسس حمددة يف ضوء معايري التطبيقات احلياتية مل

 ي يتمثل يف :والك احلالي البحث يف لوصفيا املنهج مت استخدام  -: البحث منهج- 

استطالع بعض و عض الدول العربية واألجنبية ،معايري مناهج الكيمياء يف باالطالع على  (1

التطبيقات  لك إلعداد قائمة مبعايري ومؤشراتاملشروعات العاملية يف جمال مناهج الكيمياء وذ

 ية .احلياتية حملتوى منهج الكيمياء للمرحلة الثانو
عداد قائمة ياء ومناهج بعض الدول ، وذلك إلاإلطالع على بعض األدبيات اخلاصة بعلم الكيم (2

 ضوء قائمة معايري التطبيقات يف ياء لطالب املرحلة الثانويةى منهج الكيمالتطبيقات احلياتية حملتو

 احلياتية .
عناصره ، وذلك ة إعداد اإلطار املطور للمنهج واإلطالع على البحوث والكتب اليت تناولت كيفي (3

ة ملنهج تطبيقات احلياتيلكيمياء يف ضوء معايري ومؤشرات العداد التصور املقرتح لإلطار املطور ملنهج اإل

 الكيمياء باملرحلة الثانوية .
 البحث ددوات :-  

 للتحلي  املرحلة الثانويةحملتوى منهج الكيمياء يف حلياتيةا ومؤشرات التطبيقات معايري قائمة (1

 . الثانوية باملرحلة ثةالثال بالصفوف الكيمياء كتب حمتوى
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توى منهج الكيمياء يف حمل احلياتية مؤشرات التطبيقاتو دداة حتليل يف ضوء قائمة معايري (2

 املرحلة الثانوية.
ثالثة باملرحلة مياء الالزمة لطالب الصفوف القائمة التطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكي (3

 الثانوية .
مة لطالب الصفوف ة حملتوى منهج الكيمياء الالزدداة حتليل يف ضوء قائمة التطبيقات احلياتي (4

 الثالثة باملرحلة الثانوية .
حملتوى منهج  احلياتية ومؤشرات التطبيقات مة معايرياملقرتح للمنهج املطور يف ضوء قائ التصور (5

 . الكيمياء للصفوف الثالثة باملرحلة الثانوية
 : ددبيات البحث 

لكيمياء واألسباب لعلوم ، واالهتمام بتطوير مناهج اتتناول ددبيات البحث حركة إصالح مناهج ا    

 تية.لكيمياء ثم معايري التطبيقات احليات احلياتية لالداعية لكلك ، والتطبيقا

 د ( حركات إصالح مناهج العلوم 

ة اليت جعلتها تتماشى مع ملختلفة بالعديد من اجلهود اإلصالحيقد حظيت مناهج العلوم يف دول العامل ا       

هداف الرتبوية لكل بلد صّبت هكه اجلهود يف بوتقة حتقيق األومتطلبات كل عصر. وان ، التطورات احلديثة

وظهرت العديد  كل عام إجياد الفرد املثقف علميًا بشبشكل خاص، وحتقيق هدف الرتبية العلمية املتمثل يف

 -من حركات إصالح مناهج العلوم ومنها :

 ( حركة العلم والتكنولوجيا واجملتمعSTS ()science 
technology&society,1982.) 

 ( العلم الكل األمريكيني :2061مشروع )Project (2061) 
  مشروع اجملال والتتابع والتناسقscope ,sequence and coordination,1995 

  املعايري القومية للرتبية العلميةNational science education 
standards(NSES) (1996) . 

 العديد يف القومية املعايري بناء يف ةاألمريكي للتجربة مشابهة شاريعم قامت العربي الوطن صعيد وعلى       

ة لضمان جودة كما قامت اهليئة القومي ، 2003 عام للتعليم يةالقوم املعايري صدرت مصر الدول ففي من

قام  2016ام ، ويف ع 2009رية حملتوى مادة العلوم عام التعليم واالعتماد بوضع وثيقة املستويات املعيا

ج العلوم للتعليم قبل مصفوفة معايري ومؤشرات حمتوى مناه مركز تطوير املناهج  واملواد التعليمية  بإعداد
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 معايري قطر لةبدو هيئة التعليم عن 2004 عام يف صدر ربيةالع اخلليج دول مستوى اجلامعي ، وعلى

الرتبية  ،  كما قامت وزارة التعليم، فوفص مجيع يف الطبيعية العلوم وادمل احملتوى معايري تضمنت اليت العلوم

 من رياض األطفال وحتى بوضع معايري املنهج الوطين 2017والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 الثاني عشر.   

تهيئة العلوم على  دريس العلوم حيث دكدت حركات إصالحيتضح مما سبق دهمية معايري الرتبية العلمية يف ت

على الطالب دن يعرفوه  ، وما جيب التكيف مع احلياةة الستخدام العلم لتحسني حياتهم اخلاصة والطلب

 حتقيق اجلودة الشاملة ذلك لتحقيق تعلم فّعال واليت تؤدي إىلوويكونوا قادرين على عمله يف العلوم ، 

 للتعليم.

 ب ( معايري التطبيقات احلياتية للكيمياء

يم الكيمياء فيها باملعايري ة دو النامية على دن تواكب برامج تعلاء املتقدمحرصت العديد من الدول سو   

جملال العلمي سة القومية مع غريها من الدول يف االعاملية لتعليم الكيمياء وذلك ملواجهة املناف

ر لعلمية يف ظل التطوستيعاب التطبيق العلمي للمعرفة اوالتكنولوجي ، وللتأكد من قدرة املتعلمني على ا

 العلمي السريع .

ياء قصور يف مناهج الكيم( إىل العديد من نواحي ال107، 2014وقد توصل )علي حسن عبد الناصر ،    

لك يف تدني تناول انب الوظيفي لعلم الكيمياء وظهر ذمنها إغفال املهارات العملية ، وعدم إبراز اجل

املناهج ببيئة الطالب  اء ، وعدم ارتباطعلم الكيمياملؤشرات اليت توضح اجلانب الوظيفي والتطبيقي ل

 وحياتهم اليومية

ال دراسي بالبيئة ناهج على دن يرتبط احملتوى يف دي جمحيث دشارت املستويات املعيارية حملتوى امل    

جتماعي من حياة دن خياطب احملتوى البعد الشخصي واالو واجملتمع والتكنولوجيا احمليطة باملتعلم ،

جية )وزارة الرتبية ية والتطبيقية والعملية والتكنولواملتعلم ، ودن حيقق التوازن بني اجلوانب النظر

 2009لتعليم واالعتماد ، (،)اهليئة القومية لضمان جودة ا198،  2003والتعليم اجمللد األول ، 

،20.) 

وتوظيف املنهج ملساعدة  يارية للمنهج بالتطبيقات احلياتية ،ح اهتمام املستويات املعوبالتالي يتض    

ول العربية واألجنبية املستويات املعيارية يف بعض الد الطالب يف حياتية اليومية، لكا مت اإلطالع على

 وء هكه املستويات املعيارية.إلعداد قائمة مبعايري التطبيقات احلياتية يف ض
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 كلك:ير منهج الكيمياء واألسباب الداعية لج ( تطو 

لعشرين لعلوم للقرن احلادي وا( إىل ضرورة دن تكون مناهج ا19-1،  1998يشري )حممد صابر سليم ،     

كه املناهج للتجريب لعلم والتكنولوجيا ، ودن ختضع همناهج ديناميكية سريعة التغري تستثمر إمكانات ا

 ريات املتسارعة .املتغ املستمر والتعديل مبا يتمشى مع

ية يف خمتلف املراحل نامية بتطوير مناهج العلوم املدرسولقد مت االهتمام يف بلدان كثرية متقدمة و    

وى تكون فيه دقوى االرتقاء بتلك املناهج إىل مست التعليمية ، واستهدف هكا التطوير بدرجة دساسية

لى مواكبة التدفق الفرد واجملتمع ، ودكثر قدرة عت ارتباطًا ومواءمة لواقع احلياة وهلا صلة حباجا

 (.22، 2005الرمحن النجدي وخخرون ،  املعريف والتقدم العلمي والتكنولوجي )دمحد عبد

(على األهمية 5،  2012( ، )دكرم حسن حممد ، 5- 4، 2001ويؤكد )حمسن حامد فراج ،     

تطبيقي للعلم وإظهار ة وضرورة إبراز الدور اللثانويالوظيفية ملناهج الكيمياء اليت تدرس باملرحلة ا

ل من دجل إعداد من دهم دهداف هكه املرحلة العم طبيعته الواقعية ، وارتباطها حبياة الطالب ألن

 املواطنني وليس إعداد العلماء .

قصور اليت دظهرتها مناهج الكيمياء : تاليف نواحي ال لكلك فإن من دهم األسباب الداعية لتطوير     

تالحقة واملستجدات اليت ت اجملتمعية والثورات العلمية املنتائج تقويم مناهج الكيمياء ، ومواكبة التغريا

ور الوظيفي للكيمياء ، العملية الرتبوية ، وإبراز الد طردت يف جمال الكيمياء رغبة يف االرتقاء بواقع

هارات العملية واالستقصاء كة يف امللم من خالل املشاروزيادة إجيابية الطالب يف عملية التعليم والتع

 ( .13-12،  2012العلمي )دكرم حسن حممد ، 

زيادة دافعية املتعلم إلبراز الدور الوظيفي للمنهج ، و يتضح مما سبق ضرورة تطوير منهج الكيمياء     

 نشودة .حلالية ؛ للوصول إىل األهداف املوتاليف دوجه القصور الناجتة من تقويم املناهج ا

 ( التطبيقات احلياتية للكيمياءد 

ساني تؤدي دورًا دساسيًا ا الوثيق جبميع مواقف النشاط اإلنالكيمياء كأحد العلوم الطبيعية وارتباطه     

 ليست ة ، فالكيمياءدوائه وما حييط به من تغريات كثرييف حياة اإلنسان ، فهي تدخل يف غكائه وكسائه و

 يوم . كل املرات مئات ديضا ء نواجههشي إنه ؛ فقط املخترب يف يعيش شيًئا
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 عاًما لستنيا مدار على ولكن ، اإلصالح ىلإ تقريًبا املستمرة الدعوات ددح العامة الكيمياء تاريخ ويعد     

 كيفيةب تقريًبا بالكامل معنية يه تنفيكها مت اليت اإلصالحات نإ ، حيث القليل سوى يتغري مل املاضية

 .     (Cooper; Klymkowsky,2013)تعلمه  جيب ما وليس ، املقرر تدريس

( إىل دن صعوبة 409،  2004حيث دشار )منري موسى ،املعقدة ، وتعترب مادة الكيمياء من املواد الصعبة و    

ائية اجملردة مثل ضمنها العديد من املفاهيم الكيميتعلم الكيمياء وعدم الرغبة يف دراستها يرجع لت

 ابة اإللكرتونية . والرابطة والسح اجلزيء واملول والتكافؤ

لثانوية يعود إىل تدني بية دراسة الكيمياء يف املرحلة اوقد دشارت بعض الدراسات إىل دن اخنفاض شع    

، 2011ة العمورية ،موسة )فاطمالطالب بصورة مل قدرة معلمي العلوم يف ربط الكيمياء بواقع حياة

112.)  

ناهج ( بضرورة إعادة تنظيم حمتوى م95، 2009ي ، وهبة اهلل عدل ويوصي )حمسن حامد فراج ،

 لتطبيقات للعمل على ة مثل املدخل التكنولوجي ومدخل االكيمياء باملرحلة الثانوية مبداخل دكثر فاعلي

لنفعية لعلم ه التطبيقية ومبا يؤكد الطبيعة ااختزال الفجوة بني العلم بصورته النظرية وصورت

 الكيمياء.

 ة هي اجلزء البسيط منإىل دن التطبيقات العملي (James j.Gallagher,2000,311)شريوي   

العامل احلقيقي هي ى الرغم من ربط األفكار اجملردة بالتطبيقات والكي ينال القليل من االهتمام ، عل

 األكثر دهمية لفهم وتطبيق املفاهيم العلمية .

دن يتم ؛ و التالميك غالبية حتياجاتا لتلبية املدرسة ُصمم ىمستو لىع الكيمياء منهج يكون دن لكا جيب    

 اليت الدراسية املناهج ند حياة التالميك ، وقد ثبت بنمط طةاملرتب اعتمادًا على التطبيقات بنائه

 &Nogozi 18املوضوعات ) اجتاه يةإجياب مواقف تولد" التطبيقات تقودها"

Norman,2006,). 

 يعطي الكيمياء سوف عمل ةكيفي لكيمياء حيث إن معرفةيتضح مما سبق دهمية التطبيقات احلياتية ل    

 ياتنا . األشياء اليت نستخدمها يف ح عض دبسطب وراء املعقدة للعمليات دكرب إدراكًا
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 إجراءات البحث 

ة باملرحلللصفوف الثالثة اء الكيمي منهجحلياتية حملتوى دواًل : إعداد قائمة معايري ومؤشرات التطبيقات ا

منهج الكيمياء  مؤشرات التطبيقات احلياتية حملتوىقام الباحث بإعداد قائمة مبعايري و الثانوية:

 -ي :للصفوف الثالثة باملرحلة الثانوية يف ضوء ما يل

وى منهج معايري حملت ة والعاملية اليت تناولت إعداداإلطالع على بعض املشروعات احمللية والعربي -1

( ، 2003مصر ) ات :املعايريالقومية للتعليم يفالكيمياء للمرحلة الثانوية ومن هكه املشروع

( 2005يمياء بوالية دركنساس )( ، معايري مناهج العلوم والك2004) قطر لدولة العلوم معايري

 تلمستوياا  ثيقة(، و2006( ، معايري والية ماسوشستس )2006، معايري والية جورجيا )

رنيا (، معايري والية كاليفو2009مبصر) اجلامعي بلق للتعليم العلوم مادة حملتوى يةرلمعياا

 وحتى لاألطفا رياض من وطينال املنهج ( ، معايري2010( ، معايري والية إنديانا )2009)

مؤشرات (، مصفوفة مقرتحة ملعايري و2011) املتحدة العربية اإلمارات عشر بدولة الثاني

 (.2016صر)مناهج العلوم للتعليم قبل اجلامعي مبحمتوى 
يري وما تتضمنها من  إعداد صورة دولية لقائمة املعامتإعداد الصورة األولية لقائمة املعايري:  -2

بناء مناهج  يمياء واليت ينبغي مراعاتها يفمؤشرات التطبيقات احلياتية حملتوى منهج الك

ى جمموعة من ض القائمة يف صورتها األولية علرالكيمياء لطالب املرحلة الثانوية  ، ومت ع

لى انتماء كل طر  تدريس العلوم  بهدف التعرف عالسادة احملكمني من املتخصصني يف املناهج و

صحة اللغوية عيار بالتطبيقات احلياتية، والمؤشر للمعيار اخلاص به وارتباط مؤشرات كل م

 والعلمية للمعايري واملؤشرات.

ؤشرات حسب توجيهات  إجراء تعديالت على صياغة بعض املمت قائمة املعايري :الصورة النهائية ل -3

( معايري ومؤشرات 1ائية ، ويوضح جدول )ومالحظات احملكمني ، وإخراجها بالصورة النه

 التطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيمياء.

 توى منهج الكيمياء( معايري ومؤشرات التطبيقات احلياتية حمل1جدول )

 ؤشراتعدد امل عايريامل م

 2 قاتها احلياتيةفهم كيمياء النانوتكنولوجي وتطبي 1

 9 لقواعد وتطبيقاتهاتعرف طبيعة احملاليل واألمحاض وا 2

 2 املثالية الغازات وقوانني للغازات احلركية النظرية تطبيق 3
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4 
 معدالت على املؤثرة والعوامل الكيميائى االتزان تعرف مفهوم

 التفاعل
2 

 12 احلياة فى وتطبيقاتهما والكهربية التحليلية الكيمياء مفاهيم فهم 5

 9 واحليوية العضوية املركبات وتنوع الكربون ذرة طبيعة بني الربط 6

 26 لصناعيةتعرف دور الكيمياء  يف العمليات ا 7

 6 احلياتية فهم الكيمياء النووية وتطبيقاتها 8

 10 سان والبيئةألثر املتبادل بني اإلنافهم الكيمياء البيئية من خالل  9

 78 9 وعاجملم

نهج الكيمياء التطبيقات احلياتية حملتوى م ( دن القائمة النهائية ملعايري ومؤشرات1يتضح من اجلدول )    

ؤشرات. ( مؤشر مع تفصيل هلكه امل78ها عدد )( معايري حملتوى مادة الكيمياء يندرج حتت9عدد )تضمنت 

 وبكلك متت اإلجابة على السؤال األول .

باملرحلة الثانوية يف  لصفوف ) األول ، الثاني ، الثالث (ثانيًا : إعداد دداة حتليل حمتوى كتب الكيمياء ل

 -لة الثانوية:حلياتية حملتوى مناهج الكيمياء للمرحات اضوء قائمة معايري ومؤشرات التطبيق

 -: يةإعداد دداة للتحليل وفق اخلطوات اآلتمت      

لى فئات التحليل واملتمثلة شتملت الصورة األولية ألداة التحليل عا إعداد الصورة األولية ألداة التحليل : د (

ضعت دمام هكه املؤشرات توى منهج الكيمياء ، حيث وية حمليف املؤشرات املرتبطة مبعايري التطبيقات احليات

تناول( ، غري م -يني )متناولوهي: مستوى التناول وذلك يف مستو فئات التحليل مكونة من ثالثة دجزاء

 موجز(. –ناول )تفصيلي ضمين( ، ومستوى الت –وشكل التناول )صريح 

صفوف الثالثة باملرحلة الكيمياء للحليل حمتويات كتب اشتملت عينة التب( حتديد عينة التحليل :

 م. 2018/ 2017الثاتوية طبعة 

يل حملتوى كتب الكيمياء لتحليل يف اختيار )الفقرة( كوحدة حتلمتثلت وحدة اج ( حتديد وحدة التحليل : 

 للصفوف الثالثة باملرحلة الثانوية .

احملكمني  األداة على جمموعة من رضمت تقدير صد  دداة التحليل من خالل ع: صد  وثبات دداة التحليل(  د

التأكد  ا متم،ك التحليل ستخدام يف عمليةداة صاحلة لال، ثم إجراء التعديالت يف ضوء خرائهم ودصبحت األ
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 2قام حملل خخروب الكيمياء للصف األول الثانوي،امن ثبات هكه األداة حيث قام الباحث بتحليل كت

( وهي %93بني الباحث )ل الثانوي وكانت نسبة االتفا  بينه وب الكيمياء للصف األواكتلبإجراء التحليل 

 .نسبة ثبات مقبولة 

 املرحلة الثانوية :ى منهج الكيمياء للصفوف الثالثة بثالثًا : إعداد قائمة التطبيقات احلياتية حملتو

مرحلة الثانوية على النحو ء للة حملتوى منهج الكيمياقام الباحث بإعداد قائمة التطبيقات احلياتي   

 -التالي :

 قات احلياتية لعلم الكيمياء .االطالع على بعض األدبيات اليت تناولت التطبي -1
ايري ومؤشرات توى منهج الكيمياء يف ضوء معإعداد صورة دولية لقائمة التطبيقات احلياتية حمل -2

 نوية .رحلة الثافوف الثالثة باملالتطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيمياء للص
صصني يف فروع ة من السادة احملكمني من املتخمت عرض القائمة يف صورتها األولية على جمموع -

ردي حول انتماء اهج وطر  تدريس العلوم إلبداء الالكيمياء من كلية العلوم واملتخصصني يف املن

ياء ، وتعديل دو مت حياتية دخرى يف مادة الكيالتطبيقات احلياتية للمؤشرات ، إضافة تطبيقا

 حكف دي تطبيقات حياتية من وجهة نظرهم .

ض التطبيقات مت إجراء تعديالت على صياغة بع : الصورة النهائية لقائمة التطبيقات احلياتية -3

( عدد 2ل )ت يف صورتها النهائية ، ويوضح جدواحلياتية وفقُا لتوجيهات السادة احملكمني ودصبح

 مؤشرات التطبيقات احلياتية .ة مبعايري والتطبيقات احلياتية املتضمن

 ات التطبيقات احلياتية( عدد التطبيقات احلياتية املتضمنة مبؤشر2جدول )

 ةاحلياتي عدد التطبيقات املؤشرات املعايري

 5 2 جياء النانوتكنولواملعيار األول : كيمي

 22 9 اليل واألمحاضاملعيار الثاني : احمل

 6 2 وانني الغازاتق املعيار الثالث :
 3 2 تزان الكيميائياملعيار الرابع : اال

 29 12 والكهربية مياء التحليليةاملعيار اخلامس: الكي

                                                 

 خالد حممد الشورجبي موجه كيمياء مبنطقة اجليزة 2
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 35 9 احليويةيمياء العضوية واملعيار السادس : الك

 43 26 الصناعية يمياء والعملياتاملعيار السابع : الك

 9 6 يمياء النوويةاملعيار الثامن : الك

 25 10 ياء البيئةاملعيار التاسع : كيم

 177 78 اجملموع

ت التطبيقات لتوصل هلا واملرتبطة مبؤشرا( دن عدد التطبيقات احلياتية اليت مت ا2يتضح من اجلدول )    

فصيل هلكه ار كما يوضحها اجلدول، مع ت( تطبيق حياتي موزعة على مؤشرات كل معي177احلياتية هي )

 لثالث من تساؤالت البحث .متت اإلجابة على السؤال ا التطبيقات.وبكلك

ث ( باملرحلة الثانوية يف ء للصفوف ) األول ، الثاني ، الثالرابعًا : إعداد دداة حتليل حمتوى مناهج الكيميا

 -يمياء:ضوء قائمة التطبيقات احلياتية حملتوى مناهج الك

 مت إعداد دداة التحليل وفقًا للخطوات اآلتية :

لى فئات التحليل واملتمثلة شتملت الصورة األولية ألداة التحليل عاعداد الصورة األولية ألداة التحليل :د ( إ

ت التحليل مكونة من حيث وضعت دمام هكه املؤشرات فئا يف التطبيقات احلياتية حملتوى منهج  الكيمياء ،

ثالثة باملرحلة الثانوية صفوف الول كتب الكيمياء للثالثة دجزاء وهي: مستوى التناول لتحديد مدى تنا

ضمين(  –تناول )صريح غري متناول( ، وشكل ال -متناولللتطبيقات احلياتية للكيمياء وذلك يف مستويني )

 موجز(. –، ومستوى التناول )تفصيلي 

لثالثة باملرحلة تحليل حمتويات كتب الكيمياء للصفوف ااشتملت عينة ال ( حتديد عينة التحليل :ب

 م. 2018/ 2017طبعة  الثاتوية

يل حملتوى كتب الكيمياء تحليل يف اختيار )الفقرة( كوحدة حتل: متثلت وحدة ال ج ( حتديد وحدة التحليل

 للصفوف الثالثة باملرحلة الثانوية .

على جمموعة من السادة  د  دداة التحليل من خالل عرض األداةمت تقدير ص د( صد  وثبات دداة التحليل:

 ضوء خرائهم ودصبحت يس العلوم ، ومت إجراء التعديالت يفملتخصصني يف املناهج وطر  تدراحملكمني من ا

ث قام الباحث بتحليل مت التأكد من ثبات هكه األداة حي األداة صاحلة لالستخدام يف عملية التحليل ، كما

ألول الثانوي ا خر)*( بإجراء التحليل لكتاب الصفكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي ،وقام حملل خ

 ( وهي نسبة ثبات مقبولة .%89وكانت نسبة االتفا  بينه وبني الباحث )
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 :عرض نتائج البحث وتفسريها 

 -شرات التالية :دسفرت املعاجلة اإلحصائية لنتائج البحث عن املؤ

 عايري ومؤشرات لثالثة للمرحلة الثانوية يف ضوء مدواًل: نتائج حتليل حمتوى كتب الكيمياء للصفوف ا

ما نص على اآلتي: إلجابة على السؤال الثاني والكي يالتطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيمياء وذلك ل

صفوف الثالثة باملرحلة لحمتوى مناهج الكيمياء ل مدى توافر مؤشرات معايري التطبيقات احلياتية يف

لثالثة للمرحلة تحليل حمتوى كتب الكيمياء للصفوف اولإلجابة على ذلك قام الباحث ب. الثانوية ؟

 -( :3انت النتائج كالتالي جدول)الثانوية باستخدام دداة التحليل املعدة لكلك وك

ت معايري التطبيقات انوية يف ضوء قائمة مؤشر( نتائج حتليل كتب الكيمياء للمرحلة الثا3جدول )

 احلياتية

شر املعايري
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ت
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 - 2 - 2 - 2 %100 2 2 تكنولوجيكيمياء النانو

 - 2 - 2 7 2 % 22 2 9 محاضاحملاليل واأل

 - - - - 2 صفر صفر صفر 2 تقوانني الغازا

 1 - - 1 1 1 %50 1 2 يائياالتزان الكيم

ليلية الكيمياء التح

 والكهربية
12 6 50% 6 6 4 2 5 1 

 1 3 3 1 5 4 %44 4 9 ويةوية واحليالكيمياء العض

مليات الكيمياء والع

 الصناعية
26 5 19 % 5 21 4 1 4 1 

 1 2 - 3 3 3 %  50 3 6 ويةالكيمياء النو

 - - - - 10 - صفر  صفر 10 كيمياء البيئة

 5 18 6 17 55 23 % 29 23 78 اجملموع
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الثالث(  –لثاني ا –وف الثالثة )األول ( نتائج حتليل حمتوى كتب الكيمياء للصف3يتضح من اجلدول )

 توىحملبالتطبيقات احلياتية  املرتبطة املؤشرات( من %71دظهرت نتائج التحليل دن )الثانوي ، حيث 

 -ي :للمرحلة الثانوية وتفصيلها كاآلت الكيمياء مل يتم تناوهلا يف كتب الكيمياءمنهج 

( 55دد )( وغري املتناول ع%29( مؤشر بنسبة )23: مت تناول عدد ) من حيث مدى التناول -1

 ( .%71مؤشر بنسبة )
ا مت مؤشر( مت تقسيمها  إىل م 23ليت مت تناوهلا )عدد املؤشرات ا من حيث شكل التناول : -2

( 6ضمين وهو ) ( ، وما مت تناولة بشكل%74(( مؤشر بنسبة 17تناوله بشكل صريح وهو )
 (.%26مؤشرات بنسبة ) 

فصيلي، مؤشر ( بشكل ت 23( من )%78( مؤشر بنسبة )18: مت تناول )من حيث مستوى التناول -3

 مؤشر( بشكل ضمين . 23( من )%22( مؤشرات  بنسبة )5بينما مت تناول )

لة الثانوية حلياتية مبناهج الكيمياء باملرحقد يرجع اخنفاض تناول مؤشرات معايري التطبيقات ا

 -لألسباب التالية :

 توى مادة عيارية وما تتضمنها من مؤشرات حملعدم االهتمام يف بناء املناهج باملستويات امل

 حلياتية .املعايري املرتبطة بالتطبيقات ا الثانوية وبصفة خاصةالكيمياء للمرحلة 

 ية دون االهتمام بربط  مادة الكيمياء للمرحلة الثانوالرتكيز يف املناهج بتقديم املعرفة العلمية يف

 ليت يعيش فيها.رتبطة حبياة الطالب والبيئة اهكه املعرفة اجملردة بتطبيقاتها احلياتية امل

  لبيئية حيث مت حكف ات املعيارية املرتبطة بالكيمياء ابناء املناهج باملستويعدم االهتمام يف

 كا احلكف .األول الثانوي دون وجود مربر هل باب الكيمياء البيئية من منهج الكيمياء للصف

ى كتب العلوم والكيمياء نتائج بعض الدراسات اليت دجريت عل وتتفق نتائج هكه الدراسة مع ما دشارت إليه    

نخفض مثل دراسة الرتبية العلمية بشكل متوسط دو م من حيث مدى تناول حمتوى الكتب املدرسية ملعايري

( 2011،  ( ،)تهاني دمحد عودة2008، ) حسني عباس حسني ،  (2006مريم دمحد علي الشبييب ، )

 ( . 2014، ) علي حسن حممد ،  (2013)رزان طه شحده ، ،
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قائمة التطبيقات  ضوء للصفوف الثالثة للمرحلة الثانوية يف وى كتب الكيمياءنتائج حتليل حمتثانيًا: 

ما مدى توافر لى اآلتي : إلجابة على السؤال الرابع والكي ينص عوذلك ل احلياتية حملتوى منهج الكيمياء

للصفوف ج الكيمياء املرحلة الثانوية يف حمتوى مناه التطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيمياء لطالب

ياء للصفوف الثالثة ام الباحث بتحليل حمتوى كتب الكيمالثالثة باملرحلة الثانوية ؟ ولإلجابة على ذلك ق

 -( :4للمرحلة الثانوية وكانت النتائج كالتالي جدول)

 ت احلياتيةثانوية يف ضوء قائمة التطبيقا( نتائج حتليل مناهج الكيمياء للمرحلة ال4جدول )
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لثالثة وى كتب الكيمياء للصفوف ا( دن عدد التطبيقات املتضمنة مبحت4يتضح من اجلدول السابق رقم )     

تي ( تطبيق حيا128) ( و عدد%28( تطبيق حياتي بنسبة )177( تطبيق من )49باملرحلة الثانوية )

 (.%72مل يتم تناوله بنسبة )

 ( 22( وعدد )%55( مؤشر بشكل صريح بنسبة )27من حيث شكل التناول : مت تناول عدد )

 (.%45مؤشر بشكل ضمين بنسبة )
 ( تطبيق مت تناو49( تطبيق حياتي من )36من حيث مستوى التناول : مت تناول عدد ) له

 (. % 27( بصورة موجزة  بنسبة ) 13د ) ( وعد%73بصورة تفصيلية بنسبة )

 -قد ترجع تلك النتائج إىل اآلتي :

وارتباطها حبياة  ن ربطها باجلوانب التطبيقية هلاتركيز املناهج على تقديم املعرفة العلمية دو -1

 الطالب وبيئتهم .

منهج  لبيئية منة ، حيث مت حكف باب الكيمياء اعدم االهتمام مبؤشرات معيار الكيمياء البيئي -2

بيئية مبنهج ات دراسية مرتبطة بالكيمياء الالكيمياء للصف األول الثانوي ومل يرد دي وحد

 الكيمياء للصف الثاني والثالث الثانوي.

لى املفاهيم زة وقد تكون ضمنية والرتكيز عتناول بعض األمثلة لبعض التطبيقات بصورة موج -3

 الرئيسية فقط .

( 2001صطفى الطناوي ، ت إليه بعض الدراسات مثل دراسة )عفت ملوتتفق هكه النتائج مع ما توص     

والتكنولوجيا  ء جلوانب التفاعل بني الكيمياءواليت توصلت إىل ضعف مستوى تناول كتب الكيميا

طالب واجملتمع ، ا التفاعل مت دون ربطها حبياة الواجملتمع ، ودن تناول كتب الكيمياء جلوانب هك

املرحلة احلالي بالكيمياء ج تناول حمتوى منه ( من عدم2006الشبييب ، ودراسة )مريم دمحد علي 

 (.%75ء بالقدر املناسب )لتطبيقات احلياتية لعلم الكيميالالثانوية 

 -الكي ينص على اآلتي :اإلجابة على السؤال اخلامس من دسئلة البحث و

نوية يف ضوء معايري رحلة الثالصفوف الثالثة باملما اإلطار املقرتح حملتوى منهج الكيمياء لطالب ا

 التطبيقات احلياتية ملنهج الكيمياء؟

معايري ومؤشرات  ضوء يفاملطّور ملنهج الكيمياء ( Frame Work)إعداد اإلطار املطور املقرتح مت      

 -الية:وفقًا للخطوات التحلة الثانوية للصفوف الثالثة باملرالتطبيقات احلياتية 
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 لكيمياءملنهج افلسفة اإلطار املطور د ( حتديد 

 عد جزءًا من فلسفة اجلودة الشاملةمن فلسفة املعايري واليت تلكيمياء ملنهج اتنبع فلسفة اإلطار املطور    

اليت اعتمدت على ما ج الكيمياء للمرحلة الثانوية ، و، كما تنبع فلسفة اإلطار املطور من فلسفة منه

تصميم منهج الكيمياء يف ىل دنه جيب دن يدور اهليكل الرئيسي لعاملية إدشارت إليه بعض املشروعات ال

لكيمياء وانعكاس ذلك إبراز الدور الوظيفي والتطبيقي لاملرحلة الثانوية حول الكيمياء التطبيقية ، و

 لعلمية والتطبيقية يف املنهج.على بناء املنهج  ، وككلك االهتمام باجلوانب ا

طار املطور ملنهج الكيمياء نوعت األسس اليت مت يف ضوئها بناء اإلت :ار املطور دسس بناء اإلطب ( حتديد 

ب املرحلة اته واهتماماته ، طبيعة وخصائص طالمنها فلسفة اإلطار املطور ، طبيعة اجملتمع وحاج

 عرفة وتكاملها.ة الثانوية واليت تؤكد على وحدة امل، واملعرفة اليت تقدم لطالب املرحلالثانوية 

 توى مادةحمل القومية عايريملاستناد إىل جمموعة من املصادر منها مت اال: مصادر بناء اإلطار ( حتديد ج 

عات العاملية والعربية اد معايري مادة الكيمياء ، واملشروواملشروعات العاملية والعربية إلعدالكيمياء 

 لتطوير مناهج الكيمياء. 

 نهج الكيمياء مل حاملقرت إلطار املطورحتديد حمتوى ا (د 

 -: ا يليمإلطار املطور املقرتح ملنهج الكيمياء ا تضمن

 املرحلة الثانوية ناهج الكيمياء للصفوف الثالثة بمعايري ومؤشرات التطبيقات احلياتية حملتوى م (1
 لثانوية .ياء للصفوف الثالثة باملرحلة اقائمة التطبيقات احلياتية حملتوى منهج الكيم (2
لمرحلة الثانوية لكيمياء على الصفوف الثالثة لخطة لتوزيع التطبيقات احلياتية حملتوى منهج ا (3

. 

كيمياء للصفوف يقات احلياتية حملتوى مناهج النواتج التعلم اليت حتقق مؤشرات معايري التطب (4

 الثالثة باملرحلة الثانوية .
ئمة مؤشرات معايري نوية يف ضوء قالمرحلة الثاإعداد خرائط مناهج الكيمياء للصفوف الثالثة ل (5

الثالثة للمرحلة  د خرائط ملنهج الكيمياء للصفوفالتطبيقات احلياتية للكيمياء  ، حيث مت إعدا

 حلياتية .الثانوية يف ضوء معايري ومؤشرات التطبيقات ا

التدريس  اهج وطر دة احملكمني من املتخصصني يف املنومت عرض خرائط املنهج على جمموعة من السا     

ضها ببعض، والتعديل إرتباط عناصر خريطة املنهج بعث وذلك للتعرف على خرائهم حول خرائط املنهج من حي
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تنوع األنشطة التعليمية  ةضرورقد دشار احملكمني إىل وباحلكف دو اإلضافة على عناصر خريطة املنهج ، 

ة احملكمني ودصبحت خرائط دشار بها الساد لتعديالت اليتاوتنوع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم ومت إجراء 

 .املنهج يف صورتها النهائية 

 الت البحث .وبالتالي مت اإلجابة على السؤال اخلامس من تساؤ

 -توصيات البحث :

 -يف ضوء نتائج البحث يوصى مبا يلي :

كيمياء ى منهج المؤشرات التطبيقات احلياتية حملتومراعاة القائمني على بناء املناهج ملعايري و -1

 اليت يعيش فيها. حبيث يتم الربط بني احلياة الواقعية والبيئة

ة الثانوية نظرًا لكيمياء للصفوف الثالثة باملرحلاالهتمام بالكيمياء البيئية يف بناء مناهج ا -2

 ألهميتها يف زيادة الوعي البيئي لدى الطالب .

مفهوم وما ترتبط  لكيمياء حبيث يتم الربط بني كلالتأكيد على اجلوانب التطبيقية حملتوى منهج ا -3

 به من تطبيقات حياتية دو البيئة احمليطة.  

 البحوث املقرتحة :

العلوم مبرحلة  لتطبيقات احلياتية حملتوى مادةتقويم مناهج العلوم يف ضوء معايري ومؤشرات ا (1

 التعليم األساسي .

ظور شخصيى ل العلم كاستقصاء والعلم من منيم منهج الكيمياء يف ضوء معايري دخرى مثتقو (2

 وجمتمعي .
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 :المراجع

و ول يف تنمية االجتاه حن(: فعالية منوذج األيدي والعق2006دحالم الباز حسن الشربيين ) -1

اجمللة املصرية  ، لدى طالب الصف األول الثانوي العمل اليدوي واختاذ القرار وحتصيل الكيمياء

 . 240-193، ص ص  2006دد األول ، مارس ، اجمللد التاسع ، العللرتبية العلمية 

عليم اجتاهات حديثة يف ت(: 2005لي راشد )دمحد عبد الرمحن النجدي ، منى عبد اهلادي، ع -2

 ، القاهرة. فكر العربيفكري والنظرية البنائية ، دار الالعلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية الت
يف ضوء  حلة الثانوية العامة مبصر( : منهج مقرتح يف الكيمياء للمر2008دسامة جربيل دمحد) -3

 لية الرتبية ، جامعة عني مشس .مستويات معيارية مقرتحة ، رسالة دكتوراه ، ك
هج واملواد ، مركز تطوير املنا نويةوثيقة الكيمياء للمرحلة الثا( : 2012دكرم حسن حممد ) -4

 ليمية ، القاهرة .التع
الفلسطينية للمرحلة  ( : تقويم حمتوى مناهج العلوم2011تهاني دمحد عودة بن سعيد ) -5

 جامعة األزهر ، غزة . رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، األساسية العليا يف ضوء املعايري العاملية ،
عايري الرتبية وء مة الثانوية يف ض( : تقويم منهج الكيمياء باملرحل2008حسني عباس حسني ) -6

، ص  2008( ، دكتوبر 4( ، العدد )14جمللد )الغكائية ، جملة دراسات تربوية واجتماعية ، ا

 .94-49ص 
م ك املتضمنة بكتب العلو(: مستوى جودة موضوعات علم الفل2013رزان طه شحده املقيد ) -7

بية ، اجلامعة اإلسالمية رت، كلية ال رسالة ماجستري للمرحلة األساسية يف ضوء املعايري العاملية ،

 ، غزة .
ضوء  لة الثانوية العامة على( : تطوير منهج الكيمياء باملرح2001عفت مصطفى الطناوي ) -8

كلية الرتبية ،  ، لة دراسات تربوية واجتماعيةجمالتفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع ، 

 . 217ـ 178والرابع ، ص جامعة حلوان ، اجمللد الثاني ، العدد الثالث
 مرحلة الثانوية يف ضوء( : تقويم مناهج الكيمياء لل2014حممد عبد الناصر )علي حسن  -9

 جامعة املنيا . ، كلية الرتبية ،رسالة ماجستري الكيمياء ، املعايري القومية لتعليم

بية ، العدد جملة رسالة الرت لول ،(: تدريس الكيمياء التحديات واحل2011فاطمة العمورية ) -10

 .119-112، ص ص  2011( ، يناير 31)
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لثانوي يئية لطالب الصف األول ا( : وحدة مقرتحة يف الفيزياء الب2001حامد فراج ) حمسن -11

 ، جامعةلة كلية الرتبية جملفيزياء وحنو البيئة ، ودثرها على حتصيل املفاهيم واالجتاهات حنو ا

  ( .2لد )( ، اجمل5عني مشس ، العدد )
ستحدثات ( : فاعلية برنامج قائم على امل2009لي خمتار)ـــــــــــــــــــــــــــ ، هبة اهلل عد -12

دى طالب املرحلة جتاه حنو تطبيقاتها اجملتمعية لالكيميائية على حل املشكالت الكيميائية واال

لمناهج وطر  التدريس ل ، اجلمعية املصرية التدريس جملة دراسات يف املناهج وطر الثانوية ، 

 . 99-66، ص  146، العدد 
دسس علوم  (:الكيمياء واحلياة ، 2009حممد حلمي النجدي ونها حممد حلمي النجدي ) -13

 دار نشر . ملعاصرة ، الطبعة األوىل ، بدونالكيمياء احلديثة ودور الكيمياء يف احلياة ا
ول العربية للتعليم العام يف الد م( : دضواء على تطوير مناهج العلو1998حممد صابر سليم ) -14

 . 19-1عدد الثاني ، ص ، جملة الرتبية العلمية ، اجمللد األول ، ال
 تدريس مقرر الكيمياء ( : استخدام برنامج مقرتح يف2008حممود سيد حممود دبو ناجي ) -15

جتاه الكاتي واال التحصيل وتنمية مهارات التعلم املكثف لطالب الصف األول الثانوية ودثره على

عدد األول ، اجلزء ـ اجمللد الرابع والعشرين ، ال حنوه ، اجمللة العلمية لكلية الرتبية بأسيوط

 .216-168،ص ص 2008الثاني ، يناير 
اهج العلوم دليل مقارنة حمتوى من(: 2016مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية ) -16

 الواليات املتحدة مناهج الكيمياء يف،  تقدمةوالرياضيات يف مصر مبحتواها يف بعض الدول امل

 األمريكية.
مهورية ملرحلة الثانوية يف اجلتطوير منهج الكيمياء يف ا ( :2006( مريم دمحد على الشبييب -17

كلية الرتبية ، جامعة عني  ، رسالة دكتوراه،  لكيمياءيف ضوء التطبيقات احلياتية لعلم ا اليمنية

 مشس .

يف  OEP’s ت مفتوحة النهايةاستخدام مدخل حل املشكالثر (: د2004منري موسى صاد  ) -18

،  ول الثانوياقد يف الكيمياء لطالب الصف األالتحصيل و التفكري االستداللي و التفكري الن

اجلمعية املصرية ي ، ائبة يف مناهج العلوم بالوطن العرباألبعاد الغ –املؤمتر العلمي الثامن 

 . 449-407، ص ص  2004( ، يوليو 2، اجمللد )للرتبية العلمية 

 لبنان . الكيمياء ، دار نظري عبود ، ، موسوعة كنوز املعرفة( :2002نزار شفيق محود ) -19
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ارية حملتوى وثيقة املستويات املعي(: 2009اد )اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتم -20

 .2009مارس ، مادة العلوم للتعليم قبل اجلامعي
 ، القاهرة . ، اجمللد الثالث  مصراملعايري القومية للتعليم يف(: 2003الرتبية والتعليم ) وزارة -21
،  ي ، دار النمر للطباعة(:الكيمياء للصف األول الثانو2017وزارة الرتبية والتعليم ) -22

 القاهر

ة وي ، دار النمر للطباع(:الكيمياء للصف الثاني الثان2017وزارة الرتبية والتعليم ) -23

 اهرة.،الق

وي ، دار النمر (:الكيمياء للصف الثالث الثان2017وزارة الرتبية والتعليم ) -24

 للطباعة،القاهرة.
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