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 يف انبٍىتكنىنىجٍا عهى حتصٍم طالب تفاعهٍت تذرٌس وحذة مقرتح
 يف انٍمنهم حنىها اتف األول انثانىي واجتاهانص

 
 )*(األدميً  امحذ د/ ٌاسني عبذ انقادر

 :المقدمة
 ياألن ,لحاليا عصرالتكتاافات الميمة في عّد احد االت   علم األحياءإن اإلنجازات في     

وذلك من  ,كافت عن الدور األساسي الذؼ يمكن أن تقوم بو علوم الحياة في خدمة البار
والحيوانية والطبية خالل البيوتتكنولوجيا التي انتارت عبر مختلف المجاالت )الزراعية 

ل الجيل والفقر والمرض قات التنمية مث.الخ(. فمن خالليا يمكن التغلب على معيوالغذائية ..
ى العديد من ضرورية للتغلب عل بمعنى أن البيوتتكنولوجيا يمكن أن تقّدم حلوالا  والجوع...

 ,تكثير من القضاياالفإنيا تثير  نو على الرغم من ىذه المنجزاتأ إال الماكالت االجتماعية
 (. ٖٖ, ٕٚٓٓ)عربي وىذا يعود إلى تطبيقاتيا المتعددة في كثير من الميادين

( على أىمية تضمين موضوعات Unesco,1990البيوتتكنولوجيا لليونسكو ) ويؤكد تقرير   
 لتكي تواتكب مستحدثات العلم وتضمينيا أفكاراا  ولوجي في محتوػ مناىج البيولوجياالبيوتتكن
 ٕٔٙٓىتم ماروع"العلم لتكل األمريكيين" أ  فقد  يقتصر األمر على الدول الناميةوال حوليا

:(1989 , SFAA بتضمين البيوتتكنولوجيا في معايير الثقافة التتكنولوجيا القومية للتعلي ) م
 لعلوم اليندسية والبيوتتكنولوجيالومجلس التنسيق الفيدرالي , في الواليات المتحدة األمريكية

(FCCSET 1998). 
خالقية واإلجتماعية تمثلت في ألوقد ترتب على استخدام البيوتتكنولوجيا العديد من اآلثار ا  

يجابي وىو ما ساىمت بو بحوثيا من تقديم عالج لبعض األمراض الوراثية إ أوليماجانبين 
سلبي تمّثل في إثارة عدد من القضايا العلمية وثانييما , ,وتوفير الغذاء وتحسين نوعيتو,
, وتأجير واالستنساخ والعالج بالجينات ,بيبوأطفال األنا ,خالقية الجدلية كزرع األعضاءالا

ت الزيادة اليائلة للتقنيات الجديدة وتطبيقاتيا في علم األحياء والطب وقد أدّ  ...الخ.األرحام
البي و ؛ ٕٜٜٔاباره ,؛  ٜٜٜٔ,سعودؼ ) قتراح الباحثين في ميدان التربيةوعلم البيئة إلى ا
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العلوم لمراحل  بضرورة دمج مستحدثات التتكنولوجيا  الحيوية ضمن محتوػ مقررات (ٕٕٓٓ,
 التعليم كافة.

بتضمين بعض الموضوعات البيولوجية   (ٖٖٔصٕٔٓٓ)خليل كما أوصت دراسة     
: اليندسة ىي  الثانوية العامة في أربعة محاور الحديثة المقترحة في منيج األحياء بالمرحلة

اليندسة  -سة الوراثية في المجال الحيواني اليند –ىندسة التناسل  –الوراثية واإلنسانية 
 .جال الزراعيالوراثية في الم

–كلية التربية في التربة =جامعة تعز  -)*( استاذ المناىج وطرق تدريس العلوم المساعد
 اليمن 
, وما أوصت بو الدراسات ات والندوات العالمية واإلقليميةوبالرغم مما أاارت إليو المؤتمر    

ت األحياء بالمرحلة الثانوية لموضوعامناىج والبحوث السابقة من أىمية تضمين 
 تم تناولياإال أن ىذه المقررات باليمن  الجدلية األخالقية المرتبطة بيا والقضايا البيوتتكنولوجيا

 باكل ضئيل جداا.
ارت إلى ضعف مستوػ تضمين أاحيث وقد أجريت العديد من الدراسات في ىذا المجال    

القضايا البيولوجية المثيرة للجدل والمرتبطة بالبيوتتكنولوجيا في مناىج العلوم البيوتتكنولوجية 
إلى أن ىناك  التي أاارت نتائجيا Haury, 2000 , P4)ومن ىذه الدراسات دراسة ىورؼ )

في تضمين التكثير من المفاىيم والموضوعات الجدلية البيولوجية في المقررات  اا قصور 
( التي ٖص ٜٜٛٔ )  ةدراسة ابار إلى  , باإلضافةلوجية بالمرحلة الثانوية بأمريكاالبيو 

استيدفت التعرف على فاعلية برنامج قائم على مدخل التحليل األخالقي في تنمية فيم معلم 
 خليلودراسة  تنمية اتجاىو نحوىا,دمة لبعض القضايا البيولوجية و لخالبيولوجيا في أثناء ا

( التي استيدفت قياس فاعلية برنامج مقترح لتطوير منيج األحياء في ٜٕ٘ص ٕٔٓٓ)
( التي استيدفت ٔٔ٘ص ٜٜٛٔ )طنطاوؼ ال, ودراسة رمضان في مصر المرحلة الثانوية

خالقيات أوتطبيقاتو فيما يتصل ب ثات العلمالتعرف على مدػ تضمين مناىج العلوم لمستحد
بينت ضرورة دمج  فقد( ٗ٘ٔصٕٓٓٓ) الدسوقيدراسة اعبان حامد وعيد  أما العلم.

ىدفت  (ٖٓٔ ,صٕٙٓٓأبوزيد )دراسة  أن اكم ,مقررات البيوتتكنولوجية في المناىج الدراسية
الى التعّرف على مدػ تضمين مناىج األحياء المقرره على طلبة الصف األول الثانوؼ 
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بتحليل  الباحثة قامت ( حيثٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓوالصف الثاني الثانوؼ في اليمن للعام الدراسي) 
األحياء  ؼ مقرر  واظيرت نتائجيا أن ,محتوػ مناىج األحياء المقررة على المرحلة الثانوية

تدل على مستحدثات لثانوؼ والثاني الثانوؼ لم يتعرضا لمفاىيم بيولوجيا للصف األول ا
قية بضرورة تضمين مستحدثات البيوتتكنولوجيا وضوابطيا األخال وأوصت ,البيوتتكنولوجيا

ن عزز الرغبة لدػ الباحث للقيام بيذا البحث . خاصة وأمما بمحتوػ المناىج في العلوم 
لماكلة نادرة إن لم تتكن منعدمة,ىذا من ناحية,ومن ناحية ا ليذه الدراسات التي تعرضت

 لنتائج وتوصيات الدراسات السابقة. امتداداا جاء ىذا البحث  أخرػ 
 مشكمة البحث:

من حيث تناوليا  ي مناىج األحياءواضحاا ف اا ن ىناك قصور تتمثل ماكلة ىذا البحث في أ   
الدراسات السابقة لذا جاء  مفاىيم وموضوعات البيوتتكنولوجيا كما أاارت نتائج من للعديد 

: "ما فاعلية السؤال التاليعن  ةجابإلإذ تمثلت ماكلة البحث في ا ةلسد ىذه الثغر  ىذا البحث
واتجاىاتيم  في البيوتتكنولوجيا على تحصيل طالب الصف األول الثانوؼ  ةمقترح تدريس وحدة

 التالية:الفرعية األسئلة  ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس " نحوىا في اليمن
 عينة البحث ؟أفراد مقترحة في البيوتتكنولوجيا على تحصيل  ما مدػ فاعلية تدريس وحدة -ٔ
عينة أفراد ما مدػ فاعلية تدريس وحدة مقترحة في البيوتتكنولوجيا على تنمية اتجاىات  - ٕ

 البحث ؟
 :أهمٍت انبحث

 نو:أتتكمن أىمية البحث في 
الباحثين عند إجراء قد يفيد  ولوجيا ومقياساا لالتجاىات نحوىافي البيوتتكن يوفر اختباراا  -ٔ

 .أبحاث مماثلة
لمرحلة الثانوية في تضمين لىج األحياء امن وومطور  ويمكن أن يستفيد منو مخطط -ٕ

 القضايا البيوتتكنولوجية في ىذه المناىج.
القائمين على إعداد وصياغة المناىج البيوتتكنولوجية والقائمين على تدريسيا و أنظار وجي -ٖ

إلى إعادة النظر في محتوػ تلك المناىج بحيث تزداد كمية المفاىيم البيوتتكنولوجيا من خالل 
 إضافة محتوػ الوحدة المقترحة في البحث الحالي أو االستفادة منيا.
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في اليمن التي تتناول النادرة البحوث  من –على حد علم الباحث  –البحث ىذا  يعد -ٗ
وقد ي اّكل  ,دريسيا لطالب الصف األول الثانوؼ البيوتتكنولوجيا في مجال علم األحياء وت

 بداية لدراسات أخرػ في ىذا المجال.
في مجال  ةيستجد من قضايا معاصر ما في فيم  الثانويةقد يساعد طالب المرحلة  -٘

 والمستحدثات البيولوجية المرتبطة بيا وبذلك يسيم في إرساء الثقافة البيوتتكنولوجية األحياء
 .  لدييم

 أهذاف انبحث: 
 :ييدف البحث  الحالي إلى 
في  طلبة الصف األول الثانوؼ مستوػ بناء وحدة دراسية في البيوتتكنولوجية تناسب  -ٔ

 .اليمن
واتجاىاتيم نحو قياس فاعلية الوحدة المقترحة في تحصيل أفراد عينة البحث  -ٕ
الذؼ تجاىات اإلومقياس  لتحصيليا ي الوحدة وذلك باستخدام االختبارلموضوعات الواردة فا

 .ليذا الغرض الباحث أعدىما
 حذود انبحث: 

 :الحدود التالية اقتصر البحث على
ياكل مضمون الوحدة  وميارؼ ووجداني معرفي موضوعات في البيوتتكنولوجيا كمجال -ٔ

 .نحوىا ياس تحصيل واتجاىات إفراد العينةالمقترحة وق
طالباا في مدرسة المعافر  (ٖٚ) اقتصر التطبيق على طالب الصف األول الثانوؼ  -ٕ

م في ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓبالتربة مديرية الامايتين بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 .محافظة تعز

 فروض انبحث: 
 :تم وضع الفروض التالية ,لإلجابة عن تساؤالت البحث  
أفراد درجات متوسطي ( بين  = 5 0.0توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوػ الداللة ) -ٔ

قترحة وذلك لتحصيلي في الوحدة الماالقبلي والبعدؼ لالختبار  عينة البحث في التطبيق
 .لصالح التطبيق البعدؼ
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أفراد ( بين متوسطي درجات  =5 0.0فروق دالة إحصائية عند مستوػ الداللة )توجد  -ٕ
, وذلك لصالح قياس االتجاه نحو البيوتتكنولوجياالقبلي والبعدؼ لم عينة البحث في التطبيق

 التطبيق البعدؼ. 
 :مصطهحاث انبحث

 ورد في البحث الحالي العديد من المصطلحات يمكن تعريفيا كما يلي:   
  الفاعمية: -ٔ

  من ىدف كل تعلم من المطلوب المستوػ  حققوا الذين الطلبة نسبة , الوحدة بفعالية يقصد
 على درجاتيم خالل من ذلك على ويستدل المعرفية والميارية والوجدانية, الوحدة أىداف

 213 ),1987 , كمب ( التكلي االختبار
 من المطلوب المستوػ  حققوا الذين التالميذ نسبة " :( بأنيا ٜٚٚ:  ٜٜٛٔ سعودؼ,)وتعرفيا

 ." االختبار في درجاتيم أو سلوكيم خالل من وذلك ,تعلميا األىداف المراد من ىدف كل تعلم
تحقيق األىداف المناودة  مدػ " بأنيا ىذا البحث في الفاعلية الباحث يعرف تقدم ما ضوء في

الصف األول الثانوؼ  طالبعلى تحصيل  الوحدة المقترحة في البيوتتكنولوجيا من والمرجوة
 لبالك المعدل  التكسب نسبة حساب خالل من إجرائياا  الفاعلية وتقاس , "يم نحوىااتواتجاى

 .  (ٕ-ٔتكانت في حدود المدػ ما بين )إذا فاعلة المقترحة الوحدة وتتكون 
 البيوتكنولوجيا: -ٕ
التعريف الذؼ يناسب ضع ن كل باحث يأتعددت تعريفات البيوتتكنولوجيا وىذا يعود إلى    

 :ومن ىذه التعريفات ما يلي ,مجال بحثو
( :بأنيا استخدام التكائنات الدقيقة ٕصٜٜٓٔ تعريف الجمعية االسترالية للبيوتتكنولوجيا)

والخاليا النباتية والحيوانية إلنتاج الغذاء والعقاقير التكيميائية المفيدة لإلنسان وفي عالجو 
 طبياا.
بأنيا التطبيقات العملية والعلمية للمستحدثات البيولوجية  :"(ٗٗص ٕٚٓٓ عربي ) ياويعرف

التي تستخدم فييا بعض التكائنات الحية أو أجزاء منيا أو منتجاتيا من خالل بعض التقنيات 
 ."للحصول على منتجات متنوعة في مجاالت متعددة
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التكائنات الحية أو تاير إلى التقنيات التي تستخدم " بأنيا  :( ٕٗص ٜٕٓٓالايرؼ ) ويرػ 
أو لتطوير  تأو تحسين النباتات أو الحيوانا لصنع أو تحويل منتج بيولوجي بعض موادىا

 ."حياء دقيقة لغرض استخدامات معينةأ
( للبيوتتكنولوجيا إجرائياا بأنيا تاير إلى التقنيات ٜٕٓٓويتبنى الباحث تعريف الايرؼ )     

موادىا لصنع أو تعديل منتج بيولوجي أو لتحسين التي تستخدم التكائنات الحية أو بعض 
 النباتات أو الحيوانات أو لتطوير أحياء دقيقة لغرض استخدامات معينو.

 :التحصيل -ٖ
يعّرف الباحث التحصيل إجرائيا بأنو متوسط درجات عينة البحث التي يحصلون علييا في    

لبيوتتكنولوجيا المتضمنة في االختبار التحصيلي المعد لقياس مستوػ تحصيليم للمعرفة ا
 الوحدة الدراسية المقترحة. 

 :  تجاهال  -ٗ
اإلتجاه إجرائياا بأنو "مجموعة استجابات عينة البحث  بالموافقة أو عدم  الباحث وٌيعّرف

وتقاس بالدرجة  التي يحصل علييا الطالب  ,ضايا في مجال البيوتتكنولوجياالموافقة نحو الق
 لذلك.في مقياس اإلتجاه المعد 

 :اإلطار اننظري وانذراساث انسابقت
 :أواًل : الطار النظري 

على الرغم من أن البيوتتكنولوجيا لم توجد بعد كماده تعليمية في المناىج الدراسية إال أنيا    
مزودين ببيوتتكنولوجيا عن طريق  قديمة,حيث ت مارس يومياا دون وعي بذلك, والبار جميعاا 

للبيوتتكنولوجيا الحديثة  الا مناعة ضد األمراض في الجسم ,ومثاالتطعيم والفاتكسينات التي فييا 
فإذا حدث خطاء في قراءة المعلومة  ,االنقسامعملية  ءثناأة تراقب نفسيا نجد أن الخلي

 p 85, Welterندرسون الوراثية داخل الخلية فتصحح الخلية بواسطة أنزيم خاص )والترا
Anderson , 1997 يضاا استخدام الميكروبات في إنتاج المحاصيل الزراعية ووقايتيا أ(.,و

من األمراض والحارات وزيادة خصوبة التربة ,كما أن بعضيا يعيش في أمعاء اإلنسان 
ليزوده بجزء ميم من حاجياتو الغذائية وتاارك الميكروبات في صناعة األطعمة 
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دوية وىذه ات التي يصعب تخليقيا في المصانع والمختبرات ومصانع األوالتكيمياوي
 (.٘ ص ٜ٘ٛٔ)جون,وعزت,ذ القدم االستخدامات اائعة من
نتاج األغذية "بإ المرحمة األولى تمثلت جيا بأربع مراحل تطويريووقد مّرت البيوتتكنولو 

 في -الخميرة –الحية ات تم التعرف على دور التكائنا"؛ والمشروبات من خالل البيوتكنولوجي
, ولقد جاءت البراىين على القدرة التخميريو ليذه التكائنات الدقيقة القرن السابع عار الميالدؼ

فإن  وبالمثل ,المؤسس ليذا العلم. ( ٙٚٛٔ _ ٚ٘ٛٔ ما بين عام) ا باستورالتي قام بي
مثل منتجات الحليب المخمرة كالجبن واللبن  ,الميكروبية األخرػ للتكثير من العمليات 

عمميات " المرحمة الثانيةأما في  ليا أصوليا القديمةالمحمض وكثير من األطعمة الارقية 
كان ينتج التكثير من المركبات  "ةالبيوتكنولوجيا التي تم تطويرىا تحت ظروف غير معقم

واألسيتون...الخ بواسطة  الصناعية الميمة مثل اإليثانول وحمض الخل والحموض العضوية
 ةمعّقم ومن األمثلة للبيوتتكنولوجيا تحت ظروف غير طرق تخم رات ميكروبية معرضة للبيئة,
ولقد ا ستغّلت التكائنات الدقيقة منذ زمن  الصلبة,المدنية ىي معالجة مياه المجارؼ والمخلفات 

مية للمجارؼ طويل في أ   المجارؼ بطرق ت مّثل معالجة مياه و  غراض تحليل ونزع الس 
وأما في  في جميع أنحاء العالم, ةقليا اير أتكبر تطبيقات التخمر و أبال منازع بيوتتكنولوجية 

تمّثل في اتجاه جديد  حدث "إدخال التعقيم لعمميات البيوتكنولوجيا"وىي المرحمة الثالثة
ات الدقيقة وذلك بيدف للتكائن ة معقده في مجال الزراعة الموسعةإدخال طرق تقنية ىندسي

نات الدقيقة الملوثة وطبقاا أن تبدأ في غياب التكائ ةنو يمكن ألؼ عملية بيولوجيأالتأتكد من 
الت الحيوية مسبقاا وبإجراء االحتياطات اليندسية فاع  تتعقيم األوساط الغذائية والبف لذلك

 الوحيد الموجود فيعد ي   الحيوؼ ن المحفز إف ,لمنع الملوثات القادمة من الخارجالالزمة 
المضادات الحيوية واألحماض األمينية والعضوية  ,المفاعل ومن أمثلة ىذه المنتجات

األبعاد و المكانات الحديثة "المرحمة الرابعة في نزيمات وعديدات التسكر واللقاحات, و واإل
 حدث تطور كبير في علم األحياء الجزئي وفي مجال التحكم في"لصناعة البيوتكنولوجيا

بتحسين كفاءة  بل أيضاا  ىاة ليس فقط بظيور اتجاىات جديدةعنو فرص مد نتجتالعمليات 
وقد أدت ىذه االتكتاافات والتطورات إلى  صناعات البيوتتكنولوجيا القائمة واقتصادياتيا,
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ظيور التكثير من البيانات الناطة حول الدور المستقبلي الذؼ ستلعبو البيوتتكنولوجيا في 
 .(ٗ-ٔص ٜٚٛٔص سميث, ,)جون  العالمياالقتصاد 

 :مجاالت البيوتكنولوجيا
: تستخدم في تحسين  المجال الزراعيففي  ت مجاالت استخدام البيوتتكنولوجياتعدد    

مقاومة النباتات لمبيدات الحاائش الضارة أو في تحسين الخصائص لما بعد الحصاد 
نتاج منتج ,الميكروبيةمراض ألوا ,حسين المقاومة ضد اآلفات الحاريةوت  ,ات زيتيةوا 

: تستخدم في إنتاج ىرمونات المجال الحيوانيوفي  ,وصناعية ذات قيمة عالية
وزيادة إنتاج  ,واللقاحات وتحسين نوعية اللحوم وكمية الصوف,والمضادات الحيوية,النمو

وتحسين مقاومة الحيوانات ضد األمراض,  ,واأللبان وماتقاتيا ,الحيوانات خاصة من البيض
والبروتينات  ,المنتجات الدوائية مثل اليرمونات: تستخدم في إنتاج المجال الطبيوفي 

 ,والمضادات الحيوية ,واالنتروفيرون  ,األنسولين لبعض عمليات الجسم مثلالمنظمة 
والعالج  ,الوالدةية مثل وفي تاخيص األمراض الوراث ,المناأ ةواألجسام المضادة أحادي

 وزيادة أنتاج,التكحولية والماروبات,البيوتتكنولوجيا في تخّمر الغذاءكما تستخدم , الجيني
 .(ٗٗ:  ٕٚٓٓع السمكية )عربي,المزار 

 أهمٍت تذرٌس انبٍىتكنىنىجٍا: 
ألنيا تساعد الطلبة  ي عد تدريس البيوتتكنولوجيا ضرورة في ظل التطورات العلمية الحديثة,   

لتي تسود مجتمعاتيم مما تحليل المواقف والقضايا التي يتعرضون ليا في ضوء القيم اعلى 
يأتون إلي  فالطلبة عندما ,لمرتبطة باستخدام البيوتتكنولوجياتنمية وترسيخ القيم ا ىيساعد عل

في تتكوين نواة أطار قيمي من رية مختلفة يكون كل منيم قد بدء المدارس من مراحل عم
برز دور المدرسة من خالل مناىج العلوم البيولوجية في يوىنا  في المجتمع, الثقافة السائدة

ومن خالل ذلك يتعرف  ,لك األطر وتعديل الجوانب السلبيةتدعيم الجوانب االيجابية في ت
على دراسة  ون في قِبل ا في معالجة بعض المااتكل القيميةالطلبة على دور البيوتتكنولوجي

لدراسات العربية اوقد أاارت التكثير من  ,ومستحدثاتيا ,بيوتتكنولوجياوالتعامل مع ال,البيولوجيا 
واألجنبية إلى فعالية تدريس الموضوعات والقضايا البيولوجية الجدلية في تنمية القيم 

ومن ىذه الدراسات دراسة ,البيولوجية لدػ المتعلمين وزيادة فيميم ألىميتيا في المجتمع 
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؛ ٖٕٓٓ,خليل ؛ ٖٕٓٓعبد التكريم, ؛ٜٜٜٔسعودؼ,؛ ٜٜٛٔ, ابارة؛ ٜٜ٘ٔ)مطاوع,
 (.ٕٗٓٓ,اسماعيل 

ىج البيولوجية إال إن مستوػ تضمين المنا ه األىمية لتدريس البيوتتكنولوجياورغم ىذ   
نتائج تحليل المحتوػ لمناىج البيولوجيا في أاارت إليو وىذا ما  ضعيفاا ما زال لموضوعاتيا 

الباحث من ضعف في مستوػ تدريس الموضوعات إضافة الى ما لمسو  الجميوريو اليمنية
أبو دراسة  وأتكدتو العملية أثناء التربية التربيةكلية البيوتتكنولوجية خالل إارافو على طلبة 

 . (ٖٓٔصٕٙٓٓ)زيد
 يا حيثالجيود والماروعات التي بذلت في مجال ألىمية البيوتتكنولوجيا توالت ونظراا    

المستحدثات  فيالمرحلة الثانوية : بتضمين مناىج األحياء (ٜٜٓٔ)ونسكوأوصت منظمو الي
الحية الدقيقة, التكيمياء ثمانية مواضع أساسية ىي: علم التكائنات تتمثل بالبيوتتكنولوجيا وىي 

, البيولوجيا الجزئية, الوراثية, بيولوجيا الخلية, البيوتتكنولوجيا, الوراثة , اليندسةالحيوية
 .( ٕٚ: ٜٕٓٓ)الايرؼ البيوتتكنولوجياتطبيقات 
الذؼ يتتكون من عار وحدات   لمصفوف المتوسطة مشروع منيج عموم الحياةوكذا 

 المتوسطة الصفوفالذؼ يدرس لطلبة  الحياة  تعليمية, وأىداف ىذا المنيج تحسين علوم
 ياوحدة أناط لدػ المراىقين ولتكل ةكبير  السلوكيات التي تحتوؼ على مخاطر ومنع

وتستغرق الوحدة االساسية حوالي ثالثة اسابيع يقوم بعض المدرسين بتدريس عيا,ومااري
الوحدات خالل خمسة أو ستة اسابيع مستخدمين خالل التدريس أناطة ومااريع إضافية يتم 

 البرنامج ىو:اليضم ىذا علييا يؤكد التي العناوين ومن ,بطريقة التعليم التعاونيتنفيذىا 

 ,المتغير جسمك,الدموية الدورة,الوراثة علم,الخاليا العصبي ,حياة والتغذية,الجياز
 مشروع دراسةو   , (ٔٛٔ: ٕٗٓٓ وآخرون, ,ليسيل)البيئة   علم ,الجنسية التربية,التتكاثر

ييدف إلى  و البيولوجية للعلوم األمريكي المعيد قبل من نظم الذؼ منياج العموم البيولوجية
ّمَمت المواد التي تع تحسين تدريس البيولوجيا في جميع المستويات, كس وليذا الغرض ص 

وىو  ,لعلوم البيولوجيةمدخل اساسي في كل العمل لدراسة االمحتوػ الحديث للبيولوجيا ك
والمواد المقدمة ,في العلوم ةئل لتحصيل معرفة محددكوسا واالستقصاء,البحث  ىالتأتكيد عل
 ٜٖٔ-ٖٚٔ:  ٕٔٓٓ، نشوان) ا المنيج تتتكون من مداخل مختلفة لدراسة البيولوجيافي ىذ
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 مشروع لجنة التربية البيولوجية التابعة لالتحاد الدولي لمعموم البيولوجيةباإلضافة إلى ( 
(IUBC )وما  ,لتطوير التربية البيولوجية بالمرحلة الجامعية اا ماروعفيو قدمت اللجنة لذؼ ا

موضوعات رئيسة في مجال  وحددت,الدولي للعلوم البيولوجية  تحادإلقبليا باالاتراك مع ا
 ,الوراثة والتطويرو  ,والتطوير والتنوع ,ية ومنيا: تركيب الحيوان ووظائفوالقضايا األخالق

كما ,  (ٖٗ – ٕٗ: ٕٛٓٓعليان ,والسلوك والبيولوجيا االجتماعية ) ,نباتفسيولوجية الو 
لتطوير منياج  محاولةك اا ماروع (ٜٜٔٔ) لمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموماقدمت 

تضمينيا  تراح عدداا من الموضوعات التي تمواقبالدول العربية البيولوجيا بالمرحلة الثانوية 
بيولوجيا  –الحياة وتطويرىا  ةناأ – ةوطريق ةعلم األحياء كماد :وىيبمنياج البيولوجي 

التنوع في التكائنات الحية الوراثية والتطور  –األنسجة النباتية والحيوانية  –الخلية  البيئية 
 مجمس وتقرير ,(ٔ٘ -ٓ٘ص ٕٛٓٓ)عليان, في اإلنسان واألجيزة والوظائف الحيوية

 على وأتكد الجامعية قبل المرحلة في البيولوجية التربية الذؼ تناول(ٜٜٛٔ  )القومي األبحاث

 مع البيولوجي علم من األساسية المفاىيم على الثانوية بالمرحلة البيولوجي منياج بناء ضرورة

 لنفسو وفيمو اإلنسان معارف المفاىيم ىذه تاكل كيف لتوضيح بالحياة المفاىيم ىذه ربط

 مقررات من التكثير لتعليم ملحة حاجة ىناك حيث حولو من وللبيئة وللحيوانات وللنباتات

والتي تامل :  العامة المبادغ من صغير عدد من منيا مقرر كل يتتكون  التي البيولوجي
 والتتكاثر النمو, واأليض الطاقة,الجزئية البيولوجيا,البيئة,الوراثة,التطور, الخلية بيولوجيا

كما أاار برنامج تدريس البيولوجي لطالب المرحلة الثانوية بالواليات , (٘ٗ: ٕٛٓٓ عليان,)
المتحدة األمريكية إلى أىمية التأتكيد على التدريس الجديد في علم الوراثة و حماية البيئة من 

الحمل, وما  حدوثاثر األناطة المختلفة لإلنسان ودراسة طرق التلقيح الصناعي لمنع أو 
يو وأخالقية ودينيو وكذلك استخدام التتكنولوجيا للحفاظ على عمر يطرحو من تساؤالت اجتماع

)عبد الفتاح,  الحياة وما يثيرىا من قضايا اجتماعية وأخالقية وقضائية ءاإلطالة  أو ألنيا
 .(ٙٔ صٕٓٓٓ
تلك الجيود والماروعات المبذولة في مجال  فإنوخالصة القول ومن خالل ماسبق     

ضرورة بناء منيج  ىعلجميعيا  أتكدتفي الوقت الراىن فقد  تياأىمي تالبيوتتكنولوجيا اتضح
بالحياة  يابيولوجي بالمرحلة الثانوية على المفاىيم األساسية من علم البيولوجيا مع ربط
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مكونات و  ,نفسولتكي يفيم لدػ المتعلم معارف وال تتكوين وبناء تلك المفاىيم يةلتوضيح كيف
وتنمية االتجاىات , األمر الذؼ يؤدؼ إلى تنمية التحصيل العلمي ؛ البيئة التي يعيش فييا 

ضوء ي فو عمليات التفكير في سياق الماكالت والقضايا العلمية المعاصرة وتنمية  ,المرغوبة
 مفيوم البيوتتكنولوجيا لذلك جاء البحث الحالي كاستجابة لتلك الجيود.

  :ثانًٍا:انذراساث انسابقت
مناىج العلوم  بتضمينيا في وأوصتالعديد من الدراسات في البيوتتكنولوجيا,  اىتمت  
 ومنيا: عامة ومناىج البيولوجيا خاصة المرحلة الثانويةب

 في الثانوية بالمرحلة األحياء كتب محتوػ  تقويم إلى ىدفت والتي (:ٜٕٓٓ ( الشيري  دراسة
 أداة تصميم وتم ,السعودية العربية المملتكة في وأخالقياتيا األحياء علم مستحدثات ضوء
ان  نتائجال وأظيرت ,وأخالقياتيا األحياء علم بمستحدثات قائمة وبناء ,المحتوػ  لتحليل

 وراثياا  المعدلة األغذية مثل محتوػ تلك التكتب تناولت بعض قضايا المستحدثات الحيوية
 قبل الطبي الفحص الوراثية, والبصمة البارؼ, الجينوم ماروع النسل, واالستنساخ, وتنظيم
 الجنين جنس وتحديد البديل, اإلجياض, والطب قضايا مثلتناول في حين أىملت  الزواج
 والزراعة الجسم في وكيفية تأثيرىا وصالحياتيا, األدوية ومصادر صفاتو, في والتحكم

إلى  , وأوصت بتناول تلك القضايا وزيادة تعميقيا من صفالبيئي األثر وتقويم العضوية,
فاعلية تدريس وحدة في  على التعرف إلى ىدفت والتي(:ٕٚٓٓدراسة عربي )و , آخر

في تنمية بعض القيم البيواجتماعية لدػ طالب الصف الثاني الثانوؼ  ةالتتكنولوجيا الحيوي
مجموعة عات, مجموعتين تجريبيتين  و وقسمت العينة الى ثالث مجمو  ,بليبياالعلمي 
تجريبية عن متوسط ارتفاع متوسط درجات طالب المجموعة الاظيرت النتائج  ,ضابطة

الضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار التحصيلي ولصالح المجموعة طالب المجموعة 
التجريبية, وكذلك  ارتفاع متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية عن متوسط طالب 

ماعية ولصالح المجموعة جتالمجموعة  الضابطة في التطبيق البعدؼ لمقياس القيم البيوا
في البيو  ةقياس فاعلية وحدة مقترح إلى ىدفت والتي( :ٕٚٓٓ)براىيم إدراسة و , التجريبية

ول الثانوؼ ألفي تحصيل طالب الصف اتتكنولوجيا معدة وفقاا لنموذج المنيج التتكعيبي  
وأظيرت  ,بياالمرتبطة  العلمية  القيم بعض ميارات وعمليات البحث فييا و واتكتسابيم
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حيث جاءت الفروق دالة النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية 
احصائياا بالنسبة الداء طالب وطالبات المجموعة التجريبية على ادوات الدراسة الثالثة  كما 

بضرورة تضمين مقررات في , واوصت الدراسة ر وفقاا لمعادلة بالك جاء حجم االثر كبي
 :(ٖٓٔ ص ٕٙٓٓ)  أبو زيددراسة ا في مناىج التعليم العام في مصر , وأما البيوتتكنولوجي

إلى التعرف على مستحدثات البيوتتكنولوجيا في مقررات األحياء المطورة بالمرحلية  ىدفت
في تلك المقررات , من وجية نظر معلمي  يا وأىميتياومدػ تضمين ,في اليمنالثانوية 

األحياء, وتم تحليل محتوػ مناىج األحياء المقررة علي المرحلة الثانوية للعام الدراسي 
لمعرفة تضمين مناىج األحياء لمستحدثات البيوتتكنولوجيا ومن خالل تحليل  ٕ٘ٓٓ/ ٕٗٓٓ

تبين  صف الثالث الثانوؼ (مقرر األحياء في المرحلة الثانوية )الصف األول الثانوؼ إلى ال
أن مقرر األحياء للصف األول الثانوؼ والثاني الثانوؼ لم يتعرضا لمفاىيم بيولوجيو تدل على 

.أما محتوػ كتاب الصف الثالث الثانوؼ : فقد إال الائ القليل جداا مستحدثات البيوتتكنولوجيا, 
ظام واإلخصاب الصناعي تعرض لبعض المفاىيم المستحدثات البيوتتكنولوجيا مثل زراعة الع

والعالج الجيني وتحسين مستوػ الجنس البارؼ وذكر أن  واالستنساخ, واختيار الجنس, ,
ىناك ضوابط أخالقية لالستنساخ في البار ولم يتعرض لباقي المستحدثات, على الرغم من 

ستحدثات لضوابط األخالقية والارعية ليذه المللم يتعرض كماأىميتيا لطالب المرحلة الثانوية 
 ىيوما تفاصيليا اوا ادراك معناىال يستطيع الطالب  اديد زاعرضت بإيجالتي و  ,

محظوراتيا, وقد أوصت الباحثة بضرورة تضمين مستحدثات البيوتتكنولوجيا وضوابطيا 
قامة دورات تدريبية لمعلمي العلوم عن مستحدثات  األخالقية بمحتوػ المناىج في العلوم وا 

د البيوتتكنولوجيا, , المعلمينخال البيوتتكنولوجيا في مناىج الجامعات وخاصة كليات إعداد وا 
 للمرحلة الفلسطينية العلوم مناىج محتوػ  تقويم إلى ىدفت والتي):ٕٗٓٓالمولو) دراسةو 

 الباحثة تبعتإ دوق المعاصرة, العلمية المستحدثات ضوء في التعليم األساسي من العليا
 المستحدثات من فقرة ( ٖ٘ ) تضمنت استبانو واستخدمت,  التحليلي الوصفي المنيج
 بصورة الدراسة عينة الباحثة واختارت , محتوػ مناىج العلوم في توافرىا الواجب العلمية
 و الثامن , السابع  للصفوف األساسي التعليم العلوم بمرحلة ومعلمات معلمي من عاوائية
 ,وتوصلت معلمة ( ٖٙ )و معلماا  ( ٕٗ ) ومعلمة منيم معلماا  ( ٓٙ  ) عددىم بلغ  التاسع
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 درجة تأخذ لم الزراعية والعلوم واليندسة الوراثية والطاقة البيئة مستحدثات أن على الدراسة
 بدرجة توافرت فقد الطبية مستحدثات العلوم ,أما المناىج محتوػ  في المناسبة االىتمام
 دراسةو .جيدة بدرجة توافرت العلميةوالتربية  الفضاء وارتياد االتصال ومستحدثات , متوسطة
قياس فاعلية تدريس وحدة مطورة في األحياء متضمنة  إلى ىدفت والتي: (ٕٗٓٓالرافعي)

خالقية الجدلية في تنمية فيم ىذه القضايا والتفكير الناقد واالتجاه نحوىا ألبعض القضايا ا
الباحث المنيج ابة لدػ طالبات  الصف الثاني الثانوؼ العلمي في السعودية وقد اتبع 

ن أالتجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة ,وقد أظيرت النتائج في تنمية فيم القضايا ب
بين متوسطات درجات  ( = 0.01داللة )ة عند مستوػ إحصائي ةذات دالل اا ىناك فروق

عينتي البحث في اختبار فيم القضايا الجدلية المتضمنة في الوحدة لصالح المجموعة 
كما أظيرت النتائج في مقياس  التجريبية ,وباستخدام مربع ايتا كان حجم األثر متوسطاا ,

االتجاه نحو القضايا االخالقيو الجدلية بأنيا كانت لصالح المجموعة التجريبية ,وكان حجم 
تأثير الوحدة المطورة على تنمية االتجاه نحو القضايا الجدلية للطالبات عينة البحث 

 على التعرف إلى فقد ىدفت):ٖٕٓٓ (الكريم عبد أما دراسة ,بع ايتا كبيراا باستخدام مر 
 المثير واالستنساخ الوراثية اليندسة موضوعات وقضايا بعض تعليم في مقترح برنامج فعالية
 لدػ األحياء علم بأخالقيات المرتبطة وبعض القيم الناقد والتفكير التحصيل تنمية في للجدل
 كما التجريبي, المنيج الباحث مان ,واستخدمعٌ  بسلطنة العامة الثانوية بالمرحلة اليواة الطلبة
 المرحلة في اليواة الطلبة من تجريبية مجموعة على وتطبيقو المقترح البرنامج ببناء قام

 لعينةل المعرفي التحصيل لقياس اختباراا تحصيلياا  بتطبيق قام عمان,ثم بسلطنة العامة الثانوية
 اختبار وتطبيق المقترح, العلمي في المحتوػ  والضابطة التجريبية المجموعتين من المكونة
 ثالث ومقياس الناقد, التفكير استخدام ميارات على البحث عينة قدرة لقياس الناقد التفكير
 داللة ذات فروق  وجود إلى الباحث توصل ولقد.األحياء علم بأخالقيات المرتبطة للقيم

 اختبار من كل في القبلي والبعدؼ التطبيق بين  ( = 0.01)داللة  مستوػ  عند إحصائية
 المجموعة لصالح علم األحياء بأخالقيات المرتبطة القيم واختبار الناقد, والتفكير التحصيل
 وحدة فاعلية على التعرف إلى ىدفتوالتي  ,):ٕٕٓٓ ( عمى دراسةوأيضًا  ,التجريبية
 تحصيل تنمية في البساتين بمقرر الزراعية البيوتتكنولوجيةالمفاىيم  بعض لتضمين مقترحة
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 بإعداد الباحث وقام البيوتتكنولوجية, وقيميم في مصر الزراعي الثانوؼ  األول الصف طالب
 القيم بعض تحديد جانب إلى في الوحدة تضمينيا المراد البيوتتكنولوجية بالمفاىيم قائمة

 عينة لذلك الباحث الوحدة,واختار دراسة بعد الطلبة يكتسبيا أن المتوقع البيوتتكنولوجية
 يمثل الزراعية قويستا الثانوؼ بمدرسة األول الصف من دراسيين فصلين من تتكونت عاوائية
 التجريبية المجموعة والثاني يمثل التقليدؼ, المقرر تدرس التي الضابطة المجموعة أحدىما
 تحصيلي اختبار من والتي تتكونت الدراسة أدوات بتطبيق وقام المقترحة, الوحدة تدرس التي

 متوسطي بين داللة إحصائية ذات اا فروق ىناك أن إلى الباحث وتوصل للقيم, واختبار
 وجود جانب التجريبية, إلى المجموعة لصالح التحصيلي االختبار في المجموعتين درجات
 اختبار في والضابطةالتجريبية  المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية ذات داللة فروق 
 والتي):ٜٜٜٔدراسة سعودي ) وكذلك , التجريبية المجموعة لصالح البيوتتكنولوجية القيم
 مستحدثات بعض فيم تنمية في الذاتي التعلم على قائم برنامج فاعلية معرفة إلى ىدفت

 بكلية )بيولوجي اعبة( المعلمة الطالبة لدػ نحوىا واالتجاىات والقيم البيولوجية التتكنولوجيا
 لمستحدثات اختبار بإعداد وقامت التجريبي الوصفي المنيج لذلك الباحثة واستخدمت البنات,

 البيولوجية التتكنولوجيا مستحدثات نحو واالتجاىات للقيم مقياس البيولوجية التتكنولوجيا
 اعبة البنات بكلية الرابع المستوػ  طالبات من طالبة ( ٕٙ من) الدراسة عينة وتتكونت
 إتكساب في المقترحة الوحدة فاعلية الدراسة ىذه وأظيرت .امس عين جامعة بيولوجي
 اتجاىاتين وتنمية البيولوجية التتكنولوجيا بمستحدثات المرتبطة المفاىيم المعلمات الطالبات
 .نحوىا وقيمين

 في الدراسية الوحدة درست التي البحث مجموعة إتكساب الدراسة ىذه أظيرت نتائجوقد
 موضوعات بعض لفيم البحث ىذا في اقترحو الذؼ األسلوب باستخدام وتطبيقاتو الجينيوم
كما ىدفت دراسة , البيولوجية والقيم بو المرتبطة والقضايا البارؼ  الجينيوم

(Wilhelm,1996)  في قياس فاعلية طرق مختلفة في التدريس , إلتكتساب المستحدثات
البيولوجية في المانيا, وقد تم تجريب الطرق األربعو لقياس فاعليتيا في اتكساب المستحدثات 
البيولوجية في موضوعات مختلفة وقياس اتجاىات الطالب نحو مادة البيولوجي , وقد اّد ت 

وتتكنولوجيا  الصفي ,والتعليم ال ,عالية التجريب المعمليالدراسة الى مجموعة نتائج تؤكد ف
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تساب المستحدثات واستراتيجية حل الماكالت على التحصيل واتك التعليم المصاحبة ,
فقد ىدفت الى تدريس  ( Hays,1994اما دراسة ) االتجاىات نحوىا,البيولوجية ونمو 

 المتوسطين بالمدرسة الثانوية ,وحدة في التتكنولوجيا الحيوية للطالب المتوسطين وفوق 
مفاىيم  التكي يكتسبو  ودرسوا بعض المستحدثات البيولوجية واستخدموا اسلوب حل الماكالت

التتكنولوجيا الحيوية ,وقد اّدت نتائج الدراسة عن فعالية استخدام اسلوب حل الماكالت 
تفكير اإلبداعي لدػ والتحارب المعملية في اتكتساب مفاىيم التتكنولوجية الحيوية , وتنمية ال

دراسة استيدفت تحديد  (Allen , R,M,1993كما اجرى ) ,طالب المدارس الثانوية 
فعالية منيج التتكنولوجيا الحيوية المعّدل لتدريس البيولوجي بالمدرسة الثانوية العليا في امريكا 
, في تنمية التحصيل واإلتجاه نحو دراسة البيولوجي , وقام الباحث بتطبيق المنيج المعّدل 

لمجموعتين التجريبية على المجموعة التجريبية فقط , وتطبيق اإلختبار والمقياس على ا
النتائج الى وجود فروق ذات داللة  تاار أ, وبعد معالجة النتائج احصائيا , والضابطة 

, دراسة مادة البيولوجي  احصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل واإلتجاة نحو
 إلى ىدفتفقد  :( ( Armstrong& Weber,1991 ووبر أرمسترونج دراسةوأما 
 األخالقية واعتباراتيا اليندسة الوراثية, موضوعات في مقترحة وحدة تدريس أثر على التعرف
 الطالب فيم تحقيق الوحدة في فاعلية إلى الدراسة ىذه وتوصلت الثانوية المرحلة لطالب
 .بيا المرتبطة البيوأخالقية والقضايا الموضوعات ليذه

 : الدراسات السابقة المذكورة أعالهالتعقيب عمى 
تنوعت أىداف الدراسات حيث تناول بعضيا بناء وحدات دراسية وا عداد برامج  في الثقافة  -

 (,ٕٕٓٓعلي) (,ٖٕٓٓالتكريم)عبددراسة ك ,ات البيولوجية وتطبيقاتياوالمستحدث
( ٕٚٓٓابراىيم )و (, ٕٚٓٓعربي ), ( Armtrong & Weber Armstrong,1991و)
 .الحالية الدراسة وليىدفت إا ما وىذ, ( ٕٗٓٓالرافعي)و ,

تقويم محتوػ كتب األحياء في  اتناولتفقد  (ٕٗٓٓ ,)اللولوو (,ٜٕٓٓ ,)الايرؼ أما دراسة 
واتبعت دراستيما المنيج الوصفي  ضوء مستحدثات علم األحياء والمستحدثات العلمية

  التحليلي .
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عبد  المنيج البنائي التجريبي مثل دراسة كل مناتبعت  أخرػ  دراساتوىناك  -
(, ٕٚٓٓعربي )و  , (Armstrong , weber,1991و)(, ٕٕٓٓ)علي ,(ٖٕٓٓ)التكريم
براىيم  . وىذا ما اتبعتو الدراسة الحالية  ,( ٕٗٓٓو الرافعي) ,( ٕٚٓٓ) وا 

أتكدت معظم الدراسات على فعالية الوحدات والبرامج التي تتناول الثقافة والمستحدثات كما  -
البيولوجية في إتكساب الطلبة المفاىيم والمعلومات لبيولوجيو والمستحدثات المرتبطة بيا إلى 
جانب تنميتيا للعديد من الميارات مثل ميارة التفكير الناقد واتجاىات الطلبة نحو ماده 

 & Armtrong,1991و) (,ٕٕٓٓعلي) و (,ٖٕٓٓعبد التكريم)سعد ا مثل دراسة البيولوجي
Weber Armstrong )و ,( ٕٗٓٓ) الرافعي و ,( ٕٚٓٓابراىيم ) و(, ٕٚٓٓعربي ) ,و 

 تسعى الدراسة الحالية للوصول الية .ا ماوىذ ,(ٜٜٜٔ)سعودؼ 
دراسة  أىميةح و بوض تاإلطار النظرؼ والدراسات السابقة تبينومجمل القول وفي ضوء 

وقد استفاد الباحث  موضوعات وقضايا البيوتتكنولوجيا في مناىج البيولوجي بالمرحلة الثانوية
جراءاتو ومناقاة نتائجو.من الدراسات السابقة بما يتعلق بيدف البحث الحالي و   أدواتو وا 

 
 

 اجراءاث انبحث
 :منيج البحث -

الوصفي التحليلي عند إعداد الوحدة المنيج في ىذا البحث منيجين  استخدم الباحث 
المنيج التجريبي لمعرفة مدػ فاعلية الوحدة و , في البيوتتكنولوجيا وأدوات البحث المقترحة

 التحصيل واإلتحاه . المقترحة على كل من
 :مجتمع البحث -

طالب الصف األول الثانوؼ بمدارس المرحلة  جميعيتمثل مجتمع البحث في 
 .ٕٕٔٓ -ٕٔٔٓلعام الدراسي تعزل الثانوية في محافظة 

 
 عينة البحث : -
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من مدرسة المعافر  قصديا( طالباا تم اختيارىا ٖٚعينة البحث البالغ عدد إفرادىا)
بسبب توفر معمل مناسب فييا وتعاون مدرس المادة مديرية الامايتين –في التربة 

 في تدريس الوحدة المقترحة .
 بناء الوحدة  إجراءات

 :انبٍىتكنىنىجٍت نهصف األول انثانىي أوالً : بناء وحذة يف
 :أسباب اختيار الوحدة

 ليا  طراف عديدة منيا الرافضأتعد موضوعات البيوتتكنولوجيا مثار جدل ومناقاات بين  -ٔ
ن ىذه الموضوعات تمس جوانب عديدة في المجتمع وعليو أل , ليا ومنيا المؤيد

م الطلبة أىميتيا ودورىا في فيّ ن  ن أ من خالليا خصبو يمكنة فالبيوتتكنولوجيا تعد ماد
 المجتمع.

لذا فمن الممكن أن تفيد دراسة  من قبل المجتمع , ةمرفوض ىناك اتجاىات مقبولة أو -ٕ
 .بية والسلبية نحو البيوتتكنولوجيةمعرفو االتجاىات االيجالىذه الوحدة في توجيو أنظار الطلبة 

الثانوية تعالج بعض الممارسات غير  عدم وجود مفاىيم في مناىج البيولوجيا بالمرحلة -ٖ
 المرحلةن الطلبة في أتقدم فرصاا للتدريب على كيفية اتخاذ القرار خاصة و  أو ةالمقبول

 يتطلب منيم اتخاذ قرارات صحيحة. الجامعية
 حتذٌذ أهذاف انىحذة:      

في قترحة ىو قياس فاعلية الوحدة الم للوحدة المقترحة كما حدده الباحثاليدف العام       
 البيوتتكنولوجيا على التحصيل واالتجاه بعد تدريسيا لطالب الصف األول الثانوؼ.

 والمياريةوفي ضوء اليدف العام للوحدة حددت أىداف الوحدة في المجاالت المعرفية     
 :والوجدانية كما يلي
  المجال المعرفي:

 :على أن غي أن يكون الطالب قادراا بعد االنتياء من دراسة الوحدة ينب
 مفيوم البيوتتكنولوجيا. فعرّ ي   -ٔ
 عّدد بعض منتجات البيوتتكنولوجيا في المجاالت المختلفة.ي   -ٕ
 يذكر أىمية الخريطة الوراثية . -ٖ



 انصف األٔل انثإَي فاعهٍح ذدرٌش ٔحدج يقررحح فً انثٍٕذكُٕنٕجٍا عهى ذحصٍم طالب

 د/ ٌاصٍٍ عثد انقادر احًد األدًًٌ )*( ٔاذجاْاذٓى َحْٕا فً انًٍٍ 

 

444 
 

 عّدد مزايا استخدام البيوتتكنولوجيا.ي   -ٗ
 ي عّرف التكائنات الحية المعدلة وراثياا. -٘
 البيوتتكنولوجيا. أىميةيارح  -ٙ
 ستخدم البيوتتكنولوجيا.ت  يارح كيف  -ٚ
 يارح لماذا الخاليا أساس الحياة. -ٛ
 عّدد األنواع المختلفة للخاليا.ي   -ٜ
 ي مّيز بين الخاليا بدائية النواة والخاليا حقيقية النواة. -ٓٔ
 يصف المكونات المختلفة للخاليا. -ٔٔ
 يارح كيف تنتج الخاليا من االنقسام الميتوزؼ . -ٕٔ
 االنقسام الميوزؼ.يارح عملية  -ٖٔ
 لجذعيواي عّرف ويصف الخاليا  -ٗٔ
 

 : المياري المجال 
 يرسم اكالا يفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. -ٔ
 يقارن بين االنقسام الميتوزؼ  واالنقسام الميوزؼ. -ٕ
 يوضح بالرسم الفرق بين االنقسام الميتوزؼ واالنقسام الميوزؼ. -ٖ
 يقارن بينيا .و  مجيرياا  وخاليا حيوانيةيفحص خاليا نباتيو -ٗ
 مجيرياا  الخلويةلالنقسامات  المختلفةيرسم المراحل  -٘

 : المجال الوجداني
 يدعو زمالئو لحضور الندوات العلمية للمستحدثات البيولوجية. -ٔ
 ياارك في الدعوة الستخدام منتجات البيوتتكنولوجيا.-ٕ
 ايجابية نحو معرفة المزيد عن البيوتتكنولوجيا.ي نّمي اتجاىات  -ٖ
 ي بدػ اىتمامو بمعرفة استخدامات البيوتتكنولوجيا. -ٗ
 ي قّدر دور العلماء في عمليات المعلومات البيوتتكنولوجية. -٘
 في جسم التكائنات الحيةودورىا ي قّدر عظمة الخالق  سبحانو وتعالى في مكونات الخلية  -ٙ
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 :إعداد محتوى الوحدة
وعي عند اختيار موضوعات الوحدة وتنظيميا ما يلي :  ر 

 خصائص نمو الطالب في المرحلة الثانوية النفسية والمعرفية واالجتماعية  -ٔ
 االتجاه.و  تنوع األناطة  لتامل مواقف حياتية مرتبطة بالتحصيل -ٕ
طالب ارتباط موضوعات الوحدة بالتحصيل واالتجاه والتي يحاول البحث تنميتيا لدػ  -ٖ

 المرحلة الثانوية.
االتجاىات السائدة في المجتمع اليمني المتعلقة بالدين وكيفية التعامل معيا من خالل  -ٗ

 البيوتتكنولوجيا.
 المعارف والميارات والقيم التي تامل علييا الوحدة, ةمجموع ىو ومن المعروف أن المحتوػ 

ضوء األىداف التي حددىا سلفا  لذا قام الباحث في  ,ةوالتي تيدف إلى تحقيق أىداف محدد
للوحدة بتحديد مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالبيوتتكنولوجيا والتي يمكن عند تدريسيا 
 ةأن تساىم في تحسين تحصيل الطلبة وتنمية اتجاىاتيم نحوىا والتي أعدىا في صور 

لموافقة استطالعات تم عرضيا على مجموعة من المحكمين والعاملين في الميدان حيث تم ا
   التي جاءت فييا. على معظم المفاىيم

 :تنظيم محتوى الوحدة
 :على النحو التالي وحدة ويتضمن أربعة موضوعات رئيسةقام الباحث بتنظيم محتوػ ال

على المقدمة و مفيوم البيوتتكنولوجيا والحاجة  ؼ : ويحتو مدخل لمبيوتكنولوجيا -ٔ
 للبيوتتكنولوجيا.

, والحيوان, يتضمن: البيوتتكنولوجيا في النباتو  لمبيوتكنولوجيااالستخدامات الحالية  -ٕ
 والطب, والبيئة.

)بدائية النواة وحقيقة النواة(  وتتضمن أىمية الخاليا وأنواعيا :الخمية والبيوتكنولوجيا -ٖ
الخيوط  – ةريالفجوات العصا –جدار الخاليا  – )أغاية الخاليا ياتياضومكونات الخلية وع

البالستيدات عديمة  –البالستيدات الخضراء  –الليسوسومات  –أجيزة جولجي –الرفيعة 
 البالستيدات الملونة(. –اللون 

 .ةالخاليا الجذ عي –االنقسام الميتوزؼ  –: ويتضمن االنقسام االختزالي التكاثر الخموي  -ٗ



 انصف األٔل انثإَي فاعهٍح ذدرٌش ٔحدج يقررحح فً انثٍٕذكُٕنٕجٍا عهى ذحصٍم طالب

 د/ ٌاصٍٍ عثد انقادر احًد األدًًٌ )*( ٔاذجاْاذٓى َحْٕا فً انًٍٍ 

 

444 
 

ب إلى ىذا الترتي ؼوفق نمط معين بحيث يؤد ويقصد بتنظيم محتوػ الوحدة ترتيب أجزائيا
 ػ الوحدة كموضوعات أساسية وفرعيةتحقيق األىداف التعليمية, لذا قام الباحث بتنظيم محتو 

 (.ٔرقم ) مترابطة ببعضيا البعض كما في الجدول
 
 
 
 
 
 

 (ٔالجدول)                                        
 البيوتكنولوجيايبين الموضوعات الرئيسية والفرعية لموحدة المقترحة في             

 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيسي م
 المقدمة  - مدخل البيوتتكنولوجيا                                                            -ٔ

 مفيوم البيوتتكنولوجيا - 
 الحاجة للبيوتتكنولوجيا - 

 البيوتتكنولوجيا في النبات  استخدامات البيوتتكنولوجيا                                                     -ٕ
 البيوتتكنولوجيا في الحيوان
 البيوتتكنولوجيا في الطب
 البيوتتكنولوجيا في البيئة
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ٖ- 

 
 الخلية أساس الحياة

 

 ةيأىمية الخل -ٔ
 أنواع الخاليا : -ٕ
 بدائية النواة خاليا  -أ
 حقيقية النواةخاليا  -ب

 مكونات الخلية :
 أغاية الخلية            االنتاار-

 االسموزية                            
 الخاليا جدر-
 ةالفجوات العصا ري-
 الخيوط الرفيعة-
 أجيزه جولجي-
 الليسوسومات-
 والملونة     البالستيدات الخضراء, وعديمة اللون,-

 االنقسام االختزالي ,االنقسام الميتوزؼ  التتكاثر الخلوؼ  -ٗ
 النيائية( –االستوائية  –)المرحلة البينية,التمييدية 

 ةلجذعياالخاليا 
تم عرض ىذه الموضوعات الرئيسية  على مجموعة من أساتذة البيولوجي في كلية العلوم / 

وكذلك عرضيا على موجيين جامعة تعز  جامعة تعز وقسم البيولوجيا في كلية التربية 
تخصص علوم الحياة بالتعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم , وتم استطالع أرائيم حول 
مدػ أىمية وحداثة تلك الموضوعات ومدػ مناسبتيا لطالب الصف األول الثانوؼ , وجمع 

اسية للوحدة الباحث مالحظاتيم حول طبيعة  ونوعية األناطة المنظمة في الموضوعات الدر 
وبعد بناء الوحدة  المقترحة ألخذىا في عين االعتبار عند الصياغة النيائية لدروس الوحدة.

الدراسية في اكليا ما قبل النيائي , قام الباحث بعرضيا على نفس المحكمين وبعد إدخال 
 التعديالت التي أااروا إلييا ظيرت الوحدة في اكليا النيائي.

 األنشطة التعميمية: 
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تعد األناطة عنصر أساسي من عناصر الوحدة, فيي تقوم بدور في إثارة دافعية المتعلم 
الطلبة فيما يتعلق بموضوع  ةإلي زيادة خبر  ؼللتعلم إلى جانب إثراء عملية التعلم مما يؤد

التعلم وقد كانت أناطة تدريس الوحدة المقترحة للبيوتتكنولوجيا على اكل صور تعليمية 
 ترنت وتجارب معملية.,والبحث في االن
 أساليب التقويم:

ومواقف  ةموضوعي ةسئلأمن أساليب التقويم حيث تضمنت الوحدة  ةتم استخدام مجموع
 .متضمنة في الوحدة واتجاىيم نحوىالقياس فيم الطالب للقضايا الجدلية ال

 : ضبط الوحدة
 بعد إعداد الوحدة في صورتيا األولية  تم ضبطيا من خالل: 

عرض الوحدة على مجموعو من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في كلية العلوم وكذا 
مناسبة محتويات الوحدة  لطالب  مدػبعض معلمي البيولوجي بالمرحلة الثانوية للتأتكد من 

التي وضعيا خذ الباحث بالمالحظات أوقد  ةحياالتخصص علوم , الصف األول الثانوؼ 
 .ن وتم تنفيذىاو محكّ الم  
 
 

 : التجريب االستطالعي لموحدة
( طالب من ٓٔوعددىم )من الطالب من غير عينة البحث  ةتم عرض الوحدة على مجموع

مح في التربة بمديرية الامايتين  الفجر الجديدمدرسة  وأعطي لتكل منيم صورة من الوحدة  س 
 (ٛ)ثمانيةليم باإلطالع علييا ثم تم مناقاتيم حول مدػ فيميم لمحتويات الوحدة فأظير 

 ارتياحيم لموضوعات الوحدة وأناطتيا  وبذلك أصبحت الوحدة في صورتيا النيائية. طالب
 :إعداد دليل المعمم

 تم القيام بإعداد دليل المعلم والذؼ تضمن: 
 .األىداف السلوكية للوحدة  -
 .الموضوعات األساسية للوحدة  -
 .أساليب التدريس والوسائل  -
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 .المعينة علي تدريس الوحدةاألناطة التعليمية  -
 أساليب تقويم الوحدة. -

من المحكمين الستطالع أرائيم حول  ةعلى مجموع ووبعد االنتياء من إعداد الدليل تم عرض
بداء أؼ  مالحظات وفي ضوء آرائيم تم إجراء التعديالت ووضع الدليل في صورتو  الدليل وا 

 النيائية.
 إعداد أدوات البحث:
ي إلى قياس فاعلية وحدة في البيوتتكنولوجيا في تحصيل طالب الصف ييدف البحث الحال

األول الثانوؼ واتكتسابيم بعض االتجاىات المرتبطة بيا,ولذا تم القيام بإعداد األدوات التالية 
: 

 إعداد االختبار بالخطوات التالية :   مرّ قد و  أوالا :إعداد اختبار تحصيلي لوحدة البيوتتكنولوجيا,
 الختيار: من اليدف 
ختيار إلى قياس فاعلية تدريس الوحدة المقترحة في البيوتتكنولوجيا على تحصيل الييدف ا

 (.ةعينة البحث التجريبية )مجموعو تجريبية واحد
 

 صياغة مفردات االختبار: 
ن ىذا النوع من األسئلة ألاالختبار من متعدد ذؼ البدائل األربعة  مفردات تم صياغة  

من مفردات محتوػ الوحدة وسيولة تصحيحو وتجرده من ذاتية  ةكبير  ةعينيتميز بتغطية 
 سؤاالا.( ٘٘)خمسة وخمسون , تتكّونت صورتو األولية من المصحح 

 صدق االختبار:
جراء بعض التعديالت وفقاا ألرائيم وقد أفاد   تم عرض االختبار على اإلخوة المحكمين وا 

المحكمون أن االختبار يقيس ما وضع لقياسو ,وتم تجريبو في بداية الفصل الدراسي األول 
طالباا وذلك  (ٕٓعلى عينة استطالعية مكونة من ) ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓفي العام الدراسي 

التي يصل معامل  المفردةصعوبة والتمييز واعتبر الباحث أن  ألجل حساب معامالت ال
التي يصل معامل السيولة  ليا  والمفردةتعتبر اديدة الصعوبة  ( ٔ,ٓ)قل من أالصعوبة ليا 

)  التي يقل معامل تمييزىا عن المفردةعتبار ا كما تم  ,السيولة اديدة( تعتبر ٜ,ٓ) أتكثر من 
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وتم  التي لم تلتزم بيذه النسب المذكورة. المفردات( تعد غير مميزة واستبعد الباحث ٕٓ,ٓ
 التأتكد من وضوح التعليمات ومفردات األسئلة وتم تقدير الزمن الالزم لإلجابة على االختبار

 دقيقة. (ٓٗ)ب
 ثبات االختبار: 

 ٓٛكودر ريتاارد سون وقد بلغ معامل الثبات ) ةتم حساب ثبات االختبار باستخدام معادل 
 ويمكن استخدامو في قياس التحصيل, مناسب%( مما ياير أن االختبار ذو ثبات 

 مفردة (ٓ٘وباالنتياء من إجراءات ضبط االختبار, أصبح في صورتو النيائية عبارة عن )
( كما تم إعداد ة)فقر  ةلتكل مفرد ةواحد ةوبواقع درج , ة( درجٓ٘االختبار التكلية ىي) ةودرج

 نموذج إجابة لالختبار.
 
 
 
 

 (ٕوالجدول )                                    
 مواصفات االختبار التحصيمي لمبيوتكنولوجيا بصورتو النيائية:

عدد  أرقام األسئلة                   الموضوعات الرئيسية
 األسئلة

 الوزن النسبي

 %ٕٔ  ٙ    ٛٔ-ٖٔ-ٚ-ٗ-ٖ-ٔ مدخل للبيوتتكنولوجيا

-ٕٗ-ٖٕ-ٕٕ-ٕٓ-ٜٔ-ٚٔ-ٙٔ-ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ٜ-ٛ-ٙ-٘-ٕ استخدامات البيوتتكنولوجيا
ٕ٘-٘ٓ 

  ٔٚ      ٖٗ% 

 %ٕٛ  ٗٔ   ٜٗ-ٛٗ-ٖٗ-ٖٖ-ٕٖ-ٖٔ-ٖٓ-ٜٕ-ٕٛ-ٕٚ-ٕٙ-ٕٔ-٘ٔ-ٗٔ الخلية أساس الحياة
 % ٕٙ   ٖٔ   ٚٗ-ٙٗ-٘ٗ-ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ-ٔٗ-ٓٗ-ٜٖ-ٖٛ-ٖٚ-ٖٙ-ٖ٘ التتكاثر
    %ٓٓٔ  ٓ٘    المجموع

 
 بالخطوات التالية : مرّ  وقد،لبيوتكنولوجياثانيًا : إعداد مقياس التجاه نحو ا

 اليدف من المقياس:
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 نحو البيوتتكنولوجيا.  قياس اتجاىات عينة البحث التجريبية )مجموعة تجريبية واحدة( ىو
 تحديد أبعاد المقياس: 

  بعدين وىما: ىتحديد أبعاد المقياس إلفي ضوء اإلطار النظرؼ والدراسات السابقة للبحث تم 
 تطبيقات البيوتتكنولوجيا.( ٕ                       أىمية البيوتتكنولوجيا (ٔ

 صياغة تعميمات المقياس:
تم صياغة تعليمات المقياس بحيث تتكون واضحة وسيلة وتضّمن تعريف الطالب للمقياس  

طريقة  يوضححد عبارات المقياس وتم تقديم مثال أل واليدف منو وطريقة اإلجابة عنو,
 عليو.  اإلجابة

 
 إعداد الصورة األولية لممقياس:

وفقاا لطريقة ليكرت الثالثية )موافق ,غير  مفردة( ٔٗ) تتكون المقياس بصورتو األولية من 
السلبية  المفرداتاإليجابية والعكس في  للمفردات( ٔ,ٕ,ٖمتأتكد,ال أوافق( مقابل الدرجات )

الدرجة و  ة( درجٜٓ( وتقدر الدرجة العليا في مقياس االتجاىات نحو البيوتتكنولوجيا )ٖ,ٕ,ٔ)
 .( درجة ٖٓالصغرػ )

 حساب صدق المقياس:
من المحكمين المتخصصين في المناىج  ةتم عرض المقياس بصورتو األولية على مجموع 

لثانوية للتأتكد من صدق العبارات وطرق التدريس في العلوم وبعض معلمي األحياء للمرحلة ا
وسالمتيا وارتباطيا بموضوعات البيوتتكنولوجيا وطبقاا ألراء المحكمين تم إعادة صياغة بعض 

. فأصبح المقياس في صورتو النيائية مكّون من مفردةعار  إحدػوحذف  المفردات
  نموذج إجابة لو. إعدادكما تم .مفردة(ٖٓ)

 التجربة االستطالعية لممقياس:
 ةالثانوؼ غير عين األولمن طالب الصف  ةتم تجريب المقياس استطالعياا على عين 

وذلك  مديرية الامايتين  –من مدرسة الفجر الجديد في التربة  ( طالباا ٕٓالبحث بلغت )
 لمعرفو:
 زمن المقياس: -
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 طالب أول ةجابإعن طريق حساب متوسط زمن  ة( دقيقٖ٘) فبلغ تم حساب زمن المقياس 
 وأخر طالب على المقياس.

 معامل الثبات: -
وىي  %( ٘ٚ ) ألفا كرونباخ  حيث بلغ ةتم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام معادل 

من إجراءات ضبط  نتياءإلوباللتطبيق, ن الوثوق بيا في صالحية المقياس يمك مناسبةنسبة 
 (.ٗالجدول )في  كمافردة م  ( ٖٓالمقياس أصبح بصورتو النيائية مكون من  )

 
 
 
 
 

 ( يوضح مواصفات مقياس االتجاه نحو البيوتكنولوجياٗالجدول )           
 العدد الكمي السالبة المفردات الموجبة المفردات الموضوعات الرئيسة
-ٕٓ-ٚٔ-ٕٔ-ٔٔ-٘ ٕ٘-ٛٔ-٘ٔ-ٗٔ-ٓٔ-ٜ أىمية البيوتكنولوجيا

ٕٖ-ٕٗ-ٕٙ-ٕٚ-ٕٛ ٔٙ 

 ٗٔ  ٖٓ-ٜٕ-ٙٔ-ٙ-ٗ-ٖ-ٕ-ٕٕ-ٕٔ-ٔ-ٜٔ تطبيقات البيوتكنولوجيا
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ المجموع

 تطبيق أدوات البحث: 
 :التطبيق القبمي ألدوات البحث

ومقياس اإلتجاه  ,بعض القضايا البيوتتكنولوجيال الخاص تم تطبيق اإلختبار التحصيلي 
عينة البحث في بداية الفصل الدراسي األول للعام  ىالمرتبط  بيذه القضايا البيوتتكنولوجيا عل

 م وقد وضح المعلم لطالبو بتعريف أىداف البحث ومحتواه. ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالدراسي 
  تدريس الوحدة المقترحة لمبيوتكنولوجيا:

اجتمع معلم المادة مع الطالب )عينة البحث( قبل البدء في تدريس الوحدة الدراسية وارح 
محتوػ الوحدة الدراسية ,ثم وزع علييم )كتاب الطالب( لتكل طالب نسخة, ليم أىداف وأىمية 
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ثم بدء معلميم بالتطبيق بتدريس الوحدة المقترحة بالخطوات التفصيلية الموجودة )بدليل 
م حتى نياية اير ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالتطبيق من بداية اير مارس /  ت فترةالمعلم(وقد استغرق

م وقد الحع الباحث أثناء زيارتو للطالب تفاعليم واىتماميم بالمادة ٕٕٔٓ -ٕٔٔٓ/ ٖ
 المقدمة.

  :لبعدي ألدوات البحثالتطبيق ا
وذلك بعد االنتياء من دراستيم  تم إعادة تطبيق أدوات البحث على الطالب )عينة البحث(

وتم تصحيح األوراق ومعالجة  من العام نفسو الدراسية المقترحة في نياية اير مارس الوحدة
 :البيانات إحصائيا باستخدام اآلتي

حساب و  (paired sample t-testاختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين )
 .فاعلية الوحدة باستخدام معادلة نسبة التكسب المعدل لبالك

 :ومناقشتياعرض نتائج البحث 
الجزء اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار الفروض مع عرض الطرق والمعالجات والجداول  ايتناول الباحث في ىذ

وتفسير النتائج التي تم التوصل إلييا وفي نياية الفصل قدم  ,صحة الفروض الختباراإلحصائية التي استخدمت 
 .أسئلة البحث واختبار صحة الفروض ائيا لإلجابة علىالباحث خالصة نتائج البحث وتم معالجة البيانات إحص

 :اختبار صحة فروض البحث
في  ةلإلجابة عن السؤال األول الذؼ ينص علي " ما مدػ فاعلية وحدة مقترح -ٔ

تم اختبار صحة  تحصيل عينو البحث من طالب الصف األول الثانوؼ؟ ىالبيوتتكنولوجيا عل
( بين  = ٓ,٘ٓ)الداللة عند مستوػ  إحصائياا  ةالفرض األول الذؼ ينص "توجد فروق دال

متوسطي درجات عينو البحث من طالب الصف األول الثانوؼ في التطبيقين القبلي والبعدؼ 
لتحصيلي في الوحدة المقترحة وذلك لصالح التطبيق البعدؼ, حيث ٌحسبت الالختبار 

, ( للعينات المرتبطة t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وط بق اختبار )
 ( يوضح ذلك.ٙوالجدول )

في  يوضح نتائج اختبار"ت" لمعينات المرتبطة لداللة الفروق بين متوسطي درجات عينو البحث (ٙجدول)
 .القياس القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي

أفراد  نوع التطبيق
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري 
قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
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 المعدل

 قبمي
ٖٚ 

ٖٓ,ٜٔ 
 

ٕٓ,ٔ 
 

 
ٖٙ,ٛٚ ٖٙ ٓ,ٓٓٓ ٔ,ٙ 

 ٕ,ٔٛ ٜٖ,ٕٕ بعدي
 ( = ٓ,٘ٓ)  الداللة *دالة عند مستوى               

( عند درجو حرية ٚٛ,ٖٙالمحسوبة تساوؼ ) (ت)ن قيمة أ( ٙيتضح من الجدول )    
 ٓ,٘ٓن قيمة "ت" دالة عند مستوػ )إولذا ف(,  ٓٓٓ,ٓ)ليا والداللة المحسوبة  (,ٖٙ)
وعليو يتم قبول الفرض البحث حيث توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  ,(    =

 لالختباردرجات عينة البحث من طالب الصف األول الثانوؼ في التطبيقين القبلي والبعدؼ 
ثر فعال في زيادة أ ذات المقترحةأؼ أن الوحدة  التحصيلي وذلك لصالح التطبيق البعدؼ ,

مستوػ تحصيل الطالب وىذا ال يرجع بمحض الصدفة ولتكن لدراسة الوحدة المقترحة, حيث 
ليم مفاىيم البيوتتكنولوجيا  تحَ لوحدة المقترحة وّض لموضوعات أن دراسة طالب عينو البحث 

دراسة المواضيع كما أن  فيميا, ىوما يتعلق بيا من معارف وقضايا حقيقية مما ساعدىم عل
تمكنيم  ىإلالتفكير والنقاش من قبل الطالب مما أدػ  ىوالقضايا البيوتتكنولوجية قامت عل

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج عدد من  من المعلومات والمفاىيم المرتبطة بالبيوتتكنولوجيا,
 Allen, ؛Hays ,(1994)ٖٕٓٓ؛ عبد التكريم, ٕٔٓٓخليل,  ؛ ٕٕٓٓ)البي,  الدراسات

,R  1993,.)   
(  وىذه القيمة تقع ٔ,ٙن نسبة التكسب المعدل لبالك ىي )أ  (ٙ)من الجدول أيضاويتضح 

فاعليتيا  أتكدتن تدريس الوحدة المقترحة إوعليو ف (, ٕ-ٔفي المدػ الذؼ حدده بالك وىو) 
 التحصيل.ثر فعال في تنمية أ ذاتأؼ أن الوحدة المقترحة  في تحصيل طالب عينة البحث,

"فاعلية تدريس وحدة ىالسؤال الثاني من أسئلة البحث  الذؼ ينص عل عنولإلجابة  -ٕ
ألول الثانوؼ تنمية اتجاىات عينة البحث من طالب الصف ا ىفي البيوتتكنولوجيا عل ةمقترح

"توجد فروق دالة  تم اختبار صحة الفرض الثاني الذؼ ينص على ,نحو البيوتتكنولوجيا
إحصائيا بين متوسطي درجات عينة البحث من طالب الصف األول الثانوؼ في التطبيقين 
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, وعليو قام التطبيق البعدؼلصالح اس االتجاه نحو البيوتتكنولوجيا و القبلي والبعدؼ لمقي
 نتائج ذلك.يوضح  ( ٚ" للعينات المرتبطة, والجدول) الباحث بتطبيق اختبار "ت

يوضح نتائج اختبار ت لمعينات المرتبطة لداللة الفروق بين متوسطي درجات (  ٚجدول) 
 الطالب من عينة البحث في القياس القبمي والبعدي لمقياس االتجاه.

 نوع التطبيق
أفراد 
 المتوسط العينة

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدل

 قبمي
ٖٚ 

ٜٗ,ٕٗ 
 

ٙٗ,ٕ 
 

 
٘٘,ٜٗ* ٖٙ ٓ,ٓٓٓ ٔ,ٔ 

 ٖ,ٙٓ ٗٚ,ٕٓ بعدي
 ( = ٓ,٘ٓ)  الداللة *دالة عند مستوى               

 ( ,ٖٙ( عند درجة حرية)ٜٗ,٘٘أن قيمة "ت" المحسوبة تساوؼ ) (ٚمن الجدول )يالحع 
وعليو  (, = ٓ,٘ٓدالة عند مستوػ )( ت )ن قيمة إولذا ف(,  ٓٓٓ,ٓ)والداللة المحسوبة 

حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  ,يتم قبول الفرض البحث
أن  أؼ ,اس االتجاه لصالح التطبيق البعدؼالطالب في التطبيق القبلي والتطبيق البعدؼ لمقي

ثر فعال في تنمية االتجاىات للطالب نحو البيوتتكنولوجيا, وىذا ال أ ذاتالوحدة المقترحة 
 ولتكن لدراسة الوحدة المقترحة في البيوتتكنولوجيا.يرجع بمحض الصدفة 
موضوعات  ىن الوحدة المقترحة أتاحت ألفراد العينة التعرف علأ وىذا ربما يعود إلى

فيم الموضوعات والقضايا البيوتتكنولوجيا ومناقاتيا ومااركتيم  ىالبيوتتكنولوجيا مما أدػ إل
 م التوصلالموضوعات مبيناا ما تمع مدرسيم واتخاذ قرار حول تلك  الموضوعات في تلك

ثر فعال في نمو اتجاىاتيم نحو الموضوعات أمما كان لو  ,إليو من معلومات حوليا
 البيوتتكنولوجية .

 عبد التكريم ؛ٕٗٓٓ ,اسماعيل ؛ٕٜٜٔ, ةابار )ذه النتيجة مع نتائج دراسة كل منوتتفق ى
,ٕٖٓٓ), Allen , R ,(1993) ,  Wilhelm (1996) 

وىذه القيمة تقع  (ٔ,ٔن نسبة التكسب المعدل لبالك ىي)أ (ٚ)أيضاا من الجدولويتضح    
( وعليو فإن تدريس الوحدة المقترحة أتكدت فاعليتيا  ٕ-ٔ)  في المدػ الذؼ حدده بالك وىو
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اثر فعال  ذاتأؼ أن الوحدة المقترحة  ,في تنمية اتجاىات عينة البحث نحو البيوتتكنولوجيا
 و البيوتتكنولوجيا لدػ أفراد البحث.في تنمية االتجاىات نح

 توصيات البحث:
 يمكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية: في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا, 

 التوصيات:
البيوتتكنولوجيا  ةضوء وحد ىإعادة النظر في منيج علم األحياء بالتعليم الثانوؼ عل -ٔ 

 .علم األحياء للصف األول الثانوؼ  تطوير منيج  وذلك عند 
بيدف  االىتمام بمفاىيم البيوتتكنولوجيا في مناىج  العلوم بالمراحل التعليمية المختلفة , -ٕ 

لوحدات المتعلقة كيفية تدريس مثل ىذه ا ىتدريب معلمي العلوم علو واالتجاىات تنمية القيم 
 .بالبيوتتكنولوجيا

اراك الطلبة في توضيح ذلك الربطربط محتوػ البيوتتكنولوجيا  -ٖ   . باألحداث الجارية وا 
 : المقترحات

 :  ح الباحث إجراء الدراسات التاليةيقتر 
 .في البيوتتكنولوجيا بمنيج العلوم لتالميذ المرحلة األساسية ةمقترح ةتدريس وحد -ٔ
 .معرفة فاعلية مقرر العلوم في تنمية القيم البيولوجية -ٕ
 .تدريبي في تنمية بعض ميارات تدريس القيم البيولوجيةفاعلية برنامج  -ٖ
إجراء دراسات وبحوث تقترح برامج ووحدات تدريسية قائمة علي القضايا البيوتتكنولوجية  - ٗ

بيئية وما يرتبط بيا من أخالقيات وبحث أثرىا على الميول والقيم والمسؤولية االجتماعية وال
 لدؼ طلبة المرحلة الثانوية

 
 انبحث: مراجع                                      

 :المراجع العربيةأواًل: 
(: فاعلية وحدة في البيوتتكنولوجيا معدة وفقاا لنموذج المنيج التتكعيبي ٕٚٓٓإبراىيم, اعبان حامد علي ) -ٔ

وعمليات البحث في تحصيل طالب الصف األول الثانوؼ لموضوعات بيوتتكنولوجيا واتكتسابيم بعض ميارات 
, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية , السنة  مجلة البحث التربوؼ فييا والقيم العلمية المرتبطة بيا.

 . ٕٖٔ-ٜ٘( , ص صٕالسادسة , العدد )
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(: أىمية تضمين مستحدثات التتكنولوجيا الحيوية في مناىج األحياء ٕٙٓٓمة التكريم طو ), أبوزيدأ - ٕ
 ٖٓٔ( ص ص ٕ )( العددٖ,المجلد ) مجلة جامعة صنعاء للعلوم التربوية والنفسية بالمرحلة الثانوية ,المطورة 

– ٔٗٔ. 
(: فاعلية وحدة دراسية مقترحو في التربية األخالقية لتنمية بعض القيم ٕٗٓٓمجدؼ رجب ), إسماعيل -ٖ

مجلة جمعية المصرية للتربية العلمية, ال .االجتماعية واألخالقية والعلمية لتالميذ الصف السادس االبتدائي
 .ٕٓٔ-ٔٚ(  يوليو, ص صٕ)العدد  (ٚ) مجلد ,التربية العلمية

(: تصور مستقبلي لمقررات  دراسية  في البيوتتكنولوجيا ٕٓٓٓ) بو المعاطيأاعبان حامد,عيد  الدسوقي, -ٗ
تدريس  مركز تطوير (,والتعليم الحيويوالتتكنولوجيا )األولالمؤتمر العربي  الحيوية بمراحل التعليم العام بمصر,

 . ٛ٘ٔ -ٕٔٔصص جامعة عين امس ,   العلوم ,
(: فاعلية تدريس وحدة مطوره في األحياء متضمنة بعض القضايا ٕٗٓٓالرافعي, محب محمود كامل ) -٘

الثاني الثانوؼ اإلخالقية الجدلية في تنمية فيم ىذه القضايا والتفكير الناقد واإلتجاه نحوىا لدػ طالبات الصف 
 .ٕٗٔ-ٜٛ(, السنة الرابعو, ص ص ٕٔ, العدد )مجلة عالم التربيوالعلمي بالمملتكة العربية السعودية .

تقويم محتوػ كتب األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مستحدثات علم  :(ٜٕٓٓأحمد ) صالح دمحم, الايرؼ  -ٙ
 أم القرػ ,السعودية.جامعة   غير مناوره رسالة دكتوراهاألحياء وأخالقياتيا, 

 (:االتجاىات الحديثة في أخالقيات العلم وتدريس العلوم,ٜٜٛٔ) دمحم رمضان عبد الحميد, طنطاوؼ ال -ٚ
, المجلد الثاني الجمعية المصرية للتربية العلمية , اعداد معلم العلوم للقرن الحادؼ  والعارين ,المؤتمر الثاني 

 . ٗٗ٘-  ٔٔ٘ص ص  ( ,ٕ) 
 األساسي في التعليم من العليا للمرحلة الفلسطينية العلوم مناىج تقويم  :( ٕٗٓٓ ) صبحي فتحية ,اللولو -ٛ

 ,ٔ ج العصر"  , فلسطين ومتغيرات في التربية "األول التربوؼ  المؤتمر ,المعاصرة العلمية المستحدثات ضوء
  . غزة اإلسالمية, الجامعة

 التكويت . ( ٛٛ) ", عالم الفكر,العدد"الميكروبات واالنسان :(ٜ٘ٛٔعزت اعالن ) و  ؛جيتبوست جون, -ٜ
عمادة اؤون  ,ترجمو عبد العزيز حامد أبو زناده .أساسيات التقنية اإلحيائية: (ٜٚٛٔسميث ) جون, -ٓٔ

 السعودية.,  الرياض ,جامعو الملك سعودالمكتبات , 
تطوير منيج األحياء في المرحلة الثانوية (: فعالية برنامج مقترح لٕٔٓٓ)حامد دمحم أبو الفتوح , خليل -ٔٔ

,األتكاديمية العربية للعلوم الجمعية المصرية للتربية العلمية )التربية العلمية للمواطنة(.,المؤتمر العلمي الخامس 
 . ٖٙٔ -ٜٕ٘, ص صالمجلد األول والتتكنولوجيا والنقل البرؼ, 

(:اثر تدريس وحدة في الجينوم علي تنمية فيم بعض القضايا البيو ٖٕٓٓ)حامد  دمحم أبو الفتوحخليل,  -ٕٔ
 :نحو تربية علمية أفضلأخالقية وبعض القيم البيولوجيو لدػ الطالب المعلمين .المؤتمر العلمي السابع 

 .ٖٗٗ- ٖٚٓص ص   ,, كلية التربية , جامعة عين امس,الجمعية المصرية للتربية العلمية 
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 العلوم وتدريس البنائي التعليم نموذج استخدام فاعلية) : "   ٜٜٛٔ (حسين   بد اليادؼع سعودؼ, منى -ٖٔ

 العلوم معلم إعداد الثاني, المؤتمر العلمي االبتدائي, الخامس الصف تالميذ لدػ االبتتكارؼ  التفكير تنمية على

 . ٖٕٛ -ٔٚٚص ص , ,الثاني ,المجلد ,والعارين الحادؼ للقرن 

فعالية برنامج قائم علي التعليم الذاتي في تنمية بعض  " (:ٜٜٜٔ) حسين عبد اليادؼمني , سعودؼ -ٗٔ
بكلية  الطالبة المعلمة)اعبة البيولوجي (مستحدثات التتكنولوجية البيولوجية والقيم واالتجاىات نحوىا لدؼ 

 ٚ٘ٔص ص  , (ٔ)األول ,العدد (ٕ) المجلد ,مجلة التربية العلمية,, الجمعية المصرية للتربية العلمية"البنات
-ٕٔٔ   . 
(:  تدريس بعض القضايا الجدلية في منيج البيولوجيا بالمرحلة ٕٜٜٔحمد مختار سليمان )أة, ابار  -٘ٔ

 , (ٙٔ)العدد (,ٔ)الجزء  ,ربية بدمياطمجلة كلية التدراسة ميدانية , الثانوية بين التأييد والمعارضة .
 ٜٜٕ -ٕٔٚ ص ص

فاعلية برنامج قائم علي مدخل التحليل األخالقي في تنمية فيم " :(ٜٜٛٔ) سليمانحمد مختار ة, أابار  -ٙٔ
, المؤتمر العلمي الثاني , "خالقية واتجاىاتيم نحوىاألبعض القضايا البيو  -لخدمو افي أثناء -معلمي البيولوجي 

  . ٖ٘-ٖ ص ص ( ,ٔ)المجلد ,"والعارين الحادؼ  عداد معلم العلوم للقرن إ ": لجمعية المصرية للتربية العلميةا
 التدريس طرق  القرار وبعض صنع وأساليب بروفيل من كل بين التفاعل أثر ): ٕٕٓٓ  (دمحم البي, نوال -ٚٔ

 المرحلة طالب لدػ الجدلية الطبيعة ذات البيولوجية بعض القضايا في القرار اتخاذ ميارة وتنمية التحصيل على

 (,ٕ,العدد ) الجزء الثاني(,ٔ) مجلد  .والتنمية التربوية للبحوث القومي المركز  .التربوؼ  البحث مجلة  .الثانوية
 .ٜٔٗ -ٜٔٛ ص ص
( : فعالية التعلم الذاتي في دراسة وحدة في الثقافة البيولوجيو علي ٕٓٓٓىدػ عبد الحميد ), عبد الفتاح -ٛٔ

مجلة , الجمعية المصرية للتربية العلمية,التحصيل الدراسي لدػ اعبة التعلم االبتدائي علوم بكليات التربية 
 .ٖٛ-ٔ( ص ص  ٖ(العدد) ٖ),المجلد التربية العلمية

( : فاعلية برنامج مقترح في تعليم بعض موضوعات وقضايا اليندسة ٖٕٓٓسعد خليفة ), عبد التكريم  -ٜٔ
الوراثية واالستنساخ المثيرة للجدل في تنمية التحصيل والتفكير الناقد وبعض القيم المرتبطة بأخالقيات علم 

نحو تربية علمية ) لسابع ااألحياء لدػ الطلبة اليواة بالمرحلة الثانوية العامة بسلطنة عمان ,المؤتمر العلمي 
  .ٓٚٔ – ٘ٔٔص ص  , ,(, الجمعية المصرية للتربية العلمية أفضل

بأستخدام  ةفي التتكنولوجيا الحيوي ةفاعليو تدريس وحدة مقترح :(ٕٚٓٓصبرؼ دمحم العليمي ), عربي -ٕٓ
بليبيا,الجمعية  ةالثانوي ةنموذج قائم على لعب الدور لتنمية بعض القيم البيواجتماعية لدػ طالب المرحل

 .ٜٓ -ٖٖص ص (ٕ), العدد (ٓٔ)المجلد , مجلة التربية العلمية , ةالعلمي ةللتربي ةالمصري
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فاعلية وحدة مقترحو لتضمين بعض المفاىيم البيوتتكنولوجية الزراعية  ( :ٕٕٓٓعزت عبدالرؤوف ), علي -ٕٔ
مجلة  ونمو قيميم البيوتتكنولوجية,بمقرر البساتين في تنمية تحصيل طالب الصف األول الثانوؼ الزراعي 

 . ٔ٘ٔ-ٕٛٔص ص (.ٔٛ) ,العدد الجمعية المصرية للمناىج وطرق التدريس
 الطلبة المعلمين لدػ البيولوجي التنور تنمية في محوسب برنامج فاعلية :( ٕٛٓٓ ) حكمت ، عليان - ٕٕ

 جامعة التربية, كلية ,  غيرمناورة ماجستير رسالة ،البيولوجية المستحدثات نحو واتجاىاتيم األقصى بجامعة

  .األقصى
 دار القاىرة, كاظم, خيرؼ  أحمد ترجمة. التعليمية البرامج تصميم , ) 1987 (جيرولد كمب, -ٖٕ

 .العربية النيضة

 الثانوية المدارس في العلوم تدريس  :(ٕٗٓٓ (بويل جانيت ؛بايبي رودجر؛  تروبريدج ليسيل -42
 العزيز عبد نادر حسن, أحمد المنعم عبد جمال الدين, دمحم :ترجمة .(العلمية الثقافة تطوير استراتيجيات

 .الجامعي التكتاب العين , دار –المتحدة  العربية , اإلمارات) تراب حامد السنيورؼ, حسن
والوجدانية المرتبطة ببعض  ة( : تنمية الجوانب االتكاديميٜٜ٘ٔ) عطية ضياء الدين دمحم, مطاوع -ٕ٘

, , كلية التربية  دكتوراه غير مناورهرسالة , المستحدثات البيولوجية لدػ الطالب / المعلمين اعبة البيولوجي 
 جامعة المنصورة.

للنار    الفرقان دار ,ٔ ط , العلوم تعليم في الجديد  ):ٕٔٓٓ )حسين  ناوان, يعقوب -ٕٙ
 ,األردن.والتوزيع,إربد

 ,الجميورية اليمنية . األحياء للصف األول الثانوؼ  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓوزارة التربية والتعليم , -ٕٚ
 .الجميورية اليمنية. األحياء للصف الثاني الثانوؼ  ٕ٘ٓٓ/  ٕٗٓٓوزارة التربية والتعليم , -ٕٛ
 .الجميورية اليمنية.  األحياء للصف الثالث الثانوؼ  ٕ٘ٓٓ/  ٕٗٓٓوزارة التربية والتعليم , -ٜٕ

      ثانيًا:المراجـــــــــــــع النجميزية
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 املهخص                                         

 تحصيل طالب  ىالبيوتتكنولوجية علفاعلية تدريس وحدة مقترحو في 

 في اليمن الصف األول الثانوؼ واتجاىيم نحوىا

 ألديميا القادر احمدإعداد د/ ياسين عبد                                 

والتعرف في اليمن الثانوؼ األول لى  إعداد وحده مقترحو في البيوتتكنولوجيا لطالب الصف إتيدف ىذه الدراسة 
اعد الباحث اختبار  ذلكومن اجل تحقيق  في تحصيل وتنميو االتجاىات نحو البيوتتكنولوجيا, تياعلى فاعلي

طالب الصف األول الثانوؼ بمدرسو طالباا من  (ٖٚ) من وتتكونت عينة البحثتحصيلي ومقياس اتجاه ,
اختبار التحصيل وقياس تطبيق وتم  ,رس الوحدة المقترحةالمعافر بالتربة مديريو الامايتين كعينو تجريبية تدْ 

دالو إحصائيا بين  اا الدراسة إلى ان ىناك فروقنتائج النتائج إحصائيا . وتوصلت  تلجو االتجاه قبليا وبعدياا وع

http://www.nal.usda.gov/
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متوسطي درجات عينو البحث من طالب الصف األول الثانوؼ في التطبيقين القبلي والبعدؼ لالختبار 
ىناك فروق دالو إحصائياا بين نتائج المقياس القبلي  ان تائجكافت النلبعدؼ. كما التحصيلي لصالح التطبيق ا

أوصى الباحث بناءا على النتائج و  والبعدؼ في اتجاىات الطالب نحو البيوتتكنولوجيا لصالح التطبيق البعدؼ
المرحلة  ىجافي التعليم الثانوؼ على ضؤ البيوتتكنولوجيا وذلك عند تطوير من  ءحيااألبإعادة النظر في منيج 

 واالىتمام بمفاىيم البيوتتكنولوجيا في مناىج العلوم بالمراحل التعليمية المختلفة . ثانوية, ال

Abstract 

The  effectiveness of suggested unit teaching in biotechnology on 

achievement of secondary  school first grade  students in Yemen and 

their attitudes towards it in Yemen . 

Dr. Ademi, Yaseen, Abdualkader 

Faculty of education- in turbah 

Taiz university – Yemen 

 

The present study aims  at preparing of proposed unit in biotechnology of 

secondary  school first grade  students and knowing  its  effectiveness in 

achievement and developing of attitudes towards it 

To achieve the aims of the study,  tow tools were used: achievement  test 

and attitudes scale. The sample of study consisted of (37)male student of 

the 10th  grade in high school, in ALMAFER  school- ALSHEMAYATEEN 

district as an experimental sample. The sample of study receiving  the two 

tools before the experimental treatment ,then, proposed unit has taught 

,and after OF experimental treatment, The sample of study receiving  the 

two tools. By using (spss),hypotheses  test results  revealed that there were 

statistically significant differences in the mean scores between pretest  and 

posttest application in both of the tow tools in favor of posttest application. 

In the light of these results, number of recommendations and suggestions 
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are proposed , such as to review in biology curriculum in the light of 

biotechnology at developing of  biology curriculum  in  10th  grade in high 

school, and interesting in concepts of biotechnology in science curriculum  

in all different  instructional stages . 

 

 مالحق البحث                                       
 االختبار التحصيمي     الملحق االول                   

 
 (ٔاختبار وحدة البيوتكنولوجيا بصورتيا النيائية)                     

 لنقل : جرٌجور مندل اول من طور نظرٌه -4

 الجٌنات –البكتٌرٌا       د  -الفٌروسات           ج -البروتٌنات          ب -ا

 فً الكائنات المهندسة ورثٌاً ، ٌضع العلماء الجٌن الذي ٌتحكم فً الخاصٌة المرغوٌه على : -4

 ال شئ مماذكر –الفٌروسات          د  –البكتٌرٌا      ج  -الكر وموسوم    ب –أ 

 اإلنتاجٌة الكثٌرة بداءت فً  .....................والتً تسمى  فً الثورة الخضراء .الزٌادة  -4

 التسعٌنات -الستٌنات              د –السبعٌنات        ج  -الثمانٌنات       ب -أ

 الجزء الرئٌس لنمو السكان ٌتوقع ان ٌحدث فً : -4

 د السهول    المدن         –الودٌان        ج  -القرى         ب -ا

 االستخدام األكثر للبٌوتكنولو جٌا  ٌحدث فً مجال : -4

 الهندسة -ألزراعه                       د -ألصناعه          ج –البٌئة           ب  –أ 

 الحضارة الحدٌثة تعلمنا كٌفٌه صنع الجبن من الحلٌب  باستخدام ........... واإلنزٌمات الحٌوانٌة . -4

 الفٌروسات –الهرمونات              د  –البكتٌرٌا         ج  -ب      الجٌنات     -أ

 الزٌادة الكبٌرة فً كمٌه الغذاء المنتج تحدث فً ..................والرز . -4

 الفاصولٌا -القمح                      د  -العدس           ج –الذرة          ب  -أ
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 لزراعة ٌكمن فً:معظم العلماء ٌؤكدون ان مستقبل ا  - -4

 البٌوتكنولوجٌا -البٌولوجٌا                  د -االنثروبولوجٌا              ج  -المعلوماتٌة            ب -أ

 نفل الجٌن ال ٌزال مسموحاً من اجل التحسٌن : -4

 الوراثً -الوقائً              د  -الصناعً                    ج -الزراعً         ب -أ

 تسمى بالمحاصٌل :  Danالنباتات التً تعدل بغرز حمض  -44

 جمٌع ماذكر صحٌح –الطبٌعٌة       د  –وراثٌة          ج  –عبر وراثٌة         ب  -أ

 واحده مما ٌلً تساعدنا فً تحدٌد ما إذا كان الفرد قد ورث اختالالت وراثٌة منقوله أم ال وهً : -44

 جمٌع ماذكر صحٌح -التسلسل الوراثً    د –راثٌة   ج الشفره الو -الخرٌطة الوراثٌة   ب -أ

 الخرٌطة الوراثٌة تشٌر الى تحدٌد الوضع الصحٌح لكل ........... فً الكر وموسوم . -44

 جوانٌن  -جٌن             د –سنترومٌر        ج  -كروماتٌد      ب -أ

 : نكتشف مبكراً من ان هذه المنطقة ملّوثه أم ال من خال ل النباتات -44

 النامٌة -الالزهرٌه                 د -الزهرٌة       ج -الٌمعّمره      ب -أ

تتشابه الخالٌا حقٌقٌة النواة وبدائٌه النواة ، من حٌث إنهما ٌحتوٌان على ماده وراثٌه ممتلئة بالماء  -44

 هً:

 الفجوة العصا رٌه -السنتروسوم       د –اللٌسوسوم    ج  -السٌتوبالزم   ب -ا

 لف لخالٌا بدائٌه النواة عن الخالٌا حقٌقٌة النواة ، بأن الخالٌا بدائٌه النواة  :تخت -44

 محدده بعدة انوٌه -محدده بنٌوٌتان     د -غٌر محدده بنواه     ج -محدده بنواه     ب -ا

 الكائنات الحٌة  الدقٌقة  تتغذى على المواد السامة وتحّول الملوثات إلى ماده .......... -44

 )أ+ج( -سمٌه                   د –مفٌدة         ج -فٌده      بغٌرم -ا

 تطوٌر الكائنات الحٌة ٌعمل على تنقٌه الهوا ء من المواد : -44
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 المفٌدة -السامة     د  -غٌر المفٌدة     ج  -المتطاٌرة        ب -ا

 اصغر الخالٌا تعادل ............وأكبرها بحجم بٌضه النعامة -44

 نصف ملٌون من المتر فً القطر -من المتر فً القطر        باثنان ملٌون  -ا

 ٌربع ملٌون من المتر فً القطر -واحد ملٌون من المتر فً القطر        د -ج

 فً مجال الطب ، البكتٌرٌا المهندسة وراثٌاً تحمل ماده وراثٌة إلنتاج  : -44

 البروتٌنات -االنزٌمات            د –االنسولٌن    ج  -الهرمونات     ب -ا

 الهرمون ألبروتٌنً الذي ٌتحّكم بإنتاج الحلٌب عند األبقار ، ٌنتج من الغٌّده : -44

 الكظرٌه  -النكفٌة           د -النخامٌة       ج –الدرقٌة       ب  -ا

 واحده وهً : ما عداجمٌع الخالٌا حقٌقة النواة تتكون مما ٌلً  -44

 إنزٌمات -بروتٌنات         د -ج هرمونات        -أحماض أمٌنٌه        ب -ا

العملٌة التً من خاللها ٌتم امتصاص الخلٌة للجزئٌات المطلوبة مثل األكسٌجٌن وإخراج الجزئٌات  -44

 غٌر المطلوبة مثل ثانً أكسٌد الكربون ، تسمى بعملٌه:

 االمتصاص -اإلفراغ الخلوي            د -االسموزٌه        ج -االنتشار     ب -ا

، فأن الماء ٌٌسحب من خارج الخلٌة الى داخلها خالل  غشاء الخلٌة  ماء قلٌل الخلٌةاذا كان فً داخل  -44

 ب: العملٌةوتسمى هذه 

 اإلفراغ الخلوي -االلتهام الخلوي           د -االنتشار      ج -االسموزٌة       ب -ا

 ، هً ماده :  المادة المهمة جداً فً الزراعة إلنتاج الخشب واألوراق والقطن -44

 اللحنٌن -البكتٌن                      د –السٌلٌلوز          ج  -الناٌلون       ب -ا

 المادة التً تعطً جدار الخلٌة النباتٌة  قوة فً انسجه النباتات الرطبة مثل األوراق والفواكه ، هً : -44

 الكٌر وتٌن -د  البكتٌن                -النشاء            ج -السٌلٌلوز    ب -ا
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 توجد المٌتوكوندرٌا بكمٌات كبٌره فً الخالٌا : -44

 العضلٌة-العصبٌة           د -الغضروفٌة        ج -العظمٌة            ب -أ 

 العٌضٌّه التً تعطً دعماً للخلٌة وتساعد على حركة الكروموسومات إثناء انقسام الخلٌة ،هً : -44

 االنٌبٌبات الدقٌقة -المٌتوكوندرٌا     د -جً     جأجهزه جول -الخٌوط الرفٌعة     ب -ا

 العضٌه التً تعمل كمخزن للخلٌة وتتكون من غشاء ٌحٌط بالماء وتخزن الغذاء واإلنزٌمات ، هً -44

 البالستٌدات -الخٌوط الرفٌعة        د –الفجوات العصا رٌه    ج  -اللٌسوسومات    ب -ا

 البروتٌن وتساعد الخلٌة على الحركة ، وهً :تراكٌب تشبه األلٌاف الدقٌقة مكونه من  -44

 أجهزه جولجً -اللٌسوسومات         د-الرٌبوسومات     ج -الخٌوط الرفٌعة    ب -ا

العضٌه التً تشبه مجموعه من األكٌاس المسطحة على شكل حزمه ووظٌفتها ازالة الماء من  -44

 البروتٌنات ونفلها خارج الخلٌة ، هً :

 البالستٌدات -الرٌبوسومات    د -أجهزة جولجً    ج -مٌه الملساء    بألشبكه االندوبالز -ا

 العضٌه المكونة من أغشٌه مزدوجة )متضاعفة( وتنقل المواد الى جمٌع إنحاء الخلٌة ، هً : -44

 الشبكة االندوبالزمٌه -االنٌبٌبات الدقٌقة      د -الخٌوط الرفٌعة     ج -أجهزة جولجً    ب -ا

 باره عن وحدات هاضمه والتً تحلل البروتٌنات والكربوهٌدرات والبكتٌرٌا، هً :العضٌه التً هً ع -44

 البالستٌدات -أجهزه جولجً        د -الرٌبوسومات     ج -اللٌسوسومات      ب -ا

 العضٌه التً تعطً النباتات لونها األخضر ، هً : -44

 الشً مما ذكر -د    الكروموبالست      –اللٌكوبالست      ج  -الكلوروبالست     ب -ا

العضٌه التً تعطً الفواكه لونها الطبٌعً واألوراق لونها الالمع فً الخرٌف عندما ٌتغٌر لونها، هً  -44

: 

 )أ+ب( –الكلوروبالست          ج الكروموبالست               د  -اللٌكوبالست       ب -ا

 الجٌن والهندسة الوراثٌة وتقنٌات اخرى.علماء البٌوتكنولوجٌا ٌستخدمون ............ فً عملٌه ربط  -44
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 الشًء مما ذكر –المٌوزي والمٌتوزي        د  -المٌوزي       ج -المٌتوزي       ب -ا

 فً عملٌة المٌوزي تنقسم الخالٌا الى خالٌا تحتوي على .......... لتكوٌن الجنٌن . -44

 ثٌلث الكروموسومات -ات دٌربع الكروموسوم -نصف الكروموسومات ج -جمٌع الكروموسومات ب -ا

فً االنقسام االختزالً ) المٌوزي ( كل من الخالٌا والكروماتٌدات تبدءا باالنفصال وتتحّول  -44

 الكروماتٌدات إلى :

 أجسام قطبٌه  -كروموسومات           د -جٌنات        ج -لٌسوسومات      ب -ا

 الحٌوانات المنوٌة هو إنتاج :فً االنقسام االختزالً ، الفرق فً انتاج البوٌضات و  -44

 خلٌتٌن من البوٌضات وخلٌتان منوٌتان -خلٌه بٌضٌه واحده وأربع خالٌا منوٌة     ب -ا

 نصف خالٌا بٌضٌه والنصف األخر خالٌا منوٌة -أربع خالٌا بٌضٌه وخلٌتان منوٌتان    د -ج

 مة تسمى ب:عند تكوٌن البوٌضات فً االنقسام االختزالً  تتكّون ثالث خالٌا منقس -44

 األجسام القطبٌة -التوٌتة         د -البالستوال       ج -المغزل     ب -ا

 عندما ٌحدث  اإلضرار للحٌوانات فأن الخالٌا تبدءا فً عملٌه ..........لكً تشفً الجروح . -44

 االنقسام –التنفس             د  -النمو          ج  -التكاثر               ب -ا

 المرحلة المٌتوزٌة ، الشفره الوراثٌة تتضاعف وتتحّول الى خالٌا :فً  -44

 جدٌدة -مرٌضه               د -نشٌطه          ج  -مدمره         ب -ا

 المرحلة التً ٌظهر فٌها الكروماتٌن على شكل تراكٌب خٌطٌه قصٌرة وواضحة تسمى بالمرحلة : -44

 التمهٌدٌة –االستوائٌة           د   -النهائٌة         ج -االنفصالٌة      ب -ا

 المرحلة التً لم ٌحدث فٌها انقسام للخلٌة تسمى بالمرحلة : -44

 التمهٌدٌة -االستوائٌة             د  -البٌنٌة           ج -النهائٌة         ب -ا
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عن النواة تركٌب  فً المرحلة التمهٌدٌة ، ٌبداء الغشاء النووي بالذوبان والنواة باالختفاء وٌتكّون بدال -44

 ٌسمى ب:

 األجسام القطبٌة -المغزل             د –التوٌتة        ج  -البالستوال         ب –ا 

 تتحّرك ........للجوانب المقابلة للخلٌة . الحٌوانٌةفً المرحلة التمهٌدٌة فً المٌتوزي ، فً الخالٌا  -44

 السنترٌوالت  -توال          دالبالس  -المغزل        ج -الكروموسومات         ب -ا

 فً االنقسام المٌتوزي ، تنقسم الخالٌا وتتجّمع معاً لتشّكل كتله كروٌه تسمى ب: -44

 األجسام القطبٌة -المغزل                     د  -التوٌتة           ج -البالستوال     ب -ا

الختفاء وتتكّون أغشٌه جدٌدة حول عندما تصل الكروموسومات إلى األقطاب ، فأن بقاٌا المغزل تبدأ با -44

 سومات تتكّون من :موالكرو

 ثالث انوٌه جدٌدة -نوٌتان جدٌدتان         د -أربعه انوٌه جدٌدة      ج -واحده     ب ةنوٌ -ا

واحده مما ٌلً من مكونات جدار الخلٌة الحٌوانٌة ، بٌنما التعتبر من مكّونات جدار الخلٌة النباتٌة  -44

 وهو:

 التوٌته  -المغزل                د -البالستوال         ج  -التفلّجً       ب المٌزاب -ا

 ألخلٌه التً تبداء بعملٌه التماٌز تسمى بالخالٌا : -44

 الشئ مماذكر –االبوٌه           د  -الجذ عٌه          ج -البنوٌه         ب -ا

 استخدام بحوث فً الخالٌا الجذ عٌه هو عبارة عن موضوع : -44

 الشئ مماذكر -جدلً وخالفً            د   –خالفً       ج  -جدلً        ب -ا
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 ( مقياس االتجاهٕالملحق الثاني )                              

 

انضالو عهٍكى ٔرحًّ هللا ٔتركاذّ                                   األخ انطانة /اندارس          

 ٔتعد :

ٌقٕو انثاحث تإجراء دراصح تعُٕاٌ "فاعهٍح ٔحدِ يقررحّ فً انثٍٕذكُٕنٕجٍا فً ذحصٍم 

َأيم يُكى انركرو تإتداء ٓ" فً انًٍٍطالب انصف األٔل انثإَي انعهًً ٔاذجآْى َحْٕا 

 رأٌكى ٔذنك تٕضع اشارِ ذحد احد انثدائم )يٕافق ، غٍر يٕافق ، ال اعهى(.

 موافق عبارات االتجاه م
غير 
متآ
 كد

 غير
 موافق 

    كثير ِمْن مشاكِل الصحِةَ َتْحلُّ بمساعدِة الخاليا الجذ عيو.  ٔ

    .       التكنولوجيا الحيويو رغم سمبياتيا إال أنيا َتْجمُب منافَع طبية في حياِتنا. ٕ

    استعمال التقنية الحيويِة في أمراِض الجيِنات يعد تطور ميم جدًا رغم المحاذير منيا.         ٖ

    تحديد الجيناِت واستبدال الجينات المريضة بالجينات الصّحيِة تجعل الحياة أفضل. ٗ

5 

ٌْ ذُرّكَز فقط عهى ذطٌٕر يقأيح التكنولوجيا الحيويو ِدراصاخ  انزراعٍِح ٌَِجُة أَ

 انحشراِخ انزراعٍِح.

   

ُمنَتجات التكنولوجيا الحيويو مْمِكُن َأْن ُتسَتخدم بأمان طالما ليس ليا أضرار عمى  ٙ
 النسان والحيوان والنبات.

   

    زرع الخمية الجذ عيو  تطوير غير إيجابي من حيث عالج األمراض الجينية . 7

    الغذاء، المنتَج بواسطة التكنولوجيا الحيويو ، مضر بصحَة النسان  8
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    التكنولوجيا الحيويو ىي األكثر تطبيقًا في المعرفة البيولوجية. 9

    االستعمال الغير واعي لمتكنولوجيا الحيويو َيْجمُب أمراَض جديدَة. 01

00 
الكائنات الحية المعالجة وراثيا ال تسبب إضرار لمنباتاِت، والحيوانات، والنظام  

 البيئي.
   

    النباتات المعدلة  وراثيا  َليا أثارىا السمبية عمى المعيشة.   01

    العالج لُكّل األمراض الجينية يكمن باستخدام التكنولوجيا الحيويو. 02

    واستنساخ الجين ىي  ثوره من اجل خدمة البشرية.زراِعو  الخمية  الجذعيو  03

    ادعم التكنولوجيا الحيويو لألغراض البيئية.      04

    ادعم اليندسة الوراثية من اجل المحاصيل الزراعية والحيوانات. 05

    استنساخ الكائنات الحية  ال يعتبر خطا أخالقًيا. 07

08 
    الكائنات الحٌة التً تنتج بوسائل غٌر طبٌعٌه .عامة الناس مترددٌن بقبول 

 

09 
فً التكنولوجٌا الحٌوٌه تستخدم الخالٌا والجٌنات فً إنتاج خصائص جدٌدة من 

 النباتات والحٌوانات .
   

 م

غير  موافق فقرات االستبٌان                                        
متآ
 كد

 غير
 موافق

11 
المهندسة وراثٌا ، ال ٌستطٌع العلماء ان ٌضعوا الجٌن فً فً حالة الكائنات 

 المكان الدقٌق للكروموسوم .
   

10 
على الرغم من خطورة استخدام التكنولوجٌا الحٌوٌه فً الزراعه ، اال انه ٌمكن 

 تحسٌن غذاء اإلنسان مستقبال  .
   

11 
فً حالة ما تم ، من المحتمل ان ٌكون هناك قدره للنباتات ان تزٌد من اإلنتاج

 .إدخال التكنولوجٌا الحٌوٌه فٌها
   

12 
الخرٌطة الوراثٌة ال تساعد فً تحدٌد ما إذا كان الفرد قد ورث اختالالت منقولة 

 . وراثٌا ام ال
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13 
على الرغم من ان العلماء ٌفهمون الطبٌعة المعقدة للخالٌا إال أنهم غٌر قادرٌن 

 .على شفا اإلمراض
   

14 
الرغم من ان الخالٌا الجذ عٌه تنتج انسجه جدٌدة ،إال ان استخدامها على 

 موضوع خالف ونقاش.
   

15 
لو استطاع العلماء فك إسرار عملٌه التماٌز )التخصص( فً الخالٌا ،ستكون 

 إمكانٌاتهم  فً المستقبل بسٌطة جدا.
   

17 
بوظائفها ، إال انه أصبح على الرغم من عدم فهم العلماء فً كٌفٌة قٌام الخالٌا 

 من الممكن ربط الجٌنات بالهندسة الوراثٌة .
   

18 
عندما ٌحدث إضرار للحٌوانات والنباتات ،فأن الخالٌا ال تبدأ بالتكاثر لكً تشفى 

 الجروح.
 

 
  

19 
علماء التكنولوجٌا الحٌوٌه ٌستخدمون عملٌة المٌوزي والمٌتوزي فً ربط الجٌن 

 وتقنٌات التكنولوجٌا الحٌوٌه األخرى .والهندسة الوراثٌة 
   

21 
في المستقبِل عندما يزداد التقدم في مجال خارطِة الجينات البشرية ، فأن عالج 

 المصابون بالسكر والسرطان سيكونان ممكنا.
   

 

 

 

 


