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 تقويم محتوى منهج علم األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مجاالت اإلعجاز العلمي 
في القرآن الكريم والسنة النبوية

د. حممد بن صاحل أمحد الشهري
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك – كلية الرتبية – جامعة امللك خالد

اسُتلم البحث بتاريخ: 8/12/ 2020م - قُبل البحث بتاريخ: 14/ 10/ 2020م

الثانوية  باملرحلة  األحياء  علم  منهج  حمتوى  تقومي  إىل  احلايل  البحث  هدف  البحث:  مستخلص 
باململكة العربية السعودية يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، ولتحقيق هذا اهلدف 
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وأعد قائمة مبجاالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة 
النبوية، اليت استخدمت يف إعداد بطاقة حتليل احملتوى، وقد مشلت )5( جماالٍت و)45( مؤشرًا. وتكونت 
عينة البحث من كتب األحياء باململكة العربية السعودية باملرحلة الثانوية طبعة 1441هـ، اليت ُدرِّست خالل 
العام الدراسي 40⁄ 1441هـ. وأظهرت نتائج البحث أن مجيع جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
الثانوية كانت نسبة توافرها بدرجة منخفضة. وأن نسبة املؤشرات  يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة 
املتوافرة إىل املؤشرات اليت ينبغي توافرها منخفضة يف مجيع الصفوف الثالثة، فقد توافرت )7( مؤشرات فقط 
من )45( مؤشرًا بنسبة )15.55%( موزعة كالتايل: )3( مؤشرات متضمنة يف كتاب الصف الثاين الثانوي، 
ومؤشران يف كتاب الصف األول الثانوي، ومؤشران يف كتاب الصف الثالث الثانوي. ويف ضوء نتائج البحث 
ُقدِّم تصور مقرتح لتضمني مؤشرات اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ضمن الدروس املرتبطة هبا يف فصول 

الكتاب، كما ُقدِّمت بعض التوصيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية: تقومي احملتوى، منهج علم األحياء، اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

* يود الباحث شكر جامعة امللك خالد على الدعم اإلداري والفين هلذا البحث.
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Level in Light of the Scientific Miracles in the Noble Quran and 

the Sunnah
Dr. Mohammad bin Saleh Ahmed Al-Shehri

Associate Professor of Curricula and Methods of Teaching Science
College of Education - King Khalid University

Abstract:This study aimed to evaluate the biology curriculum content at the secondary stage 

in light of the Holy Quran and the Sunnah’s scientific miracles. To achieve the study’s aim, the 

researcher utilized the descriptive and analytical methods and prepared a list of the Holy Quran 

and the Sunnah’s scientific miracles fields. These fields helped devise the content analysis form, 

including five domains and (45) indicators. The study sample consisted of biology books in the 

secondary stage,1441 edition taught during the academic year 1441/40 AH. The study results 

showed that all fields of scientific miracles in the Holy Quran and the Sunnah in the biology 

curriculum content at the secondary level were of low availability and that the ratio of available 

indicators to those that should be available in the books is low in all three grades. Results 

also revealed that only (7) indicators were available out of (45) indicators, at a percentage of 

(15.55%), distributed as follows: (3) indicators included in the second-grade secondary school 

book, and two indicators in each of the first grade and third grade of secondary school books. 

In light of these results, a proposed conception was presented to include indicators of scientific 

miracles in the Holy Qur’an and the Sunnah in the lessons associated with them in science 

books. Some recommendations and suggestions were also presented.

Keywords: Content evaluation – Biology - Scientific miracles in the Holy Qur’an and the Sunnah.
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مقدمة البحث:
-سبحانه-،  اخلالق  ملعرفة  سبيل  فهو  طلبه  على  وحث  بالعلم  اإلسالم  اهتم 
َبَدأَ  فَانظُُروا َكْيَف  اأْلَْرِض  يف  ِسريُوا  ﴿ُقْل  -تعاىل-:  قال  الكون  يف  آياته  وتعرف 
اخْلَْلَق﴾العنكبوت:20، وقال -سبحانه-: ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنـُْفِسِهْم َحتَّ 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ ﴾ فصلت: 53.  يـََتبنيَّ
كما حث على النظر والتفكر يف خلق احليوانات والنباتات قال -تعاىل-: )أََفاَل 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت( الغاشية: 17. وقال -تعاىل-: ﴿انظُُروا ِإىَلٰ َثَرِِه ِإَذا أَْثََر  يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ

َويـَْنِعه﴾ األنعام: 99.
وقد ذكر )حيايت، 2014: 6( أن املتأمل آليات القرآن الكرمي جيد كثريًا منها يلفت 
فيها احلق –سبحانه وتعاىل- انتباهنا ملالحظة الظواهر الكونية اليت حتيط بنا، كما حيثنا 

-تبارك وتعاىل- على تأمل هذه الظواهر وتدبرها والتبصر والتفكر فيها. 
وأشارت )دينا الشريف، 2014: 362( إىل أن القرآن الكرمي يف األصل كتاب 
التذكري  الكونية يف معرض  العديد من اآليات  فيه  أنه وردت  للحياة، إال  هداية كامل 
بقدرته وبديع صنعه ومشول علمه-سبحانه-، وأهنا حتث املسلم على التفكر يف خملوقات 
اهلل يف السماء واألرض ويف نفسه، وتثري فيه احلس العلمي للفهم والتعقل؛ فالتفكر والنظر 
يف الكون وما فيه وسيلة من وسائل اإلميان باهلل؛ فالعلم يسهم يف زيادة إميان املسلم 
وخشيته من خالقه -تعاىل-، فهو كما ذكر )إدريس، 2001: 44( يأيت أواًل مث اإلميان 
املرتتب على هذا العلم مث اإلخبات املرتتب على اإلميان: ﴿َولِيـَْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه 
احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم﴾ احلج: 54 ؛ فاإلنسان عندما يُدرك بعض 
ما حيدث يف الكون من سنٍن ومعجزات ربانية سيعلم أنَّ مقاليد حياته بكلِّ جوانبها بيده 
م أشدُّ خشية له من غريهم  -سبحانه وتعاىل-، لذلك وصف -سبحانه- العلماء بأهنَّ
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َا َيَْشى اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ﴾ فاطر: 28. من النَّاس، قال -تعاىل-: ﴿ِإنَّ
العلم، منها قوله -عليه  النبوية حثت على طلب  الكثري من األحاديث  كما أن 
الصالة والسالم-: "من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل اهلل له به طريًقا إىل اجلنة" 
رواه مسلم. وهذه الفضيلة ال ختتص بطلب العلم الشرعي فحسب، بل إهنا متتد إىل كل 

علم فيه نفع للمسلم ولغريه وال يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ويف ضوء ما سبق ميكن القول إن اإلسالم قد حث على طلب العلم، وأن العلم يف 
اإلسالم يسبق اإلميان والعمل، وأن ما يسمى بالصراع بني العلم والدين مل يظهر كقضية 
عبادة كعلماء  يف  هم  وغريها  الطبيعية  والعلوم  الفلك  فعلماء  اإلسالمية؛  احلضارة  يف 
الدين؛ فالعلم الذي دعا إليه اإلسالم ليس علم احلديث أو الفقه أو اللغة فحسب وإنا 

العلم مبعناه الشامل.
إن من أبرز مسات هذا العصر أنه عصر العلم، ويشهد العلم تطورًا سريًعا ومتالحًقا 
يف شت جماالت احلياة وخباصة جمال العلوم الطبيعية، وألن اإلعجاز العلمي يبحث يف 
معجزات القرآن والسنة اليت مل تظهر إال حديثًا يف عصر تسارع فيه تطور العلوم؛ فقد 
سبق الكشوفات العلمية احلديثة بذكر حقائق علميَّة مقطوعة الصحَّة مل يتعرَّف عليها 
اإلنسان إال بعد قرون من نزول القرآن الكرمي، فقد ترك التطور العلمي كما ذكر )املصلح، 
2006: 5( آثارًا على الفكر البشري ولغة ختاطبهم اليومية وأنه من وسائل الدعوة املؤثرة 
يف عصرنا، وينبغي أن حيظى بالبحث، كما ذكر )العامودي، 2013: 24( أنه نظرًا ألن 
بعض ما توصل إليه العلم احلديث من كشوفات علمية يرتبط ارتباطًا وثيًقا ببعض آيات 
القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة فإن ذلك يدعو املسلم إىل التوسع يف دراسة 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، وتضمني ناذج من ذلك يف حمتوى املناهج الدراسية. 
وأشار )كشكو، 2005 :2( إىل أن اإلعجاز العلمي قد خطا خطوات واثقة يف كل 
العلمي واحلقائق  الربط بني اإلعجاز  العلم واملعرفة، وأنه يظهر من ذلك أمهية  ميادين 
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أنواع  تنمية  فيها من إعجاز، وبالتايل  ليتسىن فهم هذه احلقائق من خالل ما  العلمية 
خمتلفة من التفكري عند املتعلمني.

وقد أُنشئت هيئة عاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة عام 1404ه، وكان 
من أبرز أهدافها صبغ العلوم الكونية بالصبغة اإلميانية وإدخال مضامني اإلعجاز العلمي 
والباحثني يف ضوء  العلماء  من  وإعداد جيل  املختلفة  مبراحله  التعليم  مناهج  يف مجيع 
اهليئة  أقامت  وقد   .)123  -  120  :2019 )الذيايب،  والسنة.  القرآن  يف  جاء  ما 
العديد من الندوات واملؤمترات منها: املؤمترات العاملية عن اإلعجاز يف القرآن والسنة عام 
)1414ه( يف روسيا، و)1419ه( يف إندونسيا، و)1421ه( يف لبنان، و)1425ه( 
يف  و)1431ه(  اجلزائر،  يف  و)1428ه(  الكويت،  يف  و)1427ه(  اإلمارات،  يف 
مصر، و)1432ه( يف تركيا، و)1436ه( يف إسبانيا. وكان من أبرز توصيات هذه 
التعليم مبراحله املختلفة،  العلمي يف مجيع مناهج  املؤمترات: استحداث مقرر لإلعجاز 
أو تضمينه ضمن حمتوى املناهج الدراسية، وتوجيه العلوم واملعارف توجيًها إسالميًّا من 
اخلالق،  على  والداللة  اإلميان  بقضايا  احلديثة  واملكتشفات  والتقنية  العلوم  ربط  خالل 
وتشجيع الباحثني يف اجلامعات واملراكز العلمية للقيام بالبحث يف جمال اإلعجاز العلمي 
يف القرآن والسنة، وعقد دورات متخصصة للطالب والطالبات يف اجلامعات واملراحل 

التعليمية املختلفة.
ومبراجعة الباحث لربامج العديد من اجلامعات اتضح تضمني مقرر يف بعض براجمها 
عن اإلعجاز يف القرآن الكرمي مبا يف ذلك اإلعجاز العلمي، ومن تلك اجلامعات: جامعة 
أم القرى، وجامعة امللك سعود، وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وجامعة دمشق 
بابل، كما أن جامعة اإلمام حممد بن سعود أنشأت عام )1431ه( معهًدا  وجامعة 

لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
وتأيت أمهية تضمني بعض ناذج وأوجه اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف حمتوى 
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املناهج الدراسية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص من أمهية اإلعجاز العلمي، 
ويف هذا الصدد أوضح بعض الباحثني أن أمهية بيان اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
تتمثل فيما يلي )غنيم وعبد اآلخر، 2018؛ وعبد الفتاح، 2016؛ والذيايب، 2019؛ 

وسالمه، 2016(:
- جتديد أسلوب الدعوة اإلسالمية وتعميق اإلميان يف النفس.

- تأكيد صدق رسالة النيب -عليه السالم- وإظهار استمرارية معجزة القرآن والسنة.
األوامر  احلكمة يف  بعض جوانب  واستكشاف  والسنة  القرآن  فهم  التوسع يف   -

والنواهي، وتوضيح بعض ما جاء فيه من حقائق علمية.
- إظهار التكامل بني الدين والعلم.

- تصحيح ما شاع بني البشر من أفكار باطلة حول أسرار اخللق.
- إعداد جيل من العلماء والباحثني لدراسة املسائل العلمية واحلقائق الكونية يف 

ضوء ما جاء يف القرآن والسنة.
ويُعد علم األحياء أحد فروع العلوم الطبيعية، ويهتم بدراسة احلياة بكل أشكاهلا 
والكائنات احلية من إنسان ونبات وحيوان من حيث طبيعتها وصفاهتا وسلوكها وتركيبها 
وطرق عيشها وأنواعها وبيئتها؛ ومن ذلك: علم األجنة والتوالد، وعلم الوراثة، وعلوم 
احليوان،  التشريح، وعلم  األعضاء، وعلم  الوقائي، ووظائف  والطب  والصحة،  التغذية 
وموضوعات  لدراسات  خصب  جمال  فهو  ولذلك  العلوم؛  من  وغريها  النبات  وعلم 
أهداف  وتعد  العلم،  هذا  يف  واملعلومات  املعارف  تضاعف  ظل  يف  العلمي  اإلعجاز 
تركز  السعودية، فهي  العربية  اململكة  التعليم يف  لغايات  انعكاًسا  األحياء  تدريس علم 
على ترسيخ اإلميان باهلل -تعاىل- عن طريق مشاهدة ما يف هذا لكون من عظيم اخللق 
التام  انسياقها  الطبيعية واكتشاف  الرائعة يف احلوادث  الدقة  وعجيب الصنع ومالحظة 
وخضوعها الكامل لقدرة اهلل. وغرس بذور الطرق العلمية يف نفوس الطالب والطالبات 
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من خالل حتليل املعلومات والتحقق من صحتها وإبداء الرأي فيها واملساعدة يف البحث 
العلمي. )وزارة املعارف، 1418(.

وقد أثبتت العديد من الدراسات يف جمال العلوم فعالية التدريس باآليات القرآنية 
واألحاديث النبوية وما فيهما من إعجاز علمي يف زيادة التحصيل لدى املتعلمني وتنمية 
مهارات التفكري التأملي والتفكري العلمي والوعي البيئي والقيم األخالقية والعلمية وامليل 

حنو املادة، ومن تلك الدراسات: 
القرآنية  باآليات  التدريس  أثر  معرفة  إىل  اليت هدفت  )الغامدي، 1993(  دراسة 
الكونية على التحصيل العلمي لوحدة دراسية من مقرر العلوم للصف الثاين املتوسط، 
واستخدم الباحث اختبارًا حتصيليًّا كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج البحث وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة 

التجريبية.
ودراسة )املراغي، 1994( اليت هدفت إىل تعرف فاعلية مدخل اإلعجاز العلمي يف 
القرآن الكرمي يف تدريس املعلومات الكونية مبقرر العلوم للصف الثاين املتوسط يف تنمية 
التحصيل واالجتاه حنو املقرر، وأظهرت نتائج البحث فاعلية املدخل يف تنمية التحصيل 

واالجتاه حنو العلوم.
ودراسة )اجلنايب، 2003( اليت هدفت إىل تعرف أثر النصوص واآليات القرآنية يف 
التدريس على حتصيل الطالب وميوهلم حنو مادة األحياء مبحافظة األنبار، فقد ُدرِّست 
اجملموعة التجريبية بطريقة توظيف اآليات القرآنية يف حني درست اجملموعة الضابطة بالطريقة 
املعتادة، وأظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات الطالب 

يف االختبار التحصيلي ومقياس امليل حنو مادة األحياء لصاحل اجملموعة التجريبية.
استخدام اإلعجاز  أثر  اليت هدفت إىل معرفة  الغين، 2005(  ودراسة )هبة عبد 
األول  الصف  لتالميذ  اجلوي  والغالف  األرض  وحدة  تدريس  يف  القرآن  يف  العلمي 
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استخدمت  وقد  العلوم.  مادة  حنو  واالجتاه  العلمية  للمفاهيم  اكتساهبم  يف  اإلعدادي 
النتائج  العلمية ومقياًسا لالجتاه حنو املادة، وأظهرت  الباحثة اختبارًا حتصيليًّا للمفاهيم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

لصاحل اجملموعة التجريبية.
 ودراسة )كشكو، 2005( اليت هدفت إىل بناء وجتريب برنامج تقين مقرتح يف 
ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن على تنمية التفكري التأملي يف العلوم لدى طلبة الصف 
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البحث  نتائج  وأظهرت  بغزة.  األساسي  التاسع 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  التأملي  التفكري  اختبار 

لصاحل الطالبات. 
ودراسة )حامد، 2010( اليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام اإلعجاز العلمي يف 
تدريس وحدة مراحل نو النبات مبقرر النبات يف اكتساب املفاهيم العلمية، وتنمية االجتاه 
العلمي لدى طالب الصف الثاين الثانوي الزراعي. وأظهرت نتائج البحث وجود فرق 
ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس 
البعدي يف اختبار املفاهيم العلمية املتضمنة بوحدة مراحل نو النبات ومقياس االجتاه 

العلمي لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية.
ودراسة )إبراهيم، 2011( اليت هدفت إىل التعرف على فاعلية برنامج مقرتح قائم 
على منهج اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي يف التدريس لتنمية التفكري العلمي والوعي 
فاعلية  إىل  الباحث  وتوصل  اإلعدادية،  املرحلة  تالميذ  لدى  األخالقية  والقيم  البيئي 
البيئي والقيم األخالقية لدى تالميذ  العلمي والوعي  التفكري  تنمية  املقرتح يف  الربنامج 

املرحلة اإلعدادية.
 ودراسة )العامودي، 2013( اليت هدفت إىل التعرف على أثر إثراء حمتوى منهاج 
العلوم )وحدة أجهزة جسم اإلنسان( مبضامني اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي يف تنمية 
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وأظهرت  بغزة.  السابع  الصف  لدى طالب  العلمية  واملبادئ  العلمي  التفكري  مهارات 
نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات الطالب يف اختباري 

مهارات التفكري العلمي واملبادئ العلمية لصاحل اجملموعة التجريبية. 
ودراسة )عبد ربه، 2016( اليت هدفت إىل التعرف على أثر برنامج يف العلوم قائم 
العلمية  القيم  التحصيل وبعض  لتنمية  الكرمي  القرآن  العلمي يف  اإلعجاز  على مدخل 
لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، وأظهرت نتائج البحث أنه يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند 
مستوى داللة )0،01( بني متوسطي درجات تالميذ جمموعة البحث يف التطبيق القبلي 
التالميذ  درجات  متوسط  لصاحل  العلمية  القيم  ومقياس  التحصيلي  لالختبار  والبعدي 
يف التطبيق البعدي. وأوصى الباحث بإعادة النظر يف مناهج العلوم احلالية، وإثراء هذه 
واحلقائق  واملفاهيم  الطبيعية  الظواهر  مع  تتوافق  اليت  الكونية  القرآنية  باآليات  املناهج 
القرآن الكرمي. وعقد دورات تدريبية للمعلمني  العلمي يف  العلمية من خالل اإلعجاز 
لتدريبهم على كيفية الربط بني احلقائق العلمية وآيات القرآن الكرمي اليت تناولت تلك 
احلقائق، وأساليب التدريس اليت ميكن من خالهلا تنفيذ هذا الربط مبا يسهم يف تنمية 

املفاهيم والقيم العلمية لدى تالميذهم.
االستشهاد  مستوى  على  التعرف  إىل  هدفت  اليت   )2020 )األمحدي،  ودراسة 
بالنصوص الشرعية يف موضوعات كتب العلوم للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية، 
العينة يف  الكتب. ومتثلت  النصوص يف حمتوى هذه  تلك  لتضمني  وبناء تصور مقرتح 
موضوًعا،   )267( عددها  وبلغ  الثانوية،  للمرحلة  الطبيعية  العلوم  موضوعات كتب 
وأظهرت  البيئة(،  األرض–علم  )أحياء-كيمياء-فيزياء-علم  )21( كتابًا  يف  مضمنة 
النتائج أن عدد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت اسُتشهد هبا يف موضوعات كتب 
العلوم بلغ )24( آيًة و)4( أحاديث فقط، وتراوح مستوى االستشهاد باآليات القرآنية 
يف موضوعات الكتب بني متوسطة يف كتب األحياء إىل منخفض جدًّا يف بقية كتب 
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ا إىل  العلوم األخرى بشكل عام، ومستوى االستشهاد باألحاديث النبوية منخفض جدًّ
منعدم يف مجيع موضوعات كتب العلوم بشكل عام. كما أظهرت النتائج أن )50 %( 
من اآليات القرآنية مل تكن مناسبة لسياق االستشهاد العلمي بالنص. بينما كانت مجيع 

األحاديث النبوية مناسبة لسياق االستشهاد مع النص العلمي. 
يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أهنا اهتمت جبانب أثر التدريس باآليات 
القرآنية أو ببناء وجتريب وحدات أو برامج مقرتحة يف ضوء اإلعجاز العلمي، وأثر ذلك على 
التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكري والقيم العلمية واألخالقية لدى الطالب، كدراسات 
كلٍّ من: )الغامدي، 1993؛ وكشكو، 2005؛ وحامد، 2010؛ والعامودي، 2013؛ 
وعبد ربه 2016(. أما دراسة )األمحدي، 2020( فقد اهتمت بتناول مستوى االستشهاد 
بالنصوص الشرعية يف موضوعات كتب العلوم للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية. 
ويف ضوء ذلك مل يتوصل الباحث –يف حدود علمه–إىل دراسات قامت بتحليل وتقومي 
حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 
ونظرًا لالرتباط الوثيق بني علم األحياء واإلعجاز العلمي وما أثبتته عدد من الدراسات أن 
لإلعجاز العلمي دور يف تنمية العديد من املهارات والقيم العلمية واألخالقية والوعي البيئي، 
يأيت هذا البحث للكشف عن مدى توافر بعض أوجه اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف 

حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
مشكلة البحث: 

حتقيق  خالهلا  من  ميكن  اليت  اجملتمعات  وسائل  أهم  من  الدراسية  املناهج  تُعد 
األهداف املرجوة، فهي تقوم بدور مهم يف إعداد النشء ملواجهة التطورات والتغريات اليت 
يشهدها العامل يف عصرنا احلاضر من خالل تزويد املتعلمني مبهارات التفكري والبحث 
أداء أدوارهم يف احلياة بصورة أفضل، ولذلك فإن  اليت تساعدهم على  العلمي والقيم 
أهداف تدريس العلوم كما يذكر )احلمداين والكبيسي، 2016( مل تعد مقتصرة على 
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مساعدة املتعلمني يف اكتساب املعلومات وزيادهتا، بل أصبحت تضم إىل جانب ذلك 
تنمية القدرة على التفكري واكتساب املهارات واالجتاهات وتنمية امليول العلمية وتقدير 

العلم والعلماء، ويتطلب ذلك ربط مناهج العلوم ببيئة املتعلم وقيمه ومعتقداته. 
على  القائمة  والربامج  التدريس  فعالية  الدراسات  من  العديد  نتائج  أظهرت  وقد 
التأملي  التفكري  مهارات  وتنمية  املتعلمني  لدى  التحصيل  زيادة  يف  العلمي  اإلعجاز 
والتفكري العلمي والوعي البيئي والقيم األخالقية وميلهم حنو املادة، كدراسات كلٍّ من 
)املراغي، 1994؛ واجلنايب، 2003؛ وعبد الغين، 2005؛ وحامد، 2010؛ وإبراهيم، 

2011؛ وعبد ربه، 2016(. 
وأوصت العديد من املؤمترات العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ومنها املؤمترات 
لبنان، و)1427ه( يف  إندونسيا، و)1421ه( يف  عام )1419ه( يف  اليت عقدت 
الكويت، و)1431ه( يف مصر، و)1432ه(، و)1436ه( يف إسبانيا وكذلك العديد 
من الدراسات السابقة، كدراسات: )حيايت، 2014؛ وشحبري، 2007؛ والعامودي، 
2013؛ واجلنايب، 2003( باستحداث مقرر لإلعجاز العلمي يف مجيع مناهج التعليم 
الدراسية  املناهج  حمتوى  يف  العلمي  اإلعجاز  أوجه  بعض  وتضمني  املختلفة،  مبراحله 

وتوجيه العلوم واملعارف توجيًها إسالميًّا.
ونظرًا لعدم وجود دراسات-يف حدود علم الباحث-تناولت بالتحليل مدى توافر 
جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة 
علم  منهج  حمتوى  تقومي  إىل  احلاجة  احلالية يف  البحث  مشكلة  فقد حتددت  الثانوية؛ 

األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
أسئلة البحث:

حاول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية:
1- ما جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا اليت ينبغي 
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توافرها يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية؟
2- ما مدى توافر جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا 

يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية؟
3- ما التصور املقرتح لتضمني جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة 

النبوية ومؤشراهتا يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية؟
أهداف البحث:

هدف البحث احلايل إىل:
1- حتديد جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا اليت 

ينبغي توافرها يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  العلمي يف  اإلعجاز  توافر جماالت  تعرف مدى   -2

ومؤشراهتا يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
3- تقدمي تصور مقرتح لتضمني جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة 

النبوية ومؤشراهتا يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث احلايل يف أنه:
1- يقدُم ملطوري منهج علم األحياء قائمة مبجاالت ومؤشرات اإلعجاز العلمي يف 
القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت ينبغي تضمينها يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
2-  يقدم تصورًا مقرتًحا لتضمني جماالت ومؤشرات اإلعجاز العلمي يف القرآن 

الكرمي والسنة النبوية يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية.
3- قد تفيد املعلمني ومعدي الدورات التدريبية ملعلمي األحياء يف أثناء اخلدمة؛  
فقد متدهم مبجاالت ومؤشرات اإلعجاز العلمي اليت ينبغي اإلشارة إليها عند تدريس 

املوضوعات املرتبطة هبا مبنهج األحياء، وفق التصور املقرتح.
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مصطلحات البحث:
تقومي حمتوى منهج علم األحياء:

عرَّف )علي، 2011( التقومي بأنه: "عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بيانات 
أو معلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها يف إصدار 

حكم أو قرار" )ص. 371(.
وعرَّف )الشافعي وعثمان، 2015( حمتوى املنهج بأنه: "جمموعة اخلربات التعليمية 
واألنشطة واملدركات واملفاهيم الرئيسة والتعميمات والقوانني والنظريات اليت ختتار وتنظم 

وفق نط معني لتحقيق أهداف املنهج" )ص. 115(.
ويعرِّف الباحث تقومي حمتوى منهج علم األحياء بأنه: عملية منظمة يتم من خالهلا 
حتليل البنية املعرفية واألنشطة العلمية واملعلومات اإلثرائية والصور املتضمنة يف كتب علم 
األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وإصدار 
األحكام يف ضوء ذلك، وتقدمي تصور مقرتح لتضمني جماالت اإلعجاز العلمي ومؤشراهتا 

يف حمتوى هذا املنهج.
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية:

التجرييب  العلم  أثبتها  الكرمي حبقيقة  القرآن  بأنه: "إخبار  عرَّفه )السعيد، 2011( 
السالم"  الصالة  الرسول عليه  البشرية يف زمن  بالوسائل  إدراكها  احلديث، وثبت عدم 

)ص. 6(. 
وعرَّفه )العامودي، 2013( بأنه: "أمر خارق للعادة يظهره اهلل على يد األنبياء، موافق ملا 
توصل إليه العلم الوضعي احلديث من مفاهيم ونتائج تعمل على توسيع مدلول اآليات القرآنية، 

وتعمق معانيها يف النفس البشرية، وترسخ اإلميان باهلل -تعاىل- وقدرته" )ص. 11(. 
وعرَّف )املصلح، 2014( اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية بأنه: 
"إنباء القرآن الكرمي أو السنة النبوية وسبقهما يف ذكر حقيقة علمية أثبتها العلم التجرييب 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



 

388

يف األزمنة املتأخرة وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسول -عليه 
الصالة والسالم-؛ مما يظهر صدقه فيما أخرب به عن ربه -سبحانه وتعاىل-، وهو باب 

من أبواب اإلعجاز الغييب" )ص. 31(. 
ما  بعض  بأنه:  إجرائيًّا  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  ويعرَّف 
اشتمل عليه القرآن الكرمي والسنة النبوية من حقائق علمية يف جماالت: )الطب والتداوي، 
والغذاء والتغذية، وخلق اإلنسان، واملخلوقات احلية، واملخلوقات غري احلية( ومل يكن من 
املمكن التوصل إليها بالوسائل املتاحة للبشر وقت نزول القرآن، وأثبت العلم التجرييب 

احلديث صحتها، وينبغي توافرها يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية.
حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على:
باململكة  الثانوية  باملرحلة  الصفوف  جلميع  األحياء  مادة  يف  الطالب  1- كتاب 
العربية السعودية )نظام املقررات( الذي درسه يف العام الدراسي )1440 ⁄ 1441ه(، 

وهي ثالثة كتب، بواقع كتاب لكل صف دراسي. )وزارة التعليم 1441ه(.
2- اقتصرت جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت ُحلِّل يف 
ضوئها حمتوى الكتب على مخسة جماالت ألمهيتها ومشوهلا جلوانب خمتلفة من اإلعجاز 
العلمي، وهي: الطب والتداوي، والغذاء والتغذية، وخلق اإلنسان، واملخلوقات احلية، 

واملخلوقات غري احلية.
إجراءات البحث:

منهج البحث:
اسُتخدم املنهج الوصفي التحليلي؛ هبدف حتديد جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن 
الكرمي والسنة النبوية اليت ينبغي تضمينها يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية، 
ومن مث حتليل وتقومي حمتوى هذا املنهج يف ضوء هذه اجملاالت. فهو منهج كما ذكر )عبد 
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اهلادي، 2016( يهدف إىل حتويل املواد املكتوبة إىل بيانات عددية كمية قابلة للقياس. 
جمتمع البحث وعينته:

مشلت عينة البحث جمتمع البحث الذي تكون من كتب علم األحياء املقررة على 
طالب املرحلة الثانوية )نظام املقررات( خالل العام الدراسي )1440 ⁄ 1441هـ( وبلغ 

عددها ثالثة كتب، ويوضح جدول )1( التايل وصف الكتب الدراسية عينة البحث:
جدول )1(: وصف للكتب الدراسية عينة البحث.

الصف 
عدد فصول الكتابالدراسي

الصفحات

األول 
الثانوي

)أحياء 1(

1-دراسة احلياة. 2-تنظيم تنوع احلياة. 3-البكترييا والفريوسات. 
4-الطالئعيات. 5-الفطريات. 6-مدخل إىل احليوانات. 7-الديدان 

والرخويات. 8-املفصليات. 9-شوكيات اجللد والالفقاريات احلبلية.

269

الثاين 
الثانوي

)أحياء 2(

1-األمساك. 2-الزواحف والطيور. 3-الثدييات. 4-اجلهازان اهليكلي 
والعضلي. 5-اجلهاز العصيب. 6- أجهزة الدوران والتنفس اإلخراج. 7-جهاز 

اهلضم والغدد الصماء. 8-التكاثر والنمو يف اإلنسان. 9-جهاز املناعة.

248

الثالث 
الثانوي

)أحياء 3(

1-مقدمة يف النبات. 2-تركيب النبات ووظائف أجزائه. 3-التكاثر يف 
النباتات الزهرية. 4-تركيب اخللية ووظائفها. 5-الطاقة اخللوية. 6-التكاثر 

اخللوي. 7-التكاثر اجلنسي والوراثة. 8-الوراثة املعقدة والوراثة البشرية. 
9-الوراثة اجلزيئية.

276

فصاًل   )27( من  مكونة  )3( كتب  البحث مشلت  عينة  أن   )1( يوضح جدول 
دراسيًّا، بواقع )9( فصوٍل يف كل كتاب من الكتب الثالثة.

أدوات البحث:
 أواًل- إعداد قائمة جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا:
1- لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته؛ أعدَّت قائمة مبجاالت اإلعجاز 
العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا، اليت ينبغي تضمينها يف حمتوى منهج 
علم األحياء باملرحلة الثانوية، واعتمد الباحث يف ذلك على األدبيات والدراسات السابقة 
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ذات العالقة مبوضوع البحث، ومنها دراسات كلٍّ من: )عبد الغين، 2005؛ وحامد، 
2010؛ وإبراهيم، 2011؛ والشهري، 2015؛ وعبد ربه، 2016(، وكذلك الندوات 
املؤمترات  ومنها  النبوية،  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  باإلعجاز  اخلاصة  واملؤمترات 
لبنان، و)1427ه( يف  إندونسيا، و)1421ه( يف  عام )1419ه( يف  اليت عقدت 
العاملية  اهليئة  وموقع  و)1436ه(،  و)1432ه(،  مصر،  يف  و)1431ه(  الكويت، 
العربية  باململكة  القرآن والسنة، ومراجعة أهداف تدريس األحياء  العلمي يف  لإلعجاز 

السعودية وآراء املتخصصني.
والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  ومؤشرات  جماالت  قائمة  صدق   -2
النبوية: ُعرضت القائمة يف صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني من 
لتحديد مدى صحتها  العلوم،  تدريس  املناهج وطرق  الشريعة، ومتخصصني يف  كلية 
علميًّا ولغويًّا ومدى ارتباط املؤشرات باجملاالت، وقد بلغ عدد اجملاالت )5( جماالت، 
وعدد املؤشرات )62( مؤشًرا. وعقب األخذ برأي احملكمني بقي عدد اجملاالت كما هو، 
بينما أصبح عدد املؤشرات )45( مؤشًرا، وحظي جمال املخلوقات غري احلية بأكرب قدر 
البيئة وليس علم  تنتمي إىل علم  اعتبار أن تلك املؤشرات  من حذف املؤشرات على 

األحياء. وبذلك أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية على النحو التايل: 
أ( جمال الطب والتداوي: )10( مؤشرات.
ب( جمال الغذاء والتغذية: )8( مؤشرات.
ج( جمال خلق اإلنسان: )10( مؤشرات.

د( جمال املخلوقات احلية )احليوانات والنباتات(: )11( مؤشرًا.
ه( جمال املخلوقات غري احلية )املاء –الرياح – اجلبال(: )6( مؤشرات.

اثنًيا- إعداد بطاقة حتليل احملتوى:
للتعرف على مدى تناول حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية جملاالت اإلعجاز 
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العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية؛ أعد الباحث بطاقة لتحليل احملتوى، ومتثلت فئات 
التحليل يف مؤشرات اإلعجاز يف القرآن والسنة وعددها )45( مؤشرًا، ووضع أمام كل 
توافره، وهي: غري متوافر، متوافر بدرجة ضعيفة،  أربع استجابات توضح درجة  مؤشر 
متوافر بدرجة متوسطة، متوافر بدرجة مرتفعة. أما وحدة التحليل فكانت املوضوع أو 

الفكرة، وهي كما ذكر )طعيمة، 2004( مجلة أو أكثر تدور حول مفهوم معني. 
جدول )2(: مدى التوافر ودرجته.

الدرجةالتوافر

3متوافر بدرجة مرتفعة
2متوافر بدرجة متوسطة
1متوافر بدرجة منخفضة

0غري متوافرة

اإلعجاز  من جماالت  عليها كل جمال  اليت حصل  الدرجات  وقد حسب جمموع 
العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ضوء جمموع درجات مؤشراته. ومن مثَّ حتديد 

النسبة املئوية لتوافر كل جمال من اجملاالت.
ولتفسري النتائج حددت نسبة التوافر يف ثالثة مستويات وفًقا ملا اتفقت عليه بعض 
فقد  )العمري، 2012؛ واألمسري، 2017؛ وراجحي، 2017(  الدراسات، كدراسة 
اتفقت على أن نسبة التوافر تكون مرتفعة إذا بلغت )75( فأكثر، ومتوسطة إذا بلغت 

)50 إىل أقل من 75(، ومنخفضة إذا كانت أقل من )50(.
صدق بطاقة حتليل احملتوى: 

عرضت بطاقة التحليل على متخصصني يف املناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي 
فيها من حيث مناسبتها للتحليل شكاًل ومضمونًا وتعديل وحذف ما يرونه، وعملت 

التعديالت الالزمة يف ضوء مقرتحاهتم.
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ثبات بطاقة التحليل: 
للتحقق من ثبات بطاقة التحليل اتفق مع حماضٍر من قسم املناهج ومعلم علوم من 
مدرسة حيىي بن وثاب للقيام بعملية التحليل بعد توضيح خطوات التحليل وضوابطه والتعريفات 
اإلجرائية اخلاصة به. وقد اختريت ثالثة فصول بشكل عشوائي )فصل من كل كتاب( ليحسب 
نقاط االتفاق واالختالف من خالل حساب معامل االتفاق بني التحليلني باستخدام معادلة 
"كوبر" التالية: ]معامل االتفاق = عدد مرات االتفاق يف التحليلني ⁄ )عدد مرات االتفاق + 
عدد مرات االختالف( × 100[. وقد كانت نسبة االتفاق )100%( وهو معامل ثبات يدل 
على صالحية البطاقة للتحليل. ويعزو الباحث ارتفاع هذه النسبة لوضوح إجراءات التحليل 
للمحللني، وأيًضا لقلة مؤشرات اإلعجاز العلمي يف حمتوى منهج األحياء، ووضوحها عندما 

ترد يف احملتوى ويتم متييز اآليات واألحاديث بلون خمتلف عن منت احملتوى.
نتائج البحث:

أواًل- نتائج اإلجابة عن السؤال األول:
والسنة  الكرمي  القرآن  العلمي يف  اإلعجاز  "ما جماالت  األول على:  السؤال  نص 
النبوية ومؤشراهتا اليت ينبغي توافرها يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية؟"، ولإلجابة 
عن هذا السؤال رجع الباحث إىل األدبيات والدراسات السابقة، والندوات واملؤمترات 
اخلاصة باإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وكذلك إىل موقع اهليئة العاملية 
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. ومن مث عرضت قائمة جماالت ومؤشرات اإلعجاز 
احملكمني  من  على جمموعة  األولية  النبوية يف صورهتا  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي 
لتحديد  العلوم  املناهج وطرق تدريس  الشريعة، ومتخصصني يف  املتخصصني من كلية 
مقرتحاهتم  ضوء  ويف  باجملاالت،  املؤشرات  ارتباط  ومدى  ولغويًّا  علميًّا  صحتها  مدى 

أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية على النحو التايل: 
1- جمال الطب والتداوي: وتضمن )10( مؤشرات، وهي:
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- سنن الفطرة والوقاية من األمراض.
- تغطية آنية الطعام والشراب قبل النوم.

- النوم على اجلنب األمين.
- الصيام وفوائده الوقائية والصحية. 

- الوضوء والسواك والوقاية من بعض األمراض.
- النهي عن التنفس والنفخ يف اإلناء. 

- حترمي الفواحش كالزنا واللواط. 
- منع التداوي باحملرمات كاخلمر. 
- عالج مرض الكلب )الريبس(. 

- العزل واحلجر الصحي.
2- جمال الغذاء والتغذية: وتضمن )8( مؤشرات، وهي:

- حترمي اخلبائث: )الدم املسفوح- والنطيحة– وحلم اخلنزير– وحلوم اجلاللة...اخل(.
- عدم اإلسراف يف األكل والشرب )ثلث للطعام وثلث للشراب...اخل(. 

- أكل الفاكهة قبل الربوتني. 
- الرضاعة الطبيعية ومدهتا املثالية.

- الفوائد الغذائية لبعض األطعمة كالعسل وزيت الزيتون واحلبة السوداء...اخل.
- عدم األكل واقًفا أو متكًئا.

- عدم أكل الطعـام حت يذهـب خبارُه.
- الشرب على ثالث دفعات.

3- جمال خلق اإلنسان: وتضمن )10( مؤشرات، وهي:
- نطفة الرجل وحتديد جنس اجلنني.

-  مراحل خلق اإلنسان.
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 وصف الرحم بالقرار املكني. 	
- محاية اجلنني بثالثة سواتر )ظلمات ثالث(.

- انتقال الصفات الوراثية إىل النسل )ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس... اخل(.
- احلكمة يف عدة املرأة بعد وفاة زوجها. 
- ضيق التنفس عند االرتفاع يف السماء.

- احرتاق اجللد وتبديله )مناطق اإلحساس باألمل يف اجلسم البشري(.
- اختالف بصمات األصابع والصوت والرائحة.

- ناصية اإلنسان وتوجيه السلوك.
4- جمال املخلوقات احلية )احليوانات والنباتات(: وتضمن )11( مؤشرًا، وهي:

- خلق اهلل مجيع األحياء من املاء )املاء أساس احلياة(.
- الزوجية يف املخلوقات، وأهنا الطريق الصحيح للتكاثر.

- اهتزاز الرتبة ونو النبات بعد املطر.
- احلب املرتاكب يرج من اليخضور )الكلوروفيل(.

- حفظ احلبوب يف السنابل. 
- إخراج النار من الشجر األخضر.

- عدم جواز قطع النبات لغري حاجة.
- مظاهر اإلعجاز يف بعض احليوانات: )البعوض– اإلبل– النحل(.

- مراحل تكون اللنب.
- أخطار خمالطة بعض احليوانات كالكالب.

- ضعف بيت العنكبوت.
 5- جمال املخلوقات غري احلية )املاء– الرياح– اجلبال(: وتضمن )6( مؤشرات، وهي:
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- الرياح والتلقيح.
- خزانات املاء يف األرض.

-  تكون املطر والربد من فوق كاجلبال يف السحب الركامية.
- منطقة الربزخ بني البحار واألهنار.

- األمواج يف أعماق البحار.
- تشكل اجلبال وجعلها أوتاًدا ودورها يف املطر وتصفية املاء.

اثنًيا- نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين:
نص السؤال الثاين على: "ما مدى توافر جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي 
والسنة النبوية ومؤشراهتا يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية؟" ولإلجابة عن 
هذا السؤال حلل الباحث حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية، ويوضح جدول 

)3( نتائج التحليل.
جدول )3(: التكرارات ودرجة التوافر والنسب املئوية وداللتها جملاالت اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف 

حمتوى منهج علم األحياء ابملرحلة الثانوية.

عدد اجملاالتم
درجة التكراراتاملؤشرات

التوافر
النسبة 
الداللةاملئوية

منخفضة102413.3الطب والتداوي.1
منخفضة81312.5الغذاء والتغذية.2
منخفضة102413.3خلق اإلنسان.3
املخلوقات احلية )احليوانات 4

والنباتات(
منخفضة11126.06

املخلوقات غري احلية )املاء– 5
الرياح– اجلبال(.

منخفضة6115.55

منخفضة4571410.37اجملموع
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يوضح جدول )3( أن مجيع جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف حمتوى 
منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية كانت نسبة توافرها بدرجة منخفضة.

اليت  والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  جماالت  مؤشرات  توزيع  توضيح  وميكن 
توافرت يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية على الصفوف الدراسية ونسبتها 

من خالل اجلدول التايل:
جدول )4(: توزيع مؤشرات جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة اليت توافرت يف حمتوى منهج علم 

األحياء ابملرحلة الثانوية على الصفوف الدراسية ونسبتها.

عدد املؤشرات اليت اجملاالت
ينبغي توافرها

الصف الذي املؤشرات املتوافرة
توافرت فيه 

املؤشرات

نسبة املؤشرات 
املتوافرة اليت 
ينبغي توافرها املؤشراتعددها

الطب 
102والتداوي.

حترمي الفواحش 
األول الثانويكالزنا واللواط.

منع التداوي  %20
الثاين الثانويباحملرمات كاخلمر.

الغذاء 
عدم اإلسراف يف 81والتغذية.

12.5 %الثاين الثانوياألكل والشرب.

102خلق اإلنسان.

مراحل خلق 
الثاين الثانوياإلنسان.

% 20
انتقال الصفات 
الثالث الثانويالوراثية إىل النسل.

املخلوقات 
ضعف بيت 111احلية.

9.09 %األول الثانويالعنكبوت.

املخلوقات 
16.6 %الثالث الثانويالرياح والتلقيح.61غري احلية.

15.55 %--457اجملموع

توافرها  ينبغي  اليت  املؤشرات  إىل  املتوافرة  املؤشرات  نسبة  أن   )4( جدول  يوضح 
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منخفضة يف مجيع اجملاالت. وأن نسبة املؤشرات املتوافرة إىل املؤشرات اليت ينبغي توافرها 
منخفضة يف مجيع الصفوف الثالثة، فقد توافرت )7( مؤشرات فقط من )45( مؤشرًا يف 
حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية بنسبة )15.55%( موزعة بواقع )3( مؤشرات 
متضمنة يف كتاب الصف الثاين الثانوي، ومؤشران فقط يف كتاب الصف األول الثانوي، 

ومؤشران فقط يف كتاب الصف الثالث الثانوي.
اثلثًا- نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

نص السؤال الثالث على: "ما التصور املقرتح لتضمني جماالت اإلعجاز العلمي 
باملرحلة  األحياء  علم  منهج  حمتوى  يف  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  ومؤشراهتا 
اليت  والدروس  الكتب  فصول  الباحث  حلل  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة  الثانوية؟"، 
اإلعجاز  مؤشرات  لتضمني  التايل  املقرتح  التصور  قدم  مث  ومن  فصل؛  تضمنها كل 
العلمي يف حمتوى منهج األحياء حبيث يكون كل مؤشر مرتبطًا مبوضوع الفصل، كما 

هو موضح جبدول )5( التايل:
جدول )5(: التصور املقرتح لتضمني جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤشراهتا يف 

حمتوى منهج األحياء ابملرحلة الثانوية.

املؤشرات اليت ميكن إضافتها للفصلفصول الكتابالصف

األول 
الثانوي 
)أحياء 1(

تغطية آنية الطعام والشراب قبل النوم.)3( البكترييا والفريوسات

حترمي الفواحش كالزنا واللواط.
أخطار خمالطة بعض احليوانات كالكالب.)6( مدخل إىل احليوانات

مظاهر اإلعجاز يف بعض احليوانات )البعوض– النحل(.)8( املفصليات

ضعف بيت العنكبوت.
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الثاين 
الثانوي

)أحياء 2(

منطقة الربزخ بني البحار واألهنار.)1( األمساك والربمائيات
األمواج يف أعماق البحار.

اختالف بصمات األصابع والصوت والرائحة.)4( اجلهاز اهليكلي والعضلي

اجلسم )5( اجلهاز العصيب يف  باألمل  اإلحساس  )مناطق  وتبديله  اجللد  احرتاق 
البشري(.

منع التداوي باحملرمات كاخلمر.
)6( أجهزة الدوران والتنفس 

واإلخراج
سنن الفطرة والوقاية من األمراض.

ضيق التنفس عند االرتفاع يف السماء.
النهي عن التنفس والنفخ يف اإلناء.

)7( جهاز اهلضم والغدد 
الصماء

عدم األكل واقًفا أو متكًئا.
عدم أكل الطعـام حت يذهـب خبـارُه.

الشرب على ثالث دفعات.
اخلنزير– حلوم  النطيحة– حلم  املسفوح-  )الدم  اخلبائث  حترمي 

اجلاللة...اخل(.
)8( التكاثر والنمو يف 

اإلنسان
مراحل خلق اإلنسان.

وصف الرحم بالقرار املكني.
محاية اجلنني بثالثة سواتر )ظلمات ثالث(.

احلكمة يف عدة املرأة بعد وفاة زوجها.

الثالث 
الثانوي

)أحياء 3(

)3( التكاثر يف النباتات 
الزهرية

الرياح والتلقيح.
إخراج النار من الشجر األخضر.

احلب املرتاكب يرج من اليخضور )الكلوروفيل(.)4( تركيب اخللية ووظائفها
الزوجية يف املخلوقات وأهنا الطريق الصحيح للتكاثر.)7( التكاثر اجلنسي والوراثة

انتقال الصفات الوراثية إىل النسل )ختريوا لنطفكم فإن العرق 
دساس...اخل(

خلق اهلل مجيع األحياء من املاء )املاء أساس احلياة(.
)8( الوراثة املعقدة والوراثة 

البشرية
نطفة الرجل وحتديد جنس اجلنني.
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مناقشة النتائج وتفسريها:
أسفرت نتائج إجابة السؤال األول عن تقدمي قائمة مبجاالت اإلعجاز العلمي يف 
الثانوية.  باملرحلة  األحياء  علم  منهج  تضمينها يف  ينبغي  اليت  والسنة ومؤشراهتا  القرآن 
ووصل إىل هذه القائمة يف ضوء مراجعة العديد من املؤمترات العاملية لإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسنة، والدراسات السابقة، اليت أوصت باستحداث مقرر لإلعجاز العلمي يف 
مجيع مناهج التعليم مبراحله املختلفة، وتضمني بعض أوجه اإلعجاز العلمي يف حمتوى 
املناهج الدراسية وتوجيه العلوم واملعارف توجيًها إسالميًّا )حيايت، 2014؛ والعامودي، 
حتقيق  يف  مهمة  القائمة  هذه  وتعد   .)2003 واجلنايب،  2007؛  وشحبري،  2013؛ 
من  العديد  أكدته  ما  وهذا  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  التعلم  خمرجات  من  الكثري 
الدراسات السابقة، مثل دراسة كلٍّ من: )املراغي، 1994؛ واجلنايب، 2003؛ وهبه عبد 
الغين، 2005؛ وحامد، 2010؛ وإبراهيم، 2011؛ وعبد ربه، 2016( اليت أظهرت 
نتائجها فعالية التدريس والربامج القائمة على اإلعجاز العلمي يف زيادة التحصيل لدى 
املتعلمني وتنمية مهارات التفكري التأملي والتفكري العلمي والوعي البيئي والقيم األخالقية 

وميوهلم حنو املادة.
كما كشفت نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين عن أن مجيع جماالت اإلعجاز العلمي 
يف القرآن والسنة ومؤشراهتا توافرت بدرجة منخفضة يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة 
توافرها  ينبغي  اليت  املؤشرات  املتوافرة إىل  املؤشرات  الصفوف. وأن نسبة  بكافة  الثانوية 
منخفضة يف مجيع الصفوف الثالثة؛ فقد توافرت )7( مؤشرات فقط من )45( مؤشرًا 
يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية بنسبة )15.55%( بواقع )3( مؤشرات 
متضمنة يف حمتوى منهج الصف الثاين الثانوي، ومؤشران يف حمتوى منهج الصف األول 
الثانوي، ومؤشران يف حمتوى منهج الصف الثالث الثانوي. ويعزو الباحث ذلك لكون 
من  مواءمتها  وطورت  استحدثت  فقد  أخرى،  دول  من  مرتمجة  األحياء  علم  كتب 
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والعلوم  الرياضيات  مناهج  تطوير  األمريكية( ضمن مشروع  )ماجروهل  أجنبية  سلسلة 
الطبيعية الذي تبنته وزارة التعليم السعودية. وهي سلسلة تركز على اجلانب العلمي وهتمل 
اجلانب الوجداين املرتبط بالدين اإلسالمي، ولعل يف هذه الدول أيًضا مقررات أخرى 
وجود  عدم  احتمال  لذلك  يضاف  والصحية.  الغذائية  خمتلفة كالرتبية  مبجاالت  هتتم 
تصور واضح لدى فرق التطوير إلضافة ما يتعلق باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف 
حمتوى منهج علم األحياء، ولذلك يرد يف بعض املوضوعات ذكر لبعض اآليات القرآنية 
دون شرح ملعناها أو بيان واضح لعالقتها باملوضوع، وهو ما أظهرته أيًضا نتائج دراسة 

)األمحدي، 2020(.
وقد الحظ الباحث أن أسلوب عرض احملتوى يتيح اجملال إلضافة ما يتعلق باإلعجاز 
العلمي يف كثري من املوضوعات، وهو ما ُوضِّح بالتفصيل يف إجابة السؤال الثالث؛ فقد 
ُقدِّم تصور مقرتح لتضمني قائمة جماالت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 
ومؤشراهتا يف حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية بالصفوف الثالثة، وذلك من خالل 
وضع كل مؤشر أو جمموعة مؤشرات يف موضوعات األحياء املرتبطة هبا يف كل فصل من 
الفصول الذي تضمنها حمتوى منهج األحياء باملرحلة الثانوية. ويعد هذا التصور املقرتح 
مهمًّا جدًّا يف تطوير منهج األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن 

والسنة.
توصيات البحث:

يف ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوصي الباحث مبا يلي:
1- تضمني جماالت ومؤشرات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت 

وردت يف أداة البحث يف حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية.
2- تضمني جماالت اإلعجاز العلمي يف حمتوى مناهج إعداد املعلم وبرامج تدريبه 

يف أثناء اخلدمة.
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النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  جماالت  قائمة  من  3-اإلفادة 
ومؤشراهتا والتصور املقرتح عند تطوير منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية.

مقرتحات البحث:
يقرتح البحث احلايل إجراء البحوث التالية:

1- تقومي حمتوى مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن 
الكرمي والسنة النبوية.

العلمي يف  اإلعجاز  )العلوم( مبجاالت  األحياء  معلمي  مستوى وعي  تقومي   -2
القرآن الكرمي والسنة النبوية.

3- تقومي حمتوى برامج إعداد معلم األحياء )العلوم( يف ضوء اإلعجاز العلمي يف 
القرآن الكرمي والسنة النبوية.

بناء وجتريب وحدة دراسية مقرتحة يف جمال علم األحياء يف ضوء اإلعجاز   -4
العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وتعرف أثرها يف التحصيل وتنمية مهارات بعض 

أنواع التفكري واالجتاه حنو املادة.
املراجع واملصادر:

أواًل- املصادر:
- القرآن الكرمي.

- صحيح مسلم.
اثنًيا- املراجع:

إبراهيم، مجال. )2011(. فاعلية برنامج مقرتح قائم على منهج اإلعجاز العلمي يف 
والقيم األخالقية  البيئي  والوعي  العلمي  التفكري  لتنمية  التدريس  الكرمي يف  القرآن 
جامعة  الرتبية.  منشورة. كلية  غري  دكتوراه  رسالة  اإلعدادية.  املرحلة  تالميذ  لدى 

أسيوط. مصر.
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األمحدي، علي حسن. )2020(. مستوى االستشهاد بالنصوص الشرعية يف موضوعات 
كتب العلوم للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية وآلية مقرتحة لتضمينها. جملة 

اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، 2)22(، 202 – 222.
إدريس، جعفر شيخ. )2001(. الفيزياء ووجود اخلالق. مناقشة عقالنية إسالمية لبعض 
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