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ادللخص
البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي وتعرف مدى توافرىا ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة  ىدفت الدراسة إىل إعداد قائمة بغاايت

( ٛاؼبتوسطة. ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث إبعداد قائمة بغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي, وقد تضمنت ُب صورهتا النهائية )
نهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ًب تصميم بطاقة لتحليل احملتوى وربكيمها والتأكد ( مؤشرا. ولتعرف مدى توافرىا ُب ؿبتوى مٕٚغاايت و)

ُب من ثباهتا, ومن ٍب القيام بعملية التحليل. وقد توصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج من أنبها: إعداد قائمة بغاايت البيئة اغبيوية 
م ابؼبرحلة اؼبتوسطة, كما دلت النتائج على توافر أربع من الغاايت ُب ؿبتوى منهج القرآن الكرمي اليت ينبغي توافرىا ُب ؿبتوى منهج العلو 

العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة بدرجة ضعيفة, وعدم توافر األربع الغاايت األخرى, وُب ضوء نتائج الدراسة ًب إعداد التصور اؼبقًتح لتضمُت 
.ؾبموعة من التوصيات وتقدميتوسطة. غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼب

Abstract 
The study aimed at preparing a list of  the biotic environment goals in the 

Holy Quran and identifying their  availability in the content of the science curriculum 

at the intermediate stage. To achieve this objective , the researcher devised a list of 

the goals of the biotic environment in the Holy Quran, which included  (8)  goals  and 

(72) indicators. To identify the availability of these goals in the content  of  the

science curriculum at the intermediate stage, a content  analysis form was

administered. Results revealed that only four of the determined goals of the biotic

environment were, weakly, available in the science curriculum content at the

intermediate level; while the other four goals were not available at all. In the light of

the results of the study. A proposed vision for including the  biotic environment goals

in the content of the science curriculum at the intermediate stage. middle school.

Recommendations and  suggestions for further research were presented in the study.

Key words: Science curriculum – Holy Quran –  Biotic environment – 

Intermediate stage  
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 مقدمة الدراسة:
وصف هللا تعاىل القرآن الكرمي أبوصاف كثَتة, تدل على عظمتو وبركتو وأتثَته ومشولو, وأنو حاكم على ما قبلو من الكتب, وبُتن 

ىذا  تعاىل أن اغبكمة من إنزال القرآن الكرمي أن يتدبر الناس آايتو وأن يتعظوا دبا فيها, وأن يعرفوا اغبكمة من خلقهم, ومصَتىم, و ُب
( أن القرآن الكرمي كتاب ىداية من هللا تعاىل لئلنسان؛ وخباصة ُب تلك القضااي اليت ال يستطيع اإلنسان ٕ٘ٓٓالصدد ذكر النجار )

بقدراتو احملدودة أن يضع لنفسو فيها ضوابط صحيحة, كقضااي الغيب والعبادة, وكذا ضوابط األخبلق, واؼبعامبلت وغَت ذلك, فاإلنسان 
اننية وحب النفس والشهوات واػبوف من اؼبستقبل؛ ولذلك كان الدين ضرورة. وكان القرآن الكرمي والسنة النبوية منهج حياة ينبغي تنتابو األ

فهمهما فهما صحيحا وتعرف داللة ما ورد فيهما؛ فقد ورد فيهما الكثَت من اإلشارات الكونية اليت تدلنا على حقائق الوجود, وتذكر 
ىـ( أن هللا عز وجل يدعو عباده من خبلل عدد من آايت القرآن الكرمي ٜٕٗٔكمال صفاتو. وُب ضوء ذلك ذكر اعبليل )بقدرة هللا تعاىل و 

إىل معرفتو ومعرفة أظباءه وصفاتو وآاثرىا عن طريقُت: أحدنبا: ابلنظر ُب آايت هللا اؼبشاىدة ُب اآلفاق واألنفس وما فيها من العظمة 
 ابلنظر ُب آايتو اؼبتلوة ُب كتابو العزيز. واغبكمة واإلتقان. واثنيهما:

ونظرا ألن اإلنسان يعيش ُب بيئة تشاركو فيها ـبلوقات أخرى من نبات وحيوان؛ فإنو ينبغي تعرف نظرة اإلسبلم ؽبذه اؼبوجودات, 
وضبايتها واحملافظة عليها, وُعقدت  وغاية وجودىا, وطرق التعامل معها, فقد حرصت نظم الًتبية والتعليم ُب دول العامل على االىتمام ابلبيئة

ما  ألجل ذلك العديد من الندوات واؼبؤسبرات, واقًتحت أىدافًا للًتبية البيئية, ودراسة كيفية تنمية وعي الطبلب ابلبيئة ومشكبلهتا, ولكن
رت على ميدان الكون اؼبادي وُب م( أنبلت البحث ُب ميدان النشأة واؼبصَت, واقتصٜٜٛٔيؤسف لو أن الًتبية اغبديثة كما ذكر الكيبلين)

 حدود اغبياة الدنيا؛ ونتج عن ذلك جيل انسحب من اغبياة القائمة, وراح يبحث عن السعادة ُب دنيا األوىام؛ فالًتبية اغبديثة مبتورة من
اإليبان اؼبطلق  ىـ( يرى أنٕٖٗٔعبلقة العبادة؛ ولذلك تصطدم مع طبيعة اإلنسان وتكوينو, وىو ما جعل ىوشرل كما ذكر الغامدي)

ابلعلم حل ؿبل اإليبان الديٍت على اعتبار أنو سيوصلنا إىل اغبكمة قد فقد مصداقيتو وقوتو عند الكثَتين, فقد أصبحنا نعيش ُب عامل 
 البحث فيو عن الغاية واؼبعٌت عدمي اعبدوى بعد أن كان فيما مضى حبثاً ال يرقى إليو الشك.

لرغم من وضوح االرتباط بُت العلوم الكونية وتفسَتىا الديٍت اإلسبلمي فإن واقع تعليم ىذه ىـ( أنو على اٛٔٗٔويذكر احمليسن )
دة العلوم يدل على أهنا سبارس دبنأى عن ىذا االرتباط. وىو ما استشعره الًتبويون أيضا منذ زمن؛ فالعلم ُب اإلسبلم يقوم على خدمة العقي

زام اإلنسان دبنهج هللا تعاىل وربقيق إرادتو فيو؛ لذلك ُعقدت العديد من اؼبؤسبرات والندوات سواء ُب جانبو النظري أم التجرييب وغايتو الت
ىـ, الذي انعقد ُب مكة ٜٖٚٔاحمللية والعاؼبية عن التعليم اإلسبلمي, وكان من أوائل تلك اؼبؤسبرات: اؼبؤسبر العاؼبي األول للتعليم اإلسبلمي 

ابكستان, وأعقب ذلك اؼبؤسبران الثالث والرابع  –ىـ وعقد ُب إسبلم أابد ٓٓٗٔثاين للتعليم اإلسبلمي اؼبكرمة, ٍب تبله اؼبؤسبر العاؼبي ال
ىـ؛ وفبا أوصت بو تلك اؼبؤسبرات كما يذكر  عطيفو ٕٓٗٔىـ ,وعام ٔٓٗٔللتعليم اإلسبلمي  ُب بنجبلديش وإندونيسيا ُب عام 

ها ابلعقيدة اإلسبلمية, وتعمق الوجدان اإلسبلمي عند الدارسُت, وتشعرىم بعظمة ىـ( صياغة العلوم التجريبية صياغة إسبلمية تربطٙٓٗٔ)
يع اؼبعارف اػبالق هلالج لج, وتنقية مناىج العلوم وكتبها فبا يدرس ُب ثناايىا من أفكار  واذباىات تصادم التصور اإلسبلمي وزبالفو. وأن تُعلم صب

 اؼبكتسبة من وجهة النظر اإلسبلمية.
م( بربط  الدراسات العلمية ٕٔٓٓوة )العلوم ُب اإلسبلم( اليت عقدهتا اؼبنظمة اإلسبلمية ُب الكويت عام )كما أوصت ند

ريعة التخصصية دبا يتصل هبا من الدالئل اؼبشَتة إليها, أو اغبوافز اغباملة عليها ُب القرآن الكرمي, وربط سائر الدراسات اليت تتناول الش
من اغبقائق العلمية الكونية. وبذل اعبهود لتجلية بعض مفاىيم اإلسبلم األساسية مثل تبعات استخبلف  اإلسبلمية دبا يدعمها ويؤيدىا

اإلنسان ُب األرض واالستدالل على اػبالق دبا خلق, ومعاين تسخَته ما ُب السماوات واألرض لئلنسان وفق منهج هللا. وضرورة دراسة أي 
 يخ القيم الدينية واػبلقية وتضمن توجيو العلم على بصَتة إىل ما ينفع الناس. فرع من فروع اؼبعرفة بطريقة تعمل على ترس

ىـ( عن مكانة العلوم الطبيعية ُب الًتبية اإلسبلمية إىل أن العلوم الطبيعية ابلرغم من مظهرىا ٜٔٗٔوقد أشارت نتائج دراسة الرابح )
اليت توجو تقدم ىذه العلوم كما توجو استثمارىا وتطبيقاهتا. وُب اإلطار نفسو  اؼبوضوعي؛ إال أهنا ربمل كثَتا من القيم واألفكار واؼبعتقدات
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أن العلوم الطبيعية ُب اإلسبلم أحد فروع العلم اليت حث عليها, ودعا إليها ليطلع الناس على ما ُب الكون من آايت  (ٕٕٔٓالدغيم ) ذكر
ستفادة من ىذه اآلايت واؼبخلوقات ُب واقع اغبياة. وأن اؽبدف من البحث ُب وآاثر تزيد من اإليبان ابهلل تعاىل وعظيم صنعو وقدرتو, واال

تلف عنها العلوم الطبيعية يعد مثااًل على ترصبة اؼبناىج وأتثرىا بعقيدة اجملتمع وفلسفتو وقيمو, فمناىج العلوم ُب النظام الًتبوي اإلسبلمي زب
ة عن الدين وتعرض العلوم الطبيعية بعيدًا عنو, وتفسر اغبقائق والقوانُت والنظرايت ُب النظم األخرى, ففي حُت ربيد النظم الًتبوية الغربي

وفق تصور مادي ملحد؛ قبد أن مناىج العلوم ُب النظام الًتبوي اإلسبلمي تسعى إلهباد العبلقة بُت العلم والدين, وترى أن العلم طريق 
علوم الطبيعية وبُت النظرة اإلسبلمية لتلك العلوم, وىذا ما دعا الكثَت من الدارسُت لئليبان ابهلل, وتربط بُت اغبقائق والقوانُت ونظرايت ال

تعليمها.  والباحثُت ُب الببلد اإلسبلمية للمناداة من خبلل دراساهتم ومؤسبراهتم وندواهتم إىل أتكيد اؽبوية اإلسبلمية للعلوم الطبيعية ومناىج
بناء ُب مدارسنا وجامعاتنا أمست قضية ملحة ؼبواجهة الفلسفات اإلغبادية, وطغيان م( أن برامج إعداد األٖٕٓٓولذلك يرى شحاتو )

ولوجي اغبياة اؼبادية واكبسار اغبياة الروحية ُب كثَت من األقطار, وتدىور القيم اػبلقية لدى الشباب, وعزل الدين عن التقدم العلمي والتكن
 اؼبتسارع.

ي أن يهتم اؼبنهج ُب مرحلة اؼبراىقة ابستغبلل رغبة اؼبراىق ُب تفهم األمور الدينية والتوافق م( أنو ينبغٕٗٓٓوإبراىيم ) ,ويذكر سعادة
مع ما أيمر بو الشرع ويرضى عنو, والًتكيز على الفهم الصحيح ألصول الدين, واإلدراك الواعي للمعاين السامية اليت يتضمنها, بقصد 

 دمة للمتعلمُت هبب أن تكون موجهة وؿبملة بقيم مقصودة لتأكيدىا لديهم.العمل ُب ضوئها والسَت على ىديها, فاؼبعرفة اؼبق
حيث تركز أىداف تدريس  ,وقد اىتمت وزارة الًتبية والتعليم ُب اؼبملكة العربية السعودية ابلربط بُت العقيدة اإلسبلمية وتعليم العلوم

 وم وفق الرؤية اإلسبلمية, ومن تلك األىداف:العلوم  اليت حددهتا اللجنة العليا لسياسة التعليم على تدريس العل
أن يتجو تدريس العلوم ُب جيلنا الناشئ اذباىاً سليماً قائماً على اإليبان ابهلل, وأن تسخر تطبيقاتو وفق أحكام الدين الذي ىو ُب  -

 حقيقتو اعبوىرية االنقياد التام هلل.
ان ُب قلبو عن طريق توجيهو ؼبشاىدة ما ُب الكون الفسيح من عظيم اػبلق تنمية العقيدة اإلسبلمية ُب نفس التلميذ وترسيخ اإليب -

 وعجيب الصنع, ومبلحظة الدقة الرائعة ُب األشياء واألحداث الطبيعية, واكتشاف انسياقها التام وخضوعها الكامل للقوانُت اليت قدرىا هللا
 ىـ(.ٜٖٔٔسبحانو وتعاىل.)اللجنة العليا لسياسة التعليم, 

م( افتقار ؿبتوى كتب العلوم للمعايَت اإلسبلمية ٜٕٓٓرت نتائج بعض الدراسات على اؼبستوى العريب مثل دراسة التوييت )وقد أظه
الواردة ُب قائمة اؼبعايَت اليت اقًتحها الباحث. وعدم وضوح اؼبعايَت اليت تضمنتها الكتب اػباضعة للتحليل, كما أظهرت نتائج دراسة 

على صعيد الصفوف مناىج العلوم اؼبدرسية ك عدم توافر لرؤية واضحة لتوزيع اؼبنظور اإلسبلمي على ؿبتوى م( أن ىنإٔٔٓاألستاذ )
 الدراسية أو اجملال العلمي. 

م؛ الدغيم ٜٜٛٔم؛ احمليسن ٜٜٗٔم؛ مزىرٜٜٛٔوأكدت بعض الدراسات ُب اإلطار احمللي مثل دراسات كل من: )زيتون 
ىـ( أن معيار ٖٔٗٔية ابلتعليم العام ُب إبراز التصور اإلسبلمي للعلوم. كما أظهرت دراسة عسيبلن )م( قصور مناىج العلوم الطبيعٕٕٔٓ

تمثيل "االرتباط ابلبيئة واجملتمع" حل ُب اؼبرتبة األخَتة؛ فبا يعٍت أن ؿبتوى كتاب العلوم اؼبطور للصف األول اؼبتوسط يتطلب اؼبزيد من ال
 عن ىويتو.لطبيعة اجملتمع السعودي, والتعبَت 

ومن ىنا أتٌب ىذه الدراسة للكشف عن غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي, ومدى توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة 
 تلفاؼبتوسطة, وخباصة بعد أن أجرت وزارة الًتبية والتعليم ُب اؼبملكة العربية السعودية تغيَتات جذرية ُب مناىج العلوم والرايضيات ُب ـب

بعد تعريبها  McGraw Hill اؼبراحل الدراسية, حيث بدأت بتطبيق سلسة مقررات العلوم اؼبطورة واؼبًتصبة عن شركة "ماكجروىيل"
ومواءمتها للبيئة احمللية.
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 مشكلة الدراسة :
ن حقائق ومفاىيم وتعميمات وقيم نظراً ؼبا يبثلو ؿبتوى اؼبناىج  الدراسية من أنبية ُب توجيو اؼبتعلمُت وإرشادىم من خبلل ما يتضمنو م

رون ومهارات؛ فإنو يعد من أىم عناصر اؼبنهج, وأحد الوسائل اليت يتم االنطبلق منها لتحقيق أىدافو؛ ولذا يهتم اؼبربون دبحتوى اؼبنهج, وي
 ىج العلوم.أن ما يبكن ربقيقو من أىداف تربط بُت العقيدة اإلسبلمية والعلوم الطبيعية ينبغي أن يظهر ُب ؿبتوى منا

م؛ ٕٔٔٓم؛ األستاذٜٕٓٓم؛ التوييتٜٜٛٔم؛ احمليسن ٜٜٗٔم؛ مزىرٜٜٛٔوُب ضوء نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة )زيتون 
م( اليت أشارت إىل أن العلوم الطبيعية ربمل كثَتًا من القيم واألفكار واؼبعتقدات اليت توجو تقدم ىذه العلوم, كما توجو ٕٕٔٓالدغيم 

 تطبيقاهتا قبد أن ىناك قصوراً ُب تضمُت ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة للتصور اإلسبلمي للعلوم.استثمارىا و 
ونظرًا غبداثة مناىج العلوم ُب اؼبملكة نتيجة لتطبيق وزارة الًتبية والتعليم سلسلة مقررات العلوم اعبديدة اؼبًتصبة عن شركة 

لديو القدرة على  تواءمتها للبيئة احمللية. وألن الطالب ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة أصبحبعد تعريبها ومMcGraw Hill "ماكجروىيل" 
ُب  –االستدالل وإصدار األحكام, حيث تتسم ىذه اؼبرحلة ابلطابع اؼبنطقي والتفكَت اجملرد, ويؤثر الشعور الديٍت ُب مبوه, وألنو مل يسبق 

ية ُب القرآن الكرمي ومدى توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم. ُب ضوء كل ذلك أن ًب البحث ُب غاايت البيئة اغبيو  -حدود علم الباحث
وتقدمي  ,تتضح اغباجة اؼباسة ؼبثل ىذه الدراسة لتقومي ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ُب ضوء غاايت البيئة اغبيوية ُب القران الكرمي

تصور مقًتح لتضمُت ىذه الغاايت ُب احملتوى .
سة:أسئلة الدرا

حاولت الدراسة اغبالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي اليت ينبغي توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة؟-ٔ
ما مدى توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ؟ -ٕ
ا التصور اؼبقًتح لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة؟م -ٖ

أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة اغبالية إىل:

ربديد غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي.-ٔ
 لة اؼبتوسطة.تعرف مدى توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرح -ٕ
تقدمي تصور مقًتح لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى منهج لعلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة. -ٖ
 أمهية الدراسة: 

ترجع أنبية الدراسة اغبالية إىل ما يلي:
والعاؼبية للتعليم اإلسبلمي, وعلماء الدين  وتوصيات اؼبؤسبرات العربية ,أتٌب ىذه الدراسة استجابة ألىداف تدريس العلوم ُب اؼبملكة-ٔ

ا.والًتبية بضرورة إبراز دور اؼبناىج ُب اغبفاظ على اؽبوية الثقافية, وتضمينها القيم الدينية اليت تزيد من وعيهم لفهم اغبياة وغاايهت
 تقدمي قائمة بغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي.-ٕ
تطوير مناىج العلوم وبرامج إعداد معلم العلوم؛ حيث تقدم ؽبم إطارًا مرجعيًا لغاايت البيئة اغبيوية  ُب قد تفيد معلمي العلوم والقائمُت-ٖ

 ُب القرآن الكرمي, وتكشف عن واقعها ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة.
اؼبتوسطة يبكن أن يستفيد منو ـبططي مناىج العلوم  لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة مقًتحاً  تقدم تصوراً  -ٗ

وتطويرىا ُب تضمُت ىذه الغاايت.
 حدود الدراسة:  

اقتصرت الدراسة اغبالية على:
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 قائمة بغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي اليت ينبغي توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة. -ٔ
لوم عبميع الصفوف الدراسية ابؼبرحلة اؼبتوسطة ُب اؼبملكة العربية السعودية, الذي ًب تدريسو خبلل العام كتاب الطالب ُب مادة الع-ٕ

, وتشمل عملية التحليل ؿبتوى الكتب واألنشطة والصور ىـ, وىي ستة كتب بواقع ثبلثة كتب لكل فصل دراسيٖٙٗٔ/ٖ٘الدراسي 
.وأسئلة التقومي

البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي دبحتوى مناىج العلوم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة. وضع تصور مقًتح لتضمُت غاايت -ٖ
مصطلحات الدراسة:

 مناىج العلوم: حمتوىتقومي 
( التقومي أبنو:" عملية صبع وتصنيف وربليل وتفسَت بياانت أو معلومات )كمية/كيفية( عن ظاىرة أو ٜٖٓ,  ٕٕٓٓعرف علي )

 إصدار حكم أو قرار".موقف أو سلوك بقصد استخدامها ُب
والصور وأسئلة ويعرف الباحث تقومي ؿبتوى مناىج العلوم أبنو : عملية منظمة يتم من خبلؽبا ربليل البنية اؼبعرفية واألنشطة العلمية 

دمي تصور مقًتح العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ُب ضوء غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي وإصدار األحكام ُب ضوء ذلك, وتقكتب  تقومي
لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى ىذه اؼبناىج.

 البيئة احليوية:
م( أن النظام البيئي يتألف من مكوانت حية ومكوانت غَت حية, فاؼبكوانت اغبية تشمل: النبااتت واغبيواانت  ٕٗٓٓذكر عباس )

اي والفطرايت, واؼبكوانت غَت اغبية ىي مكوانت ال تتمتع دبظاىر اغبياة مثل: اؽبواء كاغبشرات والفقارايت والكائنات اجملهرية كالبكًت 
 والرطوبة واغبرارة واعبثث وـبلفات األحياء.

وُب ضوء ذلك فإنو يقصد ابلبيئة اغبيوية ُب الدراسة أهنا: اؼبخلوقات اغبية من نبااتت أو حيواانت أو ما يدل عليهما ورد ذكرىا ُب 
 .القرآن الكرمي

غاايت البيئة احليوية :
( الغاايت أهنا: "األىداف العامة الكربى اليت يسعى ؾبتمع ما إىل الوصول إليها مثل: اػبضوع ٕٗٗ, ٜٜٛٔعرف سامل واغبلييب )

 هلل تعاىل وعبادتو واإليبان ابهلل واليوم اآلخر".
ىل تنظيم قيمي فلسفي اجتماعي, وىي عريضة بعيدة ( أهنا: "عبارات تصف نواتج حياتية مرغوبة تستند إٜٕ, ٕٓٓٓوعرفها علي )

 اؼبدى وعلى درجة عالية من التجريد, تتصل ابغبياة أكثر فبا تتصل دبا هبري داخل غرفة الصف".
ويعرف الباحث  غاايت البيئة اغبيوية إجرائيا أهنا: عبارات مستنبطة من القرآن الكرمي تصف اؼبقاصد الكربى من ذكر اؼبخلوقات 

 القرآن الكرمي, وينبغي أن تتوافر ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة.اغبية ُب
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

حظيت البيئة دبخلوقاهتا اغبية من نبات أو حيوان ابىتمام ابلغ ُب القرآن الكرمي, فقد ضبلت سبع سور من سور القرآن الكرمي أظباء 
األنعام, والنحل, والنمل, والعنكبوت, والتُت, والفيل( وبلغ ؾبموع اآلايت اليت أحصاىا الباحث وتناولت , و البقرةحيواانت ونبااتت )

( آية. والشك أن ىذا القدر من اآلايت وبمل ُب طياتو العديد من الدالالت والتشريعات ٖ٘ٗاغبيوان أو النبات أو ما يدل عليهما )
الغاية من وجودىا, وكيفية التعامل معها, واالستفادة منها, فالبيئة ُب اإلسبلم وإن توافقت مع والقواعد اليت تضمن سبلمة ىذه اؼبخلوقات و 

مرار اعبانب اؼبادي ُب اؼبصطلحات اؼبعاصرة فإهنا ُب مفهومها العام تضيف بعدا آخر ىو البعد اإليباين ابعتباره مؤثراً وأساساً من أسس است
فإن القرآن الكرمي يعد مصدرا للبحث وقاعدة أساسية للدراسات, فاألصالة ُب كل منظومة حضارية  البيئة ُب صبلحها ومباء خَتاهتا؛ ولذا 

م( ىي أن هبيء العمل انبعًا من األصول الفلسفية والبٌت التحتية لكل منها, أما اؼبعاصرة فهي األخذ ابلوسائل ٜٜٜٔكما يذكر مدكور )
ف الًتبية ُب كل منظومة؛ حىت ال يظهر الفصل بُت العلوم الشرعية على أهنا علوم للدين واألساليب وطرائق التفكَت والعمل اليت ربقق أىدا
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وبُت العلوم األخرى على أهنا علوم للدنيا فذلك سيحدث كثَتًا من اػبلط والتشويش لدى األجيال اغبالية, وليس من اؼبعقول أن نُدرِّس 
 خالياً من كل أثر هلل والقدرة اإلؽبية. ىذه العلوم بشكل يصب ُب أذىان الناشئة تصوراً للحياة 

م( أن العلوم الدينية تتكامل والعلوم الكونية سواًء ُب غرس أصول اإليبان أم قيام اغبضارات, واألساس الذي ٜٜٛٔويذكر الكيبلين )
قاصدىا" حيث تقدم لؤلمة ىو وحدة مصدر اؼبعرفة ووحدة أىدافها؛ فالعلوم الدينية تقدم " أىداف اغبياة وم التكامليقوم عليو ىذا 

كلما   فإنوالغاايت واؼبقاصد اليت توجهها وذبتمع عليها, أما العلوم الكونية فتقدم الوسائل البلزمة لتحقيق ىذه األىداف واؼبقاصد. ولذلك 
والًتف, وإمبا سبب ىذه  زاد العلم زاد اإليبان, فليس صحيحا أن اؼبزيد من العلم وشبراتو ُب العطاء اغبضاري يؤدي إىل الفساد واالكببلل

األمراض ىو سوء الفهم الذي يتسرب إىل أي من اإليبان أو العلم, فالتكامل بُت العلوم الدينية والعلوم الكونية ضمان لقيام اغبضارات 
 وبقائها.  

ىذه العلوم الطبيعية ىـ( أن النظرة اإلسبلمية للعلوم الطبيعية ينبغي أن تنطلق من بعدين أساسيُت نبا: جعل ٜٔٗٔويرى الرابح )
 وكشوفاهتا فبا يقوي اإليبان ُب النفوس, والتسليم أبن ىذه العلوم ربمل بُت جنباهتا اؼبثل والقيم واؼببادئ واألفكار.

وأتسيسا على ما سبق فإنو ينبغي تصميم مناىج العلوم الطبيعية ُب مراحل التعليم العام بطريقة تكاملية مع العلوم الشرعية, حبيث 
لقوانُت منهج هللا تعاىل ُب الكون دبا فيو من ـبلوقات وكيفية االستفادة منها والتعامل معها؛ فالوظيفة األساسية  الناشئةُب إدراك تسهم 

م( تشتق من ٕٙٓٓتعطي توجهاً عاماً كبو ؿباور التأكيد للربامج اليت يراد أن يكون ؽبا وظائف تربوية؛ فهي كما يذكر جان ) أهناللغاايت 
األساسي الذي من أجلو خلق هللا اػبلق وىو ربقيق العبودية هلل وحده, وإعمار الكون, وربقيق اػببلفة, كما أهنا ترصبة غباجات اؽبدف 

وية على اجملتمع, ومثلو العليا, وقيمو, وكل ما يتمٌت الكبار أن يًتىب عليو أبناؤىم؛ فهي ربدد االذباه العام الذي ستسَت عليو العملية الًتب
 الوطن. مستوى 

الدراسات اليت تناولت التوجيو اإلسبلمي للعلوم, وربليل ؿبتوى مناىج العلوم ُب ضوء ذلك, وكذا اغبيوان أو  من العديدوقد أجريت 
النبات ُب القرآن الكرمي, ويبكن تصنيف ىذه الدراسات على النحو التايل :

 لسنة النبوية, وأحكامها ودالالهتا:دراسات تناولت احليواانت والنبااتت يف القرآن الكرمي وا -أوال
ىـ(, وقد ىدفت إىل ربديد اغبيواانت اليت وقعت فيها معجزات أو خوارق وأغراض بيانية ُب ٘ٓٗٔمن ىذه الدراسات دراسة بغدادي )

أن اغبيوان مل يذكر ُب القرآن الكرمي, كما تناولت اغبيواانت ُب العصور القديبة, واغبيوان ُب األدب اعباىلي, وقد أظهرت نتائج الدراسة 
القرآن الكرمي عبثًا وال للتسلية وإمبا جاء ذكره ُب كل موضوع ذكر فيو للداللة على معٌت تشريعي أو بياين ببلغي, أو تربوي؛ فبا لفت 

حسن خلقو وبديع األنظار إىل أنبية ىذه اؼبخلوقات وما استودعو هللا فيها من صفات وقدرات تدل داللة قاطعة على قدرة اػبالق العظيم و 
 صنعو.

ىـ( اليت ىدفت إىل تعرف النبات ُب القرآن الكرمي والسنة النبوية, تناولت الباحثة فيها النبات من الناحية ٛٓٗٔوُب دراسة ابسلوم )
 الطبية والغذائية وتكوينو وتوزيعو اعبغراُب, ومناقشة ما يتعلق بذلك من اعبانب الروحي والًتبوي.

ىـ( اليت ىدفت إىل إبراز مشولية الًتبية اإلسبلمية من خبلل اىتمامها ابغبيوان, وتعرف بعض أنواع اغبيوان ُب ٕٔٗٔ) وُب دراسة فاسي
والسنة النبوية الشريفة, وربديد ميادين تسخَت اغبيوان وكيفية معاملتو, توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها:  القرآنضوء 

هنا مل تغفل حىت اغبيوان.إحيث  اوكماؽبمشولية الًتبية اإلسبلمية  -ٔ
تكرمي هللا سبحانو وتعاىل لئلنسان, بتسخَت اغبيوان ػبدمتو وتلبية حاجاتو. -ٕ
 .ورقاً  اغبيوان ـبلوق يعبد هللا تعاىل, ويطيعو تعبداً  -ٖ
 تلزم الًتبية اإلسبلمية أفرادىا ابإلحسان للحيوان. -ٗ

تخراج اآلايت القرآنية الكريبة اليت ورد فيها ذكر النبات, وربديد أظباء ىذه النبااتت م( اليت ىدفت إىل اسٕٓٓٓ) هللاوُب دراسة على 
ووصفها وفوائدىا و داللة  ذكرىا ُب اآلية, ومن الدالالت اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي :
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 إحياء األرض بعد موهتا من أعظم األدلة على البعث بعد اؼبوت. -ٔ
وتنبيو للقوم ابلرجوع إىل هللا وترك  ,انو لبعض األمم بنقص الثمرات, وىذا فيو تذكَت ابلعذاب األخرويابتبلء هللا تعاىل وامتح-ٕ

طغياهنم.
التوازن والتناسق وكمال اػبلقة ُب عامل النبات يؤكد دقة الصنعة وكماؽبا وعظم الصانع سبحانو.-ٖ
وده لعظمتو.دل النبات ُب القرآن على انقياد ىذا اؼبخلوق لربو وطاعتو وسج-ٗ
دل خلق النبات واختبلف ألوانو وطعومو وأشكالو مع أنو يسقى دباء واحد على عظمة صنع هللا وكمال خلقو وقدرتو وحكمتو. -٘
النبات زينة وقد يؤدي إىل اغًتار صاحبو ونسيانو لآلخرة. -٘
يضرب هللا تعاىل األمثال ابلنبات لتوضيح بعض الصور وأصول اإليبان.-ٙ
فار والتوبة من أسباب نزول اؼبطر وإكثار األموال واألوالد واألرزاق.االستغ-ٚ

ىـ( اليت ىدفت إىل تعرف حقوق اغبيوان وأحكامو ُب السنة النبوية صبعا وزبرهبا, كان من نتائج الدراسة : ٕٛٗٔوُب دراسة الربيع )
اإلحسان إىل اغبيوان والرفق بو, وربرمي الوسم ُب وجهو, إىل التفكر ُب اؼبخلوقات, وارتباط اغبيوان ببعض عبادات اإلنسان, و  الدعوة

 وتسخَته ؼبا خلق لو, وربرمي لعنو وشتمو وقتلو بغَت حق.
ىـ( دراسة ىدفت إىل ربديد اغبيوان غَت اؼبأكول وأحكامو ُب السور والدمع واللنب واألنفحة والعظم, وأحكام ٕٖٗٔوأجرى التوهبري )

 ل احملرم منها وصيدىا وغَت ذلك.والزكاة فيها وقت وشرائهابيعها 
ىـ( أو ٘ٓٗٔيتضح من الدراسات السابقة بشكل عام تركيزىا على اغبيواانت اليت وقعت فيها معجزات وخوارق كدراسة بغدادي )

ى هللا ىـ؛ وعلٛٓٗٔالواردة ُب القرآن من حيث اسم النبات وفوائده الطبية والغذائية,  ووصف شكلو كدراسيت ) ابسلوم  النبااتتعلى 
ىـ؛ الربيع ٕٔٗٔم(, أو ركزت على أنواع اغبيواانت ُب القرآن والسنة, وربديد ميادين تسخَتىا وأحكامها كدراسات )فاسي ٕٓٓٓ
ىـ(,  وابلرغم من اتفاق الدراسة اغبالية مع الدراسات السابقة ُب اىتمامها ابغبيوان والنبات ُب القرآن, فإن ٕٖٗٔىـ؛ التوهبري ٕٛٗٔ

سابقة ركزت على األحكام الفقهية اؼبتعلقة ابغبيوان والنبات أو على وصف اغبيوان أو النبات من حيث شكلو وفوائده الطبية الدراسات ال
والغذائية, ُب حُت أن الدراسة اغبالية هتتم بغاايت ورود ذكر اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي.

 رحلة ادلتوسطة م  منظور سسمام::دراسات تناولت حتليل حمتوى مناىج العلوم يف ادل -اثنيا
م( وقد ىدفت إىل ربليل ؿبتوى كتاب الطالب دبراحل التعليم العام ُب اؼبملكة العربية ٜٜٛٔمن ىذه الدراسات دراسة زيتون )

ذه اآلايت, السعودية لتعرف نصوص اآلايت الواردة فيها, وربديد موقع ذكرىا ُب ؿبتوى اؼبوضوعات, والتحقق من ورود اؼبدلول العلمي ؽب
وم  ُب وكذلك ورود مصطلح اإلعجاز العلمي للقرآن أو ما يدل عليو, وتوصلت الدراسة إىل أن عدد اآلايت الواردة ُب ؿبتوى كتب العل

كما ( آية.  ٓ٘ٚوىو عدد ؿبدود مقارنة بعدد اآلايت الواردة ُب القرآن الكرمي عن اآلايت الكونية والبالغ ) ,يةأ( ٘ٗاؼبراحل الثبلث بلغ )
ية ُب ىذا الصدد. وكذلك خلت صبيع الكتب من مصطلح اإلعجاز العلمي أو ما يدل عليو.أض الصفوف من ورود أي خلت كتب بع

م( اليت ىدفت إىل تعرف واقع ؿبتوى مقررات العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ُب ضوء اؼبنظور اإلسبلمي للعلم من ٜٜٗٔوُب دراسة مزىر )
بدرجة  يوجدُت, أظهرت نتائج الدراسة أن اؼبنظور اإلسبلمي للعلوم ُب ؿبتوى مقررات العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة وجهة نظر اؼبوجهُت واؼبعلم

 ضعيفة, وأن ؿبتوى ىذه اؼبقررات وبتاج إىل إعادة صياغة ليتسٌت الربط بُت اؼبوضوعات العلمية والدينية.
كتب العلوم  ُب اعبمهورية اليمنية ابلصفوف من السابع إىل   م( اليت ىدفت إىل تعرف مستوى تضمُتٜٕٓٓوُب دراسة التوييت )

اإلسبلمية اؼبقًتحة اليت ينبغي تضمينها ُب ؿبتوى كتب العلوم,  أظهرت نتائج الدراسة افتقار ىذه الكتب عبميع اؼبعايَت  للمعايَتالتاسع 
 ىذه اؼبعايَت ُب الكتب اػباضعة للتحليل.اإلسبلمية الواردة ُب قائمة اؼبعايَت اإلسبلمية اؼبقًتحة. وعدم وضوح أي من 

ىـ( اليت ىدفت إىل تعرف مدى ربقيق كتاب العلوم اؼبطور للصف األول اؼبتوسط ؼبعايَت اعبودة الشاملة. ٖٔٗٔوُب دراسة عسيبلن )
اب العلوم اؼبطور للصف األول نتائج الدراسة أن معيار )االرتباط ابلبيئة واجملتمع( حل ُب اؼبرتبة األخَتة؛ فبا يعٍت أن ؿبتوى كت أظهرت
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اؼبتوسط يتطلب اؼبزيد من التمثيل لطبيعة اجملتمع السعودي, والتعبَت عن ىويتو؛ ولذلك  أوصى الباحث بضرورة زايدة تدعيم اعبانب 
 الوجداين ضمن أىداف مقرر العلوم اعبديد.

لوم اؼبطور للصف األول متوسط ُب ضوء األصول ىـ( اليت ىدفت إىل تقدمي توجيو إسبلمي ؼبقرر العٕٖٗٔوُب دراسة اؼبقاطي )
وكيمياء  ,العقدية والتشريعية للًتبية اإلسبلمية, وفيها استخدم الباحث اؼبنهج الوصفي لتحليل احملتوى وتصنيف اؼبوضوعات إىل: )أحياء

مقرر العلوم اؼبطورة, وتوصل الباحث إىل وفلك وأرض(, واؼبنهج االستنباطي الستنباط بنود التوجيو اإلسبلمي البلزمة ؼبوضوعات  ,وفيزايء,
نقطة ينبغي التأكيد عليها, ومنها: ةعشر  اإلسبلمي للمقرر يتلخص ُب شباين أن التوجيو

 أن الكون كلو ـبلوق هلل تعاىل. -ٔ
 أن ُب الكون ـبلوقات مشهودة وـبلوقات غيبية. -ٕ
نبااتت, وصبادات, وأفبلك وغَتىا, وىي نعم تستوجب شكر هللا أن هللا سخر لئلنسان ما ُب السماوات واألرض من: حيواانت, و  -ٖ
عليها.
أن ما وبدث ُب الكون من خَت أوشر ليس ؾبرد ظواىر طبيعية ربدث بدون أمر هللا ومشيئتو فقد تكون زبويفاً أو عذاابً أو رضبة. -ٗ

أن الكون دبا فيو يسبح هللا تعاىل تسبيحا ال نفقهو. -٘
م( اليت ىدفت إىل تعرف واقع ؿبتوى مناىج العلوم اؼبدرسية دبرحلة التعليم األساسي ُب فلسطُت من ٕٔٔٓوُب دراسة األستاذ )

( كتااب, وأن ىناك عدم ٕٓ( شاىدًا إسبلميًا فقط ُب ؿبتوى ىذه اؼبناىج اؼبكونة من )ٙٗفر )ا, أظهرت نتائج الدراسة تو إسبلميمنظور 
 ي على ؿبتوى اؼبناىج الدراسية على صعيد الصفوف الدراسية أو اجملال العلمي.فر لرؤية واضحة لتوزيع اؼبنظور اإلسبلماتو 

م( اليت ىدفت إىل تعرف مدى تناول ؿبتوى كتب العلوم اؼبطورة )سلسلة ماجروىل( ابؼبرحلة اؼبتوسطة ٕٕٔٓوُب دراسة الدغيم )
للعلوم الطبيعية على فروع العلوم ُب ؿبتوى ىذه الكتب.  جملاالت اؼبنظور اإلسبلمي للعلوم الطبيعية, وتوزع ؾباالت اؼبنظور اإلسبلمي

( آية فقط, وىو عدد ٙٔأظهرت نتائج الدراسة أن عدد اآلايت القرآنية الكونية اؼبستشهد هبا ُب كافة كتب علوم اؼبرحلة اؼبتوسطة ىو)
ىي عدد  ( موضوعاً ٚٔٗمن بُت ) ( موضوعاً ٘ٔ( آية, وأهنا وردت ُب )ٓ٘ٚؿبدود مقارنة بعدد اآلايت القرآنية الكونية البالغ تقريبا)

العلمية ؽبا.   الداللةموضوعات الكتب, كما أن اآلايت الواردة ُب منت اؼبوضوعات مل تربط بشكل جيد دبحتوى اؼبادة العلمية, ومل توضح 
د العلماء العرب واؼبسلمُت ُب أحاديث نبوية شريفة عدا حديثا واحدا, وإنبال جهو  ةكما أوضحت النتائج أن ؿبتوى الكتب مل يتضمن أي

 ؾبال العلوم الطبيعية.
م( اىتمت دبدى تضمُت نصوص ٜٜٛٔالسابقة اختبلف أغراض ربليلها حملتوى مناىج العلوم؛ فدراسة زيتون ) الدراساتيتضح من 

واقع احملتوى ُب ضوء اؼبنظور  ىـ( إىل تعرفٜٜٗٔاآلايت ودالالهتا العلمية وربديد موقع ذكرىا ُب احملتوى, ُب حُت ىدفت دراسة مزىر )
ىـ( فهدفت إىل توجيو ؿبتوى مناىج العلوم ُب ضوء األصول العقدية والتشريعية للًتبية ٕٖٗٔاإلسبلمي للعلم, أما دراسة اؼبقاطي )

 م.م( على مدى تناول ؿبتوى مناىج العلوم اؼبطورة جملاالت اؼبنظور اإلسبلمي للعلٕٕٔٓاإلسبلمية, وركزت دراسة الدغيم )
تناولت ؿبتوى مناىج العلوم ُب ضوء غاايت البيئة اغبيوية ُب  -ُب حدود علم الباحث –يتضح فبا سبق عدم وجود دراسات وحبوث 

القرآن الكرمي, كما أن البحث اغبايل يقدم تصوراً مقًتحاً لتضمُت ىذه الغاايت ُب ؿبتوى مناىج العلوم اؼبطورة.
سجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:

استخدام اؼبنهج الوصفي التحليلي  الذي يهدف إىل معرفة مقدار الظاىرة أو حجمها, والوصول إىل استنتاجات تساعد ُب تطوير ًب 
م(.ٜٜٙٔوآخرون, ,احملتوى أو الواقع الذي نقوم بدراستو )عبيدات
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 :اوعينته ,جمتمع الدراسة
ية للعام لعلوم اؼبقررة على طبلب اؼبرحلة اؼبتوسطة ابؼبملكة العربية السعودصبيع كتب ا الذي يتكون من الدراسةؾبتمع  تشمل عينة الدراسة 

 بواقع ثبلثة كتب لكل فصل دراسي. بلغ عددىا ستة كتبىــــ و ٖٙٗٔ/ٖ٘الدراسي 
وصف للكتب الدراسية عينة البحث :(ٔجدول)

عدد الصفحات عدد الدروس عدد الفصول الفصل الدراس:الصف الدراس:
ٕٗٓٗٔٙاألولطاألول ادلتوس

ٕٗٔٗٔٚالثاين
ٜٕٖٓٔٙاألولالثاين ادلتوسط

ٕ٘ٓٗٔٙالثاين
ٕٔٓ٘ٔٙاألولالثالث ادلتوسط

ٖٜٖٔٔٙالثاين
ٕٕٙٔ ٖٛ ٖٚاجملموع

 أداة الدراسة:
سعداد قائمة غاايت البيئة احليوية يف القرآن الكرمي:  -أوال

ايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي, ُب ضوء ربليل القرآن الكرمي مرتُت بفارق أسبوعُت بُت اؼبرة قام الباحث إبعداد قائمة بغا -أ
ن ٍب األوىل والثانية؛ وذلك هبدف حصر صبيع اآلايت القرآنية اليت وردت ُب القرآن الكرمي وتناولت اغبيوان أو النبات أو ما يدل عليهما, وم

ستنباط معاين اآلايت وغاايت ومؤشرات ورود ذكر اغبيوان والنبات ُب ىذه اآلايت. وكتب التفاسَت الرجوع إىل ستة من كتب التفسَت ال
ىي: تفسَت ابن كثَت, وتفسَت النسفي, والتفسَت الوسيط )الزحيلي(, وتفسَت القرآن الكرمي )ابن عثيمُت(, وأيسر التفاسَت )اعبزائري(, 

 َت من فتح القدير) األشقر(.وتيسَت الكرمي الرضبن )السعدي( , وزبدة التفس
صدق قائمة غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي: قام الباحث بعرض القائمة ُب صورهتا األولية على ـبتصُت من كلية الشريعة -ب

(, وقد بلغ ٔوأصول الدين, وـبتصُت ُب اؼبناىج وطرق تدريس العلوم الشرعية, وأصول الًتبية اإلسبلمية, وبعض أئمة اؼبساجد )ملحق 
, وًب ربكيم القائمة ُب ضوء مدى صحة الغاايت واؼبؤشرات علمياً ولغوايً ومدى ارتباط (مؤشراً ٘ٗٔ(غاايت, واؼبؤشرات )ٛعدد الغاايت )

اؼبؤشرات ابلغاايت. وعقب ربكيمها ًب تعديل صياغة بعض الغاايت, ولكن ظل عددىا كما ىو شبان غاايت, ىي: اػبلق واؼبلك والتدبَت, 
ات ُب بادة هللا تعاىل, والتسخَت, وعلم هللا تعاىل, والتفكر واالعتبار, واالبتبلء واعبزاء, والبعث واغبشر واغبساب, وأحكام اغبيوان والنبوع

 القرآن الكرمي.
ديل ًب استنباطها ربت ىذه الغاايت فقد اقًتح احملكمون دمج بعضها لتشاهبها ُب اؼبعٌت, وحذف بعضها وتع اليتأما اؼبؤشرات 

 مؤشراً.  (ٕٔٔصياغة البعض اآلخر, وأصبح عددىا ُب ضوء ذلك )
وبعض معلمي  ,بعد ربكيم القائمة من قبل اؼبختصُت, ًب عرض الغاايت ومؤشراهتا على ـبتصُت ُب اؼبناىج وطرق تدريس العلوم -ج

توى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة, وقد اختاروا العلوم للحكم على انتماء اؼبؤشر للغاية, ومدى مناسبة تضمُت اؼبؤشرات والغاايت ُب ؿب
( مؤشراً تضمنتها القائمة اؼبعروضة عليهم؛ وبذلك ٕٔٔ( مؤشراً يرون أنبية تضمينها ُب ؿبتوى مناىج علوم اؼبرحلة اؼبتوسطة من بُت )ٕٚ)

.( مؤشراً ٕٚ( غاايت و )ٛتتكون القائمة ُب صورهتا النهائية من )
 ليل احملتوى:اثنيا: سعداد بطاقة حت

لتعرف مدى تناول ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة لغاايت البيئة اغبيوية أعد الباحث بطاقة لتحليل احملتوى, واختار أن تكون 
( صبلة أو أكثر تدور حول مفهوم معُت. وًب ربديد ٖ٘ٔ, ٕٗٓٓ: وحدة اؼبوضوع أو الفكرة, وىي كما يذكر طعيمة )ىيوحدة التحليل 
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؛ جاري  ٕٛٓٓتوافر ىذه اؼبعاعبات ُب ثبلثة مستوايت طبقا ؼبا اتفقت عليو نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة)الزبيدي  درجة
( , ٘ٚ ≥ -ٓ٘( فأكثر, ومتوسطة إذا بلغت )٘ٚ( واليت اتفقت على أن درجة التوافر تكون مرتفعة إذا بلغت النسبة اؼبئوية )ٕٕٔٓ

. وًب ربكيم األداة من ؾبموعة من أعضاء ىيئة التدريس, وحظيت الصيغة اليت اقًتحها الباحث (ٓ٘ومنخفضة إذا كانت أقل من )
 دبوافقتهم.

: للتحقق من صدق بطاقة ربليل احملتوى ًب عرضها على ـبتصُت ُب اؼبناىج وطرق التدريس إلبداء رأيهم فيها  صدق بطاقة حتليل احملتوى
مون على مبلءمة البطاقة ؼبا أعدت لو, وبذلك تكونت بطاقة ربليل ؿبتوى مناىج كتب العلوم وفق أمبوذج أعده الباحث, وقد وافق احملك

 ( مؤشراً موزعة على شبان غاايت رئيسة.ُٕٚب صورهتا النهائية من )
 ول( من كتاب الصف األٔٔ, ٓٔ, ٜ: للتحقق من ثبات بطاقة ربليل ؿبتوى مناىج العلوم ًب اختيار الفصول ) ثبات بطاقة التحليل

حيث قام الباحث بتحليل الفصول الثبلثة ابستخدام بطاقة التحليل, وأعاد  االتساق عرب الزمنوًب حساب الثبات من خبلل  اؼبتوسط
عدد  /التحليل بعد أسبوعُت, وًب حساب معامل الثبات ابستخدام معادلة كوبر ] معامل االتفاق= عدد فقرات االتفاق ُب التحليلُت

( وىو معامل  ثبات عال, ويعطي الثقة ُب مناسبة 9ٜٛٓن ٍب ًب حساب إصبايل متوسط االتفاق, وبلغ معامل الثبات )الفقرات الكلية[ وم
 البطاقة لتحليل ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة.

اب معامل الثبات كما ًب حساب ثبات التحليل ابختبلف احملللُت, حيث استعان الباحث دبحلل آخر لتحليل الفصول الثبلثة, وًب حس
( وىو معامل ثبات عال يدل على صبلحية البطاقة للتحليل.9ٜٚٓابستخدام معادلة كوبر وبلغ معامل الثبات )

 عرض نتائج الدراسة:
رحلة لئلجابة عن السؤال األول, ونصو : ما غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي اليت ينبغي توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼب -أوال

ابستخراج اآلايت القرآنية اليت تناولت النبات أو اغبيوان أو ما يدل عليهما, ٍب رجع إىل ستة من كتب تفسَت القرآن  الباحثاؼبتوسطة؟ قام 
ة الكرمي الستنباط معاين اآلايت وغاايت ومؤشرات ورود ذكر اغبيوان والنبات ُب ىذه اآلايت, ومن ٍب عرضها على ـبتصُت من كلية الشريع

وأصول الدين وبعض أئمة اؼبساجد, وُب ضوء مقًتحاهتم ًب التعديل. ٍب عرضت القائمة على ـبتصُت ُب اؼبناىج وطرق تدريس العلوم, 
وصل وبعض معلمي العلوم الختيار اؼبؤشرات اليت يرون أنبية توافرىا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة. والغاايت واؼبؤشرات اليت ت

 الباحث وأقرىا احملكمون بعد إجراء التعديبلت ىي:إليها 
أخربان هللا تعاىل ُب كتابو الكرمي أنو خالق األشياء كلها ورهبا ومليكها واؼبتصرف فيها, قال تعاىل: )اَّللنُ َخالُِق  والتدبري:  ,وادللك ,اخللق -أ

الكون ـبلوق, واؼبخلوق البد لو من خالق, وؽبذا كان الرسول صلى هللا عليو  , فكل ماُب[ٕٙالزمر:]ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل (
 ىـ(.ٕٗٗٔوسلم يقول لقومو : )أُب هللا شك فاطر السماوات واألرض(. ملكاوي)

 إَِلَو ِإالن ُىَو فََأَّن تـُْؤَفُكوَن( وأتسيسًا على ما سبق فاهلل سبحانو خالق كل شيء كما أخرب عن نفسو :) َذِلُكُم اَّللنُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء الن 
.وىذا يستتبع أنو سبحانو مالك كل ما خلق. وقد خلق تعاىل ـبلوقات كثَتة من اغبيواانت تدب على وجو األرض, أو ربلق ُب [ٕٙغافر:]

ومثل ذلك النبات فقد خلق هللا تعاىل  السماء, أو تسبح ُب البحار, فهي أمم وأنواع وأجناس ال وبصيها إال هللا تعاىل الذي خلقها ودبرىا.
 أنواعًا ـبتلفة منو, تعيش وتنمو ُب بيئات ـبتلفة, كالصحاري والسهول واعببال والبحار وغَت ذلك, علما أن نبااتت البيئة الواحدة تكون

ء واحد, وىذا يدل على عظيم صنع هللا ـبتلفة سواء ُب األشكال أم األحجام أم األلوان أم الطعوم مع أهنا تعيش ُب الًتبة نفسها وُتسقى دبا
 تعاىل.

, وأعطى كل ـبلوق من اػبلق والتصوير [ٚالسجدة:]خلق هللا تعاىل اػبلق ُب أحسن صورة وأكملها )النِذي َأْحَسَن ُكلن َشْيٍء َخَلَقُو (  وقد
اَل َفَمن رنبُُّكَما اَي ُموَسى* قَاَل َربُـَّنا النِذي أَْعَطى ُكلن ما يصلح ؼبا ُخلق لو, وأرشده إىل ما يناسبو ُب معيشتو وتقلبو وتصرفو. قال تعاىل: )قَ 

.[ ٜٗالقمر: ]   . وقال تعاىل: )ِإانن ُكلن َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر([ٓ٘-ٜٗطو: ]َشْيٍء َخْلَقُو ٍُبن َىَدى(
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الكائنات ىو ما يسمى بتوحيد الربوبية وىو إفراد هللا تعاىل ىـ( إن االعًتاف أبن هللا ىو اػبالق الرازق اؼبدبر ؽبذه ٖٔٗٔويذكر الفوزان )
, وىو الرازق عبميع الدواب واآلدميُت وغَتىم )َوَما ِمن َدآبنٍة ُب اأَلْرِض ٕٙأبفعالو, فهو وحده سبحانو اػبالق )اَّللنُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء( الزمر:

ميع ىذه اؼبخلوقات, واؼبدبر لشؤون العامل كلو, ولذلك نفى سبحانو أن يكون لو شريك ُب وىو اؼبالك عب[  ٙىود:]ِإالن َعَلى اَّلّلِ رِْزقـَُها(
بل أنو ربدى سبحانو صبيع  ,[ٔٔلقمان:]اؼبلك أو معُت ُب اػبلق والرزق قال تعاىل:) َىَذا َخْلُق اَّللنِ فََأُروين َماَذا َخَلَق النِذيَن ِمن ُدونِِو(

 َوِإن ا خلقًا ضعيفًا كالذابب قال تعاىل: )ِإنن النِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللنِ َلن ىَبُْلُقوا ُذاَباًب َوَلِو اْجَتَمُعوا َلوُ اػبلق من اعبن واإلنس أن ىبلقو 
اَبُب َشْيئاً الن َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطناِلُب َواْلَمْطُلوُب (    [ٖٚاغبج:]َيْسُلبـُْهُم الذُّ

ىـ( أن العبد يعرف ربو ابلنظر ُب اآلايت الشرعية ُب كتاب هللا تعاىل وسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص, والنظر ُب اآلايت ٕٗٗٔ) ويذكر العثيمُت
ادة , الكونية اليت ىي اؼبخلوقات, فإن اإلنسان كلما نظر ُب تلك اآلايت ازداد علماً خبالقو ومعبوده؛ ولذلك نبهنا سبحانو على إفراده ابلعب

َن السنَماِء قال تعاىل َواأْلَْرِض اَل إَِلَو ِإالن ُىَو فََأَّن تـُْؤَفُكوَن( : )اَي أَيُـَّها النناُس اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللنِ َعَلْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيـُْر اَّللنِ يـَْرزُُقُكم مِّ
أ من تلقاء نفسو, وسيصل العقل السليم إىل ىـ(  إن النظام الذي ُب الكون  ال يبكن أن يكون نشٕٕٗٔ. ويضيف رمضان)[ٖفاطر:]

إىل وجود إلو منظم ؽبذا الكون, فلوال انتظام الكون ما كان ىناك مكان ؼبعجزة من اؼبعجزات اليت أتت هبا الرسل, فالسببية البد أن تلجئنا 
اىل. ونظرًا لعدم إيبان البعض ابلوحي وجود شيء خارج عن القوانُت الطبيعية, وىذا الشيء اػبارج عن القوانُت دليل على وجود هللا تع

النظري وجو هللا تعاىل للبحث ُب مكوانت الكون من مشس وقمر وقبوم وشبرات وزروع وماء وحيوان لعلهم من خبلل ىذا التوجيو والبحث 
 يوقنون ويتفكرون ويعقلون. 

من خلق اغبيواانت والنبااتت جبميع أشكاؽبا  وُب ضوء ما سبق ينبغي أن يعكس ؿبتوى مناىج العلوم ىذه الغاية؛ فاهلل تعاىل ىو
وأصنافها, وىو الرازق واؽبادي واؼبدبر ؽبا, اؼبالك اؼبتصرف فيها, وىذه اؼبخلوقات دليل على  وجود اػبالق وعظيم صنعو.

 ومؤشرات ىذه الغاية ى::
 اآلايت الكونية ُب السماوات واألرض تدل على وجود هللا تعاىل راب وإؽبا. -ٔ
 هللا تعاىل ابػبلق واإلهباد من العدم  وربدى  من دونو أن ىبلق ولو ذاببة. تفرد -ٕ
 خلق هللا تعاىل اؼبخلوقات فأتقن خلقها وأحسنو. -ٖ
 خلق هللا تعاىل صبيع األحياء من اؼباء. -ٗ
ُب اغبيوان وُب النبات ىبلق هللا تعاىل ما يشاء من اؼبخلوقات على ما يشاء من الصفات؛ ومن ذلك اختبلف األلوان واألشكال  -٘

واعببال, واختبلف مشي اغبيواانت وحركتها على األرض.
كل شيء ُب الكون خاضع لتدبَت هللا؛ ومن ذلك الدواب فهي ال تتحرك وال تسكن إال إبذنو.  -ٙ
 ة لو.ىي الطريق الصحيح للتكاثر والوسيلة اؼبناسب -ومنها األنعام -جعل هللا تعاىل الزوجية ُب صبيع األصناف -ٚ
على اإلنسان بذل األسباب عند اغبرث والتوكل على هللا فهو سبحانو الذي ينبتو من األرض وهبعلو ينمو ويثمر وكل ذلك دبوازين  -ٛ

دقيقة ؿبددة بقصد وإرادة .
تكفل هللا تعاىل برزق صبيع الدواب. -ٜ

 هللا تعاىل سليمان لغة اغبيواانت.جعل هللا تعاىل للحيواانت لغة وكبلماً مفهوماً فيما بينها وقد فهم  -ٓٔ
 تدرك اغبيواانت تصرفات البشر, وتستنكر بعضها كما استنكر اؽبدىد عبادة سبأ للشمس. -ٔٔ
ىدى هللا اغبيواانت الزباذ اؼبساكن اؼبناسبة ومعرفة الطرقات ُب طلب رزقها ومعاشها وكيفية التصرف ُب بعض اغباالت. -ٕٔ
ما ُب الكون بسمائو وأرضو وأفبلكو وكواكبو, ودوابو وشجره, وحبره ومبلئكتو, وجنو وإنسو, كلو خاضع  : إن صبيععبادة هللا تعاىل -ب

ِض َطْوعاً وََكْرىاً َوإِلَْيِو هلل, مطيع ألمره الكوين, منقاد وخاضع لسلطانو, يسَت وفق أمره وإرادتو قال تعاىل: )َوَلُو َأْسَلَم َمن ُب السنَماَواِت َواأَلرْ 
, وعبادة هللا تعاىل ىي الغاية اليت خلق هللا تعاىل من أجلها اعبن واإلنس, فهي غاية الًتبية اإلسبلمية العظمى, [ٖٛآل عمران:]ُعوَن(يـُْرجَ 
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ىـ( ٕٔٗٔوىي الغاية من دعوة الرسل عليهم السبلم, فالعبودية ىي اػبضوع واالنقياد والطاعة, وعبادة النبات أو اغبيوان كما يذكر فاسي)
كما قد يظنها البعض ؾبازاً وإمبا ىي عبادة عن إدراك وسبييز تؤديها إرضاء هلل تعاىل, وخوفًا منو, وحبًا فيو, ورجاًء منو.  ومن صور   ليست

 عبادة النبااتت واغبيواانت لرهبا :
البشر ال يعرفون ذلك  : أخرب تعاىل أنو ما من شيء من اؼبخلوقات من صبادات وحيواانت ونبااتت إال يسبح حبمده لكن التسبيح -ٔ

.وقال تعاىل : )َوَسخنْراَن َمَع َداُووَد اعْبَِباَل [ٗٗاإلسراء:]ألنو بغَت لغاهتم )َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالن ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه َولَـِكن الن تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم(
عاىل: )أملَْ تـََر أَنن اَّللنَ ُيَسبُِّح لَُو َمن ُب السنَماَواِت َواأْلَْرِض َوالطنيـُْر َصافناٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم . وقال ت[ٜٚاألنبياء:]ُيَسبِّْحَن َوالطنيـَْر وَُكننا فَاِعِلَُت( 

 . ٔٗ[النور:]َصبَلَتُو َوَتْسِبيَحُو( 
نن اَّللنَ َيْسُجُد َلُو َمن ُب السنَماَواِت َوَمن : اغبيواانت والنبات من اؼبخلوقات اليت تعبد هللا تعاىل وتسجد لو, قال تعاىل: )أمل تـََر أَ السجود -ٕ

َن النناِس وََكِثٌَت  َوابُّ وََكِثٌَت مِّ  َحقن َعَلْيِو اْلَعَذاُب َوَمن يُِهِن اَّللنُ َفَما َلُو ِمن مُّْكرٍِم ِإنن ُب اأْلَْرِض َوالشنْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواعْبَِباُل َوالشنَجُر َوالدن
. وفبا يدل على سجود اؼبخلوقات هلل تعاىل طاعة وخضوعا قولو تعاىل: )َوَّللِِّ َيْسُجُد َما ُب السنَماَواِت َوَما [ٛٔاغبج:]اَّللنَ يـَْفَعُل َما َيَشاُء( 

و, فقد يسجد الطَت على ىيئة, وتسجد , وسجود كل شيء فبا ىبتص بٜٗ[النحل:]ُب اأَلْرِض ِمن َدآبنٍة َواْلَمآلِئَكُة َوُىْم اَل َيْسَتْكربُوَن( 
 الزواحف على ىيئة, أخرى وتسجد ذوات األربع على ىيئة فكل يسجد حبسبو وبطريقة دؽبا هللا عليها.

: فقد وردت عدة آاثر تدل على استغفار وؿببة الكائنات للرجل الصاحل والعامل ومن ذلك قولو عليو السبلم: )إنو  الدعاء واالستغفار -ٖ
)حىت النملة ُب جحرىا وحىت رواية :,وُب (ٚٛ/ٔسنن ابن ماجو) للعامل من ُب السماوات ومن ُب األرض حىت اغبيتان ُب البحر(ليستغفر 

فالنبااتت واغبيواانت تعرف الصاغبُت ورببهم وتشهد على أعماؽبم يوم  (؛ٖٚٗ/ٗسنن الًتمذي) اغبوت ليصلون على معلم الناس اػبَت(
 س اػبَت فذلك يعود نفعو حىت على اغبيوان, كما أهنا تبغض الكافر والفاسق. القيامة وتدعو ؼبعلم النا

ىـ(: إن التصديق بوجود اػبالق ىو اػبطوة األوىل, لكنها خطوة تقتضي خطوات أخرى, فالتصديق بوجود اػبالق ٖٔٗٔويذكر إدريس )
ه( حيث يذكر أن من أقر أبن هللا تعاىل ىو اػبالق ٖٔٗٔيقتضي من اؼبصدق أن يعبده وال يشرك بو شيئا, وىو ما يؤكده أيضا الفوزان)

وىذا ىو توحيد األلوىية, وؽبذا كثَتاً ما وبتج سبحانو  -عز وجل–اؼبدبر الرازق )توحيد الربوبية( لزمو أن يقر أبنو ال يستحق العبادة إال هللا 
َعَل َلُكُم األَْرَض ِفرَاشًا َوالسنَماء بَِناء َوأَنَزَل ِمَن السنَماِء َماًء فََأْخرََج بِِو على اؼبنكرين لتوحيد األلوىية دبا أقروا بو من توحيد الربوبية )النِذي جَ 

ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه  , وقال تعاىل : )َذِلُكُم اَّلّلُ َربُُّكْم ال إِلَـَو ِإالن ِٕٕمَن الثنَمرَاِت رِْزقًا لنُكْم َفبَل ذَبَْعُلوْا َّللِِّ أَنَداداً َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن(البقرة:
 [ٕٓٔاألنعام:]َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل(

وُب ضوء ما سبق فإنو ينبغي أن يعكس ؿبتوى مناىج العلوم عبودية اغبيواانت والنبااتت هلل تعاىل, فكل ما ُب الكون مسبح, مصل, 
أن ينعكس على كيفية تعامل الطالب مع ىذه اؼبخلوقات العابدة هلل تعاىل ُب ضوء ساجد هلل تعاىل, ؿبب للمؤمن, وىذا بدوره ينبغي أيضا 

الضوابط اليت حددهتا الشريعة.
 ومؤشرات ىذه الغاية ى::

 اغبيواانت والنبااتت وصبيع ما ُب السماوات واألرض مصلية مسبحة ساجدة هلل تعاىل خاضعة ؼبا يريده تعاىل.-ٔ
 ن حبسب حاؽبا البلئقة هبا اليت أرشدىا هللا إليها.صبلة اؼبخلوقات وتسبيحها يكو -ٕ
 من ظلم اإلنسان لنفسو عبادة بعض اغبيواانت أو األشجار أو األحجار من دون هللا تعاىل .-ٖ
ُب  ضرورة التوكل على هللا ووجوب السعي وعدم اػبوف من الفقر, فكم ُب الدنيا من الدواب ال تطيق ضبل رزقها وال تدخره ويرزقها هللا -ٗ

 كل وقت.
حركة الطَت وىي ُب جو السماء تقبض وتبسط أجنحتها ومسبحة رهبا دون أن تسقط تدل على قدرة هللا تعاىل وسننو وعنايتو خبلقو -٘

وحفظو ؽبم.

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



الشًري د. حممد بو صاحل أمحد       البيئة احليوية يف القرآى اللريم تقويم حمتوى مهًج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء غايات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

919 

لك الذابئح.  جعل هللا لكل أمة من األمم منسكاً )ذابئح من هبيمة األنعام يتقربون هبا إىل هللا( وحث على إطعام الفقراء واؼبساكُت من ت-ٙ
كما تستخدم لئلنفاق ُب سبيل هللا وُب اؽبدي والفدية والدايت والنذور وغَت ذلك.

وُبرم العبد ابلذنوب من كثَت من الطيبات والنعم, كما حصل لليهود حيث حرم عليهم كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم.-ٚ
 تبشَت وتشويق اؼبؤمنُت إىل اعبنة وما فيها من النعيم.-ٛ
 ثار من االستغفار سبب لنزول اؼبطر وسعة الرزق من الولد واؼبال وغَت ذلك.اإلك-ٜ
: من مظاىر تكرمي هللا  تعاىل لئلنسان أن سخر لو ما ُب الكون ومكنو من استغبللو, وأقدره على ذلك, وأمره ابلسعي التسخري  -ج

اَّللنَ َسخنَر َلُكم منا ُب السنَماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىرًَة "أملَْ تـََرْوا أَنن  لطلب ىذه اؼبسخرات وامنت عليهم هبا, قال تعاىل :
ىـ( وجد أنو اؼبخلوق الذي غلب غَته من ٚٔٗٔ, فإذا أتمل اإلنسان مكانتو على األرض كما يذكر الزنداين )[ٕٓلقمان:]َواَبِطَنًة(

منها, بل إن ما يتمتع بو من قدرات كالبصر والسمع ليست من خلقو, وال يبلك شيئا من نفسو  وال من اؼبخلوقات, مع أنو مل ىبلق شيئا 
اؼبخلوقات اليت ينتفع هبا ويتصرف فيها, ومن ذلك يبكن القول أن اػبالق ىو هللا تعاىل وقد اختار اإلنسان لدور اػببلفة فسخر لو 

 .اؼبخلوقات, وأعطاه إمكانيات سبكنو من استخدامها
يعاً( ٜٜٗٔ) ويضيف األشقر م( أن هللا تعاىل خلق ىذه األرض وما فيها من أجل اإلنسان)ُىَو النِذي َخَلَق َلُكم منا ُب اأَلْرِض صبَِ

؛ فقد خلقها لنا على كبو يتوافق مع طبيعتنا وتكويننا ووبقق لنا الصبلح, واستخلفنا فيها, ومن حكمة االستخبلف أن يعمل [ٜٕالبقرة:]
 
ُ
 ستخلف ما يريد صاحب اؼبلك. اؼب

تعاىل وقد ورد ذكر اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي ُب آايت كثَتة لتبُت أهنا مسخرة للبشر, وأهنا مصدر غذاء وزينة ورزق  ونفع ؽبم, قال 
ِلُكوَن* َوَذلنْلَناَىا ؽَبُْم َفِمنـَْها رَُكوبـُُهْم َوِمنـَْها أَيُْكُلوَن* َوؽَبُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفبَل : )أََوملَْ يـََرْوا أانن َخَلْقَنا ؽَبُْم فبنا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـَْعاماً فـَُهْم ؽَبَا َما

ْجَنا ِمْنُو َخِضراً لبُّْرُِج ِمْنُو َحّباً . وقال تعاىل :)َوُىَو النِذَي أَنَزَل ِمَن السنَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِو نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخرَ [ٖٚ -ٔٚس: ]َيْشُكُروَن( ي
ْن أَْعَناٍب َوالزنيـُْتوَن َوالرُّمناَن ُمشْ  َواٌن َدانَِيٌة َوَجنناٍت مِّ ُب  َتِبهًا َوَغيـَْر ُمَتَشاِبٍو انظُُروْا ِإىِل شَبَرِِه ِإَذا أشَْبََر َويـَْنِعِو ِإنن مُّتَـرَاِكبًا َوِمَن الننْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنـْ

, ولذلك كان النيب عليو الصبلة والسبلم إذا ركب دابة قال: )سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا [ٜٜاألنعام:]َذِلُكْم آلاَيٍت ّلَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن(
 لو مقرنُت(.

وغَت   ,الفقراء واؼبساكُتوتسخَت اغبيوان والنبات لئلنسان يعينو على الطاعة فيأكل منها ويتقوى ويسافر وهباىد ويصل رضبو هبا ويطعم 
ذلك. كما أن تسخَت ىذه الكائنات تدل على كرم هللا تعاىل ورضبتو بعباده ولذا فهي نعم تستوجب شكر اؼبنعم واستعماؽبا وفق ما أرشد 

 إليو سبحانو.
ومؤشرات ىذه الغاية ى:: 

 تلف أنواع األحياء من حيوان ونبات.من نعمة هللا على العباد أن جعل ؽبم األرض قرارا ومهادا وجعل ؽبم فيها ـب-ٔ
خلق هللا  تعاىل األنعام للناس وسخرىا ؽبم لينتفعوا هبا ُب اغبمولة والفرش والغذاء واللباس واعبمال واعبهاد وغَت ذلك.-ٕ
 سخر هللا تعاىل للناس البحر وأحل ؽبم صيده .-ٖ
 ذاء لو وللماشية. وليوقد منو النار.أنعم هللا على اإلنسان )مسلم وكافر( إبخراج النبات من األرض غ-ٗ
من نعمة هللا على اإلنسان أن سخر األنعام لو ليشرب منها لبنا لذيذ الطعم سائغ الشراب, أخرجو من بُت فرث ودم. -٘
 اختبلف غذاء النحل يؤدي إىل اختبلف نوع العسل الذي جعل هللا فيو شفاء للناس .-ٙ
 لدىن واالئتدام واالستصباح .تعدد منافع النبااتت كالزيتون فهو ل-ٚ
بعدة أظباء تفيد ىذه الصفة,  –سبحانو  –م( أن هللا تعاىل  يتصف بصفة العلم وقد ظبى نفسو ٜٜٗٔيذكر األشقر ) علم هللا تعاىل: -د

د( وىبتص أبن منها )اػببَت( وىبتص أبن يعلم ما يكون قبل أن يكون, ومنها )اغبكيم( وىبتص أبن يعلم دقائق األوصاف, ومنها )الشهي
يعلم الغائب واغباضر أي أنو ال يغيب عنو شيء, ومنها )اغبافظ( وىبتص أبن ال ينسى ما علم, ومنها )احملصي( وىبتص أبنو ال تشغلو 
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وران الكثرة عن العلم, فعلمو تعاىل شامل للكليات واعبزئيات ال ىبفى على هللا منها شيء, ولو نظران ُب ىذا الكون وما فيو من اآلايت وتص
واب وؾبموع األعداد اؽبائلة واألنواع اؼبختلفة من الكائنات اغبية اؼبوجودة ُب الرب والـبـحـر, ولو تصوران ىذه األعداد اليت ال حصر ؽبا من الد

أشجار الكرة األرضية  وعدد أوراقها وعدد ما يسقط منها ُب كل ساعة وكل غبظة, ومكان سقوطها, وكذلك لو تصوران ؾبموع حبوب 
لنبااتت اليت تنتقل على سطح االرض سواء بواسطة البشر أم الرايح وبعض اغبشرات والـسـيـول, وأهنا تنتظر دورىا ُب ظلمات االرض ا

نا. لئلنبات والنمو , وعلمنا أبن اَّلّل سـبـحانو وتعاىل قد أحاط علما جبميع ىذه األمور ألدركنا عظيم علمو, وسهولة إحاطتو تعاىل أبعمال
 . ٙ[ىود:] مُِّبٍُت(: )َوَما ِمن َدآبنٍة ُب اأَلْرِض ِإالن َعَلى اَّلّلِ رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرنَىا َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ ُب ِكَتابٍ قال تعال

صفات اػبالق ومن ذلك قدرتو م( بكثَت من ٜٜٗٔإن ىذا الكون اؽبائل الضخم الشاسع السائر وفق نظام دقيق يـُعِّرفنا كما يذكر األشقر)
ْرِض ِمثْـَلُهنن يـَتَـنَـزنُل وعلمو؛ ولذلك يلفت هللا تعاىل أنظاران للكون وما فيو من ـبلوقات قال تعاىل: )اَّللنُ النِذي َخَلَق َسْبَع ظَبَاَواٍت َوِمَن اأْلَ 

نَـُهنن لِتَـْعَلُموا َأنن اَّللنَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  , والبد أن يكون ىذا العلم الذي وبكم [ٕٔالطبلق:]َوَأنن اَّللنَ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً( اأْلَْمُر بـَيـْ
يـَْعَلُمَها َواَل َحبنٍة ُِب  ا َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالن ىذا الكون شامبل كامبل )َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالن ُىَو َويـَْعَلُم َما ُِب اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َومَ 

 .[ٜ٘األنعام:]ظُُلَماِت اأَلْرِض َوالَ َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالن ُب ِكَتاٍب مُِّبٍُت( 
وقد حظيت صفة العلم ُب نصوص القرآن دبكانة خاصة ؛ ألهنا مرتبطة ارتباطًا شديدًا دبسؤولية اإلنسان, ووقوفو أمام هللا جل وعبل, وما 

من اإلحساس دبراقبة هللا على أعمال اإلنسان الظاىرة والباطنة , وقد تكررت اإلشارة إليها ُب آايت القرآن , والتذكَت بعلم هللا  ينبٍت عليها
ألفعال العباد, لكي يظل إيبان اإلنسان هبا حاضرًا وابعثًا لو على ذبويد العمل , واإلحسان ُب القصد والسلوك, ولذلك قبد لقمان يعظ 

ْن َخْرَدٍل فـََتُكن َِب َصْخَرٍة أَْو َِب السنَماَواِت أَ ابنو بسعة  َ علم هللا تعاىل: )اَي بـٌَُتن إِنـنَها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبنٍة مِّ ْو َِب اأْلَْرِض أَيِْت هِبَا اَّللنُ ِإنن اَّللن
.[ٙٔلقمان : ] َلِطيٌف َخِبٌَت(

لنها, وأنو تعاىل يعلم كل ما ُب الرب والبحر حىت سقوط ورق الشجر يعلم زمانو ومكانو, كما إّن يقُت اؼبؤمِن أبن هللا يعلم أحوالو, سرىا, وع
أنو سبحانو يعلم خبء السماوات واألرض من ـبلوقات ومعادن وبذور وغَت ذلك. فإن ىذا وبملو على التهيب من اإلقدام واعبرأة على 

حدود هللا واقتحام حرماتو. 
ومؤشرات ىذه الغاية ى:: 

يعلم هللا تعاىل كل ما ُب الرب والبحر حىت سقوط ورق الشجر يعلم زمانو ومكانو, كما أنو سبحانو يعلم خبء السماوات واألرض من  -ٔ
ـبلوقات ومعادن وبذور وغَت ذلك.

 اغبيواانت أمم متعددة وىي داخلة ربت علم هللا تعاىل وتقديره وإحاطتو. -ٕ
 يما يناسبها من البيئات دليل على قدرة الصانع وحكمتو وعلمو سبحانو.ُب خلق هللا تعاىل للدواب ونشرىا ف -ٖ
أنبية مراقبة هللا تعاىل والعمل بطاعتو فلو أن ىناك مثقال حبة من خردل ُب السماوات أو ُب األرض فإن هللا يعلمو. -ٗ
 . يعلم هللا تعاىل مكان استقرار صبيع الدواب وانتقاؽبا وعوارض أحواؽبا وموضع موهتا -٘
 ما زبرج من شبرة من أوعيتها وال ربمل من أنثى وال تضع ضبلها إال بعلم هللا تعاىل وإذنو. -ٙ
وبث القرآن الكرمي اؼبسلم على النظر واالعتبار فيما وبيط  بو من عظيم صنع هللا من أنواع النبااتت واغبيوان التفكر واالعتبار:  -ه

ىـ( يقرن بُت توجو القلب ٜٕٗٔة واإليبان. والسياق القرآين  ُب عدة آايت كما يذكر اعبليل)ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العرب 
إىل ذكر هللا تعاىل وبُت التفكر ُب خلق السماوات واألرض واؼبخلوقات, فهذا يدل على أن التفكر ُب خلق هللا, والتدبر ُب كتاب الكون 

ع خلقو ىو من صميم العبادة والذكر, وأن آايت هللا ُب الكون ال تتجلى على حقيقتها اؼبفتوح, وتتبع عظيم صنع هللا وإجبلل قدرتو وإبدا 
 الكربى إال للقلوب الذاكرة العابدة. كما أن التفكر ُب خلق هللا تعاىل ال يكون ُب اػبلق فقط كخلق السماوات واألرض وسائر اؼبخلوقات,

َوَما  السنَماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِف اللنْيِل َوالنـنَهاِر َواْلُفْلِك النيِت ذَبْرِي ُب اْلَبْحِر دبَا يَنَفُع النناسَ بل وُب تدبَت هللا تعاىل ؽبذا اػبلق)ِإنن ُِب َخْلِق 
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ِر بـَُْتَ السنَماء َواأَلْرِض أَنَزَل اَّلّلُ ِمَن السنَماِء ِمن مناء فََأْحَيا ِبِو األْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثن ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبنٍة َوَتْصرِي ِف الّراَِيِح َوالسنَحاِب اْلُمَسخِّ
.[ٗٙٔالبقرة:]آلاَيٍت ّلَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن (

ويشاىد اإلنسان ُب اآلفاق عظيم صنع هللا تعاىل وإتقانو ُب اػبلق, وتعدد أنواع النبات واختبلف الطعوم واأللوان واألشكال واألحجام 
أن السقيا دباء واحد والًتبة واحدة؛ ولذا أيمر تعاىل خلقو ابلنظر إىل ىذه النبااتت حُت بدء الثمر وحُت نضجو, قال  والنفع على الرغم من

َنا  . وقال تعاىل: )فـَْلَينظُرِ ٜٜتعاىل : )انظُُروْا ِإىِل شَبَرِِه ِإَذا أشَْبََر َويـَْنِعِو ِإنن ُب َذِلُكْم آلاَيٍت ّلَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن (األنعام: نَساُن ِإىَل َطَعاِمِو* أانن َصبـَبـْ اإْلِ
عبس ]َحَداِئَق ُغْلباً* َوفَاِكَهًة َوأاَّبً* منَتاعاً لنُكْم َوأِلَنـَْعاِمُكْم(اْلَماء َصّباً* ٍُبن َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشّقاً* فَأَنبَـتـَْنا ِفيَها َحّباً* َوِعَنباً َوَقْضباً* َوَزيـُْتوانً َولَبْبًل* وَ 

:ٕٗ-ٖٕ]. 
 بُُطونِِو ِمن بـَُْتِ فـَْرٍث َوَدٍم لنَبناً كما أيمر سبحانو ابلنظر  نظر اعتبار إىل اغبيواانت قال تعاىل: )َوِإنن َلُكْم ُب األَنـَْعاِم لَِعبـَْرًة نُّْسِقيُكم فبِّنا ُب 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت(, وقال تعاىل: )أََفبَل يَنظُُروَن [ٙٙالنحل:]َخاِلصاً َسآئِغاً لِلشنارِِبَُت (  .[ٚٔالغاشية:]ِإىَل اإْلِ
,  ٍٛٛء(النملإن من آاثر التفكر ُب خلق هللا زايدة  اإليبان وإدراك عظمة اػبالق سبحانو وعجيب صنعو )ُصْنَع اَّللنِ النِذي أَتْـَقَن ُكلن َشيْ 

لعبد سننو الشرعية, ويعلم حقيقة الوجود. وأنبية العمل لليوم ومالو من النعم الواسعة, وصدق ما أخرب بو من اؼبعاد واعبنة والنار. ويدرك ا
ىـ( أن التفكر ُب ـبلوقات هللا تعاىل  يزيد اإليبان ُب القلب ويقويو ويورث اػبشية واػبشوع  واػبوف من هللا ٜٕٗٔاآلخر. ويذكر اعبليل )

 لتقصَت ُب حقو تعاىل. تعاىل وتكثَت العلم, والقيام بواجب شكر هللا على نعمو العظيمة, والشعور اب
ان وكل ىذه الثمار الناصبة عن التفكر ُب خلق هللا ينبغي أن تكون قيمًا تركز مناىج العلوم على ربقيقها من خبلل الدروس اؼبتعلقة ابغبيو 

 والنبات.
ومؤشرات ىذه الغاية ى::

نبااتت ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العربة مشروعية النظر واالعتبار فيما وبيط ابإلنسان من عظيم صنع هللا من أنواع ال-ٔ
 واإليبان.

من عظيم صنع هللا تعاىل تعدد أنواع النبات واختبلف الطعوم واأللوان واألشكال واألحجام والنفع على الرغم من أن السقيا دباء واحد -ٕ
والًتبة واحدة. 

 وأنعامنا مدعاة لشكر اػبالق سبحانو. النظر والتأمل ُب كيفية خلق هللا للطعام الذي أنكلو كبن-ٖ
 االنتفاع آبايت هللا ُب الكون والكتاب خاص دبن يستعملون عقوؽبم دون أىوائهم .-ٗ
 ينبغي أن يكون  التفكر ُب آايت هللا ُب الكون مبنياً على آايت هللا تعاىل ال على أفكار منحرفة فيزداد اإلنسان ضبلالً .-٘
ببعض ـبلوقاتو للتفكر وتوضيح اؼبعاين الدينية وأصول اإليبان )كما ُب أمثلة البعوض والذابب والعنكبوت يضرب هللا تعاىل األمثال -ٙ

والسنابل..(
 التفكر ُب تنوع اغبيواانت والنبااتت واأللوان واألشكال من العلم الذي يدعو إىل خشية هللا تعاىل.-ٚ
ُلَوُىْم جعل هللا تعاىل ما على األرض اباالبتماء واجلزاء :  -و َا لِنَـبـْ تبلء للناس ُب حياهتم الدنيا, قال تعاىل: )إانن َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ؽبن

 , وتعد اغبيواانت والنبااتت من الزينة اليت يُبتلى هبا البشر, قال تعاىل: )زُيَِّن لِلنناِس ُحبُّ الشنَهَواِت ِمنَ [ٚالكهف:]أَيُـُّهْم َأْحَسُن َعَمبًل (
َىِب َواْلِفضنِة َواػْبَْيِل اْلُمَسونَمِة َواألَنـَْعاِم وَ  نـَْيا َواَّلّلُ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب النَِّساء َواْلَبِنَُت َواْلَقَناِطَِت اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذن اغْبَْرِث َذِلَك َمَتاُع اغْبََياِة الدُّ

. [ٗٔآل عمران:](
َنًة َوإِلَيْـَنا تـُْرَجُعوَن إن هللا تعاىل يبتلي عباده بصنوف  من الببلء سواء ابلسراء أو الضراء ليختربىم وهبازيهم, ) َونـَبـُْلوُكم اِبلشنرِّ َواػبََْْتِ ِفتـْ

َن األَ [ٖ٘األنبياء:]( َن اػْبَوْف َواعْبُوِع َونـَْقٍص مِّ ُلَوننُكْم ِبَشْيٍء مِّ َمَواِل َواألنُفِس َوالثنَمرَاِت , وقد يكون ابتبلء هللا للعبد ُب مالو أو نفسو )َولَنـَبـْ
ِر الصناِبرِيَن ( .ومن االبتبلء تزيُت الشيطان للناس تغيَت خلق هللا كقطع آذان األنعام أو تغيَت خلقها . [٘٘ٔالبقرة:]َوَبشِّ
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ي األنبياء إلثبات صدقهم وابتبلء ونظرًا ألنبية اغبيوان والنبات ُب حياة البشر فقد أظهر هللا تعاىل بعض اؼبعجزات اػبارقة للعادة على أيد
لقومهم )كمعجزة عيسى عند النفخ ُب طُت كهيئة الطَت, وكعصا موسى اليت تنقلب حية, وإخراج الناقة من اغبجر الصلد للنيب صاحل, 

ُلوُىم دبَا َكانُوا يَـ كوتفهيم سليمان كبلم اغبيواانت ...(, وقد يكون االبتبلء عقوبة على الذنوب) َ  ,فقد ْٖٙٔفُسُقوَن (األعراف:َذِلَك نـَبـْ
عاقب هللا تعاىل البشر عند عصياهنم بتسليط بعض اغبيواانت عليهم كاعبراد والقمل والضفادع فهي من جند هللا. وقد يبتلي هللا عباده 

 ابلشدائد لعلهم يتذكرون؛ فيتعظون ويتوبون كما أخذ آل فرعون ابلسنُت ونقٍص من الثمرات وكما حدث ألىل سبأ.
البتبلء واعبزاء سنة جارية, وحكمتو عظيمة, فاإليبان الصادق أبن هللا تعاىل ىو اؼبصرف للرزق يبعد عن اإلنسان بعض الصفات إن ا

الذميمة كاغبسد والغل, كما أن من فوائد االبتبلء أيضا الًتبية والتمحيص وتعرف أنو البد للنعمة من منعم ينبغي على العباد شكره 
ىـ(موجب غبلول ٕٗٗٔبات الرزق فيما أابحو هللا تعاىل؛ ألن استعماؽبا ُب اؼبعاصي وجحدىا  كما يذكر ملكاوي )وتوحيده, واستعمال طي

, ومعظم اآلايت اليت تتحدث عن النعم تكون ـبتومة ابلتنديد ابؼبشركُت الذين يعبدون األواثن من دون هللا, وزوال نعمتو غضب هللا تعاىل
َن السنَماِء َماء فَأَنبَـتـَْنا ِبِو َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة منا كَ فالكفر والظلم هبعبلن اإلنسان  اَن َلُكْم ال يرى نعمة هللا عليو وينسبها لغَته )َوأَنَزَل َلُكم مِّ

. [ٓٙالنمل:]أَن تُنِبُتوا َشَجَرَىا أَإَِلٌو منَع اَّللنِ َبْل ُىْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن(
 ومؤشرات ىذه الغاية ى:: 

هللا تعاىل بعض اؼبعجزات اػبارقة للعادة على أيدي األنبياء إلثبات صدقهم وابتبلء لقومهم )كمعجزة عيسى عند النفخ ُب طُت   يظهر -ٔ
كهيئة الطَت, وكعصا موسى اليت تنقلب حية, وإخراج الناقة من اغبجر الصلد للنيب صاحل, وتفهيم سليمان كبلم اغبيواانت ...(

 ب الشهوات من األنعام واػبيل اؼبسومة واغبرث وجعلها متاعا وابتبلء ؽبم ُب حياهتم الدنيا .زين هللا تعاىل للناس ح -ٕ
يزين الشيطان للناس تغيَت خلق هللا كقطع آذان األنعام أو تغيَت خلقها )كما وبدث ُب عصران اغبايل ُب بعض ذبارب اؽبندسة  -ٖ

الوراثية(.
 كعقوبة ؽبم بسبب عملهم للمعاصي واحتياؽبم لفعلها )كما مسخ اليهود إىل قردة(.يبسخ هللا تعاىل بعض البشر إىل حيواانت   -ٗ
قد يبتلي هللا عباده ابلشدائد لعلهم يتذكرون فيتعظون ويتوبون )كما أخذ آل فرعون ابلسنُت ونقص من الثمرات وكما حدث ألىل  -٘

سبأ(.
 عليهم كاعبراد والقمل والضفادع فهي من جند هللا. يعاقب هللا تعاىل البشر عند عصياهنم بتسليط بعض اغبيواانت -ٙ
ؼبن عدم الرضا ابلنعم اليت وىبها هللا تعاىل وشكره عليها يورث ذىاهبا واستبداؽبا أبحقر منها)كما استبدل اليهود البقل والثوم والبصل اب -ٚ

والسلوى(.
 تعاىل.استعمال طيبات الرزق ُب اؼبعاصي وجحد النعمة موجب غبلول غضب هللا  -ٛ
إن اغبياة الدنيا ليست إال امتحااًن لطاعة الناس, فقد اقتضت حكمة هللا تعاىل أن تكون الدنيا دار  :واحلساب ,واحلشر ,البعث -ز

ىـ(؛ لذلك كان من العدل اإلؽبي إحياء ٚٔٗٔاختبار للطاعة, واآلخرة دار اعبزاء, واؼبوت انتقال من دار العمل إىل دار اعبزاء. )الزنداين 
 لناس بعد موهتم ليجازى كل إنسان على ما عملت يداه من خَت أو شر, فيجازى احملسن على إحسانو, ويعاقب اؼبسيء على إساءتو.ا

: والبعث بعد اؼبوت واغبشر واعبزاء ليس لئلنسان فقط بل إن صبيع الدواب واغبيواانت  يبعثها هللا تعاىل ووبشرىا يوم القيامة, قال تعاىل
 .[ٖٛاألنعام:]  ِإىَل َرهبِِّْم وُبَْشُروَن(بنٍة ُب اأَلْرِض َواَل طَائٍِر َيِطَُت جِبََناَحْيِو ِإالن أَُمٌم أَْمثَاُلُكم منا فـَرنْطَنا ُب الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ٍُبن )َوَما ِمن َدآ

للحساب من خبلل اغبيواانت كما حدث للحوت وأثبت  هللا تعاىل للبشر ُب القرآن الكرمي قدرتو على اإلحياء بعد اإلماتة وبعث اػببلئق 
ر وكذا حادثة ذبح البقرة ُب قصة موسى واالستدالل بذلك على بعض األمور, وكما أرى هللا تعاىل إبراىيم إحياء الطَت بعد موهتا, وكالذي م

, ويقتص ٘اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( التكوير: على قرية خاوية على عروشها وأحيا هللا لو ضباره . فاغبيواانت تبعث وربشر يوم القيامة )َوِإَذا
)لتؤدن اغبقوق إىل أىلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اعبلحاء من الشاة القرانء( رواه مسلم, بل إن اإلنسان  :لبعضها من بعضها, قال ملسو هيلع هللا ىلص 
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كلب سقتو, ولذا وردت العديد من التشريعات اإلسبلمية وباسب على تعاملو مع اغبيوان فقد دخلت النار امرأة ُب ىرة, وُغفر المرأة ُب  
 بشأن التعامل مع اغبيوان والرضبة بو وعدم ازباذه غرضا للرمي وغَت ذلك من األحكام.

كما أنو سبحانو يثبت عقيدة البعث بعد اؼبوت من خبلل النبات ففي إحياء األرض ابؼباء وإنبات النبااتت اؼبختلفة دليل على البعث 
النِذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإننُو َعَلى ُكلِّ ال تعاىل : )َوِمْن آاَيتِِو أَننَك تـََرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـَْها اْلَماء اْىتَـزنْت َوَرَبْت ِإنن اآلخر ق

اَيَح ُبْشرًا بـَُْتَ َيَدْي َرضْبَِتِو َحىتن ِإَذا أَقـَلنْت َسَحااًب ثَِقااًل ُسْقَناُه لِبَـَلٍد منيٍِّت , وقال تعاىل : " َوُىَو النِذي يـُْرِسُل الرِّ [ٜٖفصلت:]َشْيٍء َقِديٌر (
 . [ٚ٘األعراف:]فَأَنزَْلَنا بِِو اْلَماء فََأْخَرْجَنا ِبِو ِمن ُكلِّ الثنَمرَاِت َكَذِلَك لُبْرُِج اْلمْوَتى َلَعلنُكْم َتذَكنُروَن"

بق يتضح أنبية اإليبان ابلبعث واغبشر واغبساب حيث هبعل غبياة اؼبؤمن ىدفا وطمأنينة فما عملو من عمل صاحل ليس مع وُب ضوء ما س
ا الناس بل ومع اغبيوان والنبات لن يضيع, وىو أيضا يردعو ووبد من شروره فيعيش اجملتمع ُب أمن واستقرار, ويدفع اؼبؤمن لفعل اػبَت طمع

ساب. كما أن اإليبان بيوم البعث فيو تسلية للمؤمن عما يفوتو من نعيم الدنيا ومتاعها دبا يرجوه من نعيم اآلخرة ُب اعبنة وخوفا من اغب
وثواهبا. ويستشعر كمال عدل هللا تعاىل حيث هبازي كبل بعملو.

 ومؤشرات ىذه الغاية ى:: 
وين حيث يذىل الناس لشدة ماىم فيو وربشر اػببلئق دبا التخويف والًتىيب من يوم القيامة ومقدماتو وما وبدث فيو من انقبلب ك -ٔ

 فيها اغبيوان ليقتص لبعضها من بعض.
دابة تكلمهم وزبربىم أن فبلان مؤمن وفبلان   -إذا سبادى الناس ُب الطغيان واإلعراض عن شرع هللا وحكمو-ىبرج هللا ُب آخر الزمان -ٕ

كافر.
ػببلئق للحساب واعبزاء كما أرى هللا إبراىيم إحياء الطَت بعد موهتا, وكالذي مر على قرية إثبات عقيدة البعث واغبياة الثانية ببعث ا-ٖ

 خاوية على عروشها وأحيا هللا لو ضباره.
إثبات قدرة هللا تعاىل على اإلحياء بعد اإلماتة كما حدث للحوت وكذا حادثة ذبح البقرة ُب قصة موسى واالستدالل بذلك على -ٗ

 بعض األمور.
اج النار من الشجر األخضر وفلق اغبب والنوى  من دالئل قدرة هللا تعاىل على إحياء اؼبوتى .إخر -٘
 ُب إحياء األرض ابؼباء وإنبات النبااتت اؼبختلفة دليل على البعث األخر .-ٙ
ما يفعلو اإلنسان من خَت أو شر ولو كان مثقال ذرة سيجازى عليو يوم القيامة.-ٚ
التشريع حق هلل تعاىل, وىو من لوازم ألوىيتو اليت هبب أن ىبضع ؽبا من آمن بو سبحانو, ات يف القرآن الكرمي : أحكام احليوان والنب -ح

ظو ودبا  أن اإلنسان يتعامل مع صبيع اؼبخلوقات اليت سخرىا هللا تعاىل لو؛ فبلبد أن ىبضع تعاملو معها لضوابط  سبكنو من استغبلؽبا وربف
ي, وقد ورد ُب القرآن الكرمي والسنة النبوية عدة تشريعات تتعلق ابغبيوان والنبات من ربليل وربرمي وتوجيو وغَت من اػبطأ والتقصَت والتعد

 ذلك.
بقر ومن أمثلة التشريعات الواردة بشأن اغبيوان والنبات وجوب التسمية عند ذبح اغبيوان, وبيان كيفية ذبح  هبيمة األنعام فبعضها يذبح كال

حر مثل اإلبل, وقد حرم هللا تعاىل على اؼبؤمنُت اػببائث مثل: اؼبيتة, والدم, وغبم اػبنزير, وما أىل بو لغَت هللا واؼبنخنقة والغنم وبعضها ين
 واؼبوقوذة واؼبًتدية والنطيحة إال ُب حالة االضطرار وبقدر اغباجة . كما أوجب سبحانو الزكاة ُب األنعام واغبرث )اغببوب والثمار وقت

أرشد إىل  عدم اإلسراف ُب األكل و التصدق من الثمر وعدم جواز قطع النبات لغَت حاجة ألن ذلك من اإلفساد ُب حصادىا (. و 
األرض. كما أنو ُيشرع التسمية والذكر عند ركوب وسائل النقل ) دواب, وسيارات, وقطارات ..(.وغَت ذلك من األحكام. ويضاف لذلك 

رآن الكرمي واؼبتعلقة ابغبيوان والنبات ارتبطت ابعبانب العقدي مثل بطبلن التطَت, وبيان خطأ من أيضا أن بعض التشريعات الواردة ُب الق
 قال إن البشر أصلهم قردة, وربرمي ذبسيم اغبيواانت.
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اغبوت والطيور, كما وردت ُب القرآن الكرمي والسنة النبوية  أظباء  لبعض اغبيواانت منها اؼبمدوح النافع كاػبيل والبغال واغبمَت واعبمال و 
ها ومنها اؼبذموم كاػبنزير والفأر والعقرب والغراب, وأرشدت الشريعة إىل الكثَت من السلوك ذباه ىذه اغبيواانت منها: ركوهبا صاغبة وأكل

, والتحصن صاغبة, وربرمي ذبويعها ولعنها, ووظبها ُب وجهها, وإقامة اؼبصارعة بينها, وإحسان ذحبها, وتوقي ضررىا كالتبول ُب جحورىا
ابألذكار من ضررىا, وكل ىذا االىتمام ينبغي أن يقابلو ُب اؼبناىج الدراسية عامة ومناىج العلوم خاصة ما يبينو للطبلب ويرشدىم إليو.

 ومؤشرات ىذه الغاية ى:: 
ابطلهم كبعض أحكام اعباىلية  حق التشريع هلل سبحانو وتعاىل وليس ألحد من البشر االبتداع ُب الدين أو تقليد اعبهال واتباعهم ُب -ٔ

ُب البحَتة والسائبة والوصيلة وغَت ذلك .
القمر ..( وأما اؼبخلوق فبل يقسم إال ابهلل تعاىل. –السماء  –الزيتون  –هلل تعاىل أن يقسم دبا شاء من ـبلوقاتو )التُت -ٕ
 جواز اقتناء بعض اغبيواانت ككلب اغبراسة والصيد .  -ٖ
رت شروطو ) أن يكون اعبارح معلماً, وأن يذكر اسم هللا تعاىل عند إرسالو, وأن ال أيكل منو اعبارح( .فاحل الصيد إذا تو -ٗ
 جواز صيد البحر وطعامو للمحرم وغَته .-٘
 وجوب التسمية عند ذبح اغبيوان .-ٙ
 بيان كيفية ذبح  هبيمة األنعام فبعضها يذبح كالبقر والغنم وبعضها ينحر مثل اإلبل.-ٚ
بطبلن دعاء غَت هللا فالنذر لؤلولياء واألصنام وإعطائهم شيئا من األنعام واغبرث والشجر من عمل اؼبشركُت, ويزينو الشيطان بيان -ٛ

 عبهال اؼبسلمُت .
طيحة إال ُب حالة حرم هللا تعاىل على اؼبؤمنُت اػببائث مثل اؼبيتة والدم وغبم اػبنزير وما أىل بو لغَت هللا واؼبنخنقة واؼبوقوذة واؼبًتدية والن-ٜ

 االضطرار وبقدر اغباجة .
 حرمة الوشم والوسم واػبصاء للحيوان إال ما أذن فيو الشرع .-ٓٔ
 وجوب الزكاة ُب األنعام واغبرث )اغببوب والثمار وقت حصادىا ( .-ٔٔ
 عدم اإلسراف ُب األكل و التصدق من الثمر .-ٕٔ
 فساد ُب األرض.ألن ذلك من اإل ,عدم جواز قطع النبات لغَت حاجة-ٖٔ
استحباب قول من أعجبو شيء من مال أو زرع أو غَت ذلك : ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل .-ٗٔ
 مشروعية التسمية والذكر عند ركوب وسائل النقل ) دواب , سيارات , قطارات ..(.-٘ٔ
 بطبلن التطَت مطلقا فإمبا الشؤم ُب اؼبعاصي.-ٙٔ
؟" ى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة, ونصو: "ما مدى توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتو لإلجابة ع  السؤال الثاين -اثنيا

(:ٕقام الباحث بتحليل ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة ُب ضوء مقياس رابعي كما ىو مبُت ُب اعبدول)
(مدى التوافر ودرجتوٕجدول)

الدرجةالتوافر
ٖاليةفر بدرجة عامتو 
ٕفر بدرجة متوسطةامتو 
ٔفر بدرجة منخفضةامتو 

ٓغَت متوفر
وقد قام الباحث حبساب الدرجات اليت حصلت عليها كل غاية بناء على ؾبموع درجات مؤشراهتا, وابلتايل ًب ربديد النسبة اؼبئوية لكل 

ابؼبرحلة اؼبتوسطة. وًب ربديد درجة توافر ىذه اؼبعاعبات ُب  ٍب ربديد مستوى درجة توافر ىذه الغاايت ُب ؿبتوى منهج العلوم ومنغاية, 
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( اليت اتفقت على أن ٖٕٔٓ؛ العمري ٕٕٔٓ؛ جاري  ٕٛٓٓثبلثة مستوايت طبقا لنتائج بعض الدراسات السابقة كدراسات )الزبيدي 
( , ومنخفضة إذا كانت أقل من ٘ٚ ≥ -ٓ٘( فأكثر, ومتوسطة إذا بلغت )٘ٚدرجة التوافر تكون مرتفعة إذا بلغت النسبة اؼبئوية )

 (, وُب ضوء ذلك أمكن التوصل للنتائج التالية:ٓ٘)
( ؾبموع التكرارات والنسب اؼبئوية حملتوى منهج العلوم ابلصف األول اؼبتوسط حسب درجة توافرىاٖجدول)

الرتتيب النسبة ادلئوية التكرارات عدد ادلؤشرات الغاية م
ٕٔٔٔٗٔاػبلق واؼبلك والتدبَتٔ
ٜ٘ٓٓعبادة هللا تعاىلٕ
9ٕٜٕ٘ٚالتسخَتٖ
٘ٓٓٙعلم هللا تعاىلٗ
ٖٚٔٚالتفكر واالعتبار٘
٘ٓٓٛاالبتبلء واعبزاءٙ
٘ٓٓٚالبعث واغبشر واغبسابٚ
ٕٗٔٙٔأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي.ٛ

-9ٖٚ ٛ ٕٚاجملموع
 ( أن:ٖ) يتضح من اعبدول

ٝ(, وىذه النتيجة تدل على 9ٖٚغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي توافرت ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف األول اؼبتوسط بنسبة ) -ٔ
أن مستوى التوافر بدرجة ضعيفة.

 وافر منخفضة وغَت متوافر.تراوحت نسبة توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف األول اؼبتوسط بُت درجة ت -ٕ
ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف األول اؼبتوسط ىي على التوايل: )اػبلق واؼبلك  أعلى غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي توافراً  -ٖ

 والتدبَت, والتسخَت, والتفكر واالعتبار, وأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي(.
غبيوية ُب القرآن الكرمي غَت متوافرة ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف األول اؼبتوسط وىي: )عبادة هللا تعاىل, وعلم أربع من غاايت البيئة ا -ٗ

 هللا تعاىل, واالبتبلء واعبزاء, والبعث واغبشر واغبساب(.
ا (  ؾبموع التكرارات والنسب اؼبئوية حملتوى منهج العلوم ابلصف الثاين اؼبتوسط حسب درجة توافرىٗجدول)

الرتتيب النسبة ادلئوية التكرارات عدد ادلؤشرات الغاية م
ٕٖٕٔٔاػبلق واؼبلك والتدبَتٔ
ٜٗٓٓعبادة هللا تعاىلٕ
ٖٔٗٔٚالتسخَتٖ
ٗٓٓٙعلم هللا تعاىلٗ
ٗٓٓٚالتفكر واالعتبار٘
ٗٓٓٛاالبتبلء واعبزاءٙ
ٗٓٓٚالبعث واغبشر واغبسابٚ
ٖٕٔٙٔأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي.ٛ

-9ٖٕٕ٘ٚاجملموع
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 ( أن:ٗيتضح من اعبدول )
ٝ(, وىذه النتيجة تدل على 9ٖٕغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي توافرت ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثاين اؼبتوسط بنسبة ) -ٔ

أن مستوى التوافر بدرجة ضعيفة.
 حت نسبة توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثاين اؼبتوسط بُت درجة توافر منخفضة وغَت متوافر.تراو  -ٕ
ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثاين اؼبتوسط ىي على التوايل: )التسخَت, واػبلق  صأعلى غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي توافرا -ٖ

 , وأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي (.واؼبلك والتدبَت
طبس من غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي غَت متوافرة ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثاين اؼبتوسط وىي: )عبادة هللا تعاىل, -ٔ

 وعلم هللا تعاىل, والتفكر واالعتبار, واالبتبلء واعبزاء, والبعث واغبشر واغبساب(.
ؾبموع التكرارات والنسب اؼبئوية حملتوى منهج العلوم للصف الثالث اؼبتوسط حسب درجة توافرىا :(٘) جدول

الرتتيب النسبة ادلئوية التكرارات عدد ادلؤشرات الغاية م
ٕٔٔٔٗٔاػبلق واؼبلك والتدبَتٔ
ٕٜٓٓعبادة هللا تعاىلٕ
ٕٓٓٚالتسخَتٖ
ٕٓٓٙعلم هللا تعاىلٗ
ٕٓٓٚتفكر واالعتبارال٘
ٕٓٓٛاالبتبلء واعبزاءٙ
ٕٓٓٚالبعث واغبشر واغبسابٚ
ٕٓٓٙٔأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكرمي.ٛ

-9ٜٕٔٗٚاجملموع
 ( أن:٘يتضح من اعبدول )

ٝ(, وىذه النتيجة تدل على 9ٜٔثالث اؼبتوسط بنسبة )غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي توافرت ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف ال -ٔ
 أن مستوى التوافر بدرجة ضعيفة.

ٝ( وىي نسبة ٔٔغاية اػبلق واؼبلك والتدبَت ىي الغاية الوحيدة اؼبتوافرة ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثالث, وكانت نسبة توافرىا ) -ٕ
 توافر منخفضة.

رآن الكرمي غَت متوافرة ُب ؿبتوى منهج العلوم ابلصف الثالث اؼبتوسط وىي: )عبادة هللا تعاىل, سبع من غاايت البيئة اغبيوية ُب الق -ٖ
مي(.والتسخَت, وعلم هللا تعاىل, والتفكر واالعتبار, واالبتبلء واعبزاء, والبعث واغبشر واغبساب, وأحكام اغبيوان والنبات ُب القرآن الكر 

 ب اؼبئوية حملتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة حسب الغاايت الثمان.(ؾبموع التكرارات والنسٙويوضح اعبدول )
ؾبموع التكرارات والنسب اؼبئوية حملتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة حسب الغاايت الثمان: (ٙجدول)

الغاايت
الصف الثاين ادلتوسط الصف األول ادلتوسط

الصف الثالث 
اجملموع ادلتوسط

٪ التكرار ٪ التكرار ٪ رالتكرا ٪ التكرار
9ٜٕ٘ ٜٕٓٓٔٗٓٔٓ٘ٗاػبلق واؼبلك والتدبَت

ٓٓٓٓٓٓٓٓعبادة هللا تعاىل
9ٜٕٖٕٕٗ٘ٓٓٓٙ٘التسخَت
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ٓٓٓٓٓٓٓٓعلم هللا تعاىل
9٘ٓٓٓٓٔ٘9ٜٕٔٔالتفكر واالعتبار
ٓٓٓٓٓٓٓٓاالبتبلء واعبزاء

ٓٓٓٓٓٓٓٓسابالبعث واغبشر واغب
أحكام اغبيوان والنبات ُب 

 القرآن الكرمي.
ٕٔٔ9ٕٕ٘ٔٓٓٓٔٔ9ٛ

ٓٓٔٚٔٓٓٔٗٓٓٔ٘ٓٓٔٛاجملموع
9ٖٕ٘ٔٓٓ 9ٜٕٗ 9ٔٚٗ النسبة

 ( ما يلي:ٙيتضح من اعبدول )
ٝ ُب حُت بلغت نسبة 9ٖٚٗحيث بلغت  ,أكرب نسبة ُب توافر غاايت البيئة اغبيويةعلى حاز كتاب العلوم للصف األول اؼبتوسط -ٔ

ٝأي أن ؿبتوى منهج العلوم ُب الصف األول اؼبتوسط تضمن نصف نسبة التوافر تقريباً 9ٕٚ٘الصفُت الثاين والثالث اؼبتوسط معا 
ٝ.ٓ٘ٝ( وىي نسبة ضعيفة ُب ضوء مستوى درجة التوافر حيث إهنا أقل من 9ٖٚٗ)
ٝ. أي أن ىذه الغاية حازت نصف نسبة درجة ٖ٘حيث بلغت  ,رتبة األوىل ُب نسبة التوافرغاية اػبلق واؼبلك والتدبَت احتلت اؼب -ٕ

 التوافر, وىي نسبة متوسطة ُب ضوء مستوى درجة التوافر. 
والبعث  أربع غاايت مل يتم توافرىا ُب ؿبتوى كتب العلوم للمرحلة اؼبتوسطة وىي: عبادة هللا تعاىل, وعلم هللا تعاىل, واالبتبلء واعبزاء, -ٖ

واغبشر واغبساب.
 مناقشة النتائج وتفسريىا:

تساعد الغاايت ـبططو اؼبناىج على اختيار احملتوى التعليمي وصياغة األىداف؛ فهي موجهات عامة لعملييت التعليم والتعلم, كما 
عا من غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي مل أهنا دبثابة اؼبعايَت األخبلقية اليت ُتربر األىداف ُب ضوئها, وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أرب

ساب(, وىي تتوافر ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة وىي: )عبادة هللا تعاىل, وعلم هللا تعاىل, واالبتبلء واعبزاء, والبعث واغبشر واغب
 .ووسلوك غاايت ؽبا انعكاساهتا اإلهبابية على قيم اؼبتعلم

راسة أن ؾبموع تكرار مؤشرات غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة كما أوضحت نتائج الد
, ومع عدد اآلايت القرآنية اليت تناولت اغبيوان ( مؤشراً ٕٚ( تكرارا فقط, وىو عدد ؿبدود مقارنة مع عدد اؼبؤشرات البالغ )ٚٔبلغ )

( درسا, وىذه التكرارات يرد ُب بعضها آايت قرآنية دون ٖٛ(آية, ومع عدد الدروس ُب الكتب الثبلثة )ٖ٘ٗوالنبات ُب القرآن الكرمي )
 م(. ٕٕٔٓم؛ الدغيمٕٔٔٓ؛ األستاذٜٕٓٓم؛ التوييت ٜٜٛٔبيان ؼبعانيها ودالالهتا وىي بذلك تتفق مع دراسات كل من: )زيتون

رحلة اؼبتوسطة ُب مدى توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي, فقد نتائج الدراسة تفاوت ؿبتوى مناىج العلوم ابؼب أوضحتكما 
ٝ( وكتاب الصف الثالث 9ٜٕٗٝ( وكتاب الصف الثاين اؼبتوسط )9ٔٚٗحصل كتاب الصف األول اؼبتوسط على أعلى نسبة وىي )

ُب ؿبتوى منهج الصف األول اؼبتوسط )الفقارايت,  ٝ( ويعود ذلك إىل أن أكثر الدروس ارتباطاً دبوضوع الدراسة ًب تناوؽبا9ٖٕ٘اؼبتوسط )
والبلفقارايت, وعلم البيئة, وموارد األرض(. وعلى الرغم من ذلك فدرجة توافر غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب  ؿبتوى منهج 

(. ويظهر من ذلك أيضا أنو ال يوجد ٝٓ٘ن نسبة التوافر تقل عن )إحيث ,بة ضعيفة وفق معيار الدراسة الصف األول اؼبتوسط كان بنس
, حيث تصور أو رؤية واضحة لتوزيع اؼبنظور اإلسبلمي )غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي( على ؿبتوى مناىج العلوم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة

وىي تتفق ُب ذلك مع دراسة  ال يوجد مشول واستمرار وتتابع ؽبذه الغاايت ومؤشراهتا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة,
م(؛ ويرى الباحث أيضا أن توافر بعض الغاايت ُب احملتوى مل يكن وفق زبطيط مسبق؛ بل وفق ورود موضوعات الدروس؛ ٕٔٔٓاألستاذ)
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لك يكون ىذا حيث يتم قراءة الدرس ومن ٍب ؿباولة إضافة عبارة موجزة أو آية قرآنية ؽبا ارتباط ابلدرس دون بيان ؼبعناىا وداللتها. ولذ
 الربط بطريقة عشوائية وموجزة .

ٝ( من ؾبموع نسب توافر ٖ٘حيث بلغت),أعلى نسبة توافر على وأظهرت نتائج الدراسة أن غاية )اػبلق واؼبلك والتدبَت( حازت 
إقرار بتوحيد الربوبية الذي يعد الغاايت الثمان, وقد يعود ذلك إىل الوعي أبنبية اعًتاف الطالب ابهلل تعاىل خالقا ومالكا ومدبراً, وأن ذلك 

لتوحيد األلوىية وتوحيد األظباء والصفات, كما أنو يعد مطلبا ُب عصران اغبايل ؼبواجهة اإلغباد. ويرى الباحث أيضا أن سبب توافر  أساسا
ىذه الغاية قد يكون لسهولة ربطها ابؼبوضوعات الدراسية. 

 التصور اؼبقًتح لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة؟ : مالإلجابة ع  السؤال الثالث, ونصو -اثلثاً   
ُب ضوء ما توصلت إليو الدراسة اغبالية من نتائج؛ حيث اتضح أن بعض غاايت البيئة اغبيوية مل تتوافر ُب ؿبتوى منهج العلوم ابؼبرحلة 

 ت بنسبة ضعيفة., وأن الغاايت اليت توافرت ُب احملتوى كاناؼبتوسطة
وُب ضوء فحص دقيق لدروس العلوم ُب صبيع صفوف اؼبرحلة اؼبتوسطة, ًب تصنيف الوحدات الدراسية إىل اجملاالت التالية: )فيزايء, 
وكيمياء, وأحياء, وجيولوجيا( واستبعدت الوحدات اليت ليس ؽبا ارتباط دبوضوع البحث, ومن ٍب ًب وضع التصور اؼبقًتح التايل لتضمُت 

 اايت البيئة اغبيوية ومؤشراهتا ُب ؿبتوى مناىج العلوم ؽبذه اؼبرحلة. غ
مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة تصور مقًتح لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى( ٚجدول )

ادلؤشراتالغايةالوحدةالصف

األول 
اؼبتوسط

العلم وتفاعبلت 
األجسام

التفكر 
واالعتبار

مشروعية النظر واالعتبار فيما وبيط ابإلنسان من عظيم صنع هللا من أنواع -ٔ
 النبااتت ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العربة واإليبان.

االنتفاع آبايت هللا ُب الكون والكتاب خاص دبن يستعملون عقوؽبم دون -ٕ
 أىوائهم .

مبنيًا على آايت هللا تعاىل ال ينبغي أن يكون  التفكر ُب آايت هللا ُب الكون -ٖ
على أفكار منحرفة فيزداد اإلنسان ضبلالً .

طبيعة اؼبادة

اػبلق 
واؼبلك 
والتدبَت

اآلايت الكونية ُب السماوات واألرض تدل على وجود هللا تعاىل راب وإؽبا. -ٔ
 خلق هللا تعاىل اؼبخلوقات فأتقن خلقها وأحسنو. -ٕ
 هللا؛ ومن ذلك الدواب فهي ال تتحرك وال كل شيء ُب الكون خاضع لتدبَت-ٖ

 تسكن إال إبذنو.
ىي الطريق  -ومنها األنعام -جعل هللا تعاىل الزوجية ُب صبيع األصناف -ٗ

الصحيح للتكاثر والوسيلة اؼبناسبة لو.

عبادة هللا 
تعاىل

اغبيواانت والنبااتت وصبيع ما ُب السماوات واألرض مصلية مسبحة ساجدة هلل -ٔ
 ىل خاضعة ؼبا يريده تعاىل.تعا
صبلة اؼبخلوقات وتسبيحها يكون حبسب حاؽبا البلئقة هبا اليت أرشدىا هللا -ٕ

 إليها.
من ظلم اإلنسان لنفسو عبادة بعض اغبيواانت أو األشجار أو األحجار من -ٖ

دون هللا تعاىل .
األول 
اؼبتوسط

تباين اغبياة
)اػببلاي, 

اػبلق 
واؼبلك 

خلق هللا تعاىل اؼبخلوقات فأتقن خلقها وأحسنو. -ٔ
 خلق هللا تعاىل صبيع األحياء من اؼباء. -ٕ
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ادلؤشراتالغايةالوحدةالصف
اغبيواانت 
الفقارية 
ة(والبلفقاري

ىبلق هللا تعاىل ما يشاء من اؼبخلوقات على ما يشاء من الصفات؛ ومن ذلك  -ٖ والتدبَت
اختبلف األلوان واألشكال ُب اغبيوان وُب النبات واعببال, واختبلف مشي 

واانت وحركتها على األرض.اغبي
 تكفل هللا تعاىل برزق صبيع الدواب. -ٗ
جعل هللا تعاىل للحيواانت لغة وكبلمًا مفهومًا فيما بينها وقد فهم هللا تعاىل  -٘

 سليمان لغة اغبيواانت.
تدرك اغبيواانت تصرفات البشر, وتستنكر بعضها كما استنكر اؽبدىد عبادة  -ٙ

سبأ للشمس.

  عبادة هللا
تعاىل

اغبيواانت والنبااتت وصبيع ما ُب السماوات واألرض مصلية مسبحة ساجدة هلل -ٔ
 تعاىل خاضعة ؼبا يريده تعاىل.

صبلة اؼبخلوقات وتسبيحها يكون حبسب حاؽبا البلئقة هبا اليت أرشدىا هللا -ٕ
 إليها.

 من ظلم اإلنسان لنفسو عبادة بعض اغبيواانت أو األشجار أو األحجار من-ٖ
دون هللا تعاىل .

التسخَت

خلق هللا  تعاىل األنعام للناس وسخرىا ؽبم لينتفعوا هبا ُب اغبمولة والفرش -ٔ
 والغذاء واللباس واعبمال واعبهاد وغَت ذلك.

أنعم هللا على اإلنسان )مسلم وكافر( إبخراج النبات من األرض غذاء لو -ٕ
وللماشية. وليوقد منو النار.

علم هللا 
تعاىل

 اغبيواانت أمم متعددة وىي داخلة ربت علم هللا تعاىل وتقديره وإحاطتو.-ٕ
ُب خلق هللا تعاىل للدواب ونشرىا فيما يناسبها من البيئات دليل على قدرة -ٖ

 الصانع وحكمتو وعلمو سبحانو.
أنبية مراقبة هللا تعاىل والعمل بطاعتو فلو أن ىناك مثقال حبة من خردل ُب -ٗ

 أو ُب األرض فإن هللا يعلمو. السماوات
يعلم هللا تعاىل مكان استقرار صبيع الدواب وانتقاؽبا وعوارض أحواؽبا وموضع -٘

موهتا. 

األول 
اؼبتوسط

تباين اغبياة
)اػببلاي, 
اغبيواانت 
الفقارية 

والبلفقارية(

التفكر 
واالعتبار

واأللوان من عظيم صنع هللا تعاىل تعدد أنواع النبات واختبلف الطعوم -ٔ
 واألشكال واألحجام والنفع على الرغم من أن السقيا دباء واحد والًتبة واحدة. 

النظر والتأمل ُب كيفية خلق هللا للطعام الذي أنكلو كبن وأنعامنا مدعاة لشكر -ٕ
اػبالق سبحانو.

االبتبلء 
واعبزاء

هم كاعبراد يعاقب هللا تعاىل البشر عند عصياهنم بتسليط بعض اغبيواانت علي -ٔ
 والقمل والضفادع فهي من جند هللا.

استعمال طيبات الرزق ُب اؼبعاصي وجحد النعمة موجب غبلول غضب هللا  -ٕ
تعاىل.
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البعث 
واغبشر 
واغبساب

إثبات قدرة هللا تعاىل على اإلحياء بعد اإلماتة كما حدث للحوت وكذا حادثة -ٔ
بعض األمور. ذبح البقرة ُب قصة موسى واالستدالل بذلك على

 ُب إحياء األرض ابؼباء وإنبات النبااتت اؼبختلفة دليل على البعث األخر.-ٕ
ما يفعلو اإلنسان من خَت أو شر ولو كان مثقال ذرة سيجازى عليو يوم -ٖ

القيامة.

أحكام 
اغبيوان 
والنبات 
ُب القرآن

 وجوب التسمية عند ذبح اغبيوان .-ٔ
ام فبعضها يذبح كالبقر والغنم وبعضها ينحر مثل بيان كيفية ذبح  هبيمة األنع-ٕ

 اإلبل.
حرم هللا تعاىل على اؼبؤمنُت اػببائث مثل اؼبيتة والدم وغبم اػبنزير وما أىل بو -ٖ

لغَت هللا واؼبنخنقة واؼبوقوذة واؼبًتدية والنطيحة إال ُب حالة االضطرار وبقدر اغباجة .
 . عدم اإلسراف ُب األكل و التصدق من الثمر-ٗ
 عدم جواز قطع النبات لغَت حاجة ألن ذلك من اإلفساد ُب األرض.-٘
استحباب قول من أعجبو شيء من مال أو زرع أو غَت ذلك : ما شاء هللا ال -ٙ

 قوة إال ابهلل .
مشروعية التسمية والذكر عند ركوب وسائل النقل ) دواب , سيارات , قطارات -ٚ

.)..

األول 
اؼبتوسط

اغبياة والبيئة

ػبلق ا
واؼبلك 
والتدبَت

 اآلايت الكونية ُب السماوات واألرض تدل على وجود هللا تعاىل راب وإؽبا. -ٔ
 خلق هللا تعاىل صبيع األحياء من اؼباء. -ٕ
كل شيء ُب الكون خاضع لتدبَت هللا؛ ومن ذلك الدواب فهي ال تتحرك وال   -ٖ

تسكن إال إبذنو.
 تكفل هللا تعاىل برزق صبيع الدواب. -ٗ
ىدى هللا اغبيواانت الزباذ اؼبساكن اؼبناسبة ومعرفة الطرقات ُب طلب رزقها  -٘

ومعاشها وكيفية التصرف ُب بعض اغباالت.

التفكر 
واالعتبار

مشروعية النظر واالعتبار فيما وبيط ابإلنسان من عظيم صنع هللا من أنواع -ٔ
 اإليبان.النبااتت ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العربة و 

من عظيم صنع هللا تعاىل تعدد أنواع النبات واختبلف الطعوم واأللوان -ٕ
 واألشكال واألحجام والنفع على الرغم من أن السقيا دباء واحد والًتبة واحدة. 

النظر والتأمل ُب كيفية خلق هللا للطعام الذي أنكلو كبن وأنعامنا مدعاة لشكر -ٖ
اػبالق سبحانو.

التسخَت

نعمة هللا على العباد أن جعل ؽبم األرض قرارا ومهادا وجعل ؽبم فيها ـبتلف  من-ٔ
أنواع األحياء من حيوان ونبات.

 سخر هللا تعاىل للناس البحر وأحل ؽبم صيده .-ٕ
من نعمة هللا على اإلنسان أن سخر األنعام لو ليشرب منها لبنا لذيذ الطعم -ٖ
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سائغ الشراب, أخرجو من بُت فرث ودم. 

أحكام 
اغبيوان 
والنبات 
ُب القرآن

 جواز صيد البحر وطعامو للمحرم وغَته .-ٔ
بيان كيفية ذبح  هبيمة األنعام فبعضها يذبح كالبقر والغنم وبعضها ينحر مثل -ٕ

اإلبل.
 وجوب الزكاة ُب األنعام واغبرث )اغببوب والثمار وقت حصادىا ( .-ٖ
 ر .عدم اإلسراف ُب األكل و التصدق من الثم-ٗ
عدم جواز قطع النبات لغَت حاجة ألن ذلك من اإلفساد ُب األرض.-٘

الثاين 
اؼبتوسط

النبااتت وموارد 
البيئة

اػبلق 
واؼبلك 
والتدبَت

 خلق هللا تعاىل اؼبخلوقات فأتقن خلقها وأحسنو. -ٔ
على اإلنسان بذل األسباب عند اغبرث والتوكل على هللا فهو سبحانو الذي  -ٕ

رض وهبعلو ينمو ويثمر وكل ذلك دبوازين دقيقة ؿبددة بقصد وإرادة .ينبتو من األ

عبادة هللا 
تعاىل

اغبيواانت والنبااتت وصبيع ما ُب السماوات واألرض مصلية مسبحة ساجدة هلل -ٔ
 تعاىل خاضعة ؼبا يريده تعاىل.

من ظلم اإلنسان لنفسو عبادة بعض اغبيواانت أو األشجار أو األحجار من -ٕ
هللا تعاىل .دون 

 تبشَت وتشويق اؼبؤمنُت إىل اعبنة وما فيها من النعيم.-ٖ
اإلكثار من االستغفار سبب لنزول اؼبطر وسعة الرزق من الولد واؼبال وغَت -ٗ

ذلك.

التسخَت

من نعمة هللا على العباد أن جعل ؽبم األرض قرارا ومهادا وجعل ؽبم فيها ـبتلف -ٔ
 ات.أنواع األحياء من حيوان ونب

اختبلف غذاء النحل يؤدي إىل اختبلف نوع العسل الذي جعل هللا فيو شفاء -ٕ
 للناس .

تعدد منافع النبااتت كالزيتون فهو للدىن واالئتدام واالستصباح .-ٖ

علم هللا 
تعاىل

يعلم هللا تعاىل كل ما ُب الرب والبحر حىت سقوط ورق الشجر يعلم زمانو -ٔ
علم خبء السماوات واألرض من ـبلوقات ومعادن ومكانو, كما أنو سبحانو ي

 وبذور وغَت ذلك.
أنبية مراقبة هللا تعاىل والعمل بطاعتو فلو أن ىناك مثقال حبة من خردل ُب -ٕ

 السماوات أو ُب األرض فإن هللا يعلمو.
ما زبرج من شبرة من أوعيتها وال ربمل من أنثى وال تضع ضبلها إال بعلم هللا -ٖ

تعاىل وإذنو.

التفكر 
واالعتبار

مشروعية النظر واالعتبار فيما وبيط ابإلنسان من عظيم صنع هللا من أنواع -ٔ
 النبااتت ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العربة واإليبان.

من عظيم صنع هللا تعاىل تعدد أنواع النبات واختبلف الطعوم واأللوان -ٕ
أن السقيا دباء واحد والًتبة واحدة.  واألشكال واألحجام والنفع على الرغم من

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



الشًري د. حممد بو صاحل أمحد       البيئة احليوية يف القرآى اللريم تقويم حمتوى مهًج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء غايات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

999 

ادلؤشراتالغايةالوحدةالصف
النظر والتأمل ُب كيفية خلق هللا للطعام الذي أنكلو كبن وأنعامنا مدعاة لشكر -ٖ

اػبالق سبحانو.

الثاين 
اؼبتوسط

النبااتت وموارد 
البيئة

أحكام 
اغبيوان 
والنبات 
ُب القرآن

 ا ( .وجوب الزكاة ُب األنعام واغبرث )اغببوب والثمار وقت حصادى-ٔ
 عدم اإلسراف ُب األكل و التصدق من الثمر .-ٕ
 عدم جواز قطع النبات لغَت حاجة ألن ذلك من اإلفساد ُب األرض.-ٖ
استحباب قول من أعجبو شيء من مال أو زرع أو غَت ذلك : ما شاء هللا ال -ٗ

قوة إال ابهلل .

الثالث 
اؼبتوسط

طبيعة العلم 
وتغَتات األرض

التفكر 
ارواالعتب

مشروعية النظر واالعتبار فيما وبيط ابإلنسان من عظيم صنع هللا من أنواع -ٔ
 النبااتت ومظاىر الكون واغبياة, فذلك يقود إىل العربة واإليبان.

االنتفاع آبايت هللا ُب الكون والكتاب خاص دبن يستعملون عقوؽبم دون -ٕ
 أىوائهم .

ون مبنيًا على آايت هللا تعاىل ال ينبغي أن يكون  التفكر ُب آايت هللا ُب الك-ٖ
 على أفكار منحرفة فيزداد اإلنسان ضبلالً .

التفكر ُب تنوع اغبيواانت والنبااتت واأللوان واألشكال من العلم الذي يدعو -ٗ
إىل خشية هللا تعاىل

أسس
اغبياة

اػبلق 
واؼبلك 
والتدبَت

ن دونو أن ىبلق ولو ذاببة.تفرد هللا تعاىل ابػبلق واإلهباد من العدم  وربدى  م -ٔ
 خلق هللا تعاىل اؼبخلوقات فأتقن خلقها وأحسنو. -ٕ
 خلق هللا تعاىل صبيع األحياء من اؼباء. -ٖ
ىي الطريق  -ومنها األنعام -جعل هللا تعاىل الزوجية ُب صبيع األصناف -ٗ

الصحيح للتكاثر والوسيلة اؼبناسبة لو.
توصيات الدراسة :

دبا يلي : الباحثالدراسة يوصى نتائجو ُب ضوء ما أسفرت عن
 –معاعبة ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة مثل )علم هللا تعاىل  ةتضمُت الغاايت اليت وردت ُب أداة الدراسة ومل ربظ أبي -ٔ
أكرب من التضمُت ُب  ة اىتماماً البعث واغبشر واغبساب( ومنح الغاايت اليت وردت بنسب ضعيفو  -االبتبلء واعبزاءو  –عبادة هللا تعاىل و 

 ؿبتوى ىذه اؼبناىج.
ا اإلفادة من قائمة غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي عند تطوير أو مواءمة ؿبتوى مناىج العلوم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة, وخباصة أهن -ٕ

 ة السعودية.تسهم ُب ربسُت ربط احملتوى ابؼبنظور اإلسبلمي للعلوم الطبيعية ُب اؼبملكة العربي
يراعى فيها االستمرار و  ,وضع منهجية متكاملة لتضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي ُب ؿبتوى مناىج العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة-ٖ

والتتابع.
 تضمُت غاايت البيئة اغبيوية ُب ؿبتوى مناىج إعداد معلم العلوم قبل اػبدمة وبرامج تدريبو ُب أثناء اػبدمة.  -ٗ
إقامة دورات متخصصة ؼبعلمي العلوم ابؼبرحلة اؼبتوسطة لشرح أبعاد غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي وأثرىا ُب حياة الطبلب. -٘

 :مقرتحات الدراسة
إجراء حبوث ودراسات ُب:
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 رآن الكرمي.تقومي ؿبتوى مناىج العلوم ُب اؼبراحل التعليمية األخرى ُب ضوء غاايت البيئة اغبيوية ُب الق-ٔ
وقياس فعاليتها ُب  ,إعداد وحدة دراسية ُب العلوم تتضمن غاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي, وتدريسها لطبلب اؼبرحلة اؼبتوسطة-ٕ

 تنمية الوعي هبذه الغاايت. 
الكرمي.لتعرف مدى تضمينها لغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن  ,تقومي ؿبتوى مقررات إعداد معلم العلوم -ٖ
تقومي مستوى وعي معلمي العلوم بغاايت البيئة اغبيوية ُب القرآن الكرمي.  -ٗ
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مراجع الدراسةمصادر و 
:ادلصادر
.القرآن الكرمي-
السنة النبوية.-
ادلراجع
 ىـ(. اإلسبلم لعصران. الرايض: البيان.ٖٔٗٔ) إدريس, جعفر شيخ -
أسلمة العلوم: فلسفتها ومنهجها. الدوحة, جريدة الراية القطرية. ـ(.ىٛٓٗٔ/ٚ/ٚ)---------- -
م(. واقع ؿبتوى مناىج العلوم اؼبدرسية ُب فلسطُت من منظور إسبلمي. ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية, ٕٔٔٓ) األستاذ, ؿبمود حسن -

ىـ ٖ٘ٗٔ/ٕٔ/٘. اتريخ االسًتجاع, ٕٕٛ-ٜٚٔ, العدد الثاين, ص ص ٜٔمج 
htpp://www.iugaza.edu.ps/ar

زبدة التفسَت. عمان: دار النفائس. ىـ(.ٖٗٗٔ) األشقر, دمحم سليمان -
ىـ(. كبو ثقافة إسبلمية أصيلة. عمان: دار النفائس.ٗٔٗٔ) ------------ -
 العقيدة ُب هللا. عمان: دار النفائس. م(.ٜٜٗٔ) ------------ -
الكرمي والسنة النبوية اؼبطهرة, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية ىـ(. النبات ُب ضوء القرآن ٛٓٗٔابسلوم, جواىر دمحم سرور )-

 الشريعة, جامعة أم القرى. مكة اؼبكرمة.
ىـ(. الثقافة اإلسبلمية, اؼبستوى األول, جدة: دار حافظ.ٖٔٗٔابدحدح, علي عمر, وابجابر, دمحم أضبد )-
دكتوراه غَت منشورة, كلية اللغة العربية, جامعة أم القرى. ىـ(. اغبيوان ُب القرآن الكرمي. رسالة ٘ٓٗٔبغدادي, فوزية يوسف )-

 مكة اؼبكرمة.
ُب ضوء اؼبنظور اإلسبلمي. رسالة ماجستَت  ٜ-ٚم(. ربليل مستوى كتب العلوم للصفوف من ٜٕٓٓالتوييت, سناء أضبد علي)-

غَت منشورة, كلية الًتبية, جامعة صنعاء, صنعاء.
م اغبيوان غَت اؼبأكول ُب العبادات. رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الشريعة, جامعة ىـ(. أحكإٖٗٔالتوهبري, صاحل ضبود ) -

أم القرى. مكة اؼبكرمة.
(. تصور مقًتح حملتوى القراءة العربية ابلصف األول اؼبتوسط ُب ضوء معايَت اإلبداع اللغوي. رسالة ٕٕٔٓجاري, طاىر دمحم)-

اؼبلك خالد. أهبا.ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية جامعة 
ىـ(. أفبل تتفكرون. الرايض: دار طيبة.ٜٕٗٔاعبليل, عبدالعزيز انصر )-
أسس اؼبناىج وعناصرىا وتنظيماهتا من منظور إسبلمي,حقوق النشر ؿبفوظة للمؤلف.  م(.ٕٙٓٓ) جان,دمحم صاحل -
توسطة ابؼبملكة العربية السعودية جملاالت م(. مدى تناول ؿبتوى كتب العلوم اؼبطورة للمرحلة اؼبٕٕٔٓالدغيم, خالد إبراىيم ) -

. ٓٓٔ-٘ٙاؼبنظور اإلسبلمي للعلوم الطبيعية. ؾبلة الًتبية العلمية, العدد الرابع, اجمللد اػبامس عشر ص ص 
م(. تفسَت ابن كثَت. بَتوت: مؤسسة الرسالة.ٕٕٓٓ) الدمشقي, عماد الدين أيب الفداء ابن كثَت-
ىـ(. اإلسبلم وفلسفة العلم. القاىرة: الدار اإلسبلمية للطباعة والنشر.ٕٕٗٔ) رمضان, أضبد السيد علي-
ىـ(. حقوق اغبيوان وأحكامو ُب السنة النبوية صبعا وزبرهبا, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية ٕٛٗٔالربيع, خالد عبدالعزيز )-

أصول الدين, قسم السنة وعلومها, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية.
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ىـ(. مكانة العلوم الطبيعية ُب الًتبية اإلسبلمية. رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية ٜٔٗٔح, عبداللطيف بن عبدالعزيز)الراب-
 الًتبية, قسم الًتبية اإلسبلمية واؼبقارنة, جامعة أم القرى.

عربية السعودية. دراسات م(. اآلايت القرآنية ُب كتب العلوم دبراحل التعليم العام ابؼبملكة الٜٜٛٔزيتون, حسن حسُت ) -
.ٕٔٔ-ٗٚٔ, ص صٙٔ, جٗتربوية, مصر, مج

بَتوت: مؤسسة الكتب الثقافية.  ,ٚكتاب التوحيد. ط ىـ(.ٚٔٗٔ) الزنداين, عبداجمليد عزيز-
(. مدى توافر مكوانت الثقافة الرايضية ُب كتب الرايضيات ابلصفوف العليا من اؼبرحلة االبتدائية. ٕٛٓٓالزبيدي, عوض دمحم) -

سالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد. أهبا.ر 
م(. التفسَت الوسيط. بَتوت: دار الفكر اؼبعاصر.ٕٓٓٓ) الزحيلي, وىبو -
 م(. اؼبنهج اؼبدرسي اؼبعاصر. عمان: دار الفكر.ٕٗٓٓسعادة, جودة أضبد. إبراىيم, عبدهللا دمحم )-
وتنمية اجملتمع, دراسة ربليلية عن الباكستان, سلسة حبوث التعليم اإلسبلمي التعليم اإلسبلمي  .ىـ(ٔٔٗٔسلطان, طلعت ) -

(, مركز حبوث التعليم اإلسبلمي: مكة اؼبكرمة.ٖٔ)
ىـ(. تيسَت الكرمي الرضبن ُب تفسَت كبلم اؼبنان. بَتوت: مؤسسة الراين.ٖٕٗٔ) السعدي, عبدالرضبن بن انصر-
 الًتبية اؼبيدانية وأساسيات التدريس. مكتبة العبيكان: الرايض.. (مٜٜٛٔ)عبداللطيف اغبلييب, ؛ هدياؼبسامل, -
التعليم للحياة وليس لبلمتحاانت. اؼبؤسبر العلمي اػبامس, مناىج التعليم واإلعداد للحياة اؼبعاصرة. . م(ٖٕٓٓ) شحاتو, حسن -

.ٗٚ-ٔٙاعبمعية اؼبصرية للمناىج وطرق التدريس ص ص 
مؤسبر التوجيو اإلسبلمي للعلوم,  -قات توجيو العلوم توجيها إسبلميا, أسباهبا وعبلجهامعو . ىـ(ٖٔٗٔ) طعيمة, رشدي أضبد -

رابطة اعبامعات اإلسبلمية ابالشًتاك مع جامعة الزىر: القاىرة.
 تصور مقًتح ألسلمة اػبطط الدراسية للعلوم اؼبدرسية ُب العامل اإلسبلمي. اؼبركز العاؼبي .ىـ(ٙٓٗٔعطيفة, ضبدي أبوالفتوح )-

للتعليم اإلسبلمي . مكة اؼبكرمة.
ىـ(. تقومي كتاب العلوم اؼبطور للصف األول اؼبتوسط ُب ضوء معايَت اعبودة الشاملة. رسالة ٖٔٗٔعسيبلن, بندر بن خالد )-

ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية, جامعة أم القرى.
اليبو, الرايض: دار أسامة.م(. البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأسٜٜٙٔ) عبيدات, ذوقان, وآخرون-
ىـ(. كبو منظور إسبلمي للًتبية البيئية. رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية, قسم الًتبية ٚٔٗٔالعلياين, سعد ىاشم ) -

اإلسبلمية واؼبقارنة, جامعة أم القرى.
بتدائية ُب ضوء معايَت تعليم م(. تقومي ؿبتوى منهج رايضيات الصفوف األولية ابؼبرحلة االٖٕٔٓالعمري, ظافر سعيد ) -

الرايضيات. رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية, جامعة اؼبلك خالد, أهبا.
م(. معجم أبظباء وألفاظ النبات ُب القرآن الكرمي ودالالهتا وفوائدىا الغذائية والطبية. دار عامل ٕٓٓٓعلى هللا, دمحم إبراىيم ) -

الكتب: الرايض.
ىـ(. شرح ثبلثة األصول. الرايض: دار الثراي للنشر.ٕٗٗٔ) ن صاحلالعثيمُت, دمحم ب-
ىـ(. تفسَت القرآن الكرمي. الرايض: دار ابن اعبوزيٖٕٗٔ)  ------------ -
, حقوق الطبع ؿبفوظة للمؤلف. ٕمصطلحات ُب اؼبناىج وطرق التدريس.ط .م(ٕٓٓٓ) علي, دمحم السيد-
 يس العلوم. القاىرة: دار الفكر العريب.الًتبية العلمية وتدر  .م(ٕٕٓٓ) --------- -
ضباية البيئة من التلوث. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. .م(ٕٗٓٓ) عباس, مصطفى عبداللطيف-
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ىـ(. تطوير مناىج العلوم ُب ضوء االذباىات العاؼبية اغبديثة رؤية مستقبلية. الرايض: دار عامل ٕ٘ٗٔ) الغياض, راشد غياض-
.الكتب

ىـ(. الفكر الفلسفي ُب ضوء اإلسبلم. جدة: خوارزم العلمية.ٕٖٗٔالغامدي, سعيد أضبد ) -
أحباث حول التعليم والًتبية االسبلمية للعبلمة أبو اغبسن الندوي. دمشق: دار ابن كثَت. م(.ٕٕٓٓالغوري, سيد عبداؼباجد )-
ى التحصيل الدراسي لتدريس وحدة دبادة العلوم للصف أثر التدريس ابآلايت الكونية عل. ىـ(ٔٔٗٔالغامدي, دمحم العجي ) -

الثاين اؼبتوسط, رسالة ماجستَت غَت منشورة, جامعة أم القرى.
عقيدة التوحيد وبيان ما يضادىا أو ينقضها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع.  ىـ(.ٖٔٗٔالفوزان, صاحل بن فوزان )-

اإلسكندرية:  اؼبكتبة العصرية.
ىـ(. التوجيهات الًتبوية كبو اغبيوان ُب ضوء الًتبية اإلسبلمية. رسالة ماجستَت غَت منشورة,  ٕٔٗٔ) منصور بن حسنفاسي, -

كلية الًتبية, قسم الًتبية اإلسبلمية واؼبقارنة, جامعة أم القرى.
-ٙ-ٙٔ -ٔٔمكة اؼبكرمة  النظرية الًتبوية اإلسبلمية. حبوث ندوة خرباء أسس الًتبية اإلسبلمية , ىـ(.ٓٓٗٔقطب, دمحم )-

 ىـ, مركز البحوث الًتبوية والنفسية: جامعة أم القرى, مكة اؼبكرمة.ٓٓٗٔ
العلوم الطبيعية ُب ضوء اؼبنهج اإلسبلمي وتوجيهاتو. حبوث ندوة . ىـ(ٓٓٗٔكشمَتي, أمُت صاحل. عبدالوىاب, عثمان أضبد )-

ىـ, مركز البحوث الًتبوية والنفسية: جامعة أم ٓٓٗٔ-ٙ-ٙٔ -ٔٔخرباء أسس الًتبية اإلسبلمية , مكة اؼبكرمة 
القرى, مكة اؼبكرمة.

فلسفة الًتبية اإلسبلمية. بَتوت: مؤسسة الراين. ىـ(.ٜٔٗٔالكيبلين, ماجد عرسان )-
ض.وزارة اؼبعارف, اؼبملكة العربية السعودية, منهج اؼبرحلة اؼبتوسطة للبنُت, الراي .ىـ(ٜٖٔٔاللجنة العليا لسياسة التعليم )-
ىـ(. تدريس العلوم من منظور إسبلمي: الواقع واؼبشكبلت وبعض اغبلول اؼبقًتحة. ؾبلة ٛٔٗٔاحمليسن, إبراىيم بن عبدهللا )-

(.ٕٔٓ -ٔٙٔ(, ص ص )ٔٔجامعة اؼبلك عبدالعزيز للعلوم الًتبوية , اجمللد )
اؼبعلومات الكونية دبقرر العلوم للصف  فعالية مدخل اإلعجاز العلمي للقرآن ُب تدريس م(.ٜٜٗٔ) اؼبراغي, السيد شحاتو-

(.ٓٔالثاين اؼبتوسط وأثره على ربصيل التبلميذ واذباىهم كبو العلوم. ؾبلة كلية الًتبية أبسيوط, اجمللد الثاين, عدد )
نظر م(. ؿبتوى مقررات العلوم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة ُب ضوء اؼبنظور اإلسبلمي للعلم من وجهة ٜٜٗٔمزىر, سعيد بن دمحم )  -

اؼبوجهُت واؼبعلمُت دبدينة الرايض. رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية, جامعة اؼبلك سعود, الرايض.
 م(. منهجية تدريس اؼبواد الشرعية. القاىرة: دار الفكر العريب.ٜٜٜٔمدكور, علي أضبد ) -
رة, قدمت ُب جامعة اإلمام دمحم بن ىـ(. عقيدة التوحيد ُب القرآن الكرمي. رسالة ماجستَت منشو ٕٗٗٔ) ---------- -

 سعود اإلسبلمية, الرايض: مكتبة الرشد.
السعودية للعام  التوجيو اإلسبلمي ؼبقرر العلوم للصف األول متوسط ابؼبملكة العربيةىـ(. ٕٖٗٔ) اؼبقاطي, انصر سفر علي-

أصول الًتبية, جامعة . رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية العلوم االجتماعية, قسم ىـٕٖٗٔ-ٖٔٗٔالدراسي 
اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمية.

 , القاىرة: مكتبة الشروق.٘م(. من آايت اإلعجاز العلمي ُب النبات ُب القرآن الكرمي, جٕ٘ٓٓ) النجار, زغلول-
 م(. تفسَت النسفي. صيدا: اؼبكتبة العصرية.ٜٕٓٓ) النسفي, عبدهللا بن أضبد-
, الرايض: دار عامل الكتب.ٕأصيل والتوجيو اإلسبلمي للعلوم واؼبعارف والفنون,طىـ(. أساسيات التٕ٘ٗٔ) ايعبن, مقداد-

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية


