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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا : "- صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا 

  ).128، 2ج أبو داوود،" (له حتى تروا أنكم كافأتموه
ألهله وردًا للمعروف إلى ذويه، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة األزهر، هذا الصرح اعترافًا بالفضل 

  .واإليمانالعلمي الشامخ، وٕالى جميع العاملين فيها حماها اهللا ورعاها لتبقى دائمًا رافعة لراية العلم والدين 
رسالتي وعلى حسن  عطا درويش إلشرافه على. كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل د

  .توجيهه ورعايته، فجزاه اهللا خيرًا عني وعن العلم والعلماء
أمل الكحلوت لما قدمته لي من نصح وتوجيه، وعلى . دالغالية  لصديقتي  الخاص كما أتقدم بالشكر

  .، ولقبولها االشراف على الرسالةتشجيعها لي إلتمام هذا العمل المتواضع
ادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جهد ووقت ولما قدموه من نصائح وأتقدم بالشكر والعرفان للس
  .سمية أبو هّداف. أأختى الغالية حمدان األغا، و . جمال الفليت، وأ. وتوجيهات، وأخص بالذكر د

الفاضلة إصالح الغنيمي لما قدمته من نصح وٕارشاد، وعلى  األستاذةكما أتوجه بخالص الشكر لمديرتي 
المعلمة : اللغة العربية في مدرسة أم الفحم الثانوية ، ومعلمتيّ تهيئة الجو المناسب لتطبيق أدوات الدراسة

  .منال عبيد، والمعلمة ابتسام حنيف لما بذلتا من جهٍد في المراجعة اللغوية للدراسة
هذه  من جهد إلنجاحلتقدير لزوجي وأبنائي لتحملهم انشغالي عنهم، ولما بذلوه كما أتوجه بخالص الشكر وا

  .، وأخص بالذكر زهرتي الصغيرة هيا، لتحملها الكثير من المهام رغم صغر سنهاالعمل
أتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان له دور من قريب أو بعيد، مباشر أو غير مباشر في ايصال  وأخيراً 

  .ى ما وصلت إليه من نتائج متواضعةهذه الدراسة إل
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  لخص الدراسةم

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم بتطبيقات النانوتكنولوجي وقياس أثره على 

على السؤال  اإلجابةمشكلة الدراسة في  وتتلخصمستوى الثقافة العلمية لطالبات الصف الحادي عشر، 

  :الرئيس التالي

على مستوى الثقافة العلمية لدى  بتطبيقات النانوتكنولوجي ما أثر إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم

  طلبة الصف الحادي عشر في غزة؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 منهاج العلوم للصف الحادي عشر؟ما الموضوعات التي يمكن إثراؤها بتطبيقات النانوتكنولوجي في  .1

  ما صورة المادة االثرائية الخاصة بتطبيقات النانوتكنولوجي لمنهاج العلوم  للصف الحادي عشر؟ .2

 ما مستوى الثقافة العلمية  لطالبات الصف الحادي عشر  بعد عملية اإلثراء؟ .3

اإلثرائية المتضمنة لتطبيقات حيث قامت بإعداد المادة هذه الدراسة المنهج البنائي  اتبعت الباحثة في

، لعينة الدراسة المثرىالنانوتكنولوجي، واتبعت كذلك المنهج التجريبي حيث قامت بتدريس المنهج 

من طالبات الصف  طالبة) 40(واختارت الباحثة عينة قصدية لتطبيق الدراسة، وتمثلت العينة في 

واستخدمت الباحثة العديد من المعالجات اإلحصائية مثل المتوسطات  ،الحادي عشر علوم إنسانية

 صدق االتساق الداخلي، كما استخدمت إليجادرسون الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بي

  .للعينة الواحدة  T-test اختبار

وهذه النسبة %) 73.75(أن مستوى الثقافة العلمية للطالبات وصل إلى وتوصلت هذه الدراسة إلى

  . والذي ُحدد كمعدل مقبول تربوياً %) 70(أعلى من المعدل االفتراضي



 
 ه 

منهاج الثقافة العلمية للصف في  مفاهيم وتطبيقات النانوتكنولوجي نيثة بضرورة تضموأوصت الباح

، وٕاعادة النظر في مناهج العلوم الحالية وتقويمها وتطويرها في ضوء  الحادي عشر علوم إنسانية

  .  مفاهيم النانوتكنولوجي
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Abstract  

This study aimed at investigating the effect of enriching some of the science 

curricula with Nanotechnology applications on the development of science 

literacy for the 11th grade students. 

The main problem of the study is identified in the following question: 

"What is the effect of enriching some of the science curricula with 

Nanotechnology applications on the development of science literacy for 

the 11th grade students?" 

The following questions were derived from the main question: 

1- What are the subjects of science books that can be enriched with 

Nanotechnology applications in the 11th grade?  

2- What is the vision of the enrichment material of the Nanotechnology 

applications in 11th grade? 

3- What will the level of science literacy for 11th grade students be after the 

enrichment process? 

The researcher used the constructive approach to prepare the enrichment 

material and the experimental approach to test it on the sample of the study, 

which consisted of (40) students from 11th grade. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used several statistical 

treatments such as arithmetic means, standard deviations, and  Pearson 



 
 ز 

product-moment correlation coefficient (PPMCC). Morever, T_test was also 

used. 

The study found that the level of science literacy for 11th grade students 

reached (73.75%) which is higher than (70%) as a default rate which is 

educationally accepted, as a result of the enriching process. 

The researcher recommended that science books in the secondary school 

should include Nanotechnology concepts and applications. It is also 

recommended to review, analyze, and evaluate the current science curricula in 

the light of the Nanotechnology concepts.   
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  ل األول ــــــلفصا
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  ل األول ـــــــالفص

  ةــــــــــــــدراســـة الــــــخلفي

  دمةـــــــــــــالمق. 1

بالعقل، اإلنسان في أحسن تقويم، ومّيزه عن باقي المخلوقات  - سبحانه وتعالى –لقد خلق اهللا       

وقد استطاع اإلنسان منذ بداية خلقه أن يطّوع البيئة المحيطة به  ،مما جعله دائم التفكير والتذمر

فكان همه األول أن يؤّمن حاجاته األساسية من  .لصالحه، وأن يتغلب على الظروف والتكّيف معها

فع بجلودها، وعن غذاٍء ومسكن وملبس، فتنقل للبحث عن حيوانات يصطادها ليتناول لحومها وينت

ثماٍر يلتقطها، وستر نفسه من برد الشتاء القارس، وحر الصيف الملتهب بأوراق األشجار وجلود 

ما يتناسب مع رغباته ويحقق بالحيوانات، ولم يتوقف عند هذا الحد فاخترع المنسوجات وحاك ثيابه 

  .تتناسب مع شهواتهكما تحول من مرحلة البحث عن الغذاء إلى مرحلة إنتاج أغذية  ،رفاهيته

وحر الشمس في الصيف،  ،لتقيه من األمطار في الشتاء ؛سكن في بداياته األولى الكهوفكذلك و 

وقد استغل اإلنسان المواد  .المختلفة األشكالوتطّور ليسكن المباني  ،وتأمنه من الحيوانات المفترسة

ف به الحال عند سد حاجاته المحيطة به للحصول على منتجات تعمل على تحسين معيشته، فلم يتوق

  .األساسية، بل أبدع في اكتشاف واختراع طرق وأساليب للترفيه عن نفسه وشغل أوقات فراغه

 ولويبدو الزمن الذي نحياه حاليًا، غير الزمن الذي درسنا عنه، ما أصعب المقارنة بين الزمنين، فاأل

شهد الثورة الصناعية، وما تبعها  خيرتقوده ثورة المعلومات واالتصاالت، واالبداعات المذهلة، واأل

ويمر العالم اليوم بمرحلة تطور علمي سريع ومذهل، يمر . من تطور مهد للحظة الحالية المذهلة

تطورات  دون فرصة لإلبصار المتعمق، واالدراك المتأني لما يحدث من - إن صح التعبير–كالشهب 

  . غيرت مجرى حياتنا بسرعة
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ال مستحدثة تزيد عليه بما تفتح من آفاٍق المتراكم، بل  والثورة العلمية الراهنة هي محصلة تاريخ العلم

إن صح – قد أدى هذا التطور العلمي إلى انكماش الزمان والمكانو  .تنتهي إال لتبدأ من جديد

المريخ على ُبعد دقائق من  فأصبح. س ذلك االنكماش، وحّلت مقاييس جديدة ومرعبة في قيا- التعبير

األرض، وأصبح بمقدور العلم أن يعبر إلى داخل الثانية تفتيتًا وتجزيئًا إلى واحد من مليون على 

أصبح ممكنًا استنساخ الخاليا واألعضاء الحيوية، وفك رموز الشيفرة الجينية و كما  ،منها مليار

  ).7: 2010زويل، (البشرية 

 على  عرفتلي ؛متناهية في الصغرللمادة، بل دقيقة جدا  ومكونات واستطاع أن يصل إلى تركيبات 

 ؛يغّير من خصائص المادةاستطاع أن  التطور ر فيها، ومن خالل ذلكالبنية األساسية للمواد ويغيّ 

 قلليحصل على مواد جديدة بخصائص فريدة تخدم مصلحته في مجاالت حياته المختلفة، وقد أط

طوالها أحجام مواد تصل أعلى هذا العالم الصغير اسم العالم النانوي حيث استطاع أن يصل إلى 

وأطلق على التقنية التي تنتج مواد  ،من المتر مليارنانومتر، والنانومتر هو جزء من ال) 100-1( من

 ثورة القرنن هي صبحت اآلأو " تقنية النانو"وأجهزة جديدة باستخدام هذا المقياس الصغير اسم 

  .)8: 2010االسكندراني، ( الحادي والعشرين

بهذه التقنية بشكل كبير، وذلك ألنها تدخل في العديد من المجاالت من كيمياء، وقد اهتم العالم 

  .هندسة وراثية وغيرهاو  ،طبو زراعة، و بتروكيماويات، و الكترونيات، و هندسة، و أحياء، و فيزياء، و 

األولى مما يعطي فرصة للتنافس لنيل السبق العلمي وخاصة للدول ومازال هذا العلم في بداياته 

  .به إن أعطت اهتماماً  مالعربية لتلحق بركب الحضارة والتقد

بارز للمؤسسات التعليمية من بد من دور ومع التطور الهائل في العلوم والزيادة في الكم والكيف، ال 

ب بفجوة بين الواقع الذي يعيشه وما تقدمه له تطوير وٕاثراء للمناهج الدراسية، حتى ال يشعر الطال

المدرسة، فهو يتعامل مع الهواتف النقالة النانوية، ويسمع ويرى ويقرأ على شاشات التلفاز وشبكات 
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، وتارة يسمع عن المنتجات الذكية من أجهزة تقنية النانواالنترنت عن منتجات تمت معالجتها ب

وُعقد من أجل ذلك العديد من المؤتمرات والتي . مباني دون أن يدري ماهيتهاو مالبس، و الكترونية، 

  .في المناهج الدراسية تقنية النانونادت بضرورة تضمين مفاهيم 

على  ضرورة التوجه لالهتمام  - عالم الكيمياء المصري – ففي مصر أكد الدكتور مصطفى السيد

  .ر اإلمكانيات المناسبة لتنمية البحث العلميبالشباب الباحثين وتنمية قدرتهم العلمية وتوفي

وكان من أبرزها  تقنية النانووفي المملكة العربية السعودية عقدت العديد من المؤتمرات التي تهتم ب

والذي نظمته جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبد " المؤتمر الدولي لصناعات النانوتكنولوجي"

 تقنية النانورياض، حيث دعا المؤتمر ضمن توصياته إلى ضرورة إدخال اهللا للنانوتكنولوجي بمدينة ال

  ).2009: اليوسف(    في المناهج الدراسية للمراحل األولية نظرا لما لهذه التقنية من مستقبل مأمول

ي في مقاٍل نشر له في مجلة االقتصادية االلكترونية على أن لحاقنا ذطارق عبد اهللا الش. وأكد د

يتطلب انقالبًا في عدد من الممارسات الخاطئة في أنظمتنا التعليمية على مختلف  النانوتقنية بركب 

بحيث يتضمن ذلك إعادة النظر في . المستويات بدًءا من التعليم االبتدائي، وحتى الدراسات العليا

لك مقررات وأساليب تدريس مواد العلوم األساسية كالفيزياء والكيمياء واألحياء والرياضيات، وذ

بالتركيز على تعريض الطالب لها بشكل متدرج يسهل عليه تقبلها واستيعابها من المرحلة االبتدائية 

  ).2008: الشذي( إلى الجامعية 

تقنية المؤتمر الفلسطيني الدولي لعلوم ": وفي فلسطين عقدت جامعة النجاح الوطنية مؤتمرا بعنوان

وجامعة ) خضوري(ح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية ، بتنظيم من جامعة النجا"وعلوم المواد النانو

ايريانا شامبين األمريكية، وبتمويل من المعهد القومي األمريكي ومجموعة االتصاالت  –ألينوي

تقنية حيث تناول المؤتمر عدة محاور من أهمها في هذا المقام استراتيجيات نقل ، الفلسطينية بالتل

وأهميتها إلى القطاع التربوي من  تقنية النانووهدف المؤتمر  إلى إيصال ثقافة . وتوظيفها النانو
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كافة  فيجامعات ومدارس في فلسطين، وأكد على دور هذه التقنية في خدمة المجتمع الفلسطيني 

  .)موقع جامعة النجاح الوطنية( المجاالت الصحية والبيئية والزراعية والصناعية وغيرها

ت قد  عقدت كلية العلوم في جامعة بيرزيت أيضا مؤتمرًا يهدف إلى عرض النشاطات البحثية وكان  

في الجامعات الفلسطينية وٕاثارة االهتمام المجتمعي  تقنية النانوومناقشة واقع وتحديات موضوع 

واشتمل المؤتمر على محاضرات ومعرض لوحات في مختلف المواضيع ذات الصلة، . بالموضوع

موقع شركة . (وأبعاده البيئية والمجتمعية تقنية النانوإلى حلقة نقاش مفتوح حول أهمية علم  باإلضافة

  ).2011جوال، 

من هنا نجد االهتمام الكبير في هذا المجال على المستوى العربي ناهيك عن اهتمام العالم بأسره 

  .بهذه التقنية، وكثرت األصوات المنادية إلدخالها ضمن المقررات الدراسية

وعليه، وبناًء على ما سبق، ظهرت الحاجة الماسة إلدخال بعض المتغيرات في محتوى مناهج العلوم 

محاولة إلثراء الموضوعات التي أصبحت قديمة،  الفلسطينية؛ لتتالءم مع ثورة النانو، وذلك من خالل

ررات الدراسة إن لم يضف إليها عنصر التطور القادم من تطبيقات تقنية النانو، وهذا كان احد مب

الحالية، والذي يتلخص في محاولة إلثراء منهاج العلوم للصف الحادي عشر بتقنيات النانو، محاولة 

  .من الباحثة للوصول بالطالب لواقع علمي متجدد قريبًا نوعًا ما مما يطرح في مناهج الدول المتقدمة

قات النانو على مستوى الثقافة وتقوم هذه الدراسة أيضا على تقصي أثر إثراء مناهج العلوم بتطبي

المواد المستخدمة في و  التطبيقات العلمية للطلبة، حيث يتم توضيح مفهوم تقنية النانو، وبعض

لموضوعات علمية محددة من الكتاب  المنتجات واألجهزة النانوية وذلك من خالل تجهيز مادة إثرائية

  .الثقافة العلمية لعينة الدراسةعلى مستوى ، وقياس أثر دراسة هذه المادة المقرر

إثراء الثقافة العلمية للطلبة،  بهدف تقنية النانوهذه الدراسة على إثراء مناهج العلوم بتطبيقات  موتقو 

لمواد المستخدمة في المنتجات واألجهزة النانوية من اوبعض  تقنية النانويتم توضيح مفهوم  ثحي



 
6 

دراسة هذه المادة على مستوى الثقافة العلمية لعينة الدراسة  وقياس أثر، خالل إعداد مادة إثرائية

بالمزيد من الخبرات والمعلومات في إثراء وتطوير المناهج  اإلمكانوالوصول إلى نتائج لتساهم قدر 

  .التعليمية

  ة ـــــــــمشكلة الدراس. 2

رة التربية والتعليم سنوات كمعلمة في وزا) 10(انبثقت مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة لمدة 

العليا  األساسيةالعالي، تنقلت من خاللها ما بين مناهج العلوم ومناهج التكنولوجيا للمرحلتين 

اهتمام العالم  الحظتوالثانوية، ومن خالل متابعة الباحثة ألخبار العلوم والتكنولوجيا المتواصلة 

مع مالحظتها لقصور المناهج عن تقديم ولو  اً ، تزامنبتقنية النانو - للنظربشكل ملفت  –بأسره 

، بالرغم من انتشار المنتجات النانوية فيما حولنا، وكذلك تقنية النانوو تطبيق واحد يتعلق بأمصطلح 

شبكة االنترنت وبشكل كبير، فال تكاد تخلو على شاشات التلفاز و  تقنية النانوانتشار مصطلح 

  .التقنية لكبرى من خبر عن تلكا اإلخباريةللمحطات  اإلخباريةالنشرات 

الجهود المتزايدة التي تُبذل عالميًا في السنوات األخيرة : ما زاد الباحثة إصرارًا عدة أمور منهامو 

المؤتمر الذي ُعقد في جامعة النجاح الوطنية والذي و ؛ في المناهج الدراسية تقنية النانوبغرض إدخال 

في  تقنية النانو إدخالجاءت للباحثة فكرة ف. في المناهج الدراسية تقنية النانونادى إلى إدخال 

ه، والذي يراه من بين المدرسة  والواقع الذي يعيشالفجوة ب اهج الدراسية لكي ال يشعر الطالبالمن

وعليه جاءت  فكرة إثراء موضوعات علمية من كتاب الثقافة العلمية . المرئي يومياً  اإلعالمخالل 

  .للصف الحادي عشر بتطبيقات النانو، وتقصي أثرها على مستوى الثقافة العليمة للفئة المستهدفة
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  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التاليو 

على مستوى الثقافة العلمية  النانوتكنولوجي بتطبيقات ما أثر إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم

  لدى طلبة الصف الحادي عشر في غزة؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

للصف الحادي  منهاج العلومما الموضوعات التي يمكن إثراؤها بتطبيقات النانوتكنولوجي في  .4

 عشر؟

النانوتكنولوجي لمنهاج العلوم  للصف الحادي  اإلثرائية الخاصة بتطبيقاتما صورة المادة  .5

  عشر؟

 بعد عملية اإلثراء؟ الصف الحادي عشر طالبات ل مستوى الثقافة العلمية ما  .6

  ةـــــــــالدراس يــــــةفرض. 3

كمعدل افتراضي  )%70(يصل مستوى الثقافة العلمية لطالبات المجموعة التجريبية عن ال 

 .بعد عملية اإلثراء )α≤ 0.05 (مقبول تربويًا عند مستوى داللة 

  ةــــــــــداف الدراســــــــأه. 4 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق التالي

 .تقنية النانوبتطبيقات   لطلبة الصف الحادي عشرإثراء الثقافة العلمية  -1

إعادة صياغة المناهج العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي المتسارع وخاصة في مجال  -2

 .تقنية النانو
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  ة ــــــــــة الدراســـــــــــــأهمي. 5

  :ترجع أهمية الدراسة الحالية في أنها قد تفيد في

 . ضمن خطط التطوير تقنية النانوالقائمين على تطوير المناهج في إدخال مفاهيم  ةساعدم .1

توجيه أنظار الباحثين إلى إجراء دراسات مماثلة على المقررات األخرى للعمل على تطوير   .2

 .تقنية النانوق بركب الثورات العلمية وخاصة في مجال اوتدوير المناهج للح

تعتبر الدراسة الحالية هي األولى والتي تجمع مجال النانو والتربية، وهذا ُيكسب الدراسة أهمية  .3

 . خاصة، لدورها في إثراء المكتبة العربية بهذا النوع من الدراسات

  ةــــــــــدود الدراســـــــــح. 6

  :الدراسة على اقتصرت

للصف الحادي عشر علوم إنسانية المقرر في  الثقافة العلميةمنهاج بعض موضوعات إثراء  -1

  .تقنية النانوببعض تطبيقات  م2012/2013العام 

عشر علوم إنسانية من مدرسة أم الفحم الثانوية للبنات في  الحاديعينة من طالبات الصف  -2

  .طالبة) 40(شمال غزة  والبالغ عددها 

  .م2012/2013 لمدة ثالثة شهور في العام الدراسيتطبيق التجربة  -3

  .استخدام اختبار الثقافة العلمية بجانبيه المعرفي والوجداني -4
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  :ةــــــــــالدراس مصطلحات. 7

  : دراسة عدة مصطلحات تتعلق بطبيعة الدراسة يمكن تعريفها على النحو التاليوردت في هذه ال

  ج ـــــــــراء المنهــــــإث 7.1

أو إضافات فيه تكمل نواقص معينة  ،المنهج أو إحداث زياداتإثراء المنهج يعني إغناء         

وطرائقه للوقوف على  ،وأهدافه ،اكتشفها المربون في أي من عناصره نتيجة تحليل المنهج بمفرداته

  .)5: 1989 بلقيس وشطي،(ة لفجوة بينه وبين األهداف المنشودا

أو تعديل في عنصر من عناصر المنهج  ،عملية إضافة :على أنهإجرائيًا وتعّرفه الباحثة       

، ويحدث نتيجة التقليديخارج عن المألوف في المنهج  لالهتماممثير  ىبحيث تتصل بمحتو 

نقص في أحد عناصره أو نتيجة لظهور غموض في أي من أهدافه، محتواه، األساليب  الكتشاف

  .والوسائل المستخدمة في تنفيذه وفي أدوات التقويم ووسائله

  :منهـــاج العــــلــــوم 7.2

للفرع ) كيمياء، فيزياء، أحياء(ُيقصد بمنهاج العلوم للصف الحادي عشر، أي من المناهج العلمية 

  .لفرع العلوم اإلنسانية )، تكنولوجياالثقافة العلمية(العلمي، و

سبته لموضوع وتناولت الباحثة في هذه الدراسة منهاج الثقافة العلمية لفرع العلوم اإلنسانية لمنا

  .الدراسة

  )النانوتكنولوجي( تقنية النانو 7.3

 ،على أنها تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تفّهم تقنية النانو) 2009( االسكندرانيعّرف 

مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق مواد النانو  ،ودراسة العلوم النانوية تفهمًا عقالنيًا وٕابداعياً 
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بهدف الحصول  ؛وٕاعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها ،بنيتها الداخلية والتحكم في

  .على منتجات متميزة

التي تتعامل مع  مواد وأدوات في الحجم النانوي الذي يتراوح لتقنية على أنها ا إجرائياً  الباحثة هاوتعرف

مواد وأجهزة جديدة  إنتاجبهدف ؛ المتروالنانومتر هو جزء من المليار من نانومتر، ) 100-1(   بين

علم جديد من العلوم  تقنية النانوبخصائص فريدة ومميزة، تستخدم في المجاالت المختلفة، وال تعتبر 

   .والهندسة، لكنها طريقة جديدة للرؤية والدراسة

  :الثقافــــــــــة العلميــــــــــــة 7.4

القدر المناسب من المعارف والمهارات واالتجاهات العلمية على أنها ) 35: 2001( يعرفها الخالدي

الالزمة للطالب حتى يستطيع التعامل بذكاء مع ذاته وزمالئه واألشياء المحيطة به واألحداث البيئية 

  .ومشكالت الحياة اليومية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

المناسب من المعارف والمهارات العلمية واالتجاهات  أنها القدرتعرف الباحثة الثقافة العلمية على 

نحو العلم والتكنولوجيا التي يحتاجها الطالب لمواجهة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة في 

  .المجتمع والتي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشكالته اليومية

من خالل اختبار الثقافة العلمية ببعديه المعرفي وُيقاس مستوى الثقافة العلمية في هذه الدراسة 

 ةوالوجداني، وسيكون متعذرًا على الباحثة قياس البعد المهاري، لقصر مدة التدخل والحاجة إلى مراقب

  .لصيقة
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  انيـــل الثـــــالفص

  ير ــــــار النظـــــطاإل

  

 ةــدراسيــاهج الــــراء المنــــــإث

  

  وـــــــــــــالنانة ــــــــــتقني

 

  ةــــــــــــة العلميــــالثقاف
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  انيــــــل الثــــلفصا

  ريـــــــــار النظـــــــــــاإلط

  :دراسيةــاهج الــالمنراء ــإث. 1

لحالي، وخاصة مع اُتعد عملية إثراء المناهج الدراسية عملية مهمة وضرورية في عصرنا       

عد المنهج من أهم الوسائل العلمية الحديثة في كافة مجاالت الحياة، حيث يُ التطورات والتغيرات 

المدرسية المستخدمة في مواكبة تلك التغيرات، مما يفرض على واضعي المنهج أن يطوروا فيه 

بحيث يستوعب المتغيرات ليس في المجتمع لوحده، وٕانما في العملية التربوية بأكملها، وذلك لتواكب 

  .هذا العصرالمناهج روح 

  :مفهوم اإلثراء 1.1

  ).المعجم الوسيط( ر، وأثرت األرض أي كثر ثراها ثُ من ثرا، ويقال ثرا المال أي كَ : لغة اإلثراء

تكمل نواقص معينة اكتشفها  ،فيه أو إضافاتٍ  أو إحداث زياداٍت  ،يعني إغناء المنهج وٕاثراء المنهج

للوقوف على الفجوة بينه  ؛تحليل المنهج بمفرداته وأهدافه وطرائقه ،المربون في أي من عناصره نتيجة

  .)5: 1989 بلقيس وشطي،(وبين األهداف المنشودة 

بأنه عملية عالجية محددة جاءت استجابة لقصور معين، وأنه يتم ) 10: 2007( وتعرفه النادي

  .بزيادة كمية ونوعية لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج

فعرفا إثراء المنهج بأنه عملية محدودة تهدف إلى تسهيل حدوثه ) 426: 2001 ،ومطراألستاذ (أما 

  .أو التأكد من فاعليته في مجال معين

 نشوان،(وتتناول عملية إثراء المناهج كافة العناصر بشكل متوازن دون أن يطغى جانب على آخر 

1992 :5.(  
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لهذا المحتوى من تأثير كبير في تشكيل  لماعلى المحتوى الدراسي،  وتتركز عملية اإلثراء غالباً  

خبرات المتعلم، وفي تصميم أنشطة التعليم والتعلم التي تعد وسيلة لتحقيق األهداف التربوية المرغوب 

  .)231: 1987 ،عميرة(فيها 

وترى الباحثة أن عملية إثراء المناهج هي عملية إضافة أو تعديل في عنصر أو عدة عناصر من 

         بحيث تتصل بمحتوى مثير لالهتمام خارج عن المألوف في المنهج العاديعناصر المنهج 

حيث قامت الباحثة بإضافة بعض تطبيقات تقنية النانو إلثراء منهاج الثقافة العلمية  .أو التقليدي

  .للصف الحادي عشر؛ لمواكبة الثورات العلمية الراهنة

نقص في أحد عناصر المنهج، أو نتيجة لظهور  الكتشافنتيجة يأتي وذلك ألن اإلثراء في المنهج 

غموض في أي من عناصره من أهداف ومحتوى وأساليب ووسائل مستخدمة في تنفيذه وكذلك في 

  .أدوات التقويم ووسائله

  راءــــداف اإلثــأه 1.2

إلى تجويد المنهج وتحسينه ) 432- 431: 2001(ومطرإثراء المنهج كما يراه األستاذ يهدف      

بزيادة فاعليته أو التقليل من الوقت أو الجهد المبذول في تحقيق أغراضه أو تثبيت آثاره، وتتعدى 

  : جوانب وأغراض اإلثراء لتشمل ما يلي

  .األمثلة إلى حد معين سهل بناء المفهوماإلثراء لبناء مفهوم، فكلما كثرت  -1

  .ساعد ذلك في نمو المفهوم - اتساعًا وعمقاً  –فكلما كثرت األمثلة ، اإلثراء لنمو المفهوم -2

  .اإلثراء للتدرج في التجريد أو التبسيط أو إدخال متطلبات مسبقة لجعل الموضوع أكثر وضوحاً  -3

  .اإلثراء لتوظيف المعلومات في الحياة -4

  .اإلثراء لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين -5

  .وة تنظيم المنهاج وتسلسل خبراتهاإلثراء لسد فج -6
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في أن اإلثراء ضروري في عصر الثورة المعرفية ) 14 :2010( وتتفق الباحثة مع أبو فودة

هنا مواكبة التطور العلمي الحديث واكتساب مفاهيم علمية جديدة ذات المتالحقة، ويكون الغرض 

بالمتغيرات وكل ما هو جديد في الحياة العلمي وتنمية الثقافة العلمية والوعي عالقة بالمحتوى  

المعلومات أو المهارات بما يعزز لدى الطالب ، إلى جانب زيادة أو تكثيف تقديم ومحيط بالمتعلم

  .اكتسابها

  :راءـــــمستويات اإلث 1.3

عدة مستويات لإلثراء تبعًا للحاجة، فقد يكون ) 433- 432: 2001( ويضع األستاذ ومطر         

  .الدولة أو على مستوى محلي أو على مستوى فرديعلى مستوى 

  :اإلثراء العام �

           ويتم على مستوى الدولة أو الكيان الشامل نتيجة الحاجة الوطنية إلدخال عنصر تربوي جديد     

الجهود  ع، ويتم هذا اإلثراء بمساعدة الخبراء وتوزيئأو لتوصية داخلية أو خارجية أو وحدة تغير طار 

  .لتعليمها إرشاداتعلى المدارس مع 

  :اإلثراء المحلي �

وضمان مثل هذا النوع ويتم في أقاليم محددة من الدولة أو في مناطق معينة بالتعاون لتنظيم      

من اإلثراء من خالل جهود المشرفين التربويين والنشرات المحلية والدورات التدريبية أثناء الخدمة، وقد 

  .سيطة لبيان كيفية اإلثراء توزع على معلمي المادةتعد مذكرات ب

  :اإلثراء الفردي �

   ويتم في حجرة الفصل دون اتفاق مسبق بين مجموعة من المعلمين ودون استعداد جماعي      

أو إعداد متفق موحد، وهو يتصل بتفريد وتفعيل التعليم وتقليل الفاقد في العملية التعليمية، وهنا يعد 
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أو بمشاركة الطالب أو الخبراء أو المختصين بإثراء هذا الموضوع من خالل فيلم أو المعلم منفردًا 

  .محاضرة أو موضوع شفوي أو مطبوع

  :شروط اإلثراء الجيــد 1.4

          :عددا من الشروط لإلثراء الجيد وهي كالتالي) 434: 2001(ومطر  األستاذأورد      

 . قصور به جانب معالجة أو، نقص استكمال أو ثغرة لسد وظيفًيا اإلثراء يكون أن  -1

 والمحتوى األهداف: األربعة المنهج عناصر بين اً ومترابط الً ومتكام الً شام اإلثراء يكون أن -2

 التي العناصر في تغييًرا يتطلب المنهج عناصر من عنصر أي في يريتغ وأي والتقويم، واألنشطة

  . بعده تأتي

 خالل ومن تجريبه، عملية خالل ومن المنهج بناء خالل من تتم وهي مستمرة عملية اإلثراء -3

  .تنفيذه

 المحتوى تنظيم حيث من المناسب الموقع في تتم أن ينبغي محدودة جزئية بنائية عملية اإلثراء -4

 كان ربما بل المدرسي الكتاب في تزرع أن الضروري من وليس إضافية تكون أن ويمكن والخبرات،

  . والفردي المحلي اإلثراء سيما وال الكتاب إلى إضافتها عدم ريو الضر  من

 وال يقف اإلثراء الجيد عند حد إغناء المنهج بزيادات تكمل نواقص فيه بل تستمر خالل عمليات

   . وتنفيذ وتجريب بناء من المختلفة المنهج

  ر ــويـــوم التطــمفه 1.5

  ) المنجد( التغيير أو التحويل من طوٍر إلى آخر : التطوير لغة

  هجــوير المنــــتط 1.6

األهداف : عد تطوير المنهج عملية عقلية منظمة إلحداث تغييرًا إيجابيًا في عناصر المنهجيُ      

إعداد : بالمنهج مثلوأساليب التقويم، والعوامل ذات الصلة  والمعرفة المنهجية، وأنشطة التعلم والتعليم
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 المعلم، واإلدارة المدرسية، واإلشراف التربوي بهدف تحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية

  ).318: 2001األستاذ ومطر، ( وبطريقة اقتصادية في الوقت والجهد والكلفة 

تصحيح  ويعتبر التطوير عملية من عمليات هندسة المنهج يتم فيها تدعيم جوانب القوة ومعالجة أو

نقاط الضعف في كل عنصر من عناصر المنهج، تصميمًا وتنفيذًا، وفي كل عامل من العوامل 

      المؤثرة فيه والمتصلة به، وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير محددة وطبقًا لمراحل معينة 

  ).293: 2000مرعي والحيلة،(

تهدف إلى الكشف عن واقع المناهج وما فالتطوير للمنهج يقوم على تقويم المنهج من خالل بحوث 

، شوق(يعتريها من ضعف وأن تحدد المدى الذي وصل إليه المنهج في تحقيق األهداف المرجوة 

1995 :30(.  

وترى الباحثة أن تطوير المنهج هو عملية دراسة للمناهج الدراسية وتحليلها وٕاعادة بنائها وفقًا 

أو النفسي والتي ُتعد من  االقتصاديأو  االجتماعيتوى اء على المسو لمتغيرات تطرأ في المجتمع س

   .أهم مبررات التطوير

  : بين اإلثراء والتطوير االختالف 1.7

تعتبر عملية اإلثراء عملية فردية أو جماعية محدودة يقوم بها الموّجه أو المعلم أو المشرف أو     

أثناء تعاملهم مع المنهج ومع تالميذهم هؤالء مجتمعين بحسب استشعارهم للثغرات أو المشكالت في 

  ) 19: 1996 دياب،(في بيئة معينة 

غير فردية في أي حال من األحوال، فتطوير المنهج التربوي مسئولية عامة أما التطوير فهو عملية 

ويقوم بها األفراد والجماعات بتكليف  واالقتصاديةوالسياسية  واالجتماعيةتتوالها المؤسسات التربوية 

من تلك المؤسسات وفي ضوء فلسفة تربوية جديدة أو مستحدثات طرأت على المجتمع أو على 

  .)17-16: 2010فودة،  أبو(مفهوم اإلنسان أو على طبيعة المعرفة المنهجية واستدعت التطوير 
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أن إثراء المنهج عملية محدودة  المحدودية والشمولية حيثف اإلثراء عن التطوير من حيث تلويخ

كشف بالمقام األول، أما التطوير فهو عملية عالجية شاملة وجذرية، فاإلثراء يتناول الجزئيات التي تُ 

   .)20: 1997اللولو، (فيها الثغرات أو المظاهر التي تظهر فيها بعض العيوب والمشكالت 

تطوير واحدة في المنهج يلزمها عدد ال بأس به وهناك تداخل بين عملية اإلثراء والتطوير، فعملية 

من عمليات اإلثراء المتنوعة في شتى جوانب المنهج، بحيث ُتضم إلى بعضها مجتمعة لتكّون هذا 

   .)15: 2008شعث، (المنهج المطور 

  : الفروق األساسية بين اإلثراء والتطوير في التالي) 14: 1997(وقد حددت اللولو 

حيث يقوم اإلثراء على تحليل المنهج بينما يقوم التطوير  :كل منهماالمتطلبات السابقة ل - 

 .على تقويمه

حيث أن اإلثراء قد يكون فرديًا يقوم به المعلم أو الخبراء أو  :الجهة المسئولة عن كل منهما - 

المشرفون، وقد يكون جماعيًا بمشاركة هؤالء مجتمعين، بينما التطوير عملية جماعية شاملة 

 .كمؤسسات التربية وغيرها المختلفةؤسسات تتوالها الم

فاإلثراء يتم من خالل إغناء المنهج وٕاحداث الزيادات  :الطريقة التي يتم بها كل منهما -

فيه تم اكتشافها بعد تحليل المنهج، بينما التطوير يتم التي تكمل نواقص معينة  واإلضافات

  وغيرها االستبدالبأساليب مختلفة منها اإلضافة، الحذف، التعديل أو 

 Nanotechnology) تقنية النانو(النانوتكنولوجي  .2

شهد العالم في نهاية القرن العشرين تطورًا سريعًا في العلوم التكنولوجية، وذلك بعد                

جعلت التنافس بين الدول الصناعية كبيرًا،  ثورة الكترونية،إلى إحداث اختراع الحواسيب التي أدت 

في التغلغل داخل العوالم الصغيرة المكّونة للمادة ) الميكروسكوب(وقد ساهم اختراع المجهر 
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فأصبحت أكثر وضوحًا، واستطاع اإلنسان أن يتعمق داخل تلك العوالم من عوالم حية تشمل 

  .ناصر المادة ومكوناتها من ذرة وجزيئاتتشمل ع ةالكائنات الحية ومكوناتها، ومن عوالم غير حي

مجاهر لديها قدرة أكبر  اختراعفي وقد تطورت المجاهر عبر األزمنة المختلفة من خالل التنافس 

فبدأت من العدسة المكبرة إلى المجهر البسيط فالمركب فالضوئي وااللكتروني   ،على تكبير األجسام

  .وغيرها

الفيزياء الحديثة والخاصية المزدوجة لإلشعاع  اكتشافففي بدايات القرن العشرين ومع         

أصبح الكهرومغناطيسي والجسيمات المادية ونظرية الكم التي تدرس األجسام على المستوى الدقيق، 

عالية جدًا تصل إلى مئات آالف المرات، ومن هذه المجاهر لها قدرة تكبير هر اباإلمكان تصميم مج

، والمجهر اإللكتروني Scanning Electron Microscope (SEM) المجهر االلكتروني الماسح

 Scanning والمجهر النفقي الماسح Transmission Electron Microscope (TEM) النافذ

Tunneling Microscope (STM) ومجهر القوة الذرية Atomic Force Microscope 

(AFM)،  أدى بدوره إلى ظهور ما يسمى والتي ساعدت في دراسة المواد على المستوى الذري مما

  ).النانوتكنولوجي(بتقنية النانو 

  : مفهوم النانو 2.1

 )Nano( كلمة النانو هي بادئة منحوتة من اللغة اليونانية القديمة وتعني القزم 

  .)17: 2010االسكندراني،(

ومن أجل فهم مقياس النانو، نحن بحاجة إلى معرفة 

  :الوحدات المستخدمة في قياس وتحديد أبعاد المواد

أي أن النانومتر يساوي جزء من مليار جزء  من المتر، 

  متر 2-10  السنتيمتر
  متر 3-10  المليمتر

  متر 6-10  الميكرومتر
  متر 9-10  النانومتر
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المقياس أصغر من طول موجة الضوء وبمعنى آخر أن المتر يحتوي مليار جزء من النانومتر، وهذا 

  .نمرة من سمك شعرة اإلنساألف قل بمائة أالمرئي، و 

  :مفهوم التكنولوجيا 2.2

لوجدناه إغريقيًا قديمًا، وهي مشتقة من ) Technology(لو تتبعنا أصل كلمة تكنولوجيا           

وتعني دراسة، أي أن تكنولوجيا تعني تنظيم ) Logos(الفنية، وارة وتعني المه) Techne(كلمة 

أن التكنولوجيا هي دراية كيفية ) 235: 2000(ويرى عسقول  .)6: 2003عسقول،(المهارة الفنية 

  .ورفاهيته اإلنسانوضع المعرفة في االستخدام العملي لتوفير ما هو ضروري لمعيشة 

المعارف لصنع وٕانتاج أشياء هادفة أو أن التكنولوجيا هي تطبيق ) 33: 1988(ترى اليونسكوو 

مفيدة، وهي تعبر عن قدرتنا الستخدام مواردنا لفائدة البشرية، وهي بذلك تتوخى إيجاد طرق جديدة 

بأن التكنولوجيا هي ) 40: 2008(ويرى الفرع  .مين حاجاتنا ورفاهيتناتأأفضل لحل القضايا و 

ما نتج عنها من أجهزة ومعدات وآالت متطورة التطبيقات العملية للعلوم في شتى مجاالت الحياة و 

  .استخدمت لرفاهية اإلنسان والمجتمع

مما سبق نجد أن التكنولوجيا هي الجانب العملي والتطبيقي للمعارف والعلوم والذي يحقق الفائدة 

 والرفاهية لإلنسان من طرق وأساليب وأجهزة ومعدات جديدة، تتناسب والتزايد المعرفي السريع والهائل

، افي عصرنا الحالي، وال تتوقف التكنولوجيا عند األدوات واألجهزة المعقدة كالحاسوب والسيارة وغيره

  .وٕانما تشمل أيضًا األدوات البسيطة كالورق واألقالم والخيوط كذلك
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  Nanotechnology) تقنية النانو(مفهوم النانوتكنولوجي  2.3

لقد استطاع اإلنسان بعد اختراع المجاهر الحديثة مثل مجهر القوة الذرية والمجهر               

النفقي الماسح والمجهر االلكتروني الماسح من رؤية ودراسة األجسام على المستوى الذري الدقيق، 

كما ساعد ذلك في تغيير هيكلة وترتيب ذرات المادة، مما نتج عن ذلك مواد جديدة بخصائص 

تمّكن من تصغير المادة للحجم النانوي بطرق مختلفة، والحظ العلماء أن خصائص بعض فريدة، ما 

المواد تتغير عند تصغيرها للحجم النانوي، وقد استغل العلماء هذه الخصائص في إنتاج مواد وأجهزة 

  .مصطلح النانوتكنولوجي أي تقنية النانو أو المنمناتوأدوات تخدم البشرية وهو ما أطلق عليه 

على أنها معالجة ومالحظة المواد بمقياس  تقنية النانو) 206:  2009( وقد عّرف السايح وهاني 

فقد عرفها على أنها التقنية التي تتعامل على المستوى النانوي من ) 113: 2008( باشاأما  .النانو

جيا الجزيئية الصغر باستخدام الطرق الحديثة جدًا في علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة والبيولو 

على أنها تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على  تقنية النانو) 2009( االسكندراني هاكما عّرف .وغيرها

عقالنيًا وٕابداعيًا مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق مواد تفّهم ودراسة العلوم النانوية تفهمًا 

وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها بهدف الحصول النانو والتحكم في بنيتها الداخلية وٕاعادة هيكلة 

علم جديد من العلوم  تقنية النانوتستخدم في المجاالت المختلفة، وال تعتبر  على منتجات متميزة

) تقنية الصغائر(يستخدم بعض الكتّاب أحيانًا مصطلح و . طريقة جديدة للرؤية والدراسة بلوالهندسة، 

رغم عدم دقته، فهو ال يحدد مجاله في المقياس النانوي أم الميكروني،  تقنية النانوللتعبير عن 

  .Particlesإضافة إلى التباس كلمة صغائر مع جسيم أم جسيمات 

المقياس النانوي بحد ذاته، وٕانما نقصد بها التقنية التي تتعامل مع جسيمات  تقنية النانوقصد بنوال 

هزة بكفاءة عالية، وال يعني ذلك أن األدوات واألجهزة يكون لمقياس بهدف إنتاج مواد وأدوات وأجابهذا 

يدخل في تركيبها جسيمات نانوية، مثل الهواتف النقالة قد حجمها في الحجم النانوي أيضًا، بل 
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تي تها الافي صناعة شاشاتها الغير قابلة للخدش، وكذلك في بطاري تقنية النانووالتي تدخل  الذكية، 

والتي يدخل في مواد بنائها مواد  االرتفاعتها، وأيضًا المباني الشاهقة امعالجيطول عمرها، وفي 

  .بالحجم النانوي تتميز بالقوة والمتانة والقدرة على التحمل مثل أنابيب الكربون النانوية

للحجم النانوي فقط وٕانما إلى تغّير خصائص المواد عند تصغيرها للحجم  تقنية النانووال ترجع أهمية 

نانومتر، واكتسابها خصائص جديدة ومميزة مثل تغّير لون بعض المواد  )100- 1( نوي ما بينالنا

د تكتسب قوة ومتانة أكبر وجعل المواد الغير مّوصلة للكهرباء تصبح فائقة التوصيل وبعض الموا

ها أهميتها من خالل زيادة المساحة السطحية للمواد عند تصغير  تقنية النانووكذلك تكتسب . وغيرها

  .تفاعلها مع البيئة المحيطة مساحة سطح  للحجم النانوي، مما يزيد من

وتتفوق تقنية النانو في كونها التكنولوجيا الوحيدة ذات الوظائف واالستخدامات المتعددة، إذ يمكن 

 توظيف منتج واحد من منتجاتها النانوية في أكثر من مجال تطبيقي مما يقلل من تكلفة اإلنتاج

  ). 63، 2012 :حجازي(

  عن تقنية النانونبذة تاريخية  2.4

من غير المعروف بداية استخدام اإلنسان للمادة ذات الحجم النانوي، لكن إحدى            

المقتنيات الزجاجية الموجودة في المتحف البريطاني تؤكد أن صانعي الزجاج قبل حوالي ألفي عام 

 ضويان،الالصالحي و (  للتلوين دون أن يدركوا ماهيتهااستخدموا حبيبات الذهب النانوية الغروية 

2007 :17(.  

تصورا خالقا عن إمكانية تغيير خواص  R.Feynmanأعطى العالم ريتشارد فينمان 1959ففي عام 

يمكننا عمل الكثير في " :وذلك خالل محاضرته بعنوان. أي مادة عن طريق إعادة ترتيب ذراتها

والتي كانت الشرارة األولى لتفجير " There is plenty of rooms at bottom األبعاد الصغيرة

   .(Feynman, 1959)تقنية النانو ثورة 
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  تقنية النانوعليها لقب  Norio Taniguchiأطلق العالم الياباني نوريو تانيجوتشي  1974في عام 

Nanotechnology  لتكون تكنولوجيا التصنيع األولى للقرن الواحد والعشرين ومعيارا لتقدم األمم

  .)30: 2012 حجازي،(

 Heinrich Rohrerوهينريك روهرير  Gerd Binnigاخترع العالمان جيرد بينيج  1981وفي عام 

وهو جهاز يقوم بتصوير  ، Scanning Tunneling Microscopeالميكروسكوب النفقي الماسح 

  .)22: 2007 ضويان،الالصالحي و ( جسام بحجم النانواأل

أول بحث في موضوع يتعلق تطبيقات  Eric Drexlerنشر العالم اريك دريكسلر  1986وفي عام 

  .(Drexler, 1986)النانو 

من اكتشاف أنابيب الكربون  Sumio Lijimaتمكن البروفيسور سوميو ليجما  1991وفي عام 

  .تقنية النانوالنانوية والتي أسهمت بشكل فّعال في تطور 

تم اكتشاف ترانزستور أنابيب الكربون النانوية من قبل مجموعة من الباحثين في  1998وفي عام 

، حيث يلعب ترانزستور أنابيب الكربون النانوية دورًا كبيرا في مجال  Delftجامعة ديلفت

  .نياتااللكترو 

تمكن العالم الفلسطيني منير نايفة من تصنيع عائلة من حبيبات السيلكون أصغرها  2000وفي عام 

باستخدام الذرات المفردة،  "P" حرف بجانبهوهو العالم الذي رسم صورة لقلب  ،نانومتر 1ذات قطر 

  .)23: 2007 ضويان،الالصالحي و ( في اإلشارة إلى حبه لفلسطين

 Nanomaterialsالمواد النانوية  2.5

  .نانومتر) 100- 0.2(عرف المواد النانوية على أنها المواد التي تتراوح مقاييس أبعادها بين تُ         

  :ويجب أن ننوه هنا إلى التالي
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نانومتر سيخرج من التعريف كثيرا من المواد واألجهزة ) 100- 0.2(إن تحديد المقياس  - 

  .الدوائيةوخاصة المواد 

أن المواد النانوية من صنع اإلنسان، وٕاال سيدخل في إطار تعريفها كل الجزيئات البيولوجية،  - 

 .والمواد المكونة طبيعيا، وسُتعرف كثير من الكيمياء والبيولوجيا الجزيئية كتقنية النانو

نوي أن التركيب النانوي للمواد له خواص خاصة سببها الوحيد هو وجودها في الحيز النا - 

 ).2: 2010شتوان، (

النانو، انصب اهتمام الصناعات الكهربائية وااللكترونية على كيفية تصغير  تقنيةفقبل ظهور    

المواد المستخدمة في منتجات ومخرجات هذه الصناعات إلى مستوى الميكرومتر، والميكرومتر 

وقد . IRشعة تحت الحمراء يساوي جزء من المليون من المتر، ويستخدم لقياس األطوال الموجية لأل

الميكروسكوب، الميكروويف، : استوحيت الكثير من األلفاظ اللغوية التي لم تكن موجودة من قبل مثل

 .الميكروفون وغير ذلك من المصطلحات الشهيرة المرتبطة بوحدة الميكرومتر

 Microelectro (MEMSs)ومن األنظمة الميكروية المعروفة األنظمة الكهروميكانيكية الميكروية 

Mechanical Systems  حيث يتم تصنيع هذه األنظمة بواسطة تقنيات مختلفة مثل تصنيع ،

وقد . شرائح السيليكون المستخدمة في االلكترونيات، الكحت الرطب والجاف وآالت التفريغ الكهربائي

وقد أدى تصغير  .استخدمت هذه التقنية في صناعة الحواسيب، والهواتف النّقالة وغيرها من األجهزة

مكونات الترانزستورات إلى مستوى النانو إلى تضاعف في سرعة وكفاءة الحواسيب، وزيادة في قدرتها 

كما أدى إلى تصغير أحجامها  والنزول بأسعارها على النحو الذي . على تخزين المعلومات والبيانات

  ). 19: 2010االسكندراني، (و) 24: 2007الصالحي والضويان، (نراه اليوم 

ولم تقتصر عملية تصغير المواد على تصغير مكونات الترانزستورات، بل امتدت لتشمل العديد من 

المواد والتي ساهمت في صناعة أجهزة مختلفة بأحجام صغيرة مثل الروبوتات النانوية وفالتر المياه 



  

  المساحة السطحية للمواد عند تصغير حجومھا

تقنيات انتاجها، وفيما يلي عرضًا ألشكال المواد النانوية، و 

تتغير خصائص المواد النانوية بشكل ملحوظ جدًا حسب مكوناتها النانوية، فعلى سبيل 

مرات من المعدن في الحجم ) 7

حة السطحية للمواد عند تصغيرها للحجم النانوي مما يزيد من نشاطها الكيميائي، وذلك 

كيف تزداد المساحة السطحية ) 2.1

وعند تصغيره  2م)6(م، ومساحة سطحه تساوي 

أوجه، لتكون ) 6(مكعبات، لكل مكعب 

أي أنه عند تصغير المكعب ) 2
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المساحة السطحية للمواد عند تصغير حجومھا ةدزيا): 2.1(شكل

  

وفيما يلي عرضًا ألشكال المواد النانوية، و . والخاليا الشمسية وغيرها العديد

  .وخصائصها بشيء من التفصيل

  خصائص المواد النانوية

تتغير خصائص المواد النانوية بشكل ملحوظ جدًا حسب مكوناتها النانوية، فعلى سبيل 

7(نانومتر أكثر صالبة بـ ) 10(المثال، المعدن بالحجم النانوية 

  :لألسباب التالية الخصائصالعادي، ويرجع التغيير في 

  :الزيادة في المساحة السطحية

حة السطحية للمواد عند تصغيرها للحجم النانوي مما يزيد من نشاطها الكيميائي، وذلك 

2.1(ألن التفاعالت الكيميائية تحدث عند السطح، ويوضح الشكل 

م، ومساحة سطحه تساوي )1(الستة لمكعب طول ضلعه  األوجه

مكعبات، لكل مكعب ) 8(م، فإنه يعطي )0.5(للحصول على مكعب طول ضلعه 

2م12=8×6×0.5×0.5(المكعبات الثمانية تساوي 

  .مساحة السطحيةللنصف، تضاعفت ال

 

والخاليا الشمسية وغيرها العديد

وخصائصها بشيء من التفصيل

خصائص المواد النانوية 2.5.1 

تتغير خصائص المواد النانوية بشكل ملحوظ جدًا حسب مكوناتها النانوية، فعلى سبيل            

المثال، المعدن بالحجم النانوية 

العادي، ويرجع التغيير في 

الزيادة في المساحة السطحية - 

حة السطحية للمواد عند تصغيرها للحجم النانوي مما يزيد من نشاطها الكيميائي، وذلك تزداد المسا  

ألن التفاعالت الكيميائية تحدث عند السطح، ويوضح الشكل 

  عند

  .تصغير المادة

  

  

  

  

  

األوجهفعلى اليسار 

للحصول على مكعب طول ضلعه 

المكعبات الثمانية تساوي  أوجهمساحة 

للنصف، تضاعفت ال
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 التغير في لون جسيمات الفضة وجسيمات الذھب عند أحجام نانوية مختلفة ):2.2(شكل 

  :التأثير الكمي

تبدأ التأثيرات الكمية في التحكم في تصرفات المادة في الحجم النانوي، فتؤثر على خواصها        

  :فعلى سبيل المثال وغيرها، ،لكهربائية، المغناطيسية، البصريةا

   الخصائص البصرية

اللون، وذلك عندما يتغير حجم هذه من الخصائص المميزة لجسيمات النانو القدرة على تغيير       

الجسيمات وأشكالها، والمقصود بتغير الحجم هنا، وصول الجسيمات للحجم النانوي، فمثال إذا 

أحضرت سبيكة ذهب سوف تجد أنها ذات لون ذهبي، جرب أن تقطع هذه السبيكة إلى قسمين هل 

، منها وقطعه إلى عشرة أجزاءتغير اللون؟،  لم يحدث شيء مازالت تحتفظ بنفس اللون، امسك جزء 

مائة جزء، مازال ال يوجد تغير في لونها، لكن عند مقياس النانو يتغير اللون الذهبي ، عشرين جزءا

نانومتر، وكذلك يصبح لون ) 100(إلى اللون البرتقالي وذلك عندما يكون حجم الجسيمات أقل من 

  تر، وال يقتصر األمر على جسيماتنانوم) 50(محلول الذهب أخضر عندما يقل حجم جسيماته عن 

الذهب فقط، وٕانما ينطبق على العديد من الجسيمات فمثال يتغير لون محلول الفضة إلى اللون  

نانومتر، أما إذا كان لدينا محلول لجسيمات الفضة ) 100(األحمر عندما يقل حجم جسيماته عن 

اته ذات الشكل الكروي فإن لون هذا المحلول يتغير إلى اللون األصفر الفاتح عندما يكون حجم جسيم
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) 80(نانومتر، وٕالى اللون األزرق الفاتح عندما يكون حجم جسيماته أقل من ) 120(أقل من 

نانومتر، كما يوضح ) 40(نانومتر، وٕالى اللون األزرق الغامق عندما يقل حجم جسيماته عن 

  .)2012عالم النانو، () 2.2(الشكل

  :الخصائص الميكانيكية

عند تصغير مقاييس حبيبات المادة للمقياس النانوي، والتحكم في ترتفع قيم الصالدة للمواد الفلزية 

،  والتي يتراوح  Siترتيب ذراتها، فمثًال صالبة جسيمات النانو الكروية المصنوعة من السيليكون

  حجمها 

نانومتر، تفوق صالبة مادة السيليكون بمئات المرات، بل ذات صالبة تجعلها ) 100- 40(ما بين 

عالم النانو، (مواد على األرض،  وبالتحديد تمتلك صالبة ما بين الياقوت والماسواحدة من أصلب ال

في تصنيع أدوات القطع والحفر المستخدمة في  TiC كما تستخدم حبيبات كربيد التيتانيوم. )2012

جسام شديدة الصالبة، وكذلك في الوصول إلى مكامن النفط، وبحيرات المياه الجوفية من ألا تقطيع

سود تعامل مع صخور الطبقات الجيولوجية شديدة الصالبة، بدال من استخدام الماس األخالل ال

  . مرتفع الثمن

 :نقطة االنصهار

تتأثر قيم درجات حرارة انصهار المادة عند تصغير أبعاد مقاييس حبيباتها للحجم النانوي، فمثًال 

ص أقطار تلك الحبيبات سلزيوس، وتتناقص هذه القيمة بتناق) 1064(درجة انصهار الذهب هي 

) 1.35(سلزيوس عند وصول مقياس أقطار حبيباتها إلى نحو  )500(بشكل ملحوظ إلى نحو 

نانومتر، ويرجع العلماء ذلك للزيادة في مساحات أسطحها الخارجية، واختالف ترتيب ذراتها عما 

  .كانت عليه
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  :الخصائص المغناطيسية والكهربائية

والكهربائية عند تصغير مقاييس أبعاد المواد للمقياس النانوي، حيث تتأثر الخصائص المغناطيسية 

تزداد مغناطيسيتها وقدرتها على التوصيل الكهربائي، وتستخدم الحبيبات النانوية فائقة المغناطيسية 

أما المواد . في صناعة أجهزة التحليل فائقة الدقة، وكذلك في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي

صيل للكهرباء فتستخدم في صناعة أجهزة الحساسات الدقيقة والشرائح االلكترونية بمختلف فائقة التو 

  .األجهزة الحديثة، كما تستخدم في صناعة مكونات الهواتف الخلوية والحاسبات

  أشكال المواد النانوية 2.5.2

كما أوردها  ويتم تصنيع المواد النانوية على عدة أشكال يمكن تصنيفها إلى ثالث مجموعات رئيسة

  ):69- 67: 2010االسكندراني، (

  :المواد النانوية أحادية األبعاد

تكون هذه المواد على شكل طبقة مسطحة رقيقة ذات سمك نانوي في ُبعد واحد فقط، وال ُيشترط أن 

، Thin Layersالرقائق أو األغشية : ومن األمثلة عليها. يتمتع بعداها اآلخران بمقاييس نانوية

، Thin Films، واألفالم الرقيقة Surface Nanocoatingفي طالء األسطح  المستخدمة

كالمستخدمة في تغليف المنتجات الغذائية بهدف وقايتها من التلوث، ورقائق السيليكون المستخدمة 

  .Solar Cellsفي صناعة الخاليا الشمسية 

  :المواد النانوية ثنائية األبعاد

نانومتر، مثل األنابيب ) 100(ُيقصد بها المواد التي يقل فيها مقياس بعدين من أبعادها عن        

 Nano، األلياف النانوية Carbon Nanotubes، كأنابيب الكربون النانوية Nanotubesالنانوية 

Fibers واألسالك النانوية ،. Nano Wires   
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  جزيء الفولورين) 2.3(شكل

)www.sigmaaldrich.com(  

  :المواد النانوية ثالثية األبعاد

نانومتر، وُيطلق عليها الكريات ) 100(بها المواد التي تقل مقاييس أبعادها الثالثة عن ُيقصد        

 Ultra، والمساحيق فائقة النعومة Nano Particlesكالحبيبات النانوية  Nano Spheresالنانوية 

Nano Powders.  

  :ومن أهم أشكال المواد النانوية

  :Quantum Dotsالنقاط الكمية 

، وتعتمد خصائصها "نقطة"بالنقاط ألن أبعادها محصورة ففي مكان ثالثي األبعاد يسمى تسمى       

وعندما يكون . االلكترونية والضوئية على حجمها نتيجة لتأثير الحصر الكمي الخاضع لميكانيكا الكم

ماليين نقطة كمية بجانب بعضها ) 3(نانومتر، فإنه يمكن رصف ) 10(قطر النقطة الكمية يساوي 

  .بعض بطول يساوي عرض اإلبهامال

  Fullereneالفولورين 

ذرة من ذرات ) 60(عبارة عن جزيء مكّون من        

، وهو كروي المظهر يشبه C60الكربون، وُيرمز له بالرمز 

، ويوجد العديد من مركبات )3(تمامًا كرة القدم شكل رقم 

والتي . K3C60 ،RbCs2C60 ،C60-CHBr3الفولورين مثل 

لورين أشكال مختلفة منها و أبدت توصيلية فائقة، ويوجد للف

   .المخروطي، واألنبوبي، والكروي

  Nano Ballsالكرات النانوية 

، لكنها تختلف في أنها متعددة القشرة، كما أنها C60تنتمي الكرات النانوية لفئة الفولورينات من مادة 

) 500(، وقد يصل قطر الكرات إلى Bucky Ballsخاوية المركز، وُيطلق عليها كرات البوكي 
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من أهم القطاعات االنتاجية المستفيدة من كريات البوكي، الصناعات الخاصة و . نانومتر أو أكثر

: 2007الصالحي والضويان، (  سات، خاليا الوقود األجهزة االلكترونية، المج بإنتاج الحواسيب،

26 -27.(  

  Nano Particlesالجسيمات النانوية 

عبارة عن تجمع ذري أو جزيئي يتراوح عددها من بضع ذرات أو جزيئات إلى مليون ذرة      

وعندما يصل حجم . نانومتر) 100(مرتبطة ببعضها بشكل كروي تقريبًا بنصف قطر أقل من 

، أما Quantum Wellالجسيمات النانوية إلى مقياس النانو في ُبعد واحد فإنها تسمى البئر الكمي 

، وعندما تكون بحجم Quantum Wireمها النانوي في بعدين فتسمى السلك الكمي عندما يكون حج

والتغير في األبعاد النانوية في .  Quantum Dotsالنانو في ثالثة أبعاد فيطلق عليها النقاط الكمية 

التركيبات الثالثة السابقة الذكر يؤثر على الخصائص االلكترونية لها، مما يؤدي إلى تغير كبير في 

  ).30-28: 2007الصالحي والضويان، (الخصائص الضوئية للتركيبات النانوية 

  Nanotubesاألنابيب النانوية 

، وتعتبر  شكال من Carbon Nanotubesومن أشهر األمثلة عليها أنابيب الكربون النانوية      

رة واحدة ملتفة أشكال الكربون ومن عائلة الفولورين، وهي عبارة عن صفيحة كربون مستوية سمكها ذ

لتشكل اسطوانة من غير خط لحيم، قطرها ذو مقياس نانومتري ولها نسبة طول إلى قطر تتراوح بين 

ولهذه  األسطوانات صفات فريدة ال تتوافر في األشكال األخرى من الكربون أو ). 10000(و) 100(

اللكترونيات والبصريات وعلوم المواد األخرى مما جعلها مفيدة لتطبيقات مهمة في التقانات النانوية وا

مرة رغم ) 100- 30(بـ ) الفوالذ(ومن هذه الصفات الصالبة الهائلة التي تفوق صالبة الستيل . المواد

ولهذه األنابيب أيضًا صفات كهربائية مميزة . أن كثافة الكربون أقل من كثافة الستيل بست مرات

نابيب الكربون النانوية أوتوجد . لنحاسإضافة إلى أنها موصل حراري جيد يفوق موصلية معدن ا



 
30 

  

  الجدار ةأحادي نانوية كربون ةأنبوب): 2.5(شكل

)nano.cancer.gov(  

والشكل التالي يوضح التفاف صفيحة الغرافيت  .أحادية الجدار، ومتعددة الجدران: بعدة أشكال

  .لتشكيل األنبوب النانوي

  :أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار

. معظم األنابيب األحادية الجدار لها قطر يبلغ نحو نانومتر، حين يبلغ طولها آالف أضعاف ذلك

كما يوضح شكل  وتتمتع األنابيب أحادية الجدار بخواص كهربائية فريدة ال نجدها في النوع الثاني

)2.5(.  

  

  

  :الكربون النانوية متعددة الجدرانأنابيب 

  ).23: 2009العلي، (وتتكون عادة من عدة طبقات من الغرافيت ملتفة على نفسها لتكون أنبوبًا 

  

  

  

 التفاف صفيحة الغرافيت لتشكيل ا0نبوب النانوي ) 2.4(شكل
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  تقنيات تصنيع المواد النانوية): 2.7(شكل 

)dc299.4shared.com(  

ويتم . ولألنابيب النانوية عددة أشكال فقد تكون مستقيمة، لولبية، متعرجة، خيزرانية، أو مخروطية

التفريغ القوسي، الكحت الليزري، الترسب بواسطة : منهانتاج أنابيب الكربون النانوية بعدة تقنيات إ

  .أول أكسيد الكربون ذي الضغط العالي، والترسيب بواسطة البخار الكيميائي

  

  تقنيات تصنيع المواد النانوية 2.6 

تعرف المواد النانوية بأنها المواد ذات الحجم الذي     

يمكن إدارج تقنيات إنتاج . نانومتر 100ال يزيد عن 

المواد النانوية تحت اثنين من األساليب، األول يتم 

فيه تصغير حبيبات المادة أي النزول بمقاييس 

أبعادها من األعلى إلى األسفل أي من القمة إلى 

، والثاني يتم عن Top -  Down Approachالقاع 

طريق تجميع ذرات وجزيئات المادة، أي الصعود 

  

  أنبوبة كربون نانوية متعددة الجدران): 2.6(شكل

)prfo.taifedu.gov.sa(  
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" القمة"، ويقصد بمصطلح Bottom – Up Approachبمقاييس األبعاد من القاع إلى القمة 

ويتضح أن . ساسية من الذرات والجزيئاتيرمز لمكونات المادة األ" القاع"األجسام الكبيرة، ومصطلح 

  :سلوبينوصف مختصر لكال األ وفيما يلي. ين متعاكسينسلوبين يعمالن في اتجاهاأل

  Top- Down Approachنتاج المواد النانوية من أعلى إلى أسفل إتقنية  2.6.1

تستخدم هذه التقنية في تصغير أحجام األجسام الكبيرة ومساحيقها والتي قد تصل أحجامها         

إلى عدة ملليمترات أو بضعة سنتيمترات، والوصول إلى مقاييس أبعادها عدة نانومترات ال تتجاوز 

من نانومتر، وهي التقنية األكثر شيوعًا واستخدامًا وذلك لقدرتها على إنتاج كميات كبيرة ) 100(

: مساحيق وحبيبات المواد النانوية على مختلف أنواعها وفئاتها، وتتضمن هذه التقنية عدة طرق منها

، Laser Ablation، التذرية أو االستصال الليزري Mechanical Millingالطحن الميكانيكي 

 -Mechanoالكيميائية  –، الميكانيكية Sputtering  ، التنفيل أو البعثرةEtchingالحفر أو الحك 

Chemical الطباعة الحجرية الليثوغرافي ،Lithography وسأتناول هنا طريقة الطحن الميكانيكي ،

 .والليثوغرافي بشيء من التفصيل 

  Mechanical Millingطريقة الطحن الميكانيكي  

لطحن كتل  High-Energy Ball Millتستخدم في هذه الطريقة كرات عالية القدرة            

ت المواد وتنعيمها والوصول بمقاييس حبيباتها الداخلية إلى مستوى النانومتر، وتتألف جسيما

تستخدم –مصنوعة من سبيكة من سبائك الصلب ) وعاء الطحن(الطاحونة بشكل عام من أسطوانة 

تشحن بجسيمات كتل المادة المراد سحقها، ويضاف  –في بعض الحاالت  WCمادة كربيد التنجستن 

ويمكن أن تتم عملية الطحن في . ات إليها تفوق صالبتها صالبة المادة المراد طحنهاعدد من الكر 

وذلك إذا كانت المادة المراد سحقها من المواد الفلزية أو إحدى   ،الفراغ أي بمعزل عن الهواء الجوي

لمواد أو قد تتم في وجود الهواء الجوي إذا كانت المادة من إحدى ا. سبائكها، وذلك لتجنب تأكسدها
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أو أكسيد  Al2O3السيراميكية ألكاسيد الفلزات المستقرة كيميائيًا، مثل أكسيد األلومنيوم 

وتتوقف كفاءة عملية الطحن في الحصول على مساحيق ناعمة تتركب من حبيبيات . TiO2التيتانيوم

  : نانوية، على عدة عوامل، نذكر من بينها

  .نوع الطاحونة المستخدمة وقدرتها -

 .المصنوعة منها أوعية وكرات الطحن نوع المادة -

 .النسبة الوزنية بين الوسط الطاحن والمادة المراد طحنها -

 .السرعة الني يتم عندها إجراء عملية الطحن -

 .الزمن الكلي المستغرق لعملية الطحن -

 .حجم الكرات الطاحنة -

 .وجود حجوم مختلفة من الكرات -

الطحن الميكانيكي بعدة خواص تتمثل في نعومة  وتتمتع مساحيق حبيبات المادة الناتجة عن عملية

أسطحها، وكروية أشكالها، ودقة مقاييس أبعاد أقطار حبيباتها،  ونعومتها الفائقة، وارتفاع نسبة 

 .مساحتها السطحية مقارنة بحجمها، وتجانس تركيبها البنائي والكيميائي

دون معالجة في كثير من التطبيقات  وتستخدم مساحيق الحبيبات النانوية بحالتها التي أنتجت عليها

وترسيبها على األسطح، بهدف وقايتها من  ،Sprayingالتكنولوجية الهامة مثل رش الحبيبات 

التعرض للتآكل، أو إضافة خواص أخرى مميزة، ومن أبرز المجاالت التطبيقية التي توظف فيها 

للمعدات المستخدمة في  Coating مجال تغليف األسطح الخارجية : مساحيق الحبيبات النانوي

عمليات استخراج المياه الجوفية من باطن األرض، والبترول، والغاز، وتبطين األسطح الداخلية 

  .والخارجية ألنابيب نقل السوائل والغازات بشكل عام
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   Lithography) الليثوغرافي( طريقة الطباعة الحجرية 

المتقدمة لصنع بنى بحجم رقاقات الكمبيوتر التجارية تستخدم تقنيات الطباعة الحجرية             

طباعة : هذه التقنيات في الطباعة الحجرية المتقدمة تشمل نوعين. الحالية أو حتى أصغر منها

  .حجرية بصرية وطباعة حجرية الكترونية شعاعية

ذل الجهود نانومتر، وتب 100حاليًا يمكن أن تستخدم الطباعة البصرية لصنع تراكيب صغيرة بمقدار 

  .لصنع أدوات أصغر باستخدام هذه التقنية

نانومتر ولكنها غير  20أما الطباعة الشعاعية االلكترونية فيمكنها صنع تراكيب أصغر تصل إلى 

  .مناسبة لإلنتاج ألنها مكلفة جداً 

أيضًا وفي النهاية فإن هذه المقاربة في إنتاج التراكيب النانوية ليست فقط مرتفعة التكاليف ولكنها 

  .مستحيلة تقنياً 

فعند . إن تجميع وتركيب رقاقات الكمبيوتر أو المواد األخرى المجال النانوي غير عملي لسبب رئيسي

قطع مادة ما بأسلوب تصميمي خاص؛ يجب أن تكون األداة المستخدمة إلنجاز العمل تتمتع بأبعاد 

هذه األداة يجب أن يكون لها طرف قاطع دقيقة أكثر من دقة أبعاد المادة المراد قطعها، وهكذا فإن 

أدق من أدق التفاصيل لكي تتمكن من القطع وفق األبعاد المطلوبة، وهذا ما ليس متوفرًا حاليًا 

  .)موقع جامعة الكوفة( ويتطلب تكاليف باهظة للحصول عليه

  Bottom-Up Approachتقنية انتاج المواد النانوية من أسفل إلى أعلى  2.6.2

التقنية بفصل الذرات أو الجزيئات ثم تجميعها لتصل إلى المقياس النانوي، ومن الطرق تبدأ هذه 

طريقة الترسيب الكيميائي  ،Aerosolطريقة ، )sol-gel(جل -طريقة السول :المستخدمة لذلك

Chemical Vapour Deposition                       وتتطلب هذه التقنية توافر ثالثة عناصر رئيسة هي ،

  ):106-105: 2010االسكندراني، (
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، والتي يتم ترتيبها لتحتل أماكنها في "لبنات البنية الجزيئية"جزيئات المادة والتي ُيطلق عليها  -

  .الهياكل النانوية المراد تخليقها

 .اد تخليقهاتوافر طرق مالئمة ودقيقة تستخدم تلك اللبنات في بناء الهياكل النانوية المر  -

 .القدرة على توظيف تلك الهياكل النانوية في تصنيع األجهزة الدقيقة -

وتنقسم هذه التقنية إلى . Molecular Assembly" تقنية التجميع الجزيئي"ويطلق على هذه التقنية 

 :نوعين هما

أو  ، والتي ُيطلق عليها أيضا مسمى التجميع اآلليPositional Assemblyالتجميع الموضعي  - 

  . Robotic Asseblyالروبوتي 

  .Self Assemblyالتجميع الذاتي  - 

تستخدم هذه الطريقة السوائل أثناء التحضير، حيث يتم ): sol-gel(جل -طريقة السول -

، وعلى األخص أكاسيد المواد Colloidsتوظيفها النتاج طائفة عريضة من الغرويات 

 يث ال ينتج عنها أية منتجات ضارة بالبيئة، وتعتبر هذه الطريقة صديقة للبيئة، ح. الفلزية

  :وتتميز هذه الطريقة بالتالي -

 .مرونتها وسهولة خطواتها في إنتاج أنواع مختلفة من المواد النانوية -1

قدرتها على إنتاج كميات صناعية ضخمة من حبيبات المواد النانوية متجانسة التركيب  -2

  %.99.99والبنية تتمتع بنقاوة عالية تصل إلى 

  .ُتعد الطريقة األقل تكلفة، واألسرع في عمليات التحضير -3

تنتج من خاللها مواد نانوية لمعظم السبائك والمواد السيراميكية والمواد المتراكبة، عند  -4

  .درجات حرارة منخفضة
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.  توظيف مواد أولية سابقة التحضير ومنخفضة التكلفة، تستخدم النتاج المواد النانوية -5

  ).122 -120: 2010السكندراني، ا(

ويمكن فحص ودراسة خصائص المواد النانوية والتأكد من تركيبها باستخدام عدد من األجهزة 

، المجهر االلكتروني الماسح )TEM(المجهر االلكتروني النافذ : والتقنيات العلمية من أهمها

)SEM( مجهر القوة الذرية ،)AFM( وحيود األشعة السينية ،)XRD .( وفيما يلي توضيح استخدام

  .كل منها

  ): X-Ray Diffraction(حيود األشعة السينية 

هو أحد األساليب األكثر استعماًال لدراسة الحالة ) X-ray(إن أسلوب قياس حيود األشعة السينية 

 البلورية للجامد إذ أن حيود هذه األشعة عند مرورها عبر البلورة يقدم لنا مقياسًا ممتازًا عن مدى

  ).الغير البلورية(اقتراب المادة من الحالة البلورية المثالية أو اقترابها من الحالة الزجاجية 

  ): Bragg's  Law( غقانون برا -)أ

 رة ما تنعكس من المستويات الذريةنص القانون أن موجات األشعة السينية التي تسقط على سطح بلو 

المتوازية انعكاسا منتظمًا ويحدث الحيود من المستويات المتوازية فقط عندما تتداخل الحزمات 

وٕاذا كانت المسافة الموضحة بين المستويات المتوازية  ، )2.8(المنعكسة تداخًال بناًء أنظر الشكل 

:ر هوفإن فرق المسار بين حزمات األشعة المنعكسة من السطح األعلى والسطح المجاو ) d(هي 

θsin2d  
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  قانون براغ): 2.8( شكل

)hyperphysics.phy-astr.gsu.edu(  

هي زاوية السقوط المحصورة بين الحزمة الساقطة والسطح العاكس ويحدث التداخل  θحيث أن 

البناء للحزمات المنعكسة عندما يكون فرق المسار مساويًا لعدد صحيح من أطوال الموجة الساقطة 

  :لذلك يتحقق شروط الحيود إذا كان

λθ nd =sin2  

ون براغ ويتضح منها أن اإلنعكاس من المستويات رتبة الحيود وهذه العالقة هي قان nحيث أن 

كما ) غزاوية برا( θال يتم إال لمقادير معينة من الزاوية   dالمتوازية التي تبتعد عن بعضها بمقدار

      :يشترط أن يكون الطول الموجي مساويًا أو أقل من ضعف هذه المسافة أي أن

  d2≤λ  

  : ـمساوية ل غتكون زاوية برا)  n=1(األولى وٕاذا كانت الرتبة هي 

)
2

(
1

sin
d

λ−  

0فإذا استخدمنا طوًال موجيًا قدره 
541.1 A=λ )وكانت المسافة ) خط الطيف المميز للنحاسd= 5 

Å   تكون الزاويةθ  مساوية لتسعة درجات وهي زاوية صغيرة قريبة من السطح وتقل الزاوية كلما قل
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الطول الموجي وهذا هو السبب في عدم استخدام أشعة جاما قصيرة الموجة حيث تكون الزاوية 

)2(:  تتفق  مع العالقة يمكن استخدام أشعة طويلة الموجة ال صغيرة للغاية كما ال d≤λ  

ومن الواضح إن قانون براغ  ال يعطي تفسيرًا لحدوث الحيود بانعكاس الموجات من السطح للبلورة 

أن الحيود يحدث نتيجة التغير الطوري في الشبيكة الفراغية وأن تكوين القاعدة األساسية للبلورة من 

الذرات هو المسئول عن تحديد شدة الحزمة المنعكسة من المستويات البلورية المتوازية وكلما  كانت 

لهذا البد أن يكون التصادم المرن المستويات غنية بالذرات كلما كانت الشدة للحزمة المنعكسة عالية 

بين الفوتونات لألشعة وذرات البلورة هو الذي يؤدي إلى إستطارة وعكس الحزمة اإلشعاعية ليحدث 

  :ومن قانون براغ يمكننا الحصول على العالقة التالية. الحيود

  :من قانون المسافة العمودية بين المستويات الذرية المتوازية: أوالً 

2

222
1

2
a

lkh

d

++
=  

)  :حيث إن )lkh   .معامالت ميلر,,

  :مع قانون براغ نحصل على هعالأوباستخدام المعادلة 

)(
4

sin

4

)(
sin

2

2

2

2

2222

2

N
a

a

lkh

λ
θ

λ
θ

=

++
=

  

222(وباختيار قيم ل
l++= khN (لكل دائرة على اللوح الفوتوغرافي يمكن تعيين قيمة ( )a  وٕاذا

)كانت  )a  ًتعطي قيم مختلفة لكل دائرة فهذا يعني أن الهيكل البلوري ليس مكعبا.  

  

  

  



 
39 

  ): Experimental Diffraction Methods(الطرق التجريبية للحيود 

  ): Powder Method(طريقة المسحوق :   هنالك عدة طرق منها

تستخدم في هذه الطريقة أشعة سينية أحادية الطاقة ذات طول موجي واحد تسلط على المادة البلورية 

بعد سحقها لتكون في شكل حبيبات صغيرة ووضعها في أنبوبة شعرية رقيقة السمك كما هو موضح 

 شعة بعد اصطدامهاويحاط بها لوح فوتوغرافي لتسجيل حيود أو انعكاسات األ، )2.8(في الشكل 

بالبلورة والتي تقع على اللوح الفوتوغرافي في دوائر متحدة المركز ويمكن استنتاج زاوية الحيود لجميع 

)المستويات المتوازية ذات معامالت ميلر  )lkh   .)2.9(لالموضحة في الشك ,,

  

توزيعًا عشوائيًا في والهدف من سحق المادة هو أن تكون سطوح البلورات الصغيرة للحبيبات موزعة 

والتي تسقط عليها ) d(كل االتجاهات وتكون المستويات الذرية المتوازية التي تتباعد بمسافة قدرها 

 تكون عاكسة لألشعة في االتجاه الذي يحدث θاألشعة بحيث تكون الزاوية بينها والحزمة هي 

ات المسحوق في أشكال تصدر األشعة المنعكسة من حبيب ،غالتداخل البناء ويحقق قانون برا

وهذه ) 2θ(مخروطة متحدة المركز تحيط بمركز األشعة الساقطة وتعادل زاوية فتحة المخروط 

يمكن تعينه فيكون ممكننًا إيجاد المسافة بين المستويات  يالزاوية يمكن قياسها وبما أن الطول الموج

  

  ديباي وشيرر): 2.9(شكل

)www.arab-ency.com(  
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ثر الطرق مالئمة عندما ال يكون وتعتبر هذه أك، الذرية العاكسة ودراسة التركيب البلوري للمادة 

  .)2008الزامل، ( الحصول على بلورة واحدة من المادة ممكنناً 

  TEMالمجهر االلكتروني النافذ 

  :يستخدم المجهر االلكتروني النافذ في   

  .دراسة الخواص التركيبية والبلورية للعينات  -1

  .معرفة تفاصيل التركيب الدقيق للخلية وعضياتها -2

  .مرة) 200000(بقدرته التكبيرية التي قد تصل إلى يتميز  -

نانومتر، ويستخدم لذلك حزمة الكترونية قوية تتراوح ) 0.2(تصل قوة التمييز في المتوسط إلى 

لمميزات الذرية ، مما يعطيه قدرة تمييز تساعد على تحليل اKeV) 350-30(طاقتها ما بين 

قدرة المجهر على التفريق بين جسمين دقيقين متقاربين : "والمقصود بقوة التمييز، للعينات المدروسة

  ".بحيث يظهران منفصلين، ويعتمد ذلك على الطول الموجي المستخدم

يعتمد مبدأ عمله على مبدأ نفاذ االلكترونات الساقطة من خالل العينة المدروسة، ومن ثّم تكوين  -

القسم النافذ من الحزمة  الصور على شاشة فلورسنت أو على األفالم الفوتوغرافية بواسطة

 .االلكترونية

 :طريقة عمله

يتم انتاج االلكترونات عن طريق االنبعاث الحراري، وذلك بتسخين فتيلة تصنع غالبًا من  -

  ،KeV) 100- 60(التنجستين، حيث يتم تطبيق جهد تعجيل على هذه الفتيلة يتراوح ما بين 

  .وتمتلك االلكترونات المعجلة طاقة يتحكم بها عن طريق المستخدم حسب المطلوب

تمر حزمة االلكترونات بعد ذلك خالل عمود المجهر المفرغ، ويتم تركيز هذه الحزمة  -

بواسطة مجموعة من العدسات الكهرومغناطيسية على طول هذا العمود، كما تعمل فتحات 
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  TEMلمجهر االلكتروني النافذ ل رسم تخطيطي): 2.10(شكل

)rewayat2.com(  

عرض حزمة االلكترونات، وذلك  مود على التحكم فيالتحكم الموجودة على طول هذا الع

  .بحجز االلكترونات المشتتة

تصل الحزمة االلكترونية بعد ذلك إلى العينة، و ينتج عن ذلك تفاعل لهذه االلكترونات مع  -

سطح العينة، حيث ينفذ جزء من الحزمة الساقطة يسمى الحزمة النافذة، وهي عبارة عن حزم 

دون انحراف، وحزم الكترونية متشتتة ومنحرفة من ذرات وجزيئات االلكترونية نافذة من 

  .العينة

يتم بعد ذلك تحسن الحزمة االلكترونية  -

باستخدام العدسات الكهرومغناطيسية 

وفتحات التحكم واستقبالها واظهارها على 

 .فلورسنت بشكل صورةشاشة 

وتحتوي الصورة الناتجة على مناطق مظلمة 

ومناطق مضيئة، حسب نوع العينة ونوع 

العناصر التي تحتويها، حيث تشير المناطق 

المظلمة إلى أن االلكترونات لم تصل إلى 

الشاشة من هذه المناطق، ويحدث ذلك نتيجة 

وهذا يدل على أن العينة في هذه  امتصاصها من ذرات هذه المناطق أو تشتتها بشكل كبير،

 ).أعداد ذرية كبيرة(المناطق التي تظهر بشكل مظلم تحتوي على عناصر ذرات ثقيلة 

أما المناطق المضيئة فتشير إلى وصول أعداد كبيرة من االلكترونات إلى هذه المناطق، مما يدل 

المناطق، مما يدل على على أن االلكترونات لم تعاني أي امتصاص أو تشتت كبير من ذرات هذه 
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  SEM  مجهر االلكتروني الماسحللرسم تخطيطي ): 2.11(شكل

)www.mfu.ac.th(  

 

أعداد ذرية (أن العينة في هذه المناطق التي تظهر بشكل مضيء تحتوي على عناصر لذرات خفيفة 

  .)2010الحارثي، ( )صغيرة

 SEMالمجهر االلكتروني الماسح 

  : يستخدم المجهر االلكتروني الماسح في   

  .الكيميائية وسماكتهادراسة أسطح العينات وتركيباتها الدقيقة ومكوناتها  -1

  .دراسة أحجام الجسيمات والجزيئات والميكروبات -2

تكبير األشياء التي بحجم النانومتر  -3

  .بحيث تكون واضحة ومعروفة المقاسات

بقدرته التكبيرية التي  SEMويتميز   

. تصل إلى أكثر من نصف مليون مرة

شعاع الكتروني، وهو عبارة إويستخدم فيه 

عن حزمة من االلكترونات عالية الطاقة 

ذات طول موجي قصير جدًا في حدود 

وقوة التمييز . نانومتر) 0.0068(

Resolution  له تصل إلى واحد نانومتر

   .تقريباً 
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  : طريقة عمله

  : عن طريق الخطوات التالية SEMمل يع  

 filamentنتاج الكترونات عن طريق االنبعاث الحراري، ويتم ذلك باستخدام فتيلة تسخين إ -

 )30 – 0.1(تصنع عادة من التنجستين، وُيطّبق عليها جهد تعجيل تتفاوت قيمته ما بين 

KeV .  

هذه الحزمة بواسطة مجموعة تمر حزمة االلكترونات خالل عمود المجهر المفرغ، ويتم تركيز  -

 .من العدسات الكهرومغناطيسية على طول العمود

يتم التحكم في عرض حزمة االلكترونات عن طريق الفتحات الموجودة على طول عمود  -

 .المجهر، حيث يتم حجز االلكترونات المشتتة والمنحرفة عن مسار الحزمة

غلق ومفرغ تمامًا، حيث تصطدم فيها توضع العينة داخل غرفة المجهر، وهي عبارة عن حّيز م -

، من أهمها signalsالحزمة االلكترونية حيث تتفاعل معها، وينتج عن هذا التفاعل إشارات 

، والتي (BSE)، وانبعاث االلكترونات المشتتة الخلفية (SE)إشارة انبعاث االلكترونات الثانوية 

والتي تتم ترجمتها إلى  X-Rayلسينية شارة األشعة اإ ظهارها كصور، و إ يتم تحليلها ومعالجتها و 

 .)2010الحارثي، ( طيف تحليلي

 AFMمجهر القوة الذرية 

أحد أنواع مجاهر المجس المسحية ذات التحليل العالي جدًا، والتي لها قدرة تحليل تصل إلى أجزاء  

  .دروسةويمكن بواسطته الحصول على صورة طوبوغرافية ثالثية األبعاد للعينة الم. من النانومتر
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  AFMرسم تخطيطي  لمجهر القوة الذرية ): 2.12(شكل

)en.wikipedia.org(  

في تصوير وقياس  AFMويستخدم 

ويمتاز .وتحريك المادة عند مستويات النانو

AFM  بدقة عالية في قياس االرتفاع

تصل إلى نصف انجستروم، حيث تعتمد 

لكنه قد يفشل . دقته على مدى دقة االبرة

في دراسة السطوح ذات الخشونة الظاهرة 

. ميكرونات) 10(التي تزيد خشونتها عن 

بنصف قطر ) مجس(ويحتوي على ذراع طولها بحدود الميكومتر، وفي نهايتها يوجد رأس حاد منحن 

وُيصنع هذا الرأس عادة من مادة السيليكون أو نترات السيليكون، . نحناء في حدود النانومترا

ويستخدم لمسح سطح العينة المدروسة، وعندما يقترب الرأس الحاد ليالمس سطح العينة تنشأ قوى 

ويتم قياس . بين الرأس والسطح مما يؤدي إلى حدوث انحراف في ذراع المجهر طبقًا لقانون هوك

هذه القوة عن طريق انعكاس شعاع ليزر على سطح الذراع عند انحرافه، ومن ثم يسقط هذا الشعاع 

على شبكة من الكاشفات الثنائية الضوئية لتكوين صورة دقيقة للسطح، وعند تحريك الرأس الحاد 

للمجهر على السطح على ارتفاع ثابت، يصطدم الرأس بالسطح المتعرج للعينة مما يتسبب في 

ويتم غالبا عمل تغذية راجعة في الجهاز تقوم بضبط المسافة بين الرأس وسطح . اث تلف للرأسإحد

العينة والمحافظة على وجود قوة ثابتة بين الرأس والعينة، وهنا يتم تثبيت العينة على قضيب 

 للحفاظ على حدوث قوة) باتجاه المحور(كهروضغطي ماسح، مما يمّكن العينة من الحركة إلى أعلى 

  .)2010الحارثي، ( x,yثابتة، ويتم مسح العينة باالتجاهين 
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  تطبيقات تقنية النانو 2.7

ُتعد تقنية النانو فلسفة ووسيلة تقوم أساسًا على هيمنة اإلنسان وتنمية قدراته في تغيير الهياكل البنائية 

من أجل االرتقاء بمستوى  للمواد الهندسية وتجاوز كالسيكيات الفيزياء والكيمياء ونظرياتهما التقليدية

أداء األجهزة التي تدخل في تركيبها تلك المواد،  وذلك لتحقيق طفرة في التطبيقات وٕاضافة أبعاد 

  ).28: 2009العلي، (مبتكرة وجديدة في مختلف الصناعات الحالية والمستقبلية 

مسه بشكل واضح هو ينتشر في العديد من مجاالت الحياة اليومية، وما نل بدأ مصطلح تقنية النانو

سيطرة تقنية النانو في مجال الصناعات االلكترونية، وخاصة الهواتف النقالة والحواسيب ومن 

  : تطبيقات تقنية النانو في مختلف المجاالت أقدم سردًا لجزء منها ال على سبيل الحصر

حيث تتميز عالج األورام السرطانية باستخدام جسيمات الذهب النانوية، : في المجال الطبي -

جسيمات الذهب النانوية بأن لها القدرة على امتصاص الضوء وتحويله إلى حرارة، فيتم حقن 

الورم بها مما يعمل على تدمير الخلية المصابة دون التأثير على الخاليا المجاورة 

 ).2009الحميدان،(

ف النقالة التي تنتشر في اآلونة األخيرة الحواسيب اللوحية والهوات: في مجال االلكترونيات -

تعمل بشاشات اللمس، وكذلك المعالجات متعددة األنوية والتي وصلت إلى معالجات رباعية 

وثمانية األنوية، مما يسهل ويسرع عملها، فلو تفحصنا الكابالت والمكثفات لوجدنا وزنها ال 

 .يتجاوز أجزاء من المليجرامات

تانيوم النانويين في العديد من السلع مثل لومنيوم والتياستخدام أكسيد األ: في مجال التجميل - 

مواد التجميل والمراهم المضادة لألشعة، وذلك ألن هذه المواد لها خاصية في قدرتها على 

 ).2012 شبكة البصرة،(حجب األشعة الفوق بنفسجية كلها 
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معالجة مياه البحر باستخدام األغشية النانوية قبل وصولها لوحدات التحلية، مثل خفض  - 

 ).2009 شلبي،(الملوحة، وٕازالة العسرة  نسبة

يمكن أن تكون تقنية النانو ذات فائدة كبيرة للتطبيقات الفضائية ومهمات : في مجال الفضاء - 

االستكشاف، فقد تم صنع مجس كيميائي محكم باستخدام أنابيب الكربون النانوية، وهو 

لك تم تصميم جهاز لقياس مثالي لالستخدام في مهام ناسا المتعلقة بكيمياء الفضاء، وكذ

الموجات باستخدام تقنية النانو، وهو جهاز أداؤه أعلى بكثير من األجهزة التجارية المتوفرة 

 ).2009حمدي،(بينما يستخدم طاقة أقل كما أنه أخف وزنًا وأصغر حجمًا 

تحسين جودة الغذاء وخفض محتواه الضار من خالل التحكم في بنية : في مجال التغذية - 

مكوناته األساسية، وكذلك إضافة مكمالت غذائية بالحجم النانوية مثل الفلزات الحرة  وتركيب

من الحديد والزنك وكذلك الكبسوالت الجيالتينية نانوية المسام المحتوية على تركيزات عالية 

ومواد اإلنزيمات المصاحبة لها، كما تدخل تقنية النانو  Omega3من زيوت السمك الشهيرة 

عبئة وتغليف المواد الغذائية، فيتم حفظ المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم في عملية ت

والفواكه والخضراوات والمخبوزات ومنتجات األلبان والوجبات الطازجة  المعدة مسبقًا عن 

نانومتر، حيث ) 5(طريق تغليفها بأفالم رقيقة من البلمرات الشفافة التي ال تزيد سماكتها عن 

لق مسامها بهدف منع وصول الرطوبة إلى غأو أنابيب نانوية تعمل على  يتم دمج حبيبات

 ).91-85 :2012 حجازي،(الغذاء الطازج الموجود داخل العبوة 

في مجال البناء، يتم إضافة مواد نانوية إلى الخرسانة إلكسابها قوة ومتانة وخفة في الوزن  - 

مرة من الفوالذ بنفس الُسمك ) 250(مثل أنابيب الكربون النانوية التي تتميز بأنها أقوى 

وأخف بعشر مرات منه، مما مّكن من إقامة المباني الشاهقة االرتفاع والتي تأخذ أشكاًال 

 .انسيابية، ويطمح العلماء إلى إنتاج مصعد للفضاء باستخدام هذه التقنية



 
47 

تتفاعل مع  وفي مجال الحفاظ على البيئة من التلوث، يتم استخدام مواد نانوية صديقة للبيئة - 

األشعة الفوق بنفسجية مما يتيح عملية التنظيف الذاتي للمواد مثل الشبابيك وزجاج 

السيارات، وكذلك استخدام الجسيمات النانوية التي تعمل على التخلص من الملوثات 

 .والتخلص من الروائح الكريهة مثل استخدام جسيمات الفضة وثاني أكسيد التيتانيوم النانويين

العديد من التطبيقات لهذه التقنية الرائعة في مجال الزراعة والبيولوجيا الحيوية وتوجد 

  .والهندسة وال ننسى المجال العسكري وغيرها العديد

   تقنية النانواهتمام العالم ب 2.8

لعب الخيال العلمي دورًا ، فقد اإلبداعإليماننا العميق بأن الخيال هو بذرة العلم وأن التأمل هو بداية 

تحقيق الكثير من االكتشافات واالختراعات إلهام العديد من العلماء لالختراع واالبتكار و  مهمًا في

العلمية على مر العصور المختلفة، فبدأ العلماء يحاكون قصص الخيال المتمثلة في الرواية والفيلم  

أن معظم االكتشافات ، ولعلنا نالحظ واإلبداعالسينمائي، مما أعطى فرصة كبيرة للتخّيل واالكتشاف 

  .واالختراعات التكنولوجية الحالية كانت يومًا ما مجرد خيال علمي داعب عقول الكتّاب والمفكرين

، وقد استطاع العلماء تحقيق متناهية الصغروقد كان مما تخّيله أولئك الكتّاب تصميم أجهزة ومعّدات 

ي ف المكثف للنانوتكنولوجي من حولنالعلنا الحظنا اآلن الوجود و  .تقنية النانوذلك فيما يعرف اآلن ب

ويتعاظم تطبيق تلك التكنولوجيا الجديدة يومًا بعد آخر ، عدد ضخم من المنتجات قد يصعب حصره

يتم منحها أسبوعيا للشركات ومعاهد البحوث العاملة في هذا  اختراعلدرجة أن هناك ثالث براءات 

  .)2009 االسكندراني،( ستوى العالمالمجال على م

دولة ) 52(قائمة االهتمامات العلمية والبحثية في جميع دول العالم، إذ قامت  تقنية النانووتتصدر 

السنوات العشر الماضية بتأسيس برامج ووحدات بحثية وأكاديمية، ومعاهد بحوث ومراكز  لخال

  .)63: 2012 حجازي،) (24500(إلى حوالي  2009ومعامل وصل عددها مع نهاية عام 
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ويعود االهتمام الرسمي بأبحاث النانو لبداية التسعينات، حيث قامت مجموعة من المنظمات 

بتقييم حالة بحوث النانو ومستقبلها، ) WTEC(مركز التقنية العالمي  ينهامن بالحكومية األمريكية 

وخلصت الدراسة إلى نقاط من أهمها أن للنانوتكنولوجي مستقبًال عظيمًا في جميع المجاالت الطبية 

نية تقروكيميائية والزراعية والحيوية، وأن البتو  والحاسوبية والطاقة  ةلعسكرية والمعلوماتية وااللكترونيوا

متعددة الخلفيات فهي تعتمد على مبادئ الفيزياء والكيمياء والهندسة الكهربية والكيميائية إضافة  النانو

  .إلى األحياء والصيدلة

ولم يقتصر المد النانوي على الدول المتقدمة تكنولوجيًا فقط، بل امتد ليصل إلى العالم كله من غني 

وفقير، وبدأت تلك التكنولوجيا الواعدة تنال كثيرًا من االهتمام من ِقبل عديد من دول العالم النامي، 

ن، إيران، تركيا، تايوان، جنوب ، البرازيل، األرجنتيدولة االحتاللمثل الصين، كوريا الجنوبية، الهند، 

 االسكندراني،( وز الثالثين دولةجاأفريقيا، سنغافورة، المكسيك، إندونيسيا، ماليزيا وعدد آخر ت

2010 :287(.  

، تالها في عام NNTالوطنية  تقنية النانوم مبادرة 2000األمريكية عام وقد أعلنت الواليات المتحدة 

  .وتوفير جميع األجهزة الالزمة تقنية النانوقيام اليابان بإنشاء مركز متخصص لباحثين في م 2002

دوالر، وخصصت كوريا ما  ملياراتبأربعة  م2003وُقّدر اإلنفاق العالمي على أبحاث النانو عام 

  .م2010دوالر للنانوتكنولوجي خالل خطة عشرية انتهت عام  ملياريزيد عن 

      خالل الفترة تقنية النانومليون دوالر على  )280(مبلغ حكومة الصينية ال إنفاقكما ُقّدر 

  .م 2001-2005

أولوية  تقنية النانووباإلجمال فقد تضمنت خطط التنمية التقنية للعديد من الدول التأكيد على إعطاء 

  ).19: 2007الصالحي والضويان،(قصوى 
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وبينما تسعى جميع دول العالم المتالك التكنولوجيا لخدمة البشرية والتقليل من أعباء الشعوب، تسعى 

طوير ساحة المعركة حيث ستستخدم الخيال العلمي والتكنولوجي في تفي المقابل ل دولة االحتالل

اآلن على  حروبها المستقبلية بدًال من تطوير دبابة جديدة أو اختراع بندقية جديدة، فهي تلعب

التي ستمكنها من السيطرة على الذرات المفردة الستخدامها في األغراض  تقنية النانواستخدام 

، وٕاذا تم هذا المشروع سيوفر في عدد الجنود واآللة اإلنسانوالتي ستمكنها من الجمع بين العسكرية 

في نفس الوقت كقوة جندي عادي بساحة المعركة مما ) اآللة –اإلنسان(حيث سيكون الجندي الواحد 

أنها  حكومة االحتاللفقد أعلنت  ).2012 دياب،(يبرز المساعي الصهيونية للتدمير والخراب 

  ).2012 حامد،(مليون دوالر لمشروع تطوير أبحاث تقنية النانو في مجال الطب ) 11(ستخصص 

التابعة  NSF National Science Foundation ووفقًا للدراسات التي أجرتها المؤسسة الوطنية

سوف يصل إلى تريليون  تقنية النانوفإن حجم االستثمار القائم على  مريكية،للواليات المتحدة األ

تتوقع الدراسات اليابانية أنه سوف يتخطى هذا الرقم بكثير، حيث  م، بينما2015دوالر في بداية عام 

  .)274-273: 2010االسكندراني،( تريليون دوالر في السنة نفسها )3.5(ُترجح أن يصل إلى نحو 

والنطاق العربي ) السعودية، الكويت، قطر(العربية في منطقة الخليج العربي الدول وقد بادرت بعض 

امج خالل سنوات العقد األول من القرن الحادي والعشرين في تأسيس بر ) مصر(بالشمال اإلفريقي 

، وقد انضمت حديثًا إلى هذا النشاط البحثي في المجال نفسه دول عربية نانوتقنية الومراكز لتعلم 

  .)288: 2010االسكندراني،( ، األردن وفلسطيناإلماراتأخرى مثل الجزائر، المغرب، تونس، 

قد امتلك يومه وغده، ومن هّون منها ومن تطبيقاتها المستقبلية  هذه التكنولوجيا امتلك ويعتبر من 

القريبة، أضاع فرصة قد ال تتكرر من أجل النهوض باالقتصاد الذي تمثل الصناعة إحدى ركائزه 

  .)2007االسكندراني،(الرئيسية 
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  في التعليم  تقنية النانو 2.9

كانت أكبر الثورات تأثيرًا هي ثورة تكنولوجيا يعيش العالم في زمن الثورات العلمية المتالحقة، وقد 

المعلومات والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، وساعدت الحواسيب العلماء في العديد من 

االكتشافات واالختراعات العلمية الدقيقة التي استخدم فيها العلماء اآللة بدًال من اإلنسان لتحل محله 

التي  االختراعاتتها المتناهية أو لخطورتها عليه، ومن هذه في مواقع ال يستطيع الوصول إليها لدق

لمعلومات كانت المجاهر االلكترونية والتي ساهمت ااعتمدت في عملها على الحواسيب وتكنولوجيا 

  .في اكتشاف العالم الصغير المتناهي في الصغر أو ما أطلق عليه عالم النانو

ل أهمية عن الثورة الصناعية وثورة تكنولوجيا المعلومات، ثورة علمية هائلة ال تق تقنية النانووتعتبر 

وقد دخلت هذه التكنولوجيا في العديد من المجاالت والتطبيقات العلمية مثل الطب وعالم 

وعليه بات لزامًا على مؤسساتنا التعليمية المدرسية  ،االلكترونيات وعالم البناء وغيرها العديد

  .العلم ونشر ثقافته وتزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عنهوالجامعية أن تستعد لمواكبة هذا 

في المناهج الدراسية لمواكبة هذه التكنولوجيا  تقنية النانونادت العديد من المؤتمرات إلى إدخال وقد 

  :الرهيبة، ومن أبرز هذه المؤتمرات والتي ُعقدت في الوطن العربي

والذي ُعقد في جامعة النجاح الوطنية " النانوتكنولوجي وعلم الموادالمؤتمر الفلسطيني الدولي لعلوم "

 -يوجامعة الينو ) خضوري(في نابلس بتنظيم من جامعة النجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية 

 تقنية النانوشامبين األمريكية، وقد تناول المؤتمر عدة محاور كان من أبرزها استراتيجيات نقل 

وأهميتها إلى القطاع التربوي من جامعات  تقنية النانولمؤتمر إليصال ثقافة وقد هدف ا .وتوظيفها

في خدمة المجتمع الفلسطيني من كافة المجاالت الصحية  تقنية النانوومدارس، كما أكد على دور 

في هذا السياق ورقة عمل ومن أبرز األوراق التي ُقدمت  .والبيئية والزراعية والصناعية وغيرها

رئيس  )2012( محمد السبوع. د.والتي قدمها أ" أين المناهج الدراسية من علم وتقنية النانو": بعنوان
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ي أكد من خاللها أنه بات ذوالجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وال لالعتمادالهيئة الوطنية 

شر ثقافته وتزويد لزامًا على مؤسساتنا التعليمية المدرسية والجامعية أن تستعد لمواكبة هذا العلم ون

السبوع  وأّكد. وطرق صناعته وأدوات قياسهالطلبة بالمعلومات األساسية عنه بما في ذلك مصطلحاته 

أنه على وزارة التربية والتعليم العالي نشر هذه الثقافة بين المعلمين والمعلمات وبالتالي  )2012(

 :الطالب في مختلف المراحل والسيما الثانوية من خالل

عادة صياغة األهداف واختيار المحتوى واألنشطة بحيث تسمح بإدخال إ: ناهجالم -أ

في مناهج العلوم بمختلف فروعها من كيمياء وفيزياء  تقنية النانوتعلمية عن /وحدات تعليمية

  :الموضوعات التي يمكن إدراجها ألهم وأحياء وجيولوجيا وغيرها، وقّدم سرداً 

  .التعريف بتقنية المايكرو والنانو - 1

  .تاريخ التقنية واستخداماتها -2

   .مستقبل تقنية النانو -3

  .محدودية العين البشرية والمجهر التقليدي -4

  .المجهر االلكتروني -5

  .تعريف بأنابيب النانو الكربونية والفلورية -6

  .ئصها من جهة أخرىقة بين حجم وتركيب وشكل وتكوين المادة من جهة وخصاالعال -7

   .تقنية النانوطرق صناعة  -8

  .التطبيقات المستقبلية المحتملة للتقنية -9

معلم ومعلمة يحتاجون لبرامج تدريبية تثقيفية  150000هناك ما يزيد عن : المعلمين والمعلمات - ب

  .تقنية النانوعن 
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واألحياء والجيولوجيا وتوفير  تطوير معامل العلوم من الفيزياء والكيمياء: البيئة التعليمية -جـ

  .الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة

  البحث عن خبراء لتحقيق األهداف أعاله  -د

المؤتمر الدولي لصناعة تقنية " :أما في المملكة العربية السعودية فقد ُعقدت عدة مؤتمرات من أهمها

، 2009والذي نظمته جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبد اهللا لتقنية النانو في أبريل " النانو

والذي دعا ضمن توصياته إلى إدخال تقنية النانو في المناهج الدراسية للمراحل األولية نظرًا لهذه 

  ).2009اليوسف،( ميزات تقنية المستقبلمن أهم م باعتبارهاالتقنية من مستقبل مأمول 

تقنية النانو في " :واللقاء الخامس والعشرون الذي نظمته الجمعية السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان

إدراج العلوم النانوية ضمن المقررات الدراسية العلمية في مناهج  بضرورة، والذي أوصى "علوم الحياة

  ).2010عكاظ،ة صحيف(التعليم العام والتعليم العالي

أوصى  ،"للتثقيف بتقنية النانو في التعليم العامالملتقى الخليجي األول "وضمن جلسات وأوراق عمل 

بأهمية تطوير النظام التعليمي واالهتمام والعناية بالطالب وٕاعداد المعلمين أكاديميون ومتخصصون 

والمهرة، وٕادخال تقنية النانو في المناهج الدراسية مع مراعاة المراحل التعليمية، إضافة إلى تدريب 

  ).2011 ،آل ماطر( على تدريسهامعلمي العلوم 

مته الجامعة األردنية في عمان في الفترة من الذي نظ تقنية النانوُعقد مؤتمر : وفي األردن عمان

الينوي األمريكية وجامعة الملك سعود في الرياض، ، بالتعاون مع جامعة 2008نوفمبر  13- 10

 تقنية النانووسائل وأساليب توصيل تقنية :"ورقة علمية بعنوان ُقدمت،وقد كان من أهم األوراق التي 

، للباحثة صفات سالمة، والتي تناولت فيها أهمية دور أعمال الخيال "للعامة في الدول النامية

، والمتاحف العلمية واإلعالم العلمي وبرامج األطفال واأللعاب االلكترونية والفيديو في العلمي

مام للطالب وعامة الجمهور، وجذب اهتمامهم وتشجيعهم لالهتتوصيل علوم وتكنولوجيا النانو 
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المثيرة وضرورة إنشاء وحدة والتعرف على تطبيقاته الحالية والمستقبلية  تقنية النانووالدخول لعالم 

تسهم في نشر وتوعية الجمهور بثقافة جامعة ومركز علمي، بكل  لالتصال في العلم والتكنولوجيا 

في المدارس  ية النانوتقنكما أكدت الورقة البحثية على أهمية وضرورة تعليم وتدريس  ،تقنية النانو

 تقنية النانووالجامعات، وتدريب المدرسين وخاصة مدرسي العلوم على كيفية تدريس علوم وأبحاث 

  ).2009سالمة،(

  افة العلميةــــالثق. 3

لقد أصبح العلم والتكنولوجيا كالماء والهواء في حياتنا اليومية، وفي ظل االفتقار للمعارف والمهارات 

والتكنولوجية، سواء في البالد المتطورة أو النامية فقد ظهرت دعوات تطالب بتطوير مناهج العلمية 

العلوم، لخلق اإلنسان المثقف علميًا وتكنولوجيًا، يتخذ من الثقافة العلمية أداة له تساعده على صنع 

جتماعية القرار المناسب الذي ينسجم مع متطلبات عصره الذي يعيش فيه بزيادة وعيه للمسائل اال

  ).Jenkins,1997( ذات العالقة بالعلوم

وال ُتعد الثقافة العلمية ترفًا يمكن االستغناء عنه، وليست جانبًا من جوانب الرفاهية الثقافية، بل هي 

ليشارك بمعرفته وتفكيره ومهاراته واتجاهاته مشاركة فّعالة في بيئته أساسية في إعداد المواطن 

   .)37 :2002علي،( ومجتمعه

  :الثقــــافــةمفهوم  3.1

  ).36: 1مختار الصحاح،جزء( الثقافة من ثقف، وثقف الرجل أي صار حاذقًا خفيفاً 

المخزون :" تعريف الثقافة على أنها) 2008 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،(وقد اعتمدت 

المعرفي، ومستودع قيم المجتمع وأعرافه وأحكامه ومفاهيمه السائدة التي يتأثر بها أفراد المجتمع 

بمختلف فئاتهم، المتعلم والجاهل، الكهل والطفل، المرأة والرجل، وذلك بدرجات متفاوتة وفق استيعاب 
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الثقافة ) 45: 1990( سليم وآخرون وُيعّرف  .)10: 2009د،الكر ( "كل منهم، وحسب اتساع مداركه

  ".عن فهمه للعالم و عن أدوار كينونته فيه اإلنسانالطرق واألساليب التي ُيعّبر فيها " :على أنها

إعداد فرد قادر على المعاصرة، ويمتلك قدرًا من  أنهافُيعّرف الثقافة على ) 28: 2002(أما علي 

المهارات التي تمكنه من اتخاذ مواقف صادرها المختلفة، ويتقن العديد من المعرفة المتكاملة من م

القرار المناسب بشأن ما يواجهه من  اتخاذوجهات نظر شخصية ُتعّبر عن ذاته، وتساعده في و 

  .المختلفة اإلنسانيمواقف ومشكالت في جميع مناحي الحياة ومجاالت النشاط 

  الثقافة العلميةمفهوم  3.2

تحديد واضح لمعناها، وقد تباينت دون ُيعد مفهوم الثقافة العلمية من المفاهيم التي يكثر استخدامها 

 .بأنها فهم العلم وتطبيقاته في المجتمع) 1958( دحيث عرفها هير  .اآلراء في تحديد الثقافة العلمية

للعلم ولفروعه  على أنها فهم الفرد للمضامين االجتماعية) 1966(بينما عرفها بيال وآخرون 

الفرد للحياة  إلعدادعلى أنها القدر المناسب الالزم ) 36: 2002(في حين عرفها علي    .المختلفة

نحو كل من العلم المعاصرة من حيث المعارف والمهارات العلمية والفنية واالتجاهات االيجابية 

على أنها القدر ) 35: 2003(كما عرفها الخالدي  .والتكنولوجيا وأثرهما على المجتمع والبيئة

امل بذكاء مع عالمناسب من المعارف والمهارات واالتجاهات العلمية الالزمة للطالب حتى يستطيع الت

ذاته وزمالئه واألشياء المحيطة به واألحداث البيئية ومشكالت الحياة اليومية واتخاذ القرارات المناسبة 

مدى إلمام الطالب بقدر مناسب من المعرفة ها فقد عرفها على أن) 7: 1995(أما النجدي  .بشأنها

مشكالتها، وقدرته في حل  اإلسهامالعلمية الوظيفية وفهم طبيعة العلم وفهم البيئة التي يعيش فيها و 

على التعامل مع األجهزة المتداولة في الحياة اليومية بطريقة صحيحة، واكتسابه لبعض االتجاهات 

أما  ."نحو العلم وتطبيقاته بحيث تمكنه من المشاركة الفاعلة في حياة المجتمع المعاصر االيجابية

فقد عرفها على أنها القدر المشترك األساسي من المعرفة والسلوك اإلنساني القابل ) 6: 1995(فضل
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افية واتخاذ االجتماعية والثقوالنمو، بحيث تمكن الفرد من التعامل الذكي مع التحوالت للتعميم والبقاء 

 واإلدراكالثقافة العلمية على أنها الوعي  ) 57: 2000(ويعرف الشهراني .القرارات في الحياة اليومية

التام لطبيعة عمليات وأهداف العلم وتطبيقاته المختلفة وما يترتب على ذلك من إدراك للحقائق 

مع والتكنولوجيا وكيفية تأثير كل منها والمفاهيم والقوانين والنظريات العلمية والعالقة بين العلم والمجت

  .على اآلخر

أن الثقافة العلمية هي القدر المناسب من المعارف والمهارات العلمية واالتجاهات نحو  وترى الباحثة

العلم والتكنولوجيا التي يحتاجها الطالب لمواجهة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة في 

  .والتي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشكالته اليومية ،المجتمع

  خصائص الثقافة العلمية  3.3

  ):38: 2002(تمتاز الثقافة العلمية بعدد من الخصائص وهي كما أوردها علي 

في أي مجتمع بالتطورات العالمية  اوتأثره ابشكل مطلق وتحديد مستوياته تحديد المفهومصعوبة  -1

  .والمحلية

  .ة ليست المسئولة الوحيدة عن تحقيقهايالمؤسسات التربوية  والتعليم -2

موضوع واحد، إذ أن الثقافة العلمية  أوقها في زمن قصير أو من خالل مقرر واحد صعوبة تحقي -3

  .تعد من األهداف بعيدة المدى التي يلزم تحقيها وقتًا طويال

ن يمثل قمة العلم والتقنية منذ عشر سنوات أصبح اآلن تتغير الثقافة العلمية بتغير الزمن، فما كا -4

  .من مخلفات التقنية ويرجع ذلك إلى تراكمية العلم والتقنية والتطور المستمر والمتالحق فيهما

المثلى في  للمشاركةالعادي ال يكتمل إعداده  فالمواطنليست الثقافة العلمية حكرًا على العلماء،  -5

  .التربية العلمية التي تكسبه القدر المناسب من الثقافة العلميةمجريات أمور مجتمعه بدون 
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قيق أهداف الثقافة العلمية بل على كل حال يمكن لمعلمي تخصص واحد القيام بكل العمل لت -6

المعلمين أي كانت تخصصاتهم وكل من له صلة بتربية الفرد عمومًا لهم أدوارهم التكاملية في تحقيق 

  .تلك األهداف

الثقافة العلمية في نظم التعليم مسئولية منهج دراسي محدد، وال يمكن تحقيقه من خالل  ليست -7

درس أو وحدة تعليمية أو حتى مقرر تعليمي متخصص بل يمكن تحقيقه من خالل دمج الثقافة 

  .العلمية في محتوى جميع المناهج على اختالف تخصصاتها كل حسب طبيعة موضوعاته

عن التنور العلمي، فهناك خلط لدى العديد من الباحثين بين المفهومين،  وتختلف الثقافة العلمية

  .ولتوضيح ذلك البد من التطرق لمفهوم التنور العلمي

  التنور العلمي 3.4

قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات تتعلق "  :التنور العلمي على أنه) 2: 1991(يعرف سليم  

إلعداد الفرد للحياة اليومية التي تواجهه بالقضايا والمشكالت العلمية ومهارات التفكير العلمي الالزمة 

القدرة على قراءة وفهم "  :فيعرفه على أنه) Rubba )1978 :34بينما  ".في بيئته ومجتمعه

االختراعات من دور المعلم في المجتمع مع فهم معنى  ةمعين المعلومات العلمية العادية ومعرفة

  ".العلمية 

على أنه قدر من المعرفة العلمية األساسية في مجال العلوم واالتجاهات ) 76: 1996(وعرفه فّراج 

العلمية وفهم العلم والتاريخ ودور العلماء وٕادراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع مع 

الوعي بالقضايا والمشكالت البيئية والغذائية والصحية والسكانية والقضايا البيولوجية المرتبطة 

القرارات السليمة  ء ومهارات التفكير العلمي واتخاذباألخالق والقدرة على ممارسة عمليات االستقصا

ت حياتية في باالعتماد على مصادر المعلومات الموثوق بها فيما يواجهه الفرد من مواقف ومشكال

إلمام الفرد بقدر مناسب " :التنور العلمي على أنه) 38: 2000( وقد عّرف الغنام ".بيئته ومجتمعه
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من المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية واالتجاهات االيجابية نحو طبيعة كل من العلم 

هذا القدر في حل والتكنولوجيا، وأثرهما على كل من المجتمع والبيئة، ثم قدرته على توظيف 

بقدر  اإللمام" :فقد عرفه على أنه) 12: 2001(سلطانأما أبو  ".المشكالت التي تواجهه في حياته

مناسب من المعرفة العلمية واستخدامها في فهم طبيعة العلم والبيئة وتفسير الظواهر واألحداث 

وااللتزام بأخالقيات العلم واكتساب  اليومية، وٕادراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

بعض االتجاهات االيجابية نحو العلم وتطبيقاته، بحيث يمكنه المشاركة بفاعلية في حياة المجتمع 

قدر معين من "  :نهأللتنور العلمي على ) 125: 2002( وفي حين أشارت الموجي ".المعاصر

ت العلم وفهم لطبيعة العلم ودور العلماء المعلومات العلمية األساسية واالتجاهات العلمية وعمليا

وٕادراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، والقدرة على ممارسة المهارات العلمية 

القرارات السليمة إزاء المشكالت الحياتية التي تواجه الفرد في بيئته  واتخاذومهارات التفكير العلمي 

مع التعريفات السابقة في أن التنور العلمي هو الفهم ) 94: 2002( تفق المحتسبتو  ".ومجتمعه

لطبيعة العلم والمعرفة العلمية واالجتماعية للعلم، من حيث التأثيرات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا 

والمجتمع، والقدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت وامتالك اتجاهات نحو العلوم، ونحو ممارسة 

بأنه اإللمام بقدر من المعارف والمفاهيم ) 62: 2009(كما عرفه جودة  .بالعلوم مهنة مرتبطة

العلمية، ومهارات التفكير العلمي وتكوين االتجاهات االيجابية نحو العلوم وتطبيقاته وتوظيف هذا 

بفاعلية  اإلسهامالقدر في فهم الظواهر واألحداث والمشكالت العلمية التي تواجهه في حياته وبيئته، و 

  ".في حلها

ومن التعريفات السابقة لمفهومي الثقافة العلمية والتنور العلمي ترى الباحثة أن مفهوم الثقافة العلمية 

أشمل وأعم من مفهوم التنور العلمي حيث أن الثقافة العلمية هي الحد األقصى من الخبرات العلمية 
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من تلك  األدنىالالزمة للفرد لمواجهة التطورات العلمية في بيئته، بينما التنور العلمي هو الحد 

  .الخبرات، وأن التنور العلمي هو جزء من الثقافة العلمية

  أهمية الثقافة العلمية  3.5

د منها، أضحت الثقافة العلمية ومدى استيعاب الفرد للعلوم والتكنولوجيا والتفاعل معها ضرورة ال ب

  :أهمية الثقافة العلمية في النقاط التالية) 2006(وقد أوجز الملتقى الثقافي العلمي 

  .وطنية للريادة العلمية والتقدم العلمي إستراتيجيةتؤدي إلى  -1

رات بشكل يوافق المنهجية العصر واتخاذ قراتنشئ مواطنين قادرين على التعامل مع معطيات  -2

  .التعليمية دور في احتوائها على تطبيقات الثقافة العلمية، وللمناهج العلمية

  .بناء العقل العلمي -3

  .تساهم في نقل المجتمع من مجتمع تنظيري إلى مجتمع عملي -4

  .خلق أجيال تسعى للبحث العلمي -5

  .تنمية مهارات التفكير واتخاذ القرارات بناًء على األدلة -6

  . تحقيقًا للذات، وهي فائدة ينبغي أن تشمل جميع أفراد المجتمعإن فهم العلم يوفر للفرد متعة و  -7

  : وترجع أسباب االهتمام بالثقافة العلمية إلى

  .التسارع المذهل في االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية -1

ر الطبيعة االقتحامية للتقنية في المجتمعات، سواء كانت تلك المجتمعات في حاجة إليها أو غي -2

  ).2000 صبري وكامل،( مرغوب فيها

على العمال من ذوي  واإلقبالتأثير التقانة على العمالة، حيث تسهم في تقليل العمالة اليدوية،  -3

  .المهارات التقنية العالية

  .الحاجة المتزايدة إلى الحديث والجديد -4



 
59 

   .)21: 2009 ،الكرد(الحاجة إلى المعلوماتية  -5

  العلميةأهداف الثقافة  3.6

تسعى الثقافة العلمية بشكل أساسي لبناء شخصية متكاملة قادرة على التعامل مع المشكالت العلمية 

أهداف الثقافة العلمية في النقاط ) 47: 2001( حلول لها، وقد حدد النمر إيجاداليومية والقدرة على 

  :التالية

المختلفة من برامج تلفزيونية تبسيط العلوم وتقريبها من ذهن المواطن من خالل الوسائل  -1

  .ومطبوعات كالكتب والصحف والمجالت وغيرها

  .تمكين المواطن من متابعة ما يستجد من مجاالت العلوم الطبيعية المختلفة -2

االرتقاء بالحياة الشخصية للفرد من خالل تمكينه من المعرفة العلمية، والفهم والقدرة على  -3

لها، والتقدير المناسب لجوانب الحياة وأبعادها، والقدرة على تقويم المسار االستخدام الواعي والمستنير 

  .الشخصي واالجتماعي والثقافي لهذه الحياة

المفكر الواعي القادر على التعامل مع القضايا والمواقف الحياتية والتي تستحدث  اإلنسانإعداد  -4

  .من حوله في سياق الزمان والمكان والتي يتفاعل فيها العلم والتكنولوجيا مع البيئة والمجتمع

ة تكوين العادات الذهنية التي تساير مهارات التفكير العلمية، وتساعد الفرد على التعلم والمشارك -5

  .الفعالة في حل قضايا المجتمع ومشكالته

تمكين الفرد من فهم طبيعة العلم والمعرفة العلمية واستخدام عمليات العلم في مختلف جوانب  -6

  .الحياة

الفرد وميوله العلمية بما يتفق وطبيعة حياته العلمية وطبيعة العلم المستمر طيلة تنمية مهارات  -7

  .الحياة
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الفرد االتجاهات والقيم العلمية التي تساعده على التكيف بنجاح مع متطلبات العصر  إكساب -8

  .الذي نعيش

  الثقافة العلمية أقسام 3.7

فيتم النظر إليها كهدف يمكن أن يحقق الطالب فيها ، اهتم العديد من الباحثين بدراسة الثقافة العلمية

  . المختلفة لثقافة العلميةبأقسام ا االلمام لذا يجبمفاهيم العلمية، استيعاب المستويات مختلفة من 

  :إلى األقسام التاليةالثقافة العلمية  )238- 232 :2010(زيتون  قسموقد 

تتضمن المفردات أو المصطلحات أو الكلمات الفنية المرتبطة بالعلم  :الثقافة العلمية الوظيفية - 

أن ) المتعلم(التعليمي، فإن على الطالب والتكنولوجيا، وباعتبار العمر ومرحلة النمو والمستوى 

  .يكون قادرًا على كتابة وقراءة صفحات تتضمن مصطلحات علمية وتكنولوجية

التي ) المفاهيم الكبرى(تتمحور حول األفكار الرئيسية : الثقافة العلمية المفاهيمية واالجرائية  - 

من  القسمض، وبهذا يشكل هذا الطبيعية والحياتية وعلوم األر : تشكل فرع العلم أو فروع العلوم

أن  زيتون خدم كأساس للفرع أو الفروع العلمية، وقد حددستالثقافة فهمًا أكبر للمفاهيم التي ت

  :هي القسملة لهذا القدرات األساسية والمفاهيم المشكّ 

وفي هذا يجب على الطلبة  تحديد األسئلة والمفاهيم التي توجه االستقصاءات والتحريات العلمية -1

أن يكونوا قادرين على صياغة الفرضيات القابلة لالختبار، ويحددوا الروابط المنطقية بين المفاهيم 

والقاعدة  اإلجراءاتوكما عليهم أن يوضحوا  ،العلمية الموجهة لهذه الفرضيات، وتصميم التجربة

  .المعرفية والفهم المفاهيمي لالستقصاء العلمي

ويتطلب ذلك تعريف المجاالت المفاهيمية لالستقصاء،  ،وتنفيذ االستقصاءات العلميةتصميم  -2

حل المشاكل، وٕارشادات  إجراءاتواألدوات المناسبة واحتياطات األمن والسالمة، والمساعدة على 



 
61 

ح األفكار الموجهة االستقصاء العلمي ومعلومات أخرى يمكن يالتكنولوجيا، وتوض استخدامحول 

  .يها من مصادر أخرى غير االستقصاء العلميالحصول عل

يجب أن يكون الطلبة  ، حيثجيا لتحسين االستقصاء واالتصال والتواصلو استخدام التكنول -3

  .قادرين على استخدام العديد من التقنيات كجزء ومكون أساسي متكامل مع االستقصاءات العلمية

  .باستخدام المنطق والدليل تشكيل وٕاعادة صياغة التفسيرات العلمية والنماذج -4

  .فهم التفسيرات والنماذج البديلة وتحليلها -5

  .شرح الحجة العلمية والدفاع عنها -6

أبعد من المفردات أو  منظور الثقافة العلميةيمتد  ):سياقات العلم(الثقافة العلمية المتعددة األبعاد  - 

ة الطبيعية والحياتية، وعلوم لميرع العلفرع العلم أو الف اإلجرائيةالمصطلحات والمفاهيم، والطرق 

  .تاريخ األفكار العلمية، طبيعة العلم، دور العلم في المجتمع: األرض، على سبيل المثال

تحدد الثقافة العلمية االسمية وتعّرف المصطلحات واألمثلة على أنها  :الثقافة العلمية االسمية  - 

ومعلومات ومعرفة وفهم غير صحيح، وذلك يعني أن الطلبة  علمية، وتشير إلى موضوعات

يربطون المصطلحات واألفكار والقضايا بالمجال العام في العلم والتكنولوجيا، إال أن هذا الربط 

وأفكار ونظريات ساذجة أو فهمًا ) أو خاطئة( يمثل فهمًا غير صحيح وتصورات لمفاهيم بديلة

 .ناقصًا غير مكتمل

  :افة العلميةأبعاد الثق 3.8

جريت العديد من المحاوالت لتحديد معنى الثقافة العلمية من خالل تحديد أبعادها، ومن ضمن أ   

  :هذه المحاوالت ما يلي

حدد سبعة  قد ،)مقاطعة في كندا( ساسكاتشوان مدرسة منحى إلى أن) 259: 2010(أشار زيتون 

  : أبعاد للثقافة العلمية هي
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  .Nature of scienceطبيعة العلم : األول

  .Key Science Concepts المفاهيم األساسية للعلم: الثاني

  .Processes of Scienceعمليات العلم : الثالث

–Science العالقات المتبادلة والمتداخلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة: الرابع

Technology- Society – Environment (STSE).  

  Scientific and Technical Skills.والتقنيةالمهارات العلمية : الخامس

  .Values that Underlie Scienceالقيم العلمية : السادس

  .Science-Related Interests and Attitudesاالتجاهات والميول العلمية : السابع

أبعاد ) 1990(المنعقد عام أما الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس فقد حددت في المؤتمر 

  :الثقافة العلمية كالتالي

فهم العالقات المتبادلة بين العلم والمجتمع ، معرفة المفاهيم األساسية، فهم طبيعة العلم - 

القدرة على استخدام عمليات لم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع، تقدير دور الع، والتكنولوجيا

بأخالقيات علمية  اإللمام، فهم الفرد لبيئته، ليوميةالعلم لحل المشكالت واتخاذ القرارات ا

 .القدرة على التعامل مع األجهزة العلمية، و ايجابية

  :أبعاد الثقافة العلمية كالتالي) 21: 2006(وحددت الصادق 

التفاعل ، و البيئة وكيفية التعامل معها، عمليات العلم ومهارة حل المشكلة، المعرفة العلمية - 

 .والمجتمع والتكنولوجيابين العلم 

أن التعريفات السابقة للثقافة العلمية من خالل تحديد أبعادها قد أكدت على  الباحثةترى مما سبق 

  : الجوانب الثالث التالية
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ويتضمن طبيعة العلم، والمفاهيم األساسية للعلم، وعمليات العلم من مفاهيم  :الجانب المعرفي

  .وحقائق، ونظريات، ومبادئ

  .والذي يرتبط بسلوك الفرد، ويتضمن القيم  االتجاهات والميول العلمية: الوجداني الجانب

والذي يتضمن تطبيق المعرفة العلمية عند التفاعل مع العالم المحيط، واستخدام : الجانب المهاري

  .مهارات التفكير العلمي، والمهارات االجتماعية، والمهارات التقنية

الدراسة الجانبين المعرفي والوجداني، لصعوبة قياس الجانب المهاري  وسوف تتناول الباحثة في هذه

  .في موضوع الدراسة

  :الفرد المثقف علمياً  3.9

ُيعد الفرد مثقفًا علميًا إذا كان مدركًا للتأثيرات المتبادلة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع، ويستخدم 

القرارات اليومية الالزمة المتعلقة بها وهو يمتلك قاعدة معرفية متينة من  اتخاذهذه المعرفة في 

التي تؤهله لالستمرار في التعليم والتفكير  اإلجرائيةت اة والمهار يالحقائق والمفاهيم والشبكات المفاهيم

  ).34: 2003 الخالدي،(المنطقي 

ن غيره، وقد حددت وتظهر صفات الشخص المثقف علميًا من خالل سلوكه الذي يميزه ع

(Pella,1966, 44-53) أن الفرد المثقف علميًا يتسم بفهم:  

، التي تتحكم في العلم األخالقيات - 3، طبيعة العلم - 2، العالقة المتبادلة بين العلم والمجتمع -1

العالقات المتبادلة بين  - 6، االختالفات بين العلم والتكنولوجيا - 5، المفاهيم األساسية في العلم -4

  .واإلنسانياتالعلم 

  :قادر على أن   الفرد المثقف علميًا بأنه (Showalter,1974,152) وصف فيما

  .يفهم طبيعة المعرفة العلمية -1

  .يطبق المعرفة العلمية عندما يتفاعل مع العالم المحيط به -2
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  .اتخاذ القراراتيستخدم عمليات العلم في حل ما يواجهه من مشاكل وفي  -3

  .يتفاعل مع مكونات الكون المحيط به بطريقة تتسق مع القيم التي يقوم عليها -4

يفهم ويقدر الصلة التي تربط بين العلم والمجتمع والعالقة المتبادلة بينهما، والعالقة التي تربطها  -5

  .بالمجتمع

  .اصل دراسته للعلوم طوال حياتهيطّور نظرة أكثر ثراء عن الكون من خالل تربيته العلمية ويو  -6

  .ت ذات صلة بالعلم والتكنولوجياايطّور مهار  -7

وترى الباحثة أن الفرد المثقف علميًا يجب أن يكون ملمًا ومدركًا للعالقة بين العلوم والمجتمع 

في  والتكنولوجيا، ويمكنه استخدام المعرفة العلمية في إيجاد الحلول المناسبة لمشكالته التي يواجهها

  .حياته اليومية
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  ل الثالثـــالفص

  ات السابقةـــالدراس

  

  العلمية دراسات تناولت إثراء المناهج .1

  

  

  في التعليم تقنية النانودراسات تناولت . 2 

   

  

  والتنور العلميدراسات تناولت الثقافة العلمية . 3
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  ث ــالـــل الثـــــالفص

  ابقة ـــــات الســــــــــالدراس

  :والمتعلقة بالمجاالت التالية الدراسة الحاليةيتناول هذا الفصل الدراسات السابقة في موضوع 

  العلميةدراسات تناولت إثراء المناهج . 1

  )2012(دراسة ضاهر  1.1

هــــــــدفت الدراســــــــة إلــــــــى تطــــــــوير وحــــــــدة االلكترونيــــــــات بمبحــــــــث التكنولوجيــــــــا فــــــــي ضــــــــوء المعــــــــايير 

ــــة المهــــارات ــــي تنمي ــــة ف ــــات الصــــف العاشــــر األساســــي بغــــزة العالمي ــــة لــــدى طالب واتبعــــت  .االلكتروني

مقـــــــرر التكنولوجيـــــــا للصـــــــف محتـــــــوى الباحثـــــــة المـــــــنهج التجريبـــــــي التحليلـــــــي حيـــــــث قامـــــــت بتحليـــــــل 

مــــــــن خــــــــالل اســــــــتخدام أداة تحليــــــــل، تــــــــم بناؤهــــــــا باالعتمــــــــاد علــــــــى المعــــــــايير  العاشــــــــر األساســــــــي،

لك المــــــنهج البنــــــائي إلعــــــداد المــــــادة المطــــــورة، العالميــــــة لواليــــــة اوهــــــايو االمريكيــــــة، واســــــتخدمت كــــــذ

أســــــئلة الدراســــــة، وتكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن  ىكمــــــا اســــــتخدمت المــــــنهج التجريبــــــي لإلجابــــــة علــــــ

طالبـــــة مـــــن طالبـــــات الصـــــف العاشـــــر بمدرســـــة دار األرقـــــم للبنـــــات، واختـــــارت الباحثـــــة وحـــــدة ) 47(

ــــــــــــات، وخاصــــــــــــة موضــــــــــــوع الترانزســــــــــــتور ــــــــــــة ا االلكتروني ــــــــــــات وكيفي ــــــــــــدوائر والثنائي ســــــــــــتخدامها وال

وقــــــد توصــــــلت الباحثــــــة إلــــــى فاعليــــــة المــــــادة المطــــــورة فــــــي تطــــــوير الجانــــــب المعرفــــــي  .االلكترونيــــــة

  .واألدائي للمهارات االلكترونية لدى عينة الدراسة

  ) 2010( دراسة أبو فودة 1.2

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى أثـــــر إثـــــراء محتـــــوى منهـــــاج العلـــــوم بمســـــتحدثات بيولوجيـــــة 

  .تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسي في
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واتبعـــــت الباحثــــــة المــــــنهج الوصــــــفي حيــــــث قامــــــت بتحليــــــل محتــــــوى منهــــــاج العلــــــوم العامــــــة للصــــــف 

ـــــــائي  ـــــــه، واســـــــتخدمت كـــــــذلك المـــــــنهج البن ـــــــة المتضـــــــمنة في ـــــــد المســـــــتحدثات البيولوجي ـــــــامن وتحدي الث

ــــي فــــي إعــــداد قائمــــة المســــتحدثات والمــــادة اإل ــــات التنــــور التجريب ــــم وقائمــــة متطلب ــــة ودليــــل المعل ثرائي

ــــــى عينــــــة الدراســــــة التــــــي تكونــــــت مــــــن  ــــــوجي، واختبــــــار التنــــــور البيولــــــوجي وتجريبهــــــا عل ) 4(البيول

  .شعب دراسية مقسمة على مجموعتين ضابطة وتجريبية

ــــى فاعليــــة عمليــــة اإلثــــراء التــــي قامــــت بهــــا، وأوصــــت بضــــرورة تضــــمين كتــــب  وتوصــــلت الباحثــــة إل

ـــــا بعـــــض المســـــتحدثات البيولوجيـــــة وٕاعـــــادة النظـــــر فـــــي العلـــــوم ال عامـــــة فـــــي المرحلـــــة األساســـــية العلي

  .مناهج العلوم الحالية وتحليلها وتقويمها في ضوء المستحدثات العلمية

  )2009( دراسة شعث 1.3

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى إثـــــراء محتـــــوى الهندســـــة الفراغيـــــة للصـــــف العاشـــــر األساســـــي فـــــي ضـــــوء 

لتحليــــــل وحــــــدة الهندســــــة  ي؛البصــــــري، واتبــــــع الباحــــــث المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــمهــــــارات التفكيــــــر 

ـــــى قائمـــــة  ـــــة، وتوصـــــلت الدراســـــة إل ـــــائي إلعـــــداد المـــــادة االثرائي ـــــة، كمـــــا اســـــتخدم المـــــنهج البن الفراغي

ــــى وجــــود تــــدني فــــي نســــب تــــوافر  تمــــن مهــــارات التفكيــــر البصــــري الواجــــب توافرهــــا، كمــــا توصــــل إل

ث إلــــى وضــــع محتــــوى للهندســــة الفراغيــــة مثــــرى بمهــــارات التفكيــــر هــــذه المهــــارات، ممــــا ســــاق الباحــــ

ــــي توصــــلت إليهــــا الدراســــة، واالســــتفادة مــــن  البصــــري، وأوصــــى الباحــــث باالســــتفادة مــــن القائمــــة الت

  .المادة االثرائية التي قدمتها

  )2009(دراسة األسطل  1.4

ات فــــــي ضـــــــوء هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى إثــــــراء وحــــــدة البرمجـــــــة فــــــي مقــــــرر تكنولوجيــــــا المعلومــــــ

المعــــايير األدائيــــة للبرمجــــة، ومــــن ثــــم قيــــاس أثــــر المــــادة المثــــراة علــــى مســــتوى مهــــارة البرمجــــة لــــدى 

  . طالب الصف الحادي عشر
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واســـــــتخدم الباحـــــــث المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي والمـــــــنهج البنـــــــائي والمـــــــنهج التجريبـــــــي حيـــــــث قـــــــام 

ها فـــــــي مقـــــــررات تكنولوجيـــــــا بإعـــــــداد قائمـــــــة مقترحـــــــة للمعـــــــايير األدائيـــــــة للبرمجـــــــة الواجـــــــب تضـــــــمين

ــــــــة للبرمجــــــــة )12-9(المعلومــــــــات للمراحــــــــل الدراســــــــية  ــــــــد المعــــــــايير األدائي ــــــــام بتحدي ــــــــّم ق ، ومــــــــن ث

ـــــي  ـــــوى وحـــــدة البرمجـــــة ف ـــــل محت ـــــوى البرمجـــــة، وقـــــام كـــــذلك بتحلي الواجـــــب تضـــــمينها فقـــــط فـــــي محت

مــــــادة مقــــــرر تكنولوجيــــــا المعلومــــــات فــــــي ضــــــوء المعــــــايير األدائيــــــة للبرمجــــــة، وقــــــام الباحــــــث ببنــــــاء 

ـــــــوى بهـــــــدف معالجـــــــة جوانـــــــب الـــــــ ـــــــل نتـــــــائج تحليـــــــل المحت ـــــــي ضـــــــوء تحلي ـــــــة مقترحـــــــة ف قص نإثرائي

وقـــــــام بتدريســـــــها وتكونـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن  .والضـــــــعف التـــــــي بينتهـــــــا نتـــــــائج تحليـــــــل المحتـــــــوى

طالبــــــا فــــــي كــــــل ) 35(شــــــعبتين دراســــــيتين مــــــوزعتين علــــــى المجموعــــــة الضــــــابطة والتجريبيــــــة بعــــــدد 

  .مجموعة

  )2007( دراسة النادي 1.5

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء المعايير 

العالمية، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت بتحليل محتوى مقرر التكنولوجيا 

المية لوالية أوهايو للصف السابع األساسي من خالل أداة تحليل تم بناؤها باالعتماد على المعايير الع

أيضا المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية وذلك باالعتماد على نتائج  الباحثة األمريكية، واستخدمت

تحليل محتوى المقرر، وتوصلت الدراسة إلى وجود تدني في نسب توفر المعايير العالمية في محتوى 

  .مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي

  )2007( عوكل دراسة أبو 1.6

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقررات العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطين بالمخططات 

المفاهيمية، والتي تضم الصفوف األولى من المرحلة التعليمية وهي األول والثاني والثالث والرابع 

مقررات العلوم لهذه الصفوف  األساسية، وقام الباحث بتحليل المخططات المفاهيمية المتضمنة في
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مخططًا مفاهيميًا، وفق معايير تربوية متبعة بهدف تقويمها، كما قام الباحث ) 30(والبالغ عددها 

بتحليل مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا لتحديد المفاهيم األساسية والفرعية العلمية المتضمنة 

يع مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا وذلك لتحديد فيها، ثم قام بتقويم المخططات المفاهيمية لجم

الفجوات التي تتخلل مخططات مقررات العلوم لهذه المرحلة، ثم قام الباحث بإثراء مقررات العلوم 

بالمخططات المفاهيمية على اعتبار أن هذه المخططات يمكن ترجمتها إلى مضامين علمية مثراة، 

هيمية التي تشكل منحنى تكامليًا بين المفاهيم العلمية للمرحلة فضًال عن تحديد المخططات المفا

األساسية الدنيا في فلسطين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود معايير تربوية لهذه المخططات، 

  .وكذلك عدم وجود توازن في عدد المفاهيم المتضمنة في مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا

  )2007( دراسة جودة 1.7

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على تحصيل 

واستخدم الباحث المنهج . طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاههم نحوها

الصف العاشر األساسي من مدرستين  طلبة طالبًا وطالبة من) 92(التجريبي، وشملت  عينة الدراسة 

بمدينة رفح، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر كبير للمادة االثرائية على أفراد العينة من الذكور 

واإلناث في تحصيلهم للرياضيات واتجاهاتهم نحوها، كما توصلت إلى وجود فروُق في التحصيل 

  .يا نحو الرياضيات تعزى لمتغير الجنسالبعدي لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائ

 (2002 )  وشبات الزعانين دراسة 1.8

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير مناهج الفيزياء في المرحلة الثانوية في فلسطين 

لوصف محتوى مناهج  ي؛في ضوء االتجاهات العالمية، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليل

لعديد من الدول المتقدمة، كما اتبعا المنهج البنائي في بناء التصور المقترح لمناهج الفيزياء في ا

الفيزياء في المرحلة الثانوية في ضوء االتجاهات العالمية، وتكونت عينة الدراسة من كتب الفيزياء 
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قام الثالثة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر المقررة في المنهاج القديم في فلسطين، و 

الباحثان باالطالع على كتب الفيزياء في المرحلة الثانوية وحصر الموضوعات التي تعالج في هذه 

الكتب في المرحلة الثانوية واإلعدادية واالبتدائية لعدد من الدول المتقدمة كاليابان والواليات المتحدة 

ندا واألردن ودول الخليج، ثم تم األمريكية وبريطانيا واستراليا وعدد من الدول النامية كالفلبين وأوغ

تحديد الموضوعات ذات االهتمام المشترك لهذه المناهج واستخالص التوجهات العالمية في ذلك 

الوقت لمناهج الفيزياء، ومن ثّم اقتراح تصور لمناهج الفيزياء الفلسطينية في المرحلة الثانوية في 

  . لوجية المتوقعة في مطلع القرن الحادي والعشرينضوء االتجاهات العالمية والتغيرات العلمية والتكنو 

  :األولالتعقيب على دراسات المحور  1.9

  :تناولت الدراسات في هذا المحور عملية إثراء للمناهج العلمية المختلفة حيث

 في تناولها إلثراء مناهج العلوم) 2010أبو فودة (مع دراسة ) 2007أبو عوكل (اتفقت دراسة  - 

  .منهج الفيزياء كأحد فروع العلومفقد تناولت إثراء ) 2002الزعانين وشبات (ا دراسة ، أمبصورة عامة

في ) 2007النادي (ودراسة ) 2009األسطل (مع دراسة كل من ) 2012ضاهر (اتفقت دراسة  - 

شعث (دراسة كل من ، بينما كانت إثراء مناهج التكنولوجيا للمراحل الدراسية المختلفةالتركيز على 

  .على إثراء مناهج الرياضيات ترتكز) 2007جودة (و ،)2009

إلى نجاح  توصلت الدراسات السابقة معظم ورغم االختالف في أهداف عملية اإلثراء، إال أن - 

  .عملية إثراء المناهج العلمية في مراحل التعليم المختلفة

 إال أنها، مناهج العلومالدراسات السابقة في القيام بعملية إثراء معظم تتفق الدراسة الحالية مع  - 

، وهي تعتبر من الدراسات الفلسطينية األولى التي تناولت تختلف عنها في الهدف من عملية اإلثراء

  .إثراء منهاج علمي بتطبيقات تقنية النانو
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  في التعليم  تقنية النانودراسات تناولت . 2

  )2011(دراسة الرمادي  2.1

هدفت هده الدراسة إلى تصميم مقرر دراسي يتم تدريسه في أقسام المكتبات والمعلومات العربية حول 

  : قد شمل المقرر الموضوعات التاليةوتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات، و  تقنية النانوأسس 

واألنواع والمميزات والمخاطر وابرز  التعريف بعلم وتكنولوجيا النانو من حيث النشأة والتطور - 

 .ا في الوطن العربيمعنها والوضع الراهن والبحث حوله الناتجة الصناعات

 .التي يمكن االستفادة منها في مجال المكتبات والمعلومات تقنية النانوالتعريف بتطبيقات  - 

تكنولوجيا "التعريف بالفرص المتاحة وكذلك التحديات المتوقع مواجهتها عند تدريس مقرر  - 

في أقسام المكتبات والمعلومات في الوطن " النانو وتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات

 .العربي

وضع تصميم لهذا المقرر يشتمل على  أهدافه ورؤيته والنتائج التعليمية المتوقعة، ووحداته  - 

 .وطرق التعليم والتعلم والوسائل التعليمية

  )2009( دراسة السايح وهاني 2.2

تقنية على ضوء بعض مفاهيم  اإلعداديةهدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهج العلوم العامة بالمرحلة 

واستخدم الباحثان المنهج . وحدة مقترحة لتضمينها ضمن منهج العلوم إعداد، عن طريق النانو

 االتي استخدمت في تقويم منهج العلوم والتي أقترح تقنية النانوالوصفي لتحديد ووصف مفاهيم 

  .تضمينها في منهج العلوم

المنهج التجريبي في تجريب الوحدة المقترحة والتي تمت معالجتها بمفاهيم  الباحثان وكذلك استخدم

على المجموعة التجريبية والتعرف على فعاليتها في تنمية التحصيل واالتجاهات نحو  تقنية النانو
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كمجموعة تجريبية،  اإلعداديتلميذا بالصف الثاني ) 90(وقد شملت عينة البحث  .النانو تقنية

  :واستخدم الباحثان األدوات التالية

  .اإلعداديةالالزمة لمنهج العلوم بالمرحلة  تقنية النانوقائمة ببعض مفاهيم  -1

  .تقنية النانومفاهيم تم إعادة صياغتها ومعالجتها باختبار تحصيلي في وحدة تعليمية والتي  -2

  .تقنية النانومقياس االتجاهات نحو  -3

فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل الدراسي، وكذلك فاعليتها في تنمية   وتوصلت الدراسة إلى

  .تقنية النانواالتجاهات نحو 

  ) Stevens et. al  )2008دراسة  2.3

في مجال  تقنية النانوالطالب لمفاهيم علم النانو و هدفت هذه الدراسة للوقوف على مدى تحصيل 

طالبًا من المرحلة الثانوية،  )36(طالبا من المرحلة المتوسطة، و )17(الكيمياء، وقد شملت العينة 

وقد تنوعت العينة ما بين الريف والحضر، وقد شملت عملية التقويم لمنهج الكيمياء، التعرف على 

 –تركيب المادة : ( في المواضيع العلمية التالية تقنية النانومدى تضمن مفاهيم علم النانو و 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن طالب المرحلة )تأثيرات الكم –قوة الكهربية ال –خصائص المادة 

إال أنهم يفتقرون إلى  اإلعداديةالثانوية أكثر عمقًا وفهمًا للمفاهيم الكيميائية من طالب المرحلة 

  .اإلعداديةويتساوون في ذلك مع طالب المرحلة  تقنية النانونوية و مفاهيم العلوم النا

  )Alford et. al )2007دراسة  2.4

وذلك عن . لطالب المرحلة الثانوية في استراليا تقنية النانووقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مناهج 

   :وقد تميز البرنامج بأنه. لطالب المرحلة الثانوية في استراليا تقنية النانوطريق تصميم برنامج لتعليم 

  . تقنية النانويركز على تطبيقات ) 1

  . تقنية النانومشاركة الصناعيين في تعليم ) 2 
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  .وأثرها على المجتمع تقنية النانوتناول المنهاج بتوسع لتطبيقات ) 3 

 )Jones et. al )2007دراسة  2.5

قــــام البـــــاحثون فـــــي هــــذه الدراســـــة بالمقارنـــــة بــــين منـــــاهج تعلـــــيم العلــــوم للمرحلـــــة اإلعداديـــــة والثانويـــــة 

ـــــين اتجاهـــــات الطـــــالب نحـــــو  ـــــانووب ـــــة الن ـــــة مـــــن  تقني ـــــين عين ـــــة ب ـــــك مـــــن خـــــالل المقارن  طـــــالبوذل

لمــــــرحلتين للطــــــالب األمــــــريكيين مــــــن أصــــــل أفريقــــــي وأوروبــــــي وأمريكــــــي وذلــــــك مــــــن خــــــالل تقيــــــيم ا

، وكــــذلك تقنيــــة النــــانوالخاصــــة بكــــل مــــنهم واالختبــــارات التــــي تــــم إعــــدادها لهــــم فــــي ملفــــات االنجــــاز 

تقنيـــــة أســـــلوب التقيـــــيم الـــــذاتي، وقـــــد وجـــــد البـــــاحثون أن هنـــــاك فروقـــــًا فـــــي اتجاهـــــات الطـــــالب نحـــــو 

  .والثانوية اإلعدادية، وهي ترجع إلى طبيعة دراسة موضوعات العلوم بالمرحلة النانو

  )Chih-Kuan)2006 دراسة   2.6

تقنيــــة فــــي مجــــال  معلمــــي المرحلــــة الثانويــــةوقــــد هــــدفت هــــذه الدراســــة لبنــــاء برنــــامج لتطــــوير خبــــرات 

 ,Taipei  Taiwan  وقــد تــم إعــداد البرنــامج تحــت إشــراف قســم الهندســة بجامعــة  ،النــانو

Nation Taiwan R.O.C   مدرسة في تايوان )169( وقد شمل البرنامج .  

وقـــــــد ناقشـــــــت الدراســـــــة  .البرنـــــــامجوقـــــــد أوضـــــــحت النتـــــــائج ازديـــــــاد فـــــــي اتجاهـــــــات المعلمـــــــين نحـــــــو 

  .االستمرار في استخدام البرنامج

  )Baaquie, Belal )2005دراسة  2.7

ــــــانوقامــــــت الدراســــــة بتطــــــوير برنــــــامج لتــــــدريس  لطلبــــــة المرحلــــــة االبتدائيــــــة مــــــن الصــــــف  تقنيــــــة الن

ــــى الصــــف الســــادس ــــة Balestier Hillفــــي مدرســــة  األول إل ــــامفــــي ســــنغافورة االبتدائي                                       ، حيــــث ق

الباحــــــــث بتجهيــــــــز مختبــــــــر خــــــــاص لــــــــذلك خــــــــالل شــــــــهر، بحيــــــــث تــــــــم اصــــــــطحاب الطــــــــالب ذوي 

ـــــــي األســـــــبوع ـــــــالث مـــــــرات ف ـــــــام بتصـــــــميم دروس بطريقـــــــة . األعمـــــــار الصـــــــغيرة مـــــــرتين أو ث ـــــــد ق وق

وقـــــد الحـــــظ أن ذلـــــك . طة إمـــــا عـــــن طريـــــق القصـــــص أو النظـــــر مـــــن خـــــالل المجهـــــرمشـــــوقة وبســـــي
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ـــــة  ـــــر الكتـــــابي الخـــــاص بتقني ـــــة مهـــــارات التحـــــدث والقـــــراءة ومهـــــارات التعبي ـــــى تنمي ـــــانوســـــاعد عل ، الن

 Feather( ســـاب المفـــاهيم النانويـــة منـــذ الصـــغروقـــد اختـــار هـــذه الفئـــة العمريـــة حتـــى يســـهل اكت

& F. ،2011 :31.(  

  )Stelik & Alger )2005 دراسة  2.8

بـــــــــــــــــاختراع جهـــــــــــــــــاز بســـــــــــــــــيط يســـــــــــــــــتخدم للطباعـــــــــــــــــة الحجريـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــوئية  انقـــــــــــــــــام الباحثـــــــــــــــــ

)photolithography( حيــــــث يمكــــــن اســــــتخدامه بشــــــكل آمــــــن داخــــــل غرفــــــة الصــــــف، واســــــتهدف ،

ســــــنة، وقــــــام الباحثــــــان بتــــــدريب الطــــــالب علــــــى ) 14-12(الباحثــــــان الطــــــالب فــــــي الفئــــــة العمريــــــة 

ــــــــة الضــــــــوئية،  ــــــــي مقيــــــــاس المــــــــايكرومتر باســــــــتخدام الطباعــــــــة الحجري ــــــــاج دوائــــــــر ف تصــــــــميم و انت

ـــــــرة واختب ـــــــاج دائ ـــــــة المســـــــتهدفة مـــــــن انت ـــــــى واســـــــتطاع طـــــــالب الفئ  (100)ارهـــــــا بأبعـــــــاد وصـــــــلت إل

ــــدى الطــــالب  ــــى تكــــّون اتجاهــــات ايجابيــــة ل ــــة  ميكرومتــــر،  وتوصــــل الباحثــــان إل نحــــو المــــواد العلمي

  ..ثل الفيزياء والكيمياء واألحياءم

  NorthWestern Universityدراسة جامعة نورث ويسترن  2.9

بعمــــــل فــــــي الواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة،  NorthWestern Universityقامــــــت جامعــــــة 

لمفـــــاهيم ) 12-7(فحــــص وتقـــــويم لفهــــم الطـــــالب فـــــي المــــدارس اإلعداديـــــة والثانويـــــة مــــن الصـــــفوف 

طالبـــــًا مـــــن مختلـــــف المنـــــاطق الريفيـــــة والمدنيـــــة  )416(العلـــــوم النانويـــــة وشـــــملت الدراســـــة المســـــحية 

وقــــد تــــم عمــــل اســــتبانة لتحديــــد أهــــم لتحديــــد أهــــم متطلبــــات تحقيــــق وتنميــــة مفــــاهيم العلــــوم النانويــــة، 

ــــــوم النانو  ــــــاس االتجــــــاه نحــــــو العل ــــــم إعــــــداد مقي ــــــة، كمــــــا ت ــــــوم النانوي ــــــق العل ــــــات تحقي ــــــةمتطلب وقــــــد  ي

توصـــــلت الدراســــــة إلــــــى أن طــــــالب المرحلـــــة المتوســــــطة أشــــــد إقبــــــاًال ودافعيـــــة نحــــــو مفــــــاهيم العلــــــوم 

ــــــا ــــــر إقب ــــــة وكــــــذلك طــــــالب الحضــــــر أكث ــــــة الثانوي ــــــة مــــــن طــــــالب المرحل ًال لدراســــــتها عــــــن النانومتري

  .) 2009السايح وهاني، ( طالب الريف
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  )James )1996دراسة  2.10

لزيـــــــادة المعرفـــــــة بعلـــــــم المـــــــواد  اإلعداديـــــــةتصـــــــميم وحـــــــدة لتالميـــــــذ المرحلــــــة  ةســـــــاتناولــــــت هـــــــذه الدر 

ــــــة تصــــــنيع  ــــــف الطــــــالب كيفي ــــــا، وقــــــد صــــــمم الباحــــــث الوحــــــدة الدراســــــية لتعري والهندســــــة والتكنولوجي

 واآلالتاألجهـــــــزة واألدوات الصــــــــغيرة جــــــــدًا والتـــــــي تســــــــتخدم فــــــــي صـــــــناعة الســــــــاعات والحواســــــــيب 

  .تقنية النانوالحاسبة والتي يتم تصنيعها باستخدام الميكرو و 

   :الثانيالتعقيب على دراسات المحور  2.11

فــــي التعلــــيم، ويتبــــين مــــن هــــذه الدراســــات  تقنيــــة النــــانوتنــــاول هــــذا المحــــور الدراســــات التــــي تناولــــت 

  : التالي

فــــي أنهــــا ) جامعــــة نــــورث ويســــتر(مــــع دراســــة ) 2009الســــايح وهــــاني (اتفقــــت دراســــة كــــل مــــن  -1

  .اسية في المراحل التعليمية المختلفةفي المناهج الدر  تقنية النانواهتمت بتضمين مفاهيم 

ودراســـــة  ،)James 1996(ودراســـــة  ،)2009الســـــايح وهـــــاني (كـــــل مـــــن دراســـــة  تناولـــــت -2

)Stevens et. al 2008 (دراســــة  تناولــــت ، بينمــــااإلعداديــــةفــــي المرحلــــة  تقنيــــة النــــانو

)Alford et. al 2007 (ـــانو ـــة الثانويـــة،  تقنيـــة الن جامعـــة نـــورث (دراســـة    أمـــا فـــي المرحل

مقارنــــة بــــين المــــرحلتين فقــــد اهتمــــت بعمــــل ) Jones et. al 2007(ودراســــة ) ويســــترن

ــــانو،والثانويــــة، اإلعداديــــة ــــى تعلــــم تقنيــــة الن  ,Baaquie(وانفــــردت دراســــة  من حيــــث االقبــــال عل

Belal 2005 ( المرحلة االبتدائيةفي  تقنية النانوبتناول.  

فــــي تطــــوير ) Baaquie, Belal 2005(مــــع دراســــة ) Lee 2006(اتفقــــت دراســــة  -3

  .تقنية النانومفاهيم المنهج في ضوء 

، فـــــــي بنـــــــاء مقـــــــرر دراســـــــي للمكتبـــــــات والمعلومـــــــات العربيـــــــة) 2011أمـــــــاني (انفـــــــردت دراســـــــة  -4

  .للتعريف بتقنية النانو
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 فــــــيوكــــــذلك  ،نتــــــائج ايجابيــــــة نحــــــو البــــــرامج المقترحــــــة إلــــــى وجــــــود جميــــــع الدراســــــاتتوصــــــلت  -5

  .تقنية النانواتجاه الطلبة نحو 

فـــي  تقنيـــة النـــانو إدخـــالفـــي ) Alford et. al 2007(تتفـــق الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة  -6

، تقنيــــــة النــــــانوالثانويــــــة، وتتفــــــق مــــــع بــــــاقي الدراســــــات فــــــي اســــــتخدام مقيــــــاس اتجــــــاه نحــــــو المرحلــــــة 

  :بينما تختلف عن الدراسات السابقة في التالي

علـــــى مســـــتوى الثقافـــــة العلميـــــة  تقنيـــــة النـــــانوأن الدراســـــة الحاليـــــة تـــــدرس أثـــــر تضـــــمين تطبيقـــــات  -

  .للطلبة

   ودراســـــــــة  )2009الســـــــــايح وهــــــــاني (أن معظــــــــم الدراســـــــــات الســــــــابقة أجنبيـــــــــة مــــــــا عـــــــــدا دراســــــــة  -

  ).2011أماني (

   والتنور العلميدراسات تناولت الثقافة . 3

  )2010( جحجوحدراسة أبو  3.1

المتعلقة بالليزر المتضمنة في كتاب الثقافة هدفت هذه الدراسة إلى تحديد عناصر الثقافة العلمية 

العلمية المقرر على طلبة الصف الحادي عشر الفرع األدبي بفلسطين وقياس مستوى معرفة الليزر 

ك لدى عينة ممثلة من طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة الوسطى من محافظات قطاع غزة، وكذل

، واتبع الباحث المنهج الوصفي وقام ببناء اختبار ثقافة الليزر، ومقياس مستوى اتجاههم نحو الليزر

طالبًا وطالبة وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ) 312(اتجاهات نحو الليزر، وبلغت عينة الدراسة 

بلغ مستوى بينما %) 42.8(أهمها أن مستوى معرفة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر قد بلغ 

ق الطالبات على الطالب في اختبار معرفة الليزر و ، وكشف عن تف%)67.9(اتجاههم نحو الليزر 

  .في مستوى االتجاهات نحو الليزر بين الطالب والطالبات إحصائياوعدم وجود فروق دالة 
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  ) 2010( فودةدراسة أبو  3.2

العلـــــوم بمســـــتحدثات بيولوجيـــــة  هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى أثـــــر إثـــــراء محتـــــوى منهـــــاج

  .في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسي

واتبعـــــت الباحثــــــة المــــــنهج الوصــــــفي حيــــــث قامــــــت بتحليــــــل محتــــــوى منهــــــاج العلــــــوم العامــــــة للصــــــف 

ـــــــائي  ـــــــه، واســـــــتخدمت كـــــــذلك المـــــــنهج البن ـــــــة المتضـــــــمنة في ـــــــد المســـــــتحدثات البيولوجي ـــــــامن وتحدي الث

ــــي فــــي  ــــات التنــــور التجريب ــــم وقائمــــة متطلب ــــة ودليــــل المعل إعــــداد قائمــــة المســــتحدثات والمــــادة اإلثرائي

ــــــى عينــــــة الدراســــــة التــــــي تكونــــــت مــــــن  ــــــوجي، واختبــــــار التنــــــور البيولــــــوجي وتجريبهــــــا عل ) 4(البيول

  .شعب دراسية مقسمة على مجموعتين ضابطة وتجريبية

ــــى فاعليــــة عمليــــة اإلثــــراء التــــي قامــــت بهــــا، وأوصــــت بضــــرورة تضــــمين كتــــب  وتوصــــلت الباحثــــة إل

ـــــا بعـــــض المســـــتحدثات البيولوجيـــــة وٕاعـــــادة النظـــــر فـــــي  العلـــــوم العامـــــة فـــــي المرحلـــــة األساســـــية العلي

  .مناهج العلوم الحالية وتحليلها وتقويمها في ضوء المستحدثات العلمية

  )2009(دراسة البايض  3.3

يقية وكذلك معرفة مستوى االتجاه الدراسة إلى معرفة مستوى المعرفة التكنولوجية والتطب ههدفت هذ

إلى معرفة مستوى المهارة لدى طلبة قسم الحاسوب بكلية مجتمع العلوم  وباإلضافةنحو التكنولوجيا، 

مثله عينة من توقام الباحث باختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة والذي . المهنية والتطبيقية

) 22(ت الحاسوب، وكان عدد العينة الحاسوب تخصص صيانة الحاسب اآللي وشبكاطالب قسم 

طالبا، وقد توصلت الدراسة إلى أن الجانب المهاري حصل على أعلى النسب، كما توصلت إلى 

بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي ومجال التكنولوجيا من جانب  إحصائياوجود عالقة دالة 
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بين درجات  إحصائياوالشبكات من جانب آخر، وكذلك االلكترونيات، كما وجدت الدراسة عالقة دالة 

  . مجال مستوى التنور التكنولوجي ومجال الصيانة

  )2009(دراسة عيد  3.4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الصف الحادي عشر علمي، 

لمنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بإعداد قائمة بأبعاد التنور الفيزيائي، واستخدم الباحث ا

طالبًا وطالبة من طلبة الصف الحادي ) 300(وأعد اختبار للتنور الفيزيائي، وشملت عينة الدراسة 

للبنات، وأشارت ) أ(للبنين ومدرسة القدس الثانوية ) أ(عشر العلمي بمدرسة شهداء رفح الثانوية 

   .نتائج إلى تدني مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الصف الحادي عشر العلميال

  )2008(دراسة عسقول وأبو عودة  3.5

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة الصف العاشر في ظل 

قائمة بأبعاد التنور  بإعدادأبعاد التنور التقني، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث قاما 

طالبًا ) 330(التقني ومعرفة مستوى التنور التقني لدى طلبة الصف العاشر، وشملت عينة الدراسة 

وطالبة من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية بغزة، وقد توصلت النتائج إلى تدني مستوى 

  .التنور التكنولوجي لدى عينة الدراسة

  )2008( دراسة عليان 3.6

إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب في تنمية التنور البيولوجي لدى الطلبة  هدفت هذه الدراسة

طالبات امعة األقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات البيولوجية، وشملت عينة الدراسة المعلمين بج

 طالبة في جامعة األقصى،) 60(المستوى الرابع والمسجالت لمقرر الوراثة والبالغ عددهن 

أثبتت واستخدمت الباحثة المنهج البنائي في بناء الوحدة المحوسبة والمنهج التجريبي لتحقيق الهدف، و 
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بجامعة  اتالمعلم اتلباالدراسة فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية التنور البيولوجي لدى الط

  .، وكذلك فاعلية البرنامج في تنمية اتجاهات الطالبات المعلمات نحو المستحدثات البيولوجيةاألقصى

  )2007( دراسة علم الدين 3.7

البيولوجي وعالقته باالتجاهات العلمية لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور 

 يطالبات كلية التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليل

حيث قامت بإعداد قائمة بمتطلبات التنور البيولوجي ومقياسًا لالتجاهات العلمية، وشملت عينة 

، )، األقصى، األزهراإلسالمية( الفلسطينية الثالث طالبًا وطالبة من الجامعات) 278( الدراسة

وتوصلت نتائج الدراسة لوجود تدني في مستوى التنور البيولوجي لدى طلبة كليات التربية عند حد 

شارت النتائج إلى وجود فروق في مستوى التنور البيولوجي طبقًا أ، كما %)75( الكفاية المطلوبة

 ، وطبقاً اإلسالميةلمتغير الجنس تعزى لصالح اإلناث، وطبقا لمتغير الجامعة تعزى لصالح الجامعة 

  .لمتغير التخصص تعزى لصالح طلبة العلوم

  )2007( الفقعاويدراسة  3.8 

مقرر على طلبة الصف الحادي عشر في الالمعلومات هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مقرر تكنولوجيا 

ايير الثقافة الحاسوبية عملضوء معايير الثقافة الحاسوبية، ومن ثّم قياس مدى اكتساب الطلبة 

المعرفية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليل حيث قامت بترجمة وٕاعداد المقاييس العالمية 

حسب السلم التعليمي في الواليات المتحدة ) 12- 9(للصفوف من ) NETS2005(للتكنولوجيا 

معيارًا، ) 46(األمريكية، حيث تكونت قائمة معايير الثقافة الحاسوبية في صيغتها النهائية من 

مجاًال موزعة على ستة محاور رئيسة، ثم قامت بتحليل مقرر تكنولوجيا ) 15(توزعت على 

 معيارًا أي بنسبة) 46(معيارًا من ) 35(هاج تناول المعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المن
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ادي عشر في محافظة حطالبًا وطالبة من طلبة الصف ال) 637(، وشملت عينة الدراسة %)76.1(

   . من أفراد المجتمع األصلي%) 11.4(خان يونس بواقع 

  ) 2006(دراسة الصادق  3.9

األساسي وفقًا لمعايير الثقافة العلمية  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى العلوم للصف العاشر

ومعرفة مدى اكتساب الطلبة لها، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى كتاب 

شعبة دراسية موزعة على أربعة مدارس ) 12(العلوم للصف العاشر بجزأيه، وشملت عينة الدراسة 

تم اختيارها عشوائيًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ضعف في تناول محتوى  حكومية من غزة

  .العلوم للصف العاشر للثقافة العلمية، وانخفاض مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة

  )2004( زيدان وآخروندراسة  3.10

نحو العلوم الحياتية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقافة البيولوجية وعالقتها باالتجاه 

لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم في جامعة القدس، واستخدم الباحثون المنهج 

طالبًا وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى الثقافة ) 273(الوصفي، وشملت عينة الدراسة 

البات الجدد على الطالب في كل من البيولوجية لدى الطلبة الجدد،  كما أشارت إلى تفوق الط

مستوى الثقافة البيولوجية واالتجاه نحو العلوم الحياتية، كما توصلت إلى تفوق طلبة السنة الرابعة 

على الطلبة الجدد في مستوى الثقافة البيولوجية، بينما تفوق الطلبة الجدد على طلبة السنة الرابعة في 

  .العلوم الحياتية واالتجاه نح

  )2003( دراسة الكحلوت 3.11

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة جامعة األقصى والكشف عن أبعاد 

الثقافة الحاسوبية المالئمة لطلبة الجامعة، وشملت عينة الدراسة طلبة كلية التربية بجامعة األقصى 

م، 2003- 2002من العام الجامعي  في الفصل الدراسي األول) وٕاناث ذكور( ةفي الفرق األربع
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في الثقافة الحاسوبية %) 90(شارت النتائج إلى تحقيق البرنامج المقترح كفاءة أعلى من المعدل أو 

  .وفي جوانبها الثالثة وخاصة في الجانب األدائي

  ) 2002( دراسة مصالحة 3.12

االبتدائي المعاقين بصريًا هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى اكتساب طلبة الصف الرابع 

المعرفة العلمية، عمليات العلم، االتجاه نحو العلوم، القيم (  لعناصر الثقافة العلمية بأبعادها األربعة

المتضمنة في الكتب المدرسية، وشملت عينة الدراسة جميع طلبة الصف الرابع االبتدائي ) العلمية

المعاقين بصريًا التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة للعام المعاقين بصريًا المسجلين بمركز النور تأهيل 

) 5(طالب و) 5(منهم : من الطلبة المكفوفين) 10(م والبالغ عددهم 2001-2000الدراسي 

طالبة، وقام الباحث بتحليل ) 1(طالب و) 4(منهم : من الطلبة المبصرين جزئياً ) 5(طالبات، و

األربعة الدنيا من المرحلة االبتدائية، وتوصلت النتائج محتويات كتب العلوم المقررة على الصفوف 

إلى أن كتب العلوم تركز على المعرفة العلمية بشكل واضح وتهمل قضايا التفاعل المشترك بين العلم 

  .والتكنولوجيا والمجتمع واالتجاهات والقيم العلمية

  )2001( بو سلطانأدراسة  3.13

ى الكشف عن مستوى التنور العلمي لدى طلبة الصف التاسع في محافظة لهدفت هذه الدراسة إ

طالبة ) 196(طالبًا موزعين على خمس شعب، و) 217(شمال غزة، حيث بلغت عينة الدراسة 

، وكانت أداة موزعين على أربع شعب، من طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث لالجئين

   .ى الطلبةدالنتائج إلى تدني مستوى التنور العلمي لوأشارت  .الدراسة مقياس للتنور العلمي

  ) 2001( العفيفيدراسة  3.14

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التنور البيئي لدى تلالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة رفح 

طالبًا وطالبة من طلبة الصف السادس في ) 400(وعالقته ببعض المتغيرات، وبلغت عينة الدراسة 
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شارت أوكالة الغوث والمدارس الحكومية بمدينة رفح، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية، و مدارس 

الدراسة إلى تدني مستوى التنور البيئي لدى الطلبة بغض النظر عن الجنس ومكان السكن ونوع 

  .المؤسسة التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي

  )2000( والزعانيندراسة األغا  3.15

في كتب العلوم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي 

للمرحلة االبتدائية، وشملت عينة الدراسة محتوى كتب العلوم الستة في المرحلة االبتدائية، وتوصلت 

بنسبة النتائج إلى أن محتوى كتب العلوم للمرحلة االبتدائية تركز على المعرفة العلمية البحثية 

ونسبة المحتوى %) 17.6(لوجيا والمجتمع بنسبة التكنو وتركز على العالقة بين العلم و %) 55.7(

ونسبة المحتوى الذي يشير إلى االتجاهات العلمية هو %) 15.3(الذي يعالج عمليات العلم هو 

  .وهي نسبة متدنية%) 11.4(

  التعقيب على دراسات المحور الثالث 3.16

  :الثقافة والتنور في المجاالت العلمية المختلفة حيثبدراسات هذا المحور  اهتمت

مصالحة (ودراسة ) 2006الصادق (ودراسة ) 2010أبو جحجوح (دراسة كل من  اهتمت - 

الكحلوت (ودراسة ) 2007الفقعاوي (دراسة  اهتمتبينما ، لثقافة العلميةا في تناول) 2002

 .الثقافة البيولوجية) 2004زيدان وآخرون (راسة ، تناولت دالثقافة الحاسوبية) 2003

) 2007علم الدين (ودراسة ) 2008عليان (ودراسة كل من ) 2010أبو فودة (اتفقت دراسة  - 

        فقد اتفقت مع دراسة ) 2009البايض (في تناولها للتنور البيولوجي، أما دراسة 

               في تناولها للتنور التكنولوجي، وتناولت دراسة ) 2008عسقول وأبو عودة (

عيد (التنور العلمي، وانفردت دراسة ) 2000األغا والزعانين ( ودراسة) 2001أبو سلطان (
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في تناولها ) 2001العفيفي (في تناولها للتنور الفيزيائي، وكذلك انفردت دراسة ) 2009

 .للتنور البيئي

اتفقت جميع الدراسات السابقة على وجود تدني في مستوى الثقافة والتنور في المجاالت  - 

 .السابقة وتتفق في ذلك مع الدراسة الحالية

) 2010أبو جحجوح (وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت الثقافة العلمية وهي  - 

في طريقة التناول، عها ، وتختلف م)2002مصالحة (ودراسة ) 2006الصادق (ودراسة 

حيث تناولت هذه الدراسات قياس مستوى الثقافة العلمية من خالل تحليل محتوى المناهج 

كمتغير تابع  فتناولت الثقافة العلميةالتعليمية في مراحل كل دراسة، أما الدراسة الحالية 

 .لعملية إثراء منهج العلوم للصف الحادي عشر

في تناولها لكتاب الثقافة العلمية ) 2010أبو جحجوح (سة وتتفق الدراسة الحالية مع درا - 

 .إنسانيةللصف الحادي عشر علوم 
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  الفصل الرابع

  ةــــدراســــراءات الــــجإ

  

  ةـــــــدراســـهج الـــمن

  ـــةـــمجتـمع الـــدراســ

  ةـــــــــــة الدراســـــــعين

  ةــالدراس واتبناء أدا

 ة ــالدراسوات ــــــــــخط

 المعالجة اإلحصائية
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  رابعــل الـــالفص

  ةــــدراســـراءات الـــجإ

عن  لإلجابةالتي اتبعتها الباحثة  وٕاجراءاتهايشمل هذا الفصل عرضًا مفصًال لمنهجية الدراسة 

تساؤالت الدراسة، واختبار فرضياتها، والتي تتضمن وصفًا لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأدواتها 

المستخدمة والالزمة لتحليل البيانات  اإلحصائيةوالخطوات التي تم وفقها تطبيق الدراسة والمعالجات 

  :والوصول إلى االستنتاجات، وفيما يلي وصفًا للعناصر السابقة

  :الدراسةمنهج . 1

والمنهج إلعداد المادة اإلثرائية، استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج البنائي               

حيث قامت الباحثة بتدريس منهاج الثقافة العلمية الُمثرى في تطبيقها، للمجموعة الواحدة التجريبي 

لقياس مستوى الثقافة العلمية للطالبات ، وتم تطبيق اختبار قبلي واختبار بعدي تقنية النانوبتطبيقات 

  .بعد عملية اإلثراء

  :مجتمع الدراسة. 2

في  اإلنسانيةيتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الحادي عشر بفرعيه العلمي والعلوم      

طالبة من الفرع  ) 547(طالبة منها ) 2374(بمنطقة شمال قطاع غزة والبالغ عددهن  اإلناثمدارس 

مدرسة للعام الدراسي ) 11(موزعة على  إنسانيةطالبة من فرع علوم ) 1827(العلمي و

  1 )م2012/2013(

  

  
                                                           

  .م2012/2013مديرية شمال غزة للعام الدراسي نشرة صادرة عن قسم التخطيط في   1
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  :عينة الدراسة. 3

بمدرسة أم  إنسانيةطالبة من طالبات الصف الحادي عشر علوم ) 40(دراسة من تكونت عينة ال   

ريسها لمنهاج الثقافة تدم، تم 2012/2013الفحم الثانوية للبنات في مديرية شمال غزة للعام الدراسي 

   .العلمية لمدة ثالثة شهور

  :بناء أدوات الدراسة. 4

على أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها وجمع  لإلجابةاستخدمت الباحثة األدوات التالية   

  :البيانات

 .)جانب المعرفيال( ار مستوى الثقافة العلميةاختب •

 .)الجانب الوجداني( تقنية النانومقياس اتجاه نحو  •

  :) الجانب المعرفي( اختبار الثقافة العلمية 4.1

            باالستفادة من بعض الدراسات السابقة) الجانب المعرفي( تّم إعداد اختبار الثقافة العلمية      

طالعها وا، ومن خالل خبرة الباحثة )2007علم الدين، ( ، )2010 ،فودة(، )2006 ،الصادق(

ر بالمراحل اعلى العديد من المراجع في طرق وأساليب تدريس العلوم، ومّرت عملية إعداد االختب

  : التالية

  :تحديد الهدف من االختبار 4.1.1 

لطالبات الصف  تقنية النانويهدف االختبار إلى قياس مستوى الثقافة العلمية في مجال           

  .الحادي عشر
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  تحديد نوع االختبار 4.1.2

تمت صياغة أسئلة االختبار بطريقة االختيار من متعدد، وقد اختارت الباحثة هذا النوع من        

  :االختبارات لألسباب التالية

 .أسئلة االختيار من متعدد بذاتية المصححال تتأثر  ∗

 .لنوع من األسئلة له معدالت صدق وثبات عاليةاهذا  ∗

 .سهولة تصحيحه ∗

 .لكل فقرة بدائلدرجة التخمين فيه قليلة وال سيما أنه تمت صياغة أربعة  ∗

  إعداد االختبار 4.1.3

، وتكّون االختبار في صورته النانوتقنية اختبار قياس مستوى الثقافة العلمية في مجال أعدت الباحثة 

  :واتبعت الباحثة الخطوات التالية .فقرة ) 35(األولية من 

  ختبارصياغة فقرات اال: أوالً 

  :حيث كانتمن نوع االختيار من متعدد، قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار    

 .دقيقة علميًا ولغوياً  •

 .محددة وواضحة وخالية من الغموض •

 .المرجوة منها ممثلة لألهداف •

 .مناسبة لمستوى الطالبات •

  :وتمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة الفقرات

وعددها  بدائلة في السؤال، وقائمة الالمقدمة والتي تمثل المشكل: جزأينتتكون كل فقرة من  •

 .أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط

 .األربعة متوازية من حيث الطول ودرجة بدائلال •



 
88 

راعت الباحثة في عرض الفقرات أن تكون ذات شكل ثابت ضمانًا لتركيز انتباه الطالبة  •

الخ، أما االجابات ..... ، )3(،)2(، )1( وبناًء عليه أشارت إلى مقدمة الفقرة باألرقام 

 ).د(،)جـ(،)ب(،)أ(إليها بالحروف  أشارتالمحتملة فقد 

  :وضع تعليمات االختبار :ثانياً 

على االختبار في أبسط صورة  اإلجابةقامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار والتي تشرح فكرة    

  :ممكنة، وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما يلي

 .توضيح الهدف من االختبار •

 .وعدد الصفحات بدائلعدد الفقرات وعدد ال: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي •

بوضع البديل  اإلجابةعلى جميع األسئلة ومثال يوضح طريقة  باإلجابةتعليمات خاصة  •

 .الصحيح في المكان المناسب

  :تجريب االختبار :ثالثاً 

ينة استطالعية بعد أخذ اإلذن إلجراء البحث من وزارة التربية قامت الباحثة بتطبيق االختبار على ع

طالبة من طالبات الصف الثاني ) 40( وكانت العينة مكونة من ) 1ملحق رقم (والتعليم العالي 

من مدرسة أم الفحم الثانوية للبنات، حيث تم اختيارها من خارج عينة الدراسة،   إنسانيةعشر علوم 

  :وقد هدفت التجربة االستطالعية إلى

 .تحديد زمن االختبار  - أ

 .حساب معامالت االتساق الداخلي  - ب

 .حساب ثبات االختبار  -  ج
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 تحديد زمن االختبار  - أ

عملية التطبيق في وقت محدد، وتركت الباحثة الوقت مفتوحًا أثناء التطبيق لجميع بدأت 

طالبات العينة االستطالعية، وقامت الباحثة بتسجيل الوقت الذي استغرقته أول خمس 

  :الزمن باستخدام المعادلة التالية طالبات، وآخر خمس طالبات، ومن ثّم حساب متوسط

مجموع	الزمن	بالدقائق= متوسط الزمن

	عدد	الطالبات
  

وقد تمت إضافة خمس دقائق لقراءة التعليمات واالستعداد لإلجابة والرد على استفسارات 

  ).دقيقة 35(الطالبات، وبذلك ُحدد  الزمن الكلي لتطبيق االختبار وهو 

  صدق االختبار - ب

على نوعين من ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، واقتصرت الباحثة    

  :، وصدق االتساق الداخليوهما صدق المحكمينالصدق، حيث أنهما يفيان بالغرض، 

  :صدق المحكمين: أوالً 

بعد إعداد االختبار في صورته األولية، تّم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي  

االختصاص في المناهج وطرق تدريس العلوم، ومشرفي العلوم من ذوي الخبرة وقد بلغ 

  :، وطلبت منهم الباحثة إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى)2(، ملحق رقم)8(عددهم

 .المراد قياسهاتمثيل فقرات االختبار لألهداف  ∗

 .مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف الحادي عشر ∗

 .وضوح تعليمات االختبار ∗

 .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلمياً  ∗
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  :بدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منهاأوقد 

 .إعادة صياغة لبعض الفقرات ∗

 .الحادي عشرتبسيط اللغة بحيث تتناسب مع مستوى طلبة الصف  ∗

 .تغيير بعض البدائل ∗

 .حذف بعض الفقرات ∗

 .إضافة بعض الفقرات ∗

  فقرة) 32(وبعد اجراء التعديالت على االختبار، أصبح في صورته النهائية مكونًا من 

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً 

وذلك لحساب ويقصد به قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار، 

  :(1-4)معامل بيرسون كما يوضح جدول

 )1-4(الجدول رقم 
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

  معامل االرتباط م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط م

1 **0.573 13 **0.421 25 *0.376 

2 0.156 14 *0.327 26 0.143 

3 **0.446 15 *0.351 27 **0.399 
4 **0.573 16 **0.637 28 **0.399 
5 **0.612 17 **0.678 29 **0.586 
6 0.238 18 **0.507 30 **0.426 
7 *0.368 19 *0.332 31 **0.663 
8 *0.366 20 **0.409 32 **0.543 
9 *0.339 21 **0.438 33 **0.483 

10 **0.471 22 **0.414 34 **0.546 
11 *0.375 23 **0.570 35 **0.596 
12 *0.326 24 *0.340   

 0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *
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 عدا) 0.05،0.01(يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
لعدم انسجامها مع معامل  ، حيث قامت الباحثة بحذف هذه الفقرات الثالث)2،6،26(الفقرات 
  .فقرة ) 32(ليصبح االختبار في صورته النهائية مكونًا من  االرتباط،
  حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار :ثالثاً 

 :معامل الصعوبة - 
ًيقصد به النسبة المئوية لعدد الطالبات الالتي أجبن على كل سؤال من أسئلة االختبار 

% 27إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا، حيث تمثل كل مجموعة 
                طالبة) 11(طالبات كل مجموعة من أعداد العينة االستطالعية، فيكون عدد 

  :، ويحسب معامل الصعوبة بالمعادلة التالية)447: 2008الكيالني،(
  

  :نإ حيث

 .العليا المجموعة من الصحيحة  اإلجاباتعدد  = )ص(ع
  .الدنيا المجموعة من الصحيحة  اإلجاباتعدد  = )ص(د
 .والدنيا العليا المجموعتين أفراد عدد = ن

كلما زادت نسبة الصعوبة تكون الفقرة أسهل والعكس  بأنهويفسر معامل الصعوبة على كل فقرة 
  .صحيح

معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن  وٕايجادوبتطبيق المعادلة السابقة 
) 0.47(وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي ) 0.77-0.27(معامالت الصعوبة تراوحت ما بين 

وبهذه النتائج تُبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار، وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات 
  ).0.80(وأقل من ) 0.20(حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من 

 :معامل التمييز -

  :تّم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة

 =التمييز  معامل

   )ص(د - ) ص(ع
  
 

 نَ 

 =الصعوبة  معامل
 )ص(د) + ص(ع

 ن 
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  :نإ حيث
 .صحيحة إجابة العليا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد ) = ص( ع
 .صحيحة إجابة الدنيا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد ) = ص(د
  .المجموعتين إحدى في الطالبات عدد  =نَ 

 إجاباتللتمييز بين ) 0.73 – 0.27(وقد تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بين 
الكيالني، ) (0.20(أي أكثر من  )0.41(معامل التمييز الكلي المجموعتين العليا والدنيا، وقد بلغ 

  .وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار ،)448: 2008
  يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار )2-4(والجدول 

  )2-4(جدول 
  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

1 0.59 0.64 17 0.64 0.36 
2 0.45 0.73 18 0.50 0.27 
3 0.68 0.45 19 0.41 0.27 
4 0.32 0.45 20 0.27 0.36 
5 0.41 0.45 21 0.32 0.45 
6 0.59 0.09 22 0.41 0.45 
7 0.55 0.55 23 0.27 0.18 
8 0.45 0.55 24 0.50 0.27 
9 0.50 0.64 25 0.59 0.45 

10 0.50 0.27 26 0.45 0.55 
11 0.59 0.45 27 0.27 0.36 
12 0.50 0.45 28 0.41 0.27 
13 0.77 0.27 29 0.50 0.64 
14 0.50 0.27 30 0.68 0.27 
15 0.36 0.55 31 0.45 0.55 
16 0.41 0.27 32 0.27 0.36 

 0.41 معامل التمييز الكلي 0.47 معامل الصعوبة الكلي
  

  .فقرة )32(وبذلك أصبحت الصورة النهائية لالختبار مكونة من 
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  ثبات االختبار  -جـ

ُيقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف  

التجزئة النصفية وطريقة  ةمعامل الثبات بطريق بإيجادوقد قامت الباحثة وُيحسب بطرق متعددة، 

  : على النحو التالي 21كودر ريتشاردسون 

  :طريقة التجزئة النصفية: أوالً    

لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة استخدمت الباحثة درجات العينة االستطالعية     

النصفية، حيث قامت بتجزئة االختبار إلى نصفين، بحيث كانت الفقرات الفردية مقابل الفقرات 

الزوجية لكل مستوى من مستويات االختبار، وذلك لحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى 

، و )0.489(وكان معامل االرتباط قبل التعديل ، الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون تعديل

،  وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات )0.657(معامل الثبات بعد التعديل 

  .تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة

  :21طريقة كودر ريتشاردسون : ثانياً 

معامل ثبات االختبار، حيث حصلت  إليجادلباحثة طريقة أخرى لحساب الثبات وذلك استخدمت ا 

  :للدرجة الكلية لالختبار طبقًا للمعادلة التالية  21على قيمة معامل كودر ريتشاردسون 

 = 1   - 21ر 
 )م  –ك ( م 

ك 2ع  

  : نإحيث 

  .التباين  :2ععدد الفقرات              :كالمتوسط               :م 
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، وهي قيمة عالية )0.707(لالختبار  هو  21أن معامل كودر ريتشاردسون  (3-4)ويوضح جدول 

  . طمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةتُ 

  )3-4(الجدول 

 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

  21معامل كودر ريتشارد شون م  2ع ك 

فقرات عدد 

  االختبار
32 27.251 15.075 0.707 

فقرة ) 32(في صورته النهائية  االختباروبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات االختبار وأصبح 

  ).4(ملحق رقم 

  ):الجانب الوجداني(مقياس االتجاه  4.2

، )2004زيدان وآخرون : (بعد االطالع على األدب التربوي الحديث وفي ضوء الدراسات السابقة 

والتي اهتمت ببناء وتطوير مقاييس االتجاهات، حيث قامت ) 2010أبو جحجوح (، )2008عليان (

  :الباحثة ببناء مقياس االتجاه وفقًا للخطوات التالية

 . فقرة) 15(ملت إعداد المقياس في صورته األولية التي ش -

 .لجمع البيانات هار مدى مالءمتبعرض المقياس علي المشرف من أجل اخت -

 .تعديل المقياس بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -

من المحكمين المختصين، أعضاء هيئة تدريس في جامعة األزهر، ) 8(عرض المقياس على  -

يبين ) 2(تعليم، والملحق رقم وجامعة األقصى، وجامعة القدس المفتوحة، ووزارة التربية وال

 .أعضاء لجنة التحكيم
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بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم إضافة ثالث فقرات وحذف فقرتين من  -

فقرات المقياس، وكذلك تم تعديل صياغة بعض الفقرات، وقد بلغ عدد فقرات المقياس بعد 

درج وفق مقياس ليكرت الخماسي فقرة، حيث أعطى لكل فقرة وزن م) 16(صياغتها النهائية 

 :حسب الجدول التالي

  بشدة أوافق ال  ال أوافق  ال أدري  أوافق  أوافق بشدة  االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

يوضح ) 6(درجة والملحق رقم ) 80-16(وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين 

  .المقياس في صورته النهائية

  :صدق المقياس 4.2.1

وقامت الباحثة بالتأكد من  ،أن تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسه بصدق المقياسويقصد 

  :صدق المقياس بطريقتين

  :صدق المحكمين :أوال

األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين متخصصين  تم عرض المقياس في صورته

يعملون في الجامعات الفلسطينية، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات المقياس، 

ومدى انتماء الفقرات للمقياس، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد 

  .فقرة) 16(ليصبح عدد فقرات المقياس  بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر

  

  

  



 
96 

  :صدق االتساق الداخلي :ثانياً 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة 

طالبة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة ) 40(من 

  ).SPSS(إليه، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  الكلية للمقياس الذي تنتمي

  )4-4(الجدول 

  همعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لفقرات

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 0.01دالة عند  0.886  مضيعة للوقت) النانوتكنولوجي(أرى أن تعلم تقنية النانو  1

 0.01دالة عند  0.797  تقنية النانوال أهتم بموضوعات  2

 0.01دالة عند  0.604  أكون سعيدة إذا تعلمت عن تقنية النانو في دراستي الجامعية 3

 0.01دالة عند  0.829  أرى أن سلبيات تقنية النانو أكثر من إيجابياتها 4

 0.01دالة عند  0.883  تعلم موضوعات تقنية النانو يثير الملل 5

 0.01دالة عند  0.879  في دراسة تقنية النانو في المستقبل ال أفكر 6

 0.01دالة عند  0.696  تطبيقات تقنية النانو تجذب انتباهي 7

 0.05دالة عند  0.351  أشعر بالسعادة عندما أتعلم شيء جديد عن تقنية النانو  8
 0.01عند دالة  0.428  أبحث في مواقع االنترنت عن تطبيقات جديدة لتقنية النانو  9
 0.01دالة عند  0.424  ال أهتم بمتابعة المستحدثات في مجال تقنية النانو  10
 0.01دالة عند  0.838  تساهم دراستي ومتابعتي لتقنية النانو في  فهمي أكثر للعلوم األخرى  11
 0.01دالة عند  0.864  تعد دراسة موضوعات تقنية النانو صعبة مقارنة بموضوعات العلوم األخرى  12

13  
تسهم تقنية النانو في توسيع مداركي في التطورات العلمية التي تحدث في عالم 

  اليوم
 0.01دالة عند  0.500

 0.01دالة عند  0.704  أشعر بالضجر عند حضور الدروس التي تتحدث عن تقنية النانو  14
 0.05دالة عند  0.383  أعتبر أن تعلم تقنية النانو يسهم في تنمية القدرة على التفكير  15
 0.01دالة عند  0.727  أرى أن تقنية النانو أسهمت في اكتشافات علمية عظيمة  16

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *
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بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط 

، ومعامالت )0.05،0.01(لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

، وبذلك تعتبر فقرات المقياس صادقة لما وضعت )0.886- 0.351(االرتباط محصورة بين المدى 

  .لقياسه

  : ثبات المقياس 4.2.2

  . بات المقياس على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام التجزئة النصفيةتم تقدير ث

  :طريقة التجزئة النصفية :أوالً 

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث 

احتسبت درجة النصف األول للمقياس وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل 

 االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون فكانت معامالت الثبات

وهذا يدل على ) 0.928(وكان بعد التعديل فوق )  0.865(بطريقة التجزئة النصفية  قبل التعديل 

 .تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسةيأن المقياس 

  :ةـــــوات الدراســـخط . 5

  :في  المراحل التالية اإلجراءاتلتنفيذ الدراسة تمثلت هذه  اإلجراءاتاتبعت الباحثة عدد من 

  : المرحلة األولى 5.1

إعداد اإلطار النظري من خالل اإلطالع على األدب التربوي من كتب ومراجع ومواقع انترنت،  - 

 .والثقافة العلمية تقنية النانووخاصة تلك المتعلقة بموضوع الدراسة المتمثل بكل من 

ال إثراء المناهج العلمية والتي تناولت الثقافة استعراض للدراسات السابقة التي أجريت في مج - 

 .واالستفادة منها في بعض جوانب الدراسة تقنية النانوالعلمية و 
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  :المرحلة الثانية 5.2

فبعد اطالع الباحثة على األدب التربوي ومناهج العملية،  اإلجراءاتتمثلت هذه المرحلة في 

المتعلقة بمشكلة الدراسة، واستطالع رأي عينة العلوم للصف الحادي عشر والدراسات السابقة 

من معلمي العلوم عن طريق طرح األسئلة والمقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي، 

  :قامت الباحثة بالتالي

   .اإلثراءلتطبيق عملية  إنسانيةاختيار كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر علوم  -1

  .لثقافة العلمية التي تحتاج إلى إثراءتحديد قائمة بموضوعات كتاب ا -3

لمنهاج الثقافة العلمية للصف  إضافتهاالتي يمكن  تقنية النانووضع قائمة بتطبيقات  -4

  .إنسانيةالحادي عشر علوم 

وذلك من  تقنية النانوالمادة االثرائية والتي تشمل على بعض مفاهيم وتطبيقات  إعداد -5

  :خالل

 للمادةتحديد األهداف العامة  - 

تقسيم المادة االثرائية إلى وحدات موزعة على موضوعات منهاج الثقافة العلمية  - 

 .بالترتيب حسب ورودها في المنهاج

 .كل وحدة أهدافتحديد  - 

 .تصميم األنشطة التعليمية في صورة مشكالت تثير تفكير الطالبات - 

 .عروض بوربوينت وفيديوهات لعرضها أثناء شرح المواضيع المثراة إعداد - 

 .خطة لتقويم أداء الطالبات و تشمل كًال من التقويم البنائي والتقويم النهائي إعداد - 

 .عرض المادة االثرائية على مجموعة من المحكمين - 

 .إجراء التعديالت المقترحة من ِقبل المحكمين - 
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 .دليل المعلم للمادة االثرائية إعداد - 

  .إعداد اختبار مستوى الثقافة العلمية -6

  .تقنية النانومقياس التجاه الطالبات نحو  إعداد -7

تجربة  العلمية وٕاجراءتم اختيار عينة بطريقة عشوائية ممن سبق لهم دراسة منهاج الثقافة  -8

  .استطالعية للتحقق من صالحية أدوات الدراسة

اختيار المدرسة بطريقة قصدية، ومن ثّم اختيار عينة الدراسة في بداية العام الدراسي  -9

في تلك المدرسة، بواقع  إنسانيةم لتشمل جميع طالبات الصف الحادي عشر علوم 2012/2013

  .طالبة) 40(

  .تقنية النانوطالبات للمنهاج المثرى بتطبيقات التدريس  - 11

  .طالبات ورصد النتائجالتطبيق االختبار البعدي على  - 12

  .صدق وثبات فقراته تطبيق مقياس االتجاه على المجموعة االستطالعية للتحقق من - 13

  .إحصائياطالبات ورصد النتائج وتحليلها التطبيق مقياس االتجاه على  - 14

  .تفسير النتائج – 15

  .تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها - 16

  :المعالجة اإلحصائية. 6

والمعروفة  SPSSاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

في إجراء التحليالت اإلحصائية التي تم  Statistics  Package For Social Scienceباسم 

  :استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية

 . ات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحراف -1

 .إليجاد صدق االتساق الداخلي Pearson  "" تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -2
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 .إليجاد معامل الثبات ،ن للتجزئة النصفية المتساويةاو تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بر  -3

 .One sample T.testاختبار  -4
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  الفصل الخامس

  ومناقشتها  نتائج الدراسة

  .نتائج المتعلقة بالسؤال األولالمناقشة 

   .نتائج المتعلقة بالسؤال الثانيالمناقشة 

  .الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

 دراسةــــــــــــــات الـــــــــيـــتوص

  دراسةـــــــــــــات الـــــــــترحـــــمق
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ستقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق 

أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة 

  :فرضياتهاعلى تساؤالت الدراسة والتحقق من 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول . 1

ما الموضوعات التي يمكن إثراؤها بتطبيقات " :لسؤال األول من أسئلة الدراسة علىينص ا

قامت الباحثة  السؤال اهذولإلجابة على  ،"؟النانوتكنولوجي في منهاج العلوم للصف الحادي عشر

  :بالخطوات التالية

واستطالع ) علميةكيمياء، فيزياء، أحياء، ثقافة (كتب العلوم للصف الحادي عشر االطالع على  -1

تم اختيار كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر علوم وعليه  ،رأي عينة من معلمي العلوم

  .، وذلك الحتوائه على العديد من التطبيقات المناسبة والتي تتالءم مع طبيعة الدراسةإنسانية

 2العلمية وتقنية النانو، وباستشارة عدد من األساتذة المتخصصين في التربية اختارت الباحثة -2 

 يمكن إثراؤها بتطبيقات تقنية النانو موضوعات من منهاج الثقافة العلمية للصف الحادي عشر عشرة

  ).1-5( والموضحة في الجدول

  

  

  

                                                           
2
  طلعت حماد. أنور شلدان، د. أمل الكحلوت، د. عطا درويش ، د. د 
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  )1-5(جدول 

 تقنية النانوقائمة بالموضوعات التي تحتاج إلثراء بتطبيقات 

  الموضوع  م
  حفظ الطعام وتبريده  1
  الملبس  2
  البناء  3
  التقانة الحيوية  4
  االستشعار عن بعد  5
  المنظفات  6
  األغذية والمواد المضافة  7
  العناية بالجسم  8
  اآلفات الزراعية وطرق مكافحتها  9
  الليزر  10

 :الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  .2

النانوتكنولوجي لمنهاج العلوم  ما صورة المادة االثرائية الخاصة بتطبيقات  " :ينص هذا السؤال على

  :بالخطوات التالية قامت الباحثة السؤال هذا ولإلجابة عن ،"للصف الحادي عشر؟

  .تقنية النانواالطالع على الكتب والمراجع العلمية ومواقع االنترنت التي تتناول  -1

  .تقنية النانوإعداد المادة العلمية التي تشمل تطبيقات   -2

ملحق رقم  تقنية النانوعرض المادة العلمية على المحكمين من ذوي االختصاص في مجال  -3

 لليزر من ضمن الموضوعات المقترحة، وبناًء على المقترحات التي قدمت تّم حذف موضوع ا)2(

  .تسعة موضوعات إثراؤهاالموضوعات التي تّم  إجماليليصبح 

على مقترحات السادة المحكمين لتصبح في صورتها النهائية إعادة صياغة المادة العلمية بناًء  -4

  ).9(ملحق رقم 
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  : تمثلت فيإعداد مصادر التعلم المختلفة و  -5

 عروض بوربوينت  - 

 عروض فيديو - 

  )8( ملحق رقم لتدريس المادة االثرائيةدليل المعلم  إعداد - 

  ): 2-5(وشملت المادة العلمية على الموضوعات التالية جدول 

  )2-5(جدول 

   موضوعات المادة اإلثرائيةقائمة ب

  

  

  

  

  الموضوع  م
  الهدف من المادة  1
  ما هو النانو؟  2
  المواد النانوية  3
  طرق تصنيع المواد النانوية  4
  أشكال المواد النانوية  5
  خصائص المواد النانوية  6
  في الطبيعة النانويةالمواد   7
  ماهية تقنية النانو  8
  مجاالت تقنية النانو  9
  حفظ الطعام من التلف  10
  المالبس النانوية  11
  البناء  12
  التقانة الحيوية النانوية  13
  المجسات النانوية  14
  المنظفات النانوية  15
  األغذية والمواد المضافة النانوية  16
  مستحضرات العناية بالجسم  17

  المكافحة النانوية لآلفات الزراعية  18
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 :الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  .3

ما مستوى الثقافة العلمية لطالبات الصف ": من أسئلة الدراسة على الثالثينص السؤال   

%) 70(تم تحديد مستوى افتراضي لسؤال اعلى هذا  ولإلجابة، "؟اإلثراءالحادي عشر بعد عملية 

قامت مع مجموعة من المختصين وعليه  األول للثقافة العلمية بناًء على ورشة عمل نفذها المشرف

ال يصل مستوى الثقافة العلمية لطالبات الصف الحادي ": الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي

بعد عملية ) α≤0.05(كمعدل افتراضي مقبول تربويًا عند مستوى داللة %) 70(عشر إلى 

  ".اإلثراء

، One sample T.testلعينة واحدة " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

، من الدرجة الكلية للثقافة العلمية %)60(الختبار الجانب المعرفي وزنًا نسبيا  3الدراسةوأعطت 

) 3-5(، ويوضح جدول من الدرجة الكلية للثقافة العلمية%) 40(نسبيًا  االتجاه وزنامقياس أعطت لو 

الجدولية، مما يعني وجود فروق دالة " ت"المحسوبة في جميع الجوانب أكبر من قيمة " ت"أن قيمة 

المستوى بين متوسط درجات الطالبات والمتوسط االفتراضي، كانت الفروق لصالح  إحصائيا

 وذلك لبعض االستهتار في االجابات، الباحثة ذلك  االفتراضي في اختبار الجانب المعرفي، وتعزو

لم ُيحسب ضمن درجات المدرسة، وكانت الفروق لصالح المتوسط في الجانب  االختبار ألن

  .الوجداني
  )35-(ل جدو 

  الختبار الثقافة العلمية" ت"وقيمة لمتوسطات درجات الطالبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مستوى الداللة  الداللةقيمة   "ت"قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة

  0.001  3.487  11.053  63.906  الجانب المعرفي
دالة لصالح 

  االفتراضي

  دالة لصالح المتوسط  0.000  10.812  7.952  83.594  الجانب الوجداني

اختبار الثقافة 
  العلمية

  دالة لصالح المتوسط  0.001  3.527  6.724  73.750

    2.02تساوي ) α≥0.05(وعند مستوى داللة) 38(الجدولية عند درجات حرية " ت"قيمة 

  2.70 تساوي) α≥0.01(وعند مستوى داللة) 38(الجدولية عند درجات حرية " ت"قيمة 
                                                           

3
 .عائد الربعي. علي نصار، أ. محمود ا#ستاذ، د. محمد مقاط، د. عطا درويش، د. بناء على استشارة عدد من أساتذة الجامعات د 
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 لدى الطالبات الدرجة الكلية للمقياسين و الذي يعبر عن مستوى الثقافة العلمية وكان متوسط

، وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية %)70(أعلى من المستوى االفتراضي  وهو %)73.750(

%) 70(يصل مستوى الثقافة العلمية لطالبات الصف الحادي عشر إلى  : "ونقبل الفرضية البديلة

، وتعزو الباحثة "اإلثراءبعد عملية ) α≤0.05(كمعدل افتراضي مقبول تربويًا عند مستوى داللة 

، في )2009السايح وهاني (واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  .ذلك للمادة االثرائية

التأثير االيجابي للمادة اإلثرائية بمفاهيم وتطبيقات تقنية النانو، وكذلك في تنمية االتجاهات االيجابية 

لت تناو ) 2009السايح وهاني (نحو موضوعات المواد اإثرائية، إال أنها اختلفت معها في أن دراسة 

أثر وحدة مقترحة على التحصيل العلمية للطلبة، بينما قاست الدراسة الحالية أثر المادة اإلثرائية على 

كذلك اتفقت مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت تقنية النانو . مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة

كما اتفقت مع معظم . في المناهج، في تكوين اتجاهات ايجابية نحو المواد التجريبية المدّرسة

 الدراسات السابقة التي تناولت إثراء المناهج العلمية، في التأثير االيجابي لعملية إثراء المناهج

حين ذكر ) 228: 2010(إلثراء الثقافة العلمية للدارسين،  وهذا ما أكده زيتون بمستحدثات علمية 

لعلماء ومهندسي المستقبل، بل يجب ) أو النخبة(أنه لم يعد مناسبًا تركيز تعليم العلوم على الصفوة 

م أن تركز التربية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها على الثقافة العلمية لدى جميع الطلبة بما فيه

والهدف من ذلك،  .المجموعات واألقليات األقل حظًا، بغض النظر عن الجنس، والعرق، والثقافة

تطوير المجتمع المثقف علميًا يستطيع التعامل بمرونة مع التغيرات والتوجهات التي يتطلبها العصر 

مهنة ذات  واحتياجاته، وكذلك تشجيع الطلبة على اختيار العلم وجذبهم لدراسته من جهة، واختيار

أخرى، وأيضا تعزيز النمو االقتصادي وقيادته، وتحسين الرفاه  ةعالقة بالعلم والعلوم من جه

  .لبيئي على حد سواءااالجتماعي و 
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  توصيات الدراسة .4

  : هذه الدراسة توصي الباحثة بما يليفي ضوء نتائج 

  .تقنية النانوضرورة تضمين مناهج العلوم في المرحلة الثانوية بعض مفاهيم وتطبيقات  -1

  .ضرورة التأكيد على متطلبات وأبعاد الثقافة العلمية في مناهج العلوم بمراحل التعليم المختلفة -2

مية المتسارعة إعادة النظر في مناهج العلوم للمرحلة الثانوية بما يضمن  ارتباطها بالتطورات العل -3

  .تقنية النانووخاصة  مجال 

بها في رفع  لالستعانةاالستفادة من المادة اإلثرائية التي أعدتها الباحثة وٕاعداد مواد إثرائية أخرى  -4

  .لدى الطلبة تقنية النانومستوى الثقافة العلمية في 

في  تقنية النانوية في معلمي العلوم لمتطلبات الثقافة العلم إكسابضرورة مراعاة العمل على  -5

عقد دورات تثقيفية وتدريبية لمعلمي العلوم لمواكبة كل ما هو جديد  ، من خاللمرحلة إعداد المعلمين

  .تقنية النانووخاصة في مجال على الساحة العلمية والتكنولوجية 
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  : مقترحات الدراسة .5

  :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية

بمفاهيم ) الكيمياء والفيزياء واألحياء( إثراء مناهج العلوم للصف الحادي عشر الفرع العلمي وهي  -1

  .تقنية النانووتطبيقات 

  .تقنية النانوتقويم مناهج العلوم للصف الحادي عشر في ضوء مفاهيم  -2

  .تقنية النانوإثراء مناهج العلوم العامة في المرحلة األساسية بمفاهيم  -3
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  قائمة المراجع

  

  المراجع العربية: أوال 

  

  المراجع األجنبية: ثانياً 

  

  المراجع االلكترونية: ثالثاً 
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  لمراجع العربيةا

  

  .عالم المعرفة :، الكويت"تكنولوجيا النانو من أجل غٍد أفضل" ):2010( محمد االسكندراني، )1

 مجلة العربي،  ،"النانو نصف قرن بين الحلم والحقيقةتكنولوجيا " ):2009( محمد االسكندراني، )2

 .، الكويتاإلعالم، وزارة )2009يونيو  (،)607(العدد

أساسيات المناهج المفهوم البنية التنظيمات األسس " ):2001( ماجد محمود ومطر، األستاذ، )3

 .فلسطين غزة، ،1، ط"المتابعة

في كتب       بعض عناصر التنور العلمي مدى توافر" ):2000( جمال والزعانين، إحسان األغا، )4

 .، العباسية)1(، مجلد"التربية العلمية للجميع"المؤتمر العلمي الرابع ، "العلوم للمرحلة االبتدائية

مستوى التنور التكنولوجي لدى طالب قسم الحاسوب بكلية مجتمع " ):2009( مجدي البايض، )5

 .، غزةاإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة "العلوم المهنية والتطبيقية

، مدينة "ريادة علمية على مستوى الشرق األوسط.. مجاهر تقنية النانو): "2010(الحارثي، وليد  )6
 .الملك عبد العزيز  للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية

 ).12(، العددمجلة رؤى التربوية، "الثقافة العلمية ومناهج العلوم" ):2003( الخالدي، موسى )7

، دراسة "تدريس تكنولوجيا النانو في أقسام المكتبات والمعلومات العربية" ):2011( أماني الرمادي، )8

 .تخطيطية، جامعة االسكندرية

تطوير مناهج الفيزياء في المرحلة الثانوية في " ):2002( الزعانين، جمال وشبات، محمد )9

 ).1(، العدد)10(، المجلدسالميةاإلمجلة الجامعة ، "فلسطين
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على ضوء بعض  اإلعداديةتقويم منهج العلوم بالمرحلة " ):2009( مرفت محمد وهاني، السايح،  )10

الجمعية المصرية للمناهج وطرق ، المؤتمر العلمي الحادي والعشرون، "مفاهيم النانوتكنولوجي

 ).يوليو 29- 28(، )1(، المجلد التدريس

مستوى الثقافة العلمية لدى طالب المستويين األول والرابع من " ):2000(عامر الشهراني، )11

، مجلة رسالة الخليج ،"في تنميته إلعدادة، كليودور برن التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها

 ).75(العدد 

العلمية تحليل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقًا لمعايير الثقافة " ):2006( منى الصادق، )12

 .غزة رسالة ماجستير،كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، ،"ومدى اكتساب الطلبة لها

، جامعة الملك سعود، "أين ستقودنا؟: تقنية النانو" ):2007( محمد عبد اهللا والصالحي، الضويان، )13

 .المملكة العربية السعودية

، جامعة الملك سعود، "النانو مقدمة في تقنية" ):2007( محمد عبد اهللا والصالحي، الضويان، )14

 .المملكة العربية السعودية

، "في محافظة رفح األساسيمستوى التنور البيئي لتالميذ السادس " ):2001( محمد العفيفي، )15

 .، غزةاإلسالميةرسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة 

،  )66(العلمي، العدد ، مجلة التقدم"التقانة النانوية في الطب النانوي): "2009(العلي، ليلى  )16

 .، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت)2009أكتوبر (

في  واإلعداديةدراسة تحليلية لمحتوى مناهج العلوم بالمرحلتين االبتدائية " ):2000( محرز الغّنام، )17

 3- يوليو 31(         ،"التربية العلمية للجميع"المؤتمر الرابع  ،"ضوء بعض أبعاد التنور العلمي

 .العباسية ،)1(المجلد ،)أغسطس
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في التكنولوجيا  برنامج محوسب ودوره في تنمية مفاهيم التربية الوقائية " ):2008( صالح الفرع، )18

 .، غزةاإلسالمية، كلية التربية، الجامعة "لدى طلبة الصف التاسع األساسي

في ضوء        عشرتحليل مقرر تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي " ):2007( الفقعاوي، زينات )19

، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة " معايير الثقافة الحاسوبية ومدى اكتساب الطلبة لها

 .، غزةاإلسالمية

، "بغزة األقصىأثر برنامج مقترح لتنمية الثقافة الحاسوبية لطلبة جامعة " ):2003(الكحلوت، نصر )20

 .غزة، األقصىرسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

بحث  ،"تضمين الثقافة العلمية في منهاج العلوم للمرحلة األساسية العليا" ):2009( هايل الكرد، )21

 .ان للبحث والتطوير التربوي، غزةطإجرائي تشاركي، مركز الق

أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل الطلبة في " ):1997( فتحية اللولو، )22

 .،غزة اإلسالمية، رسالة ماجستير،الجامعة "الصف السابع

المجتمع  -التكنولوجيا - فاعلية تعليم العلوم القائم على توجه العلوم" ):2004( سمية المحتسب، )23

)STS (مجلة العلوم التربوية ، "ي إكتساب طالبات الصف التاسع األساسي متطلبات التنور العلميف

 .كلية التربية، جامعة البحرين، العدد الثالث، المجلد الخامس، والنفسية

فاعلية مناهج العلوم بمدارس التعليم الثانوي الصناعي في تنمية التنور " ):2002( أماني الموجي، )24

العدد الثاني، المجلد   ،، مجلة التربية العلميةالجمعية المصرية للتربية العلمية ،"العلمي لدى الطالب

 .اهرةالخامس ، كلية التربية، جامعة عين شمس الق

إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء " ):2007( عائدة النادي، )25

 .، غزة اإلسالمية، رسالة ماجستير، الجامعة "المعايير العاالمية

 .اإلسكندريةجامعة  ،"فلسفة العلوم الطبيعية والتربية العلمية " ):2001( النمر، مدحت )26
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 ،)2009 أبريل 17( البالد جريدة، "النانو والمناهج الدراسيةتقنية " ):2009( يوسف اليوسف، )27
 .والنشر للصحافة البالد مؤسسة :السعودية

 .عّمان ، األردن،)2(، المجلد"التجديدات في التربية العلمية والتكنولوجية" ):1998( اليونسكو )28
المتضمنة في مستوى ثقافة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر " ):2010( أبو جحجوح، يحيى )29

 ).1(، العدد)18(، المجلداإلسالميةمجلة الجامعة ، "كتاب الثقافة العلمية بمحافظات غزة

في محافظة   مستوى التنور العلمي لدى طلبة الصف التاسع" ):2001( عبد النبي أبو سلطان، )30

 .،غزة اإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة "شمال غزة

دراسة إلثراء مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا بالمخططات " ):2007( أبو عوكل، ميسرة )31

 .، غزةاإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة "المفاهيمية

إثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثات بيولوجية وأثره على تنمية التنور " ):2010( هبة أبو فودة، )32

، اإلسالميةكلية التربية، الجامعة  رسالة ماجستير، ،"األساسيالبيولوجي لدى طالبات الصف الثامن 

 .غزة

 .دار الرشاد :، عّمان"مستقبليات الفيزياء في عالم متغير"  ):2008( أحمد باشا، )33

، الرئاسة العامة لوكالة "القائد التربوي وٕاغناء المناهج" ):1989( دونالد أحمد وشطي، بلقيس، )34

 .عّمان الغوث،

على تحصيل طلبة  اإلسالميأثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر " ):2007( موسى جودة، )35

، رسالة ماجستير، كلية "الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

 .، غزةاإلسالمية، الجامعة التربية

دار كنوز : ، عّمان، األردن"الثورة التكنولوجية الجديدة والنانتكنولوجيا " ):2010( أحمد حجازي، )36

 .المعرفة للنشر والتوزيع
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  )1(ملحق رقم 

  كتاب تسهيل مهمة بحث من وزارة التربية والتعليم 
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  ) 2(لحق رقم م

  قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة 

 

  أسماء محكمي المادة اإلثرائية
  جهة العمل  الوظيفة  الدرجة العلمية  اسم المحكم  م
  األزهرجامعة   محاضر  فيزياء دكتوراستاذ   طلعت حماد  1

  األزهرجامعة   محاضر  فيزياء   دكتوراة  ناجي الداهودي  2

  أسماء محكمي االختبار 

  جهة العمل  الوظيفة  الدرجة العلمية  اسم المحكم  م

  األزهرجامعة   محاضر  دكتوراة علم نفس تربوي  كويك أبوباسم   4

دكتوراة مناهج وطرق   جمال الفليت  5
  األزهرجامعة   محاضر  تدريس

ماجستير مناهج وطرق   حمدان يوسف األغا  6
مديرية التربية والتعليم   معلم علوم  تدريس علوم

  غرب خان يونس/

  األقصىجامعة   محاضر  دكتوراة علم نفس تربوي  الزينديبة   7

ماجستير مناهج وطرق   رامي محمد فارس  8
  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  تدريس تكنولوجيا

رنان علي محمد   9
  األشقر

ماجستير مناهج وطرق 
  تدريس علوم

مشرف صحة 
  ميداني

مديرية التربية والتعليم 
  شمال غزة

 أبوسمية أحمد سالم   10
  هداف

ماجستير مناهج وطرق 
مدرسة مصطفى حافظ   نائب مدير مدرسة  تدريس علوم

  للبنات األساسية
مشرف   ماجستير علم نفس تربوي  صالح حمودة  11

  علوم عامة/كيمياء
مديرية التربية والتعليم 

  شمال غزة

عائد عبد اللطيف   12
  الربعي

ماجستير مناهج وطرق 
  تدريس

مدير دائرة القياس 
  والتقويم

وزارة التربية والتعليم 
  العالي

  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  دكتوراة أصول تربية  عالء نبيل لبد  13

  األزهرجامعة   محاضر  مشارك أصول تربية أستاذ  األسودفايز   14

محمد سميح حسين   15
  أبو ندى

دبلوم عال مناهج وطرق 
  تدريس علوم

/ مشرف علوم 
  فيزياء

مديرية التربية والتعليم 
  شمال غزة

دكتوراة مناهج وطرق   األستاذمحمود   16
  األقصىجامعة   محاضر  تدريس

دكتوراة مناهج وطرق   مها الشقرة  17
  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  تدريس رياضيات

موسى عبد الرحمن    18
  محمد شهاب

ماجستير مناهج وطرق 
مديرية التربية والتعليم   مشرف فيزياء  تدريس علوم

  شمال غزة

ميسرة عوض عبد   19
  الهادي أبو عوكل

ماجستير مناهج وطرق 
  تدريس علوم

رئيس قسم الصحة 
  المدرسية

مديرية التربية والتعليم 
  شمال غزة
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  )3(ملحق رقم 

  خطاب تحكيم اختبار مستوى الثقافة العلمية 

  زة ــــــــــــــغ –ر ـــــــــــــــة األزهـــــــــــــجامعـــ
  والبحث العلميا يالعلـات سالدراعمادة 
  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــكليــــــــــ
  ســـــــتدريالرق ــــــــج وطــــــــــــمناهالقسم 

  
  لطالبات الصف الحادي عشر  اختبار مستوى الثقافة العلميةتحكيم / الموضوع 

  
  ـا F ،،،/حفظه___________________________ ة /ت الفاضل/ا7خ

  الس�م عليكم و رحمة F و بركاته ، أما بعد ،،،، 
إثراء  بعض موضوعات منھاج العلوم  بتطبيقات " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

كمتطلب " النانوتكنولوجي وأثره على مستوى الثقافة العلمية لطلبة الصف الحادي عشر في غزة
  .للحصول على درجة الماجستير من قسم المناھج وطرق التدريس

  .اختبار الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشروتھدف ھذه الدراسة إلى إعداد 
  :حيثالمرفقة من  بنود ا#ختباركم حول أيوتود الباحثة من سيادتكم التكرم بإبداء ر

 . العلميةمدى م�ءمة بنود ا#ختبار لمتطلبات الثقافة  - 

 .لمستوى طالبات الصف الحادي عشر  ة بنود ا#ختبارمءمدى م� - 

 .اللغوية  بنود ا#ختبارس�مة  - 

 .مدى م�ءمة البدائل في كل بند من حيث الترتيب والتمويه في ا#نتماء للبند - 

 .وا-ضافةالحذف  إمكانية - 

  شاكرة لكم حسن تعاونكم معنا مع دوام الصحة والعافية 
  ة ــــــــــــالباحث                                                                                 

  دـــلبّ  إبراھيمل ــأم                                                                              
  

  :البيانات الشخصية للمحكم 
  --------------- :ة ــالوظيف                             ----- -------------- : مـــــــــــــا#س

   ----- ---------: جھة العمل                           ----- ---------------:مية لالدرجة الع
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  )4( ملحق رقم

   )الجانب المعرفي(اختبار الثقافة العلمية 

  __________________عزيزتي الطالبة 

  الس�م عليكم ورحمة F و بركاته 

  :اقرئي التعليمات التالية قبل البدء با@جابة

يھدف ھذا ا#ختبار إلى قياس مستوى الثقافة العلمية لديك والتي تم اكتسابھا خ�ل سنوات  -1

 .دراستك السابقة

 .اقرئي السؤال بدقة وعناية قبل ا-جابة عنه -2

 .سؤا#ً )  32(  يتضمن ا#ختبار  -3

 .ورقات) 4(أوراق ا7سئلة عدد  -4

 .دقيقة) 35(زمن ا#ختبار -5

لMجابة على ا7سئلة عليك اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط من بين ا-جابات ا7ربعة، وبعد ذلك 

  .أمام رقم السؤال بوضع إشارة رمز ا-جابة الصحيحة بطاقة ا#جابة فّرغي إجابتك في 

  روفيل في النباتات الخضراء يكون لون الكلو: مثال

 أسود -أزرق           د -أخضر        ج  -أحمر            ب  - أ

في  أمام رقم السؤال ) ب(رمز فما عليك إ# فقط وضع ) ب(بما أن ا-جابة الصحيحة ھي 

  : الجدول المخصص لذلك في بطاقة ا-جابة كما يلي

   ا-جابة  رقم السؤال

  ب  .1

  

  تذكري أن ھذا المقياس وضع بھدف البحث العلمي فقط،  وليس له ع�قة بدرجاتك في المدرسة 

  شكرا لِك حسن تعاونكِ 

  

  ة ــــــــــــالباحث                                                                                 

  دـــلبّ  إبراھيمل ــأم                                                                              
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  اختبار الثقافة العلمية

  :إجابتِك إلى الجدول المخصص لذلك ثم انقلياختاري ا@جابة الصحيحة من بين عدة بدائل 

 :وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي ھي  -1

  العضو  -الخلية               د –النسيج                 ج  -الذّرة                  ب  - أ

  : أصغر وحدة قياس بين الوحدات التالية ھي -2

  الديكامتر  -الميكرومتر         د –النانومتر           ج  -الھيكتامتر                    ب -أ

  Hستھداف الخGيا السرطانية ______ تستخدم  -3

 ثاني أكسيد التيتانيوم    -جسيمات الفضة النانوية                             ب -أ

  أنابيب الكربون النانوية -جسيمات الذھب النانوية                          د -ج

   :وحدةأفضل ما ُيقّيم به قطر الذّرة  -4

  الميكرومتر  -النانومتر                   د -الفيرمي             ج -ب         ا#نجستروم     -أ

إلى عنصر الحديد ليكسبه خواصا جديدة ويصبح أكثر صGبة ومGءمة  -------- يضاف عنصر  -5

  :للصناعة 

  السيليكون  -الفضة               د -ا7لمنيوم                ج -الكربون             ب -أ

  :جميع ما يلي يستخدم في التقانة الحيوية ما عدا -6

  ا7ميبا  -د             طحالب  -الفطريات             ج -البكتيريا               ب -أ

  :لمكافحة السرطان ما عدا جميع ما يلي من الطرق التقليدية  -7

  التذرية الحرارية  -الع�ج ا-شعاعي   د -الع�ج الكيميائي      ج - التدخل الجراحي    ب -أ

  

  : تصل مكونات الخلية الحية إلى مقياس  -8

  المليمتر  -ا#نجستروم             د -الميكرومتر            ج -النانومتر           ب -أ

  :ولة عن إفراز ھرمون ا0نسولين الغدة المسئ -9 

  البنكرياس  -الصفراوية            د -النخامية              ج -الدرقية                ب -أ

  لتمكن الجنود من الرؤية في الليل  ------- تستخدم أشعة  -10

 سجية فوق البنف - د             Xاكس  -تحت الحمراء           ج - بيتا                 ب  - أ

 :زلنا وھي تتكون من في مناتستخدم المنظفات الصناعية  -11

 شق عضوي فقط -شق قلوي فقط                                  ب  - أ

  شقين قلويين  -شق عضوي و آخر قلوي                     د - ج  
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 :ترجع خطورة استنساخ البشر إلى  -12

 انتشار ا#يدز  -اخت�ط ا7نساب                         ب  - أ

 حدوث طفرة وراثية  -احتمال حدوث خلل وراثي            د -ج 

 :من المزايا الواجب توافرھا في المبيدات الزراعية  -13

 عدم ا-ضرار با-نسان و الحيوان -القضاء على اSفات الزراعية               ب  - أ

 جميع ما سبق  -ر على نمو النباتات             دعدم التأثي -ج

 : جميع ما يلي جسيمات صغيرة الحجم ُتقّدر بوحدة النانومتر ما عدا  -14

 DNA -النملة          د -الھيموجلوبين       ج -البروتينات            ب  - أ

 

 :ح إذا كان حجم الجسيم أقل من الطول الموجي الحرج  للضوء فإن الجسيم يصب -15

 مغناطيسياً  -ليناً              د   -صلباً              ج -شفافاً                ب  - أ

على استخدام مواد صديقة للبيئة تتفاعل  Self-Cleaningتعتمد عملية التنظيف الذاتي  -16

  :مع أشعة

  Xأكس  -ألفا                   د - تحت الحمراء            ج -فوق البنفسجية         ب  - أ

 : الغاز التبريدي المستخدم في الثGجة ھو  -17

 الفريون  -ثاني أكسيد الكربون         د -ا7وزون         ج -ا7مونيا        ب  - أ

 :التقنية التي تستخدم في العGج الجيني ھي  -18

 ا#ستنساخ  -الھندسة الوراثية      د - زراعة ا7نسجة        ج -التھجين      ب  - أ

  : المجسات أو ما ُيطلق عليھا المستشعرات تقوم بتحويل الطاقة الكھرومغناطيسية إلى  -19

  جميع ما سبق -أرقام            د -صور         ج -معلومات                 ب -أ

 :رد اOفات من وسائل المكافحة استخدام الصوت لط -20

 الزراعية  -الحيوية          د -الفيزيائية               ج - الكيميائية           ب  - أ

 

 :ماعداتتميز المباني الحديثة في الدول المتقدمة بجميع ما يلي  -21

 التنظيف الذاتي للجدارن والنوافذ  -ا#رتفاع الشاھق                       ب  - أ

  ثقل مكوناتھا  - خفة مكوناتھا                           د -ج



 
128 

  :متر_______ الميكرومتر وحدة قياس تساوي  -22

   10-10 -د                      6-10 -ج                9-10 -ب                          4-10 -أ

  : يطلق على التقنية التي تتعامل مع الجسيمات المتناھية في الصغر اسم -23

  توبولوجي  -بيوتكنولوجي      د -نانوتكنولوجي     ج -ميكروتكنولوجي    ب -أ

 :من خصائص أشعة الليزر  -24

 شدة إضاءتھا قليلة    -أطوالھا الموجية مختلفة                 ب  - أ

  تصل إلى أھداف بعيدة جداً دون أن تتبعثر -د                ذات ترددات مختلفة      -ج

استطاع ا@نسان التغلب على مشكلة نقص الغذاء الناتج عن تقلص مساحة ا0راضي  -25

  :الزراعية باستخدام الطرق التالية ما عدا

  ةمكافحة اSفات الزراعية بطرق مختلف -إضافة السماد إلى التربة                    ب -أ

  جميع ما سبق  –إنتاج أنواع محسنة من المزروعات       د  - ج  

  : من المواد التي تعمل على توصيل التيار الكھربائي في حالتھا الطبيعية  -26

  الكربون  -ا#لومنيوم           د -الب�ستيك           ج -السيليكون            ب -أ

  :في رصد المادة في الحجم الذّري المجھرمن المجاھر التي H يمكن  استخدامھا  -27

  النفقي الماسح  - ا#لكتروني الماسح                            ب -أ

  البسيط -القوة الذرية                                  د -ج    

   :ھيأفضل وحدة لتقدير قطر الخلية الحية  -28

  المليمتر  -ا#نجستروم             د -ج  الميكرومتر         -النانومتر             ب -أ

  :العGج الكيميائي للسرطان  -29

  يعالج الخلية المصابة ويؤثر على الخ�يا السليمة المجاورة  -أ

  # يعالج الخلية المصابة و يؤثر على الخ�يا السليمة المجاورة  -ب

  جاورة يعالج الخلية المصابة فقط و# يؤثر على الخ�يا السليمة الم -ج

  # يعالج الخلية المصابة و# يؤثر على الخ�يا السليمة المجاورة -د

  :جميع ما يلي يعد مصدرا للطاقة الخضراء ما عدا  -30

  الماء  -الرياح                د -البترول                ج -الشمس                ب -أ

   :ھيما عدا واحدة تتميز أجھزة الھواتف النّقالة الحديثة بما يلي  -31

  طول فترة بقاء شحن البطارية  -شاشاتھا مقاومة للخدش                        ب -أ

  سعة ذاكرتھا كبيرة  - ثقل مكوناتھا                                   د -ج
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  :تمتلك المواد عند تصغيرھا للحجم النانوي خواصاً جديدة منھا  -32

  ازدياء مغناطيسيتھا    -رداءة التوصيل للكھرباء                            ب -أ

  عدم قدرتھا على امتصاص الضوء - تناقص مساحة سطحھا                             د -ج

  

    

  طاقة اإلجابةب  

  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال
1    9    17    25    
2    10    18    26    
3    11    19    27    
4    12    20    28    
5    13    21    29    
6    14    22    30    
7    15    23    31    
8    16    24    32    
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  )5( ملحق رقم
  تقنية النانوخطاب تحكيم مقياس اHتجاه نحو 

  
  

  زة ــــــــــــــغ – رـــــــــــــــة األزهـــــــــــــجامعـــ
  والبحث العلميا يـات العلسالدراعمادة 
  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــكليــــــــــ
  ســـــــتدريالرق ــــــــج وطــــــــــــمناهالقسم 

  
  

  لصف الحادي عشرل النانوتقنية مقياس اتجاه الطالبات نحو موضوعات تحكيم / الموضوع 
  

  ـا F ،،،/حفظه___________________________ ة /ت الفاضل/ا7خ

  الس�م عليكم و رحمة F و بركاته ، أما بعد ،،،، 

إثراء  بعض موضوعات منھاج العلوم  بتطبيقات " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

كمتطلب " العلمية لطلبة الصف الحادي عشر في غزةالنانوتكنولوجي وأثره على مستوى الثقافة 

  .للحصول على درجة الماجستير من قسم المناھج وطرق التدريس

  :من حيث  بنود الجزء الخاص بمقياس ا#تجاه كم حول أيوتود الباحثة من سيادتكم التكرم بإبداء ر

 .لمستوى طالبات الصف الحادي عشر  ة بنود المقياسمءمدى م� - 

 .اللغوية المقياس  بنودس�مة  - 

 . وا-ضافةامكانية الحذف  - 

  تقنية النانومرفق مع المقياس مفھوم : مGحظة

  شاكرة لكم حسن تعاونكم معنا مع دوام الصحة والعافية 
                                                                                  

                                                                      :الوظيفــةحثة                                                             باال
  لّبد إبراھيمأمل 

  
  :البيانات الشخصية للمحكم 

  --------------- :ة ــالوظيف                             ----- -------------- : مـــــــــــــا#س

   ----- --- ------: جھة العمل                           ----- ---------------:العلميةالدرجة 
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  )6(ملحق رقم 
   مقياس االتجاه في صورته النهائية

  

  

  __________________عزيزتي الطالبة 

  الس�م عليكم ورحمة F و بركاته 

  :التالية قبل البدء با@جابةاقرئي التعليمات 

  )النانوتكنولوجي(اتجاھك نحو تقنية النانويھدف ھذا ا#ختبار إلى قياس  -1

 .اختيارك بدقة وعناية قبل  بنودقرئي الا

  . بنداً )  16(  المقياسيتضمن  -2

بوضع  البدائل الخمس،بين  بدي�ً واحداً فقط عليك اختيار بنود المقياس لMجابة على  -3

  .البديل المناسب لكِ فل رمز أس) ×(إشارة 

  

  

  تذكري أن ھذا المقياس وضع بھدف البحث العلمي فقط،  وليس له عGقة بدرجاتك في المدرسة 

  شكرا لِك حسن تعاونكِ 

  

  ة ــــــــــــالباحث                                                                                 

  دـــلبّ  إبراھيمل ــأم                                                                              
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  )النانوتكنولوجي(تقنية النانو ياس اتجاه الطلبة نحو ق

أوافق   بنود المقياس  رقم 
  بشدة

ال أوافق   ال أوفق  ال أدري  أوافق
  بشدة

 )النانوتكنولوجي( تقنية النانوتعلم أرى أن   1
  مضيعة للوقت

          

            موضوعات تقنية النانوال أهتم ب  2

في  عن تقنية النانوأكون سعيدة إذا تعلمت   3
  دراستي الجامعية

          

            أكثر من إيجابياتها تقنية النانو سلبياتأرى أن   4

            الملليثير  موضوعات تقنية النانو تعلم  5

            المستقبلفي  تقنية النانو دراسة في ال أفكر  6

            تجذب انتباهي تقنية النانوتطبيقات   7

عن تقنية أشعر بالسعادة عندما أتعلم شيء جديد   8
  النانو

          

أبحث في مواقع االنترنت عن تطبيقات جديدة   9
  لتقنية النانو

          

متابعة المستحدثات في مجال تقنية ال أهتم ب  10
  النانو

          

فهمي  ومتابعتي لتقنية النانو في  تساهم دراستي  11
  أكثر للعلوم األخرى

          

مقارنة  صعبة موضوعات تقنية النانوتعد دراسة   12
  بموضوعات العلوم األخرى

          

في توسيع مداركي في  تقنية النانو تسهم  13
  التطورات العلمية التي تحدث في عالم اليوم

          

الدروس التي عند حضور أشعر بالضجر   14
  تتحدث عن تقنية النانو

          

أعتبر أن تعلم تقنية النانو يسهم في تنمية القدرة   15
  على التفكير

          

أرى أن تقنية النانو أسهمت في اكتشافات علمية   16
  عظيمة 
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   )7(ملحق رقم 
  خطاب تحكيم المادة االثرائية

  زة ــــــــــــــغ –ر ـــــــــــــــة األزهـــــــــــــجامعـــ
  والبحث العلميا يـات العلسالدراعمادة 
  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــكليــــــــــ
  ســـــــتدريالرق ــــــــج وطــــــــــــمناهالقسم 

  
لطالبات الصف  تقنية النانولتطبيقات لعلمية تحكيم المادة ا/ الموضوع 

  الحادي عشر 

  
  ـا F ،،،/حفظه___________________________ ة /ت الفاضل/ا7خ

  الس�م عليكم و رحمة F و بركاته ، أما بعد ،،،، 
إثراء  بعض موضوعات منھاج العلوم  بتطبيقات "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

كمتطلب " العلمية لطلبة الصف الحادي عشر في غزةالنانوتكنولوجي وأثره على مستوى الثقافة 
  .للحصول على درجة الماجستير من قسم المناھج وطرق التدريس
منھاج  فيالمراد تضمينھا  تقنية النانووتھدف ھذه الدراسة إلى إعداد مادة إثرائية تتضمن تطبيقات 

  .العلوم للصف الحادي عشر
  :كم حول المادة ا-ثرائية المرفقة من حيثأيوتود الباحثة من سيادتكم التكرم إبداء ر

 .صحة المعلومات الواردة علميا  - 

 .بات الصف الحادي عشرلمستوى طالمتھا ءمدى م� - 

 .س�مة الصياغة اللغوية - 

 .وا-ضافةالحذف  إمكانية - 

  
  شاكرة لكم حسن تعاونكم معنا مع دوام الصحة والعافية 

  ة ــــــــــــالباحث                                                                                 
  دـــلبّ  إبراھيمل ــأم                                                                              

  
  :البيانات الشخصية للمحكم 

  --------------- :ة ــالوظيف                             ----- -------------- : مـــــــــــــا#س

   ----- ---------: جھة العمل                           ----- ---------------:مية لالدرجة الع
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  )8(ملحق رقم 
  دليل المعلم 
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 الهدف من المادة
  :إلىتهدف هذه المادة : ـة/أختي المعلمـ/أخي

 . توضيح المقصود بالنانو كمقياس -1

 .توضيح المقصود بتقنية النانو -2

 . توضيح أمثلة على وجود المواد النانوية في الطبيعة -3

 . استنتاج بعض مجاالت تقنية النانو -4

 . التعرف على بعض تطبيقات تقنية النانو الحالية -5

 .التعرف على بعض المواد النانوية الهامة في تقنية النانو -6

 . استنتاج بعض التطبيقات المرتقبة لتقنية النانو -7

 : اتمالحظ •

يتم تدريس هذه المادة بعد االنتهاء من تدريس كل موضوع من الموضوعات ذات  -1

  .العالقة المتوفرة في كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر علوم إنسانية

 :لمحتوى كل جلسةجلسة دراسية وٕاليك توضيح ) 12(تحتاج هذه المادة إلى  -2
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  الجلسة األولى

  ما هو النانو؟  :الموضوع

  .وحدات القياس، مضاعفات المتر :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عرض فيديوبوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
تذكر المقصود  -1

  بالنانو 
  
  
تذكر المقصود  -2

  بالنانومتر
  
تعدد بعض  -3

ا7جسام التي ُتقّدر 
  بوحدة النانومتر

استدعاء خبرات الطالبات فيما سبقت  -
وحدات القياس المختلفة، دراسته عن 

 .مضاعفات المتروخاصة 

 

تقديم عرض بوربوينت على شاشة  -
LCD كوحدة  يوضح المقصود بالنانو
 .قياس

 

توضيح المقصود بوحدة النانومتر،   -
 .والفرق بينھا وبين الميكرومتر

  
 

) 7(صفحة ) 1( شكل رقم عرض -

 LCDمن المادة ا-ثرائية على شاشة 

والذي يوضح مقارنة بين مقاييس 
المعروفة  ا7شياءأبعاد عدد من 

بوحدات قياس مختلفة ، ويطلب من 
 .الطالبات أن تذكر أمثلة أخرى

  
 

وان ما ھو النانو؟ عرض فيديو بعن -
  .LCDعلى شاشة 

  :التقويم التكويني
  

الطالبات  إجابات متابعة 
التكوينية خ�ل  ا7سئلةعلى 
  .الدرس

  
  :التقويم الختامي

  
صفحة ) 1( حل تدريب رقم

  .من المادة ا-ثرائية) 7(
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  الجلسة الثانية

  المواد النانوية   :الموضوع

  .بالنانومترالمقصود  :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف

  
  
  
  
  
  
  
تذكر المقصود  -1

  بالمواد النانوية 
  
  
تعدد طرق  -2

تصنيع المواد 
  النانوية

  
  
تعدد بعض  -3

أشكال المواد 
  .النانوية

  
  
  
بعض تذكر  -4

خصائص المواد 
التي تتغير عند 
  الحجم النانوي

  
  
تعدد بعض   -5

المواد النانوية في 
  الطبيعة

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته عن مفھوم 

 .النانومتر

  
 

 .المواد النانويةتوضيح المقصود ب -

  
 

عرض المخطط الموجود في شكل  -
، لتتعرف الطالبات )9(صفحة ) 2(

على طرق تصنيع المواد من خ�له 
 .النانوية

 

عرض المخطط الموجود في شكل  -
، لتتعرف الطالبات )9(صفحة ) 3(

من خ�له على أشكال المواد 
 .النانوية

  
 

توضيح تأثير تصغير المواد للحجم  -
 النانوي على خصائصھا، ومناقشة 

 .ذلك الطالبات في

  
 

لتفكير في تحفيز الطالبات على ا -
مواد نانوية في الطبيعة بعدما تم 

 . التعرف على مفھومھا وخصائصھا

   

  
  
  
  
  
  

  :التقويم التكويني
  

الطالبات  إجابات متابعة -
التكوينية  ا7سئلةعلى 

 .خ�ل الدرس

حل التدريبات الواردة  -
  .خ�ل الدرس

  
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 2( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 11(
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  الجلسة الثالثة

  )النانوتكنولوجي(ماهية تقنية النانو    :الموضوع

  .المقصود بالمواد النانوية :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  
  
  
توضح  -1

المقصود بتقنية 
  النانو 

  
  
  
  
  
  
تعدد بعض  -2

  مجا#ت تقنية النانو

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته عن مفھوم 
 .النانو والمقصود بالمواد النانوية

  
 

 .ح المقصود بتقنية النانويوضت -

  
  

 LCDعلى شاشة فيديو  عرض -

يوضح تأثير تصغير المواد 
المساحة  للحجم النانوي على

 .السطحية

  
  

 مجموعات،تقسيم الطالبات إلى  -
 ا-جابةويطلب من كل مجموعة 

من ) 12(صفحة ) 3( عن تدريب
 .الفيديوخ�ل فھمھم لعرض 

  
  

وضع قائمة للمجا#ت التي سيتم  -
تناولھا خ�ل دراسة المادة 

 .ا-ثرائية

  
 

  

  
  
  
  
  

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

  .الدرس
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  الجلسة الرابعة

  حفظ الطعام من التلف   :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، طرق حفظ الطعام وتبريده، الثالجة :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  
تشرح كيف  -1

تساھم تقنية النانو 
في حفظ الطعام من 

  .التلف
  
  
  
  
تذكر بعض  -2

المواد النانوية 
المستخدمة في حفظ 

 .الطعام

  

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

) 17صفحة (الثقافة العلمية 

الحاجات ا7ساسية لMنسان وعن 
وتبريده، وعن طرق حفظ الطعام 
 .الث�جة وفكرة عملھا

  

 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور تقنية  LCDشاشة 
 . النانو في حفظ الطعام من التلف

الطالبات في خصائص  مناقشة -
المواد المستخدمة لذلك، وخاصة 

 .جسيمات الفضة النانوية

 

  
  

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة  -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

 .الدرس

حل التدريبات الواردة  -
  .خ�ل الدرس

  
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 6( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 15(
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  الجلسة الخامسة

  المالبس النانوية   :الموضوع

النانوية، الحاجات األساسية لإلنسان، المقصود بتقنية النانو، جسيمات الفضة  :الخبرات السابقة

  .الملبس

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عروض فيديوبوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
تذكر بعض  -1

تطبيقات تقنية النانو 
  في صناعة الم�بس 

  
  
  
  
  
أن تذكر بعض  -2

النانوية المواد 
المستخدمة في 
تحسين صناعة 

  الم�بس
  
  
أن تذكر  -3

المقصود بتأثير 
  .اللوتس

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته من الكتاب  

عن ) 18(المدرسي صفحة 
 .الملبس كحاجة أساسية لMنسان

  

 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

 .الفيديو، وعروض LCDشاشة 

 

 .تقسيم الطالبات إلى مجموعات -

  

 

تكليف الطالبات بإجابة  -
من ) 17(صفحة ) 7(تدريب

 .خ�ل فھمھم لعرض الفيديو

 

تقسيم مجال استخدام تقنية النانو  -
في صناعة الم�بس إلى ث�ثة 
أقسام، ومناقشتھا مع عرض 

 .LCDللصور على شاشة 

 

   

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

 .الدرس

حل التدريبات الواردة  -
  .خ�ل الدرس

  
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 8(حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 18(
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  الجلسة السادسة

  المباني النانوية :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، مظاهر التكيف، تطور المسكن :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عروض فيديوبوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  
تذكر بعض  -1

استخدامات تقنية 
النانو في المباني 

  .الحديثة
  
  
  
  
تذكر بعض  -2

المواد النانوية 
المستخدمة في 
  .المباني الحديثة

  
أن تذكر  -3

مميزات المباني 
  .النانوية

 

  

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

) 20صفحة (الثقافة العلمية 

الحاجة ا7ساسية الثالثة لMنسان 
 .وھي المسكن، وكيفية تطوره

  
 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور تقنية  LCDشاشة 
النانو تطور عملية البناء، 
 .ا7ثاثواستخدام تقنية النانو في 

 إشكا#فيديو يوضح  عرض -
لمباٍن حديثة يستخدم فيھا تقنية 

 النانو 

 

الطالبات في خصائص  مناقشة -
المواد المستخدمة لذلك، و خاصة 
جسيمات الفضة النانوية، ثاني 

 .أكسيد الليثيوم

  
ي مميزات مناقشة الطالبات ف -

المباني التي تدخل فيھا تقنية 
  . النانو

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

  . الدرس
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 9( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 22(
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  الجلسة السابعة

  التقانة الحيوية النانوية   :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، المواد النانوية، التقانة الحيوية :السابقةالخبرات 

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عرض فيديوبوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
تعّرف التقانة  -1

  .الحيوية النانوية
  
  
تذكر  -2

التقانة استخدامات 
  الحيوية النانوية

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

عن ) 27صفحة (الثقافة العلمية 
  .التقانة الحيوية

 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور  LCDشاشة 
المقصود بالتقانة الحيوية 

 .النانوية

  
استخدامات مناقشة الطالبات في  -

 .التقانة الحيوية النانوية

  
عرض فيديو يوضح استخدام  -

تقنية النانو في تنقية المياه، 
ومناقشة الطالبات فيما تم 

 .عرضه

   

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

 . الدرس

حل التدريبات الواردة  -
خ�ل الدرس في 
المادة ا#ثرائية 

صفحة ) 10يب درت(
)23(.  

  
  :التقويم الختامي

  
صفحة ) 11( حل تدريب رقم

  .من المادة ا-ثرائية) 26(
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 الجلسة الثامنة

  المجسات النانوية   :الموضوع

المقصود بتقنية النانو، االستشعار عن ُبعد، المقصود بالمجس، مكونات  :الخبرات السابقة

  .المجس

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عروض فيديوبوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  

توضح المقصود  -1
  .بالمجسات النانوية

  
  
  

تذكر  -2
استخدامات 

  .المجسات النانوية
  
تعدد بعض  -3

أنواع المجسات 
  .النانوية

  
توضح المقصود  -4

  .بالمجسات النانوية
تذكر  -5

استخدامات 
  .المجسات الحيوية

  
تذكر أشكال 

  .المجسات الحيوية
  
  

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

في ) 69صفحة (الثقافة العلمية 
 .موضوع ا#ستشعار عن بعد

  

 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح المقصود  LCDشاشة 
 .بالمجسات النانوية

  
 

عرض فيديو يوضح بعض  -
 .استخدامات المجسات الحيوية

 

توضيح أنواع المجسات النانوية  -
 .عن طريق عرض البوربوينت

  
تناول المجسات الحيوية كمثال  -

على المجسات النانوية من خ�ل 
 .توضيح المقصود بھا

  
  

عرض استخدامات المجسات  -
ومناقشة النانوية وأشكالھا 

 .الطالبات فيما تم عرضه

   

  :التقويم التكويني
  

 إجاباتمتابعة  -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

  . الدرس
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 13( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 30(
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  الجلسة التاسعة

  المنظفات النانوية   :الموضوع

  .النانو، المنظفات الكيميائية، جسيمات الفضة النانويةالمقصود بتقنية  :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  
توضح المقصود  -1

  .بالمنظفات النانوية
  
  
  
  
تذكر بعض  -2

المواد النانوية في 
المنظفات صناعة 
  .النانوية

  
تعدد مميزات  -3

  .المنظفات النانوية

 

  

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

) 109صفحة (الثقافة العلمية 

 .فيما يتعلق بالمنظفات الكيميائية

  
 

عرض البوربوينت في  استخدام -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور  LCDشاشة 
 .المقصود بالمنظفات النانوية

 

  

الطالبات في خصائص  مناقشة -
المواد المستخدمة في المنظفات 
النانوية مثل جسيمات الفضة 
 .النانوية، ثاني أكسيد الليثيوم

  
مناقشة الطالبات في مميزات  -

 .المنظفات النانوية

   

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

  . الدرس
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 14( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 32(
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  الجلسة العاشرة

  األغذية والمواد المضافة   :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، المواد المضافة لألغذية :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
تذكر  -1

استخدامات تقنية 
النانو في المواد 
  .المضافة لYغذية

  
تعدد مميزات  -2

المواد المضافة 
  .النانوية

  
تذكر بعض  -3

المواد النانوية 
المستخدمة 

  كمضافات لYغذية

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

عن ) 119صفحة (الثقافة العلمية 
 .ا7غذية والمواد المضافة

عرض البوربوينت في  استخدام  -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور تقنية  LCDشاشة 
النانو في المواد المضافة 

 .لYغذية

تقسيم الطالبات إلى مجموعات  -
المواد  ومناقشة مميزات
 .المضافة النانوية

بعض المواد النانوية توضيح  -
  .المستخدمة كمضافات لYغذية

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

 .الدرس

حل التدريب الوارد  -
في المادة ا#ثرائية 

  ) 33صفحة (

  
  :التقويم الختامي

  
صفحة ) 15( حل تدريب رقم

  .مادة ا-ثرائيةمن ال) 35(
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  الجلسة الحادية عشر

  مستحضرات العناية بالجسم   :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، مستحضرات العناية بالجسم :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .، عرض فيديوبوربوينت

  التقويم  التنفيذ خطوات  ا0ھداف
  
  
  
  
  
  
تذكر استخدامات  -1

 إنتاجتقنية النانو في 
مستحضرات العناية 

  .بالجسم
  
تعدد مميزات  -2

مستحضرات العناية 
  .بالجسم النانوية

  
تذكر بعض  -3

المواد النانوية 
المستخدمة في 

مستحضرات العناية 
  .بالجسم

استدعاء خبرات / تمھيد -
الطالبات فيما سبقت دراسته في 

صفحة (كتاب الثقافة العلمية 
عن مفھوم مستحضرات ) 138

 .العناية بالجسم

 

عرض البوربوينت في  استخدام  -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح دور تقنية  LCDشاشة 
النانو في تحسين مستحضرات 

 .العناية بالجسم

  
 

تقسيم الطالبات إلى مجموعات  -
ومناقشة مميزات مستحضرات 

 .نانويةالعناية بالجسم ال

 

بعض المواد النانوية  توضيح  -
المستخدمة في مستحضرات 

  .العناية بالجسم

  :التقويم التكويني
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

 .الدرس

حل التدريب الوارد  -
في المادة ا#ثرائية 

  ) 36صفحة (

  
  :التقويم الختامي

  
صفحة ) 16( حل تدريب رقم

  .ا-ثرائيةمن المادة ) 38(
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  الجلسة الثانية عشر

  المكافحة النانوية لآلفات   :الموضوع

  .المقصود بتقنية النانو، اآلفات النباتية وطرق مكافحتها :الخبرات السابقة

، المادة اإلثرائية، عرض LCDجهاز حاسوب، جهاز عرض  :المصادر والوسائل المستخدمة

  .بوربوينت

  التقويم  خطوات التنفيذ  ا0ھداف
  
  
  
  
  
تذكر  -1

استخدامات تقنية 
النانو في مكافحة 
  .اSفات الزراعية

  
  
  

تعدد أشكال  -2
  .المبيدات النانوية

  
  

تعدد مميزات  -3
 .المبيدات النانوية

  

استدعاء خبرات الطالبات / تمھيد -
فيما سبقت دراسته في كتاب 

عن ) 159صفحة (الثقافة العلمية 
 .مكافحتھااSفات النباتية وطرق 

 

عرض البوربوينت في  استخدام  -
عرض المادة ا-ثرائية على 

لتوضيح ا ومناقشة  LCDشاشة 
مميزات المواد المضافة النانوية 

استخدامات تقنية النانو في 
 .مكافحة اSفات الزراعية

  
 .أشكال المبيدات النانوية توضيح -

  
 

مناقشة الطالبات في مميزات  -
 .المبيدات النانوية

  

  :م التكوينيالتقوي
  

 إجابات متابعة -
 ا7سئلةالطالبات على 
التكوينية خ�ل 

  .الدرس

  
  
  

  :التقويم الختامي
  

صفحة ) 16( حل تدريب رقم
  .من المادة ا-ثرائية) 40(
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  )9(ملحق رقم 

المادة اإلثرائية
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  زة ــــــــــــــغ –ر ـــــــــــــــة األزهـــــــــــــجامعـــ

  والبحث العلميا يـات العلسالدراعمادة 

  ــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــكليــــــــــ

        ســــــــتدريالرق ــــــــج وطــــــــــــمناهالقسم 

        النـانـوتكنـولـوجيالنـانـوتكنـولـوجيالنـانـوتكنـولـوجيالنـانـوتكنـولـوجي
        
        إلثراء كتاب الثقافة العلميةإلثراء كتاب الثقافة العلميةإلثراء كتاب الثقافة العلميةإلثراء كتاب الثقافة العلميةبعض املفاهيم و التطبيقات بعض املفاهيم و التطبيقات بعض املفاهيم و التطبيقات بعض املفاهيم و التطبيقات 

  للصف الحادي عشر علوم إنسانية
  

  إعــــداد

د    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    أملأملأملأمل
ّ
دلبـ
ّ
دلبـ
ّ
دلبـ
ّ
        لبـ

  أعدت هذه المادة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس 
  م2012/2013
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  مقــدمــةال
  

  :قال تعالى

}}}}:;��ْZ�F %�& ��ُ'َ"َ& ٍ<�1���[ ���� :\�A�] َ<�َ=ْ>�� �4َ� ��ِ� ��2�Lِ� �%���6 ��*:;��ْZ�F %�& ��ُ'َ"َ& ٍ<�1���[ ���� :\�A�] َ<�َ=ْ>�� �4َ� ��ِ� ��2�Lِ� �%���6 ��*:;��ْZ�F %�& ��ُ'َ"َ& ٍ<�1���[ ���� :\�A�] َ<�َ=ْ>�� �4َ� ��ِ� ��2�Lِ� �%���6 ��*:;��ْZ�F %�& ��ُ'َ"َ& ٍ<�1���[ ���� :\�A�] َ<�َ=ْ>�� �4َ� ��ِ� ��2�Lِ� �%���6 ��*     � ��D0 ��ِ� � ��D0 ��2ِ6 �^ْ#�* ِ8�7َ#ْD0 %�& ��َC �^0������HD0 %�& ��َC � ��D0 ��ِ� � ��D0 ��2ِ6 �^ْ#�* ِ8�7َ#ْD0 %�& ��َC �^0������HD0 %�& ��َC � ��D0 ��ِ� � ��D0 ��2ِ6 �^ْ#�* ِ8�7َ#ْD0 %�& ��َC �^0������HD0 %�& ��َC � ��D0 ��ِ� � ��D0 ��2ِ6 �^ْ#�* ِ8�7َ#ْD0 %�& ��َC �^0������HD0 %�& ��َC
_`ِA�[ _a+�bَD_`ِA�[ _a+�bَD_`ِA�[ _a+�bَD_`ِA�[ _a+�bَD{{{{  )16:نلقما(  

تتعاظم قدرة اهللا عز وجل في خلقه، فقد خلق من كل زوج نقيض، فنجد في هذا الكون الفسيح ما هو ضخم يعجز العقل 
وبين بين اكتشاف الفضاء الواسع،  عن رؤيته، ويتذبذب اإلنسان حائراً البشري عن تخيله وما هو صغير الحجم  تعجز العين 

ووصوًال إلى المجاهر بدءًا من العدسة  المجاهر العالم الصغير اخترع من أجل اكتشاففالعالم المتناهي في الصغر 
النفقي  المجهروالذي ما زال يطور فيه فاخترع ميكروسكوب القوة الذرية والميكروسكوب االلكتروني الماسح وأخيرا  االلكترونية،

عند حد الرؤية فقط، وٕانما غّير من تركيب المادة عن طريق  يتوقفولم  .والذي مّكنه من رؤية المادة في الحجم الذري ،الماسح
ليدخلها في منتجاته ليطورها ويحسنها، مما فتح  ؛لينتج مواد جديدة بخصائص جديدة ؛هاوٕاعادة هيكلت ،تحريك الذرات في المادة

 .وتغيير خصائصها ،حيث أمكن تصغير الجسيمات في الحجم النانوي "النانوتكنولوجي"جديدة في عالم جديد أطلق عليه  آفاقاً 
معالجة الخاليا  إمكانية أتاحللخلية الحية مما والتعرف عليه فاستطاع الدخول  ،ذلك في الغوص في العالم الصغير هوساعد

العديد من الدول في هذا المجال ليكون لها السبق في االختراعات  اآلنالمصابة دون التأثير على الخاليا المجاورة، وتتنافس 
خالل دراسة هذه ؟ هذا ما سوف تتعرف عليه من ها؟ وما هي مجاالتهاالنانوتكنولوجي؟ وما هي تطبيقات هيفما . واالكتشافات

 .المادة
  الباحثة                                                                                   

 لبــــّد إبراهيم أمل                                                                                              
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��= النانو 
�� 

  نانومتر  1000= خلية ميكروية 

  نانومتر  100-10= الفايروس 

  نانومتر  5=الھيموجلوبين 

  نانومتر H2O = (0.2(جزيء الماء

  Nano هو النانوما . 1

   :األهداف 1.1
  :عزيزتي الطالبة

   :أنوالتدريبات الواردة فيها، أتوقع منك أن تكوني قادرة على  األسئلةبعد دراستك لهذه الفقرة وحل 
   .تعرفي النانو كوحدة قياس -1
   .تقدر وحدات قياسها بالنانومتر جسيمات تذكري أمثلة على -2

  النانو كمقياس  1.2
   :الطالبةعزيزتي 

  :أنوحدات القياس المختلفة فتذكري مع مجموعتك  في السنوات السابقةتعلمت 

  
في الصفحة التالية والمعروض على  )1(الشكل انظري إلى  :الطالبةعزيزتي 
حيث يعرض مقارنة بين مقاييس أبعاد عدد من  ،مع زميالتك LCDشاشة 

  .مختلفةاألشياء المعروفة لنا بوحدات قياس أطوال 

مصطلح يوناني  يعني  القزم أو الصغير، ويستخدم هذا المصطلح لوحدات القياس المعروفة  )Nano( والنانو
  .كالمتر والغرام والثانية وغيرها

عبارة عن جزء من المليار من المتر وجزء من األلف من الميكرومتر، ويستخدم كوحدة قياس ألطوال  النانومترو
  .لمجهر االلكترونياألشياء الصغيرة جدًا والتي ال ُترى إال تحت ا

نانومتر، وطول خلية الدم  80000وقطر شعرة الرأس يساوي تقريبا . والمتر الواحد يحتوي على مليار نانومتر 
  .[9]نانومتر 2000الحمراء يصل إلى  

 



  بعنوان ما ھو النانو؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )22(مقارنة بين مقاييس أبعاد عدد من األشياء المعروفة لنا بوحدات قياس أطوال مختلفة
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  عرض فيديو توضيحي 

بعنوان ما ھو النانو؟   LCDتابعي مع زمي�تك الفيديو المعروض على شاشة 

  ما المقصود بالنانو كمقياس؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أذكري أمثلة لجسيمات تقدر وحدات قياس أبعادھا بالنانومتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقارنة بين مقاييس أبعاد عدد من األشياء المعروفة لنا بوحدات قياس أطوال مختلفة) 1(شكل 

 

عرض فيديو توضيحي 

تابعي مع زمي�تك الفيديو المعروض على شاشة 

ما المقصود بالنانو كمقياس؟ -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أذكري أمثلة لجسيمات تقدر وحدات قياس أبعادھا بالنانومتر -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 

شكل 
  
  
  

  
  )1(تدريب 
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تتخذ المواد النانوية عدة أشكال، ويوضح المخطط التالي أشكال المواد النانوية 

 

 1981في عام : ھل تعلمين

 جيرد بينيجاخترع العالمان 

Gerd Binng  وھينريك

  Heinrich Rohrer روھرير

 الميكروسكوب النفقي الماسح

Scanning Tunning 

Microscope  وھو جھاز

يقوم بتصوير ا7جسام بحجم 
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  المواد النانوية .2

  الواردة فيها التدريبات وٕاجابةبعد دراستك لهذه الفقرة 
                           

   .تذكري أشكال المواد النانوية
   .بعض المواد النانوية في الطبيعة

  .تعرفي بعض الشخصيات التي تركت بصمة في تقنية النانو

   )10(أشكال المواد النانوية
  نانومتر 100المواد التي يقل حجمها عن تعرف المواد النانوية على أنها 

تتخذ المواد النانوية عدة أشكال، ويوضح المخطط التالي أشكال المواد النانوية 

 
  أشكال المواد النانوية) 2(شكل

  
  
  
  
  
  

    أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية 

األنابيب النانوية

Nanotubes

األسالك النانوية

Nanowires

األلياف النانوية

Nanofibers

الجسيمات النانوية

Nanoparticles

المركبات النانوية

Nanocomposition

الكرات الناتوية

Nanoballs

الفولورين

Fullerene

Quantum dotsالنقاط الكمية 

 

  :األهداف 
بعد دراستك لهذه الفقرة  :عزيزتي الطالبة

                         : ستكونين قادرة على أن 
   .تعرفي المواد النانوية -1
تذكري أشكال المواد النانوية -2
بعض المواد النانوية في الطبيعة تعددي -3
تعرفي بعض الشخصيات التي تركت بصمة في تقنية النانو -4

أشكال المواد النانوية 1.2
تعرف المواد النانوية على أنها 

تتخذ المواد النانوية عدة أشكال، ويوضح المخطط التالي أشكال المواد النانوية و 
وأحجامها 

أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية أشكال املواد النانوية 
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 .تصبح بعض المواد موصلة أفضل للكهرباء والحرارة مثل الذهب والفضة :الخصائص الكهربائية
 Carbonتصبح بعض المواد أكثر قوة ومتانة مثل أنابيب الكربون النانوية  :الخصائص الفيزيائية

nanotubes  ،حيث تستخدم في صناعة الدراجات الهوائية، مضارب لعبة البيسبول، وبعض أجزاء السيارة
رة وأيضًا يمكن استخدامها في دوائر الكمبيوتر الكهربائية؛ ألنها تتميز بقدرتها على توصيل الكهرباء والحرا

 .أكثر من أي معدن مما يساعد على استخدامها لحماية الطائرات من ضربات البرق
بعض المواد تصبح لها القدرة على عكس الضوء بشكل أفضل، أو امتصاصه مثل : الخصائص الضوئية

وبعضها تصبح لها . جسيمات الذهب النانوية والتي تحول الضوء إلى حرارة فتستخدم كمشرط حراري مصغر
  .على تغيير لونها بتغيير حجمها القدرة

بعاد حبيبات المادة المصنوع أعلى مقاييس  كلياً  تعتمد قوة المغناطيس اعتماداً  :الخصائص المغناطيسية
كلما ازدادت قوة وفعالية  ،سطحها الخارجيةأوكلما صغرت تلك الحبيبات وتزايدت مساحة  منها المغناطيس،

نتاج إهم مصادر المواد التي تدخل في أوتعد المواد النانوية ذات الخواص المغناطيسية . المغناطيس وشدته
. ومحركات السفن والبواخر العمالقة .المغناطيسات فائقة الشدة المستخدمة في المولدات الكهربية الضخمة

وكذلك في صناعة  ،جهزة التحليل فائقة الدقةأناطيسية في صناعة كما تدخل الحبيبات النانوية للمواد المغ
  .)26(جهزة التشخيص الطبي بشكل عامأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي و أ

 .كلما قل حجم الجسيم قلت درجة حرارة إذابته: الخصائص الحرارية

ترجع أهمية الحجم النانوي في إمكانية زيادة المساحة السطحية للمادة بمقدار كبير مقارنة بأحجام مشابهة ذات  :هل تعلمين
  توفر مساحة أكبر للتفاعالت مع المواد والبيئة المحيطة؟مقياس أكبر، وهذا يعني 

 

  خصائص المواد النانوية  2.2
في الحجم العادي أو الكبير، ومن هذه عند تصغير المادة للحجم النانوي فإنها تكتسب خواصًا جديدة تختلف عن خواصها 

  :الخصائص
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  : أذكري أمثلة من الطبيعة لمواد في المقياس النانوي:  فّكري

1- _____________________ 

2-  ____________________ 

3- _____________________ 

البروتينات والجسيمات المكونة نجد أن المواد النانوية توجد في الطبيعة في كل مكان من حولنا في أجسامنا، مثل 

وتوجد المواد . نانومتر) 5(للخلية الحية، والهيموجلوبين الذي يحمل األكسجين خالل مجرى الدم والذي يبلغ قطره 

)14(النانوية في دخان النار، الرماد البركاني، رذاذ البحر وغيرها
. 

  في الطبيعةالمواد النانوية  3.2
  :مجموعتكثم فكري وشاركي  حية،غير  موادو تأملي في األشياء حولك من كائنات حية  :الطالبةعزيزتي 

  
  
  

  :واآلن تعالي عزيزتي الطالبة نتعرف سويًا على وجود بعض المواد النانوية في الطبيعة وقارني إجابتك بها
  
  
  
  

يعة، وقد نجحوا في تقليد البنية النانوية ألوراق نبات زهرة اللوتس ويحاول العلماء تقليد آلية عمل الجسيمات النانوية في الطب
  .، وأيضا قلدوا قوة ومتانة نسيج العنكبوت)سنتحدث عنها فيما بعد( إلنتاج سطوح مضادة للماء 

  )2(دريبت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما المقصود بالمواد النانوية ؟  -1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أذكري -2

  طرق تحضير المواد النانوية  -أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أشكال المواد النانوية  - ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــبعض مواد النانو في الطبيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -جـ
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  تقنية النانو؟برأيك ما ھي المجاHت التي قد تدخل فيھا 

1- _______________________________ 

2- _______________________________ 

3- _______________________________ 

4- _______________________________ 

  )Nanotechnology(تقنية النانو ةيهما. 3
  :األهداف

  : ستكونين قادرة على أن الواردة فيها التدريبات وٕاجابةبعد دراستك لهذه الفقرة 
  )النانوتكنولوجي( توضحي المقصود بتقنية النانو -1
  بعض المجاالت التي تدخل فيها تقنية النانو تستنتجي-2

  )النانوتكنولوجي(تقنية النانو
، نانومتر) 100-1(التقنية التي تتعامل مع  مواد وأدوات في الحجم النانوي الذي يتراوح بين : "تعرف تقنية النانو بأنها

بهدف إنتاج مواد وأجهزة جديدة بخصائص فريدة ومميزة، تستخدم في المجاالت  ، النانومتر هو جزء من المليار من المترو 
  .)2("المختلفة

والذي يوضح كيفية زيادة المساحة السطحية للمواد عند ، LCDمع عرض الفيديو على شاشة  الطالبة تابعيعزيزتي 
  :جيبي عن التاليأثم تصغيرها، 

  )3(تدريب 
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  منير نايفة/ د

م تمكن العالم 2000وفي عام 
الفلسطيني منير نايفة من اكتشاف 
وتصنيع عائلة من حبيبات السيلكون، 

وهو . نانومتر) 1(أصغرها ذات قطر 
 بجانبهالعالم الذي رسم صورة لقلب 

في  ،ات المفردةباستخدام الذرّ  "P" حرف
  )10(.إشارة إلى فلسطين

  

  

 

  : واOن تشاركي مع زميGتك في المجموعة في سرد تلك المجاHت

1-          _______________2-    _______________ 

3-          _______________4 -    _______________  

5-           _______________6-    _______________  

7-           _______________8-    _______________  

9-          _______________ 

  تقنية النانومجاالت  .4
  :األهداف

  :االنتهاء من دراسة مجاالت تقنية النانو يتوقع منك أن تكوني قادرة على أنبعد 
   .تذكري بعض المجاالت التي تستخدم فيها تقنية النانو -1
من  األطعمةحفظ (  :ت التاليةمجاالالتذكري استخدامات تقنية النانو في  -2

والمواد المضافة،  األغذيةالتلف، صناعة المالبس، البناء، التقانة الحيوية، 
  ). مستحضرات العناية بالجسم، مكافحة اآلفات الزراعية المنظفات،

  .تذكري استخدامات بعض المواد النانوية -3
  .أن تتعرفي على بعض الشخصيات التي لها دور بارز في تقنية النانو -4

*********************************************  
قد تعاظم في مواجهة معوقات البيئة الطبيعية  دور اإلنسان نسابقًا أ لقد تعلمت

هي المجال  تقنية النانووأن وتسخيرها لصالحه نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي، 
لهذا الحجم  ، ونظراً )المليارجزء من (الذي يتعامل مع المادة بالمقياس النانوي 

من المنتجات لتحسين في العديد  انويةالن الجسيمات إدخالالصغير فقد أمكن 
الدور الرئيس في القرن  تقنية النانووقد لعبت   ،اإلنتاجيةكفاءتها ورفع قدرتها 

في العديد من مجاالت الحياة المختلفة  اإلنسانالحادي والعشرين، فقد استخدمها 
  . والحيوية وغيرها ،الزراعيةو  ،البتروكيميائيةو االلكترونية، و المعلوماتية، و العسكرية، و الطبية، 

  :كتاب الثقافة العلمية التالية حسب ورودها فيسنكتفي  هنا بعرض المجاالت المتعلقة بالموضوعات ا: عزيزتي الطالبة
  )4(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  : Silver nano particlesجسيمات الفضة النانوية 

تستخدم الفضة في ع�ج ا7مراض منذ أكثر من  

عام، وذلك لما خصائص طبيعية كمضاد للبكتيريا 100

-5(والفطريات، ولكن عند استخدامھا بالحجم النانوي 

فتزداد مساحة السطح المعرض للبكتيريا ) نانومتر 50

والفطريات والفيروسات، مما يزيد من كفاءتھا في 

  )15(،)10(.لوثاتمكافحة الم

  من التلف

ستخدم تهاما في تحسين أداء الثالجات، فقد ساهمت في زيادة فترة بقاء الطعام دون تلف، و 

  .اجسيمات الفضة النانوية له تصديوكيفية 

  )22(تنقية الهواء باستخدام جسيمات الفضة النانوية

ح الداخلية للثالجة طويتعرض الطعام في الثالجة لهجمات من البكتيريا المحيطة الموجودة في الهواء، لذا يتم تغليف األس

  .مما يطيل فترة بقاء الطعام دون تلف
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جسيمات الفضة النانوية 

تستخدم الفضة في ع�ج ا7مراض منذ أكثر من  

100

والفطريات، ولكن عند استخدامھا بالحجم النانوي 

50

والفطريات والفيروسات، مما يزيد من كفاءتھا في 

مكافحة الم

من التلفحفظ الطعام   4.1

، الواردة من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات الواردة

  :أنيتوقع منك أن تكوني قادرة على 

  .نية النانو في زيادة كفاءة الثالجة

  .تتعرفي بعض المواد النانوية المستخدمة في حفظ الطعام

*****************************************   

عن طرق ) 17الكتاب المدرسي صفحة (درسِت في موضوع حفظ الطعام 

طريقة عمل الثالجة المنزلية، وتعرفت من خالله على 

وتبريده، فهل تلعب تقنية النانو دورًا في صنع 

  :)17(الثالجة عملدور تقنية النانو في 

هاما في تحسين أداء الثالجات، فقد ساهمت في زيادة فترة بقاء الطعام دون تلف، و  دوراً 

وكيفية  ،مراحل دخول البكتيريا للثالجة) 4(ويوضح شكل  ،جسيمات الفضة النانوية

تنقية الهواء باستخدام جسيمات الفضة النانوية) 3(شكل 

ويتعرض الطعام في الثالجة لهجمات من البكتيريا المحيطة الموجودة في الهواء، لذا يتم تغليف األس

مما يطيل فترة بقاء الطعام دون تلف ،البكتيرياتعمل على تثبيط عمل ل ؛بطبقة من جسيمات الفضة النانوية

 

  :األهداف

من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات الواردة االنتهاءبعد 

يتوقع منك أن تكوني قادرة على 

نية النانو في زيادة كفاءة الثالجةتوضحي كيف تسهم تق -1

تتعرفي بعض المواد النانوية المستخدمة في حفظ الطعام -2

*****************************************

درسِت في موضوع حفظ الطعام 

وتعرفت من خالله على  وتبريده،حفظ الطعام 

وتبريده، فهل تلعب تقنية النانو دورًا في صنع  ،ودورها في حفظ الطعام

  الثالجة؟ 

دور تقنية النانو في  4.1.1

دوراً  تقنية النانوتلعب         

جسيمات الفضة النانوية لذلك

  

  

   

  

 

  

ويتعرض الطعام في الثالجة لهجمات من البكتيريا المحيطة الموجودة في الهواء، لذا يتم تغليف األس

بطبقة من جسيمات الفضة النانوية
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   )23( وتتميز جسيمات الفضة النانوية بأنها سريعة التفاعل، نشطة كيميائيًا، غير سامة

  )6(تدريب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  يتم تغليف ا7سطح الداخلية الث�جات بطبقة من جسيمات الفضة النانوية :عللي ����

  

النانوية من خ�ل فھمك أذكري منتجات أخرى قد تستخدم فيھا جسيمات الفضة  ����

  .لخصائص تلك الجسيمات
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صورة مكبرة لقطرات ماء متدحرجة  على سطح ) 4(شكل 

  )14(اللوتسورقة 

  )14(المالبس النانوية  4.2

  : األهداف

  :، يتوقع منك أن تكوني قادرة على أنفيهاواإلجابة على التدريبات الواردة  ،من دراسة هذه الفقرة االنتهاءبعد 

  .صناعة المالبسفي النانو  تذكري بعض تطبيقات تقنية -1

  .تتعرفي بعض المواد النانوية المستخدمة في صناعة المالبس -2

  .تتعرفي بعض التطبيقات المرتقبة لتقنية النانو في هذا المجال -3

***************************************************************  

وتعرفت على طرق  ،)18الكتاب المدرسي صفحة انظري (تعرفت عزيزتي الطالبة على الملبس كحاجة أساسية لإلنسان 

، ما هو الحال الذي وصلت إليه صناعة األقمشة والمالبس في الوقت الحالي؟ لكن  األقمشة،تحضير األلياف وتطور صناعة 

  األقمشة والمالبس؟وما دور تقنية النانو في تطور صناعة 

توفر لمرتديها بعض فقد أصبحت  جديددخلت صناعة األقمشة منحى 

  :ومن األمثلة على ذلك تم إنتاج يشتهيهاالمتطلبات الخاصة التي 

  :مة للبقع والبللو أقمشة مقا  2.14.

إن غسل المالبس باستمرار يعرضها لفقدان رونقها، مما يستلزم تجديدها بين 

مع تقنية النانو األمر مختلف، فقد تمكن العلماء من إنتاج  الحين واآلخر، لكن

  .أقمشة تقاوم البلل  والبقع

 المعالجة قمشة األ بين مقارنة يوضح والذي ،LCD شاشة على المعروض الفيديو مجموعتك مع تابعي :الطالبة عزيزتي

  الرأي شاركينا ثم التقليدية واألقمشة نانوياً 
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  :Lotus Effectتأثير اللوتس 

يتميز نبات اللوتس بطبيعته النانوية، حيث تتحد 

شعيرات  نانوية مع الطبقة الشمعية المغلفة للورقة مما 

يجعل قطرات الماء تقف على سطح الورقة دون 

ونجد ھذه . انتشارھا، ومن ثم تتدحرج بسرعة عنھا

الخاصية موجودة أيضا في أجنحة الفراشات وكذلك 

ريش البط، و# يقتصر استخدام ھذه الخاصية على 

صناعة القماش الغير قابل للبلل فقط، بل استخدمت في 

)14(منتجات أخرى كالزجاج، والدھان
.  

  الماء والقھوة على الم�بس دون أن تلتصق بالقماش؟ ما رأيك في ذلك؟ھل #حظِت تدحرج ����

  

ھل تحتاج تلك الم�بس إلى غسيل؟ : برأيك���� 

_________________________________________________  

  ماذا نستفيد من صناعة مثل ھذه الم�بس؟: برأيك ����

  

عند تصغير الجسيمات إلى الحجم النانوي فإن مساحة :ھل تعلمين

السطح المعرضة للماء والسوائل تزداد وبشكل كبير، مما يزيد من 

زاوية التصاق السائل بھذه الطبقة ف� تتمكن من التغلغل في داخل 

 القماش، مما يعمل على تدحرجھا على سطح القماش؟

بعد إضافة الجسيمات النانوية للقماش يبقى محتفظا برونقه، ونعومته، ومظهره الجديد، وعليه فال 

  .حاجة لغسله، ألن تأثير هذه المواد يدوم لفترات طويلة

                                                                             )7(تدريب 

  

  

  

  

  

تتدحرج كرات السائل عن  ،، بحيث لو انسكبت عليهامتصاص الماء والسوائل عدم ته علىبقدر يتميز هذا النوع من القماش 

تتم معالجة القماش نانويًا بإحدى و سطح القماش وال تتغلغل في أنسجته،

  :طريقتين

بطبقة تحتوي على جسيمات نانوية مثل مادة رش القماش  �
 .السيليكا النانوية

ء عملية في القماش أثنا جسيمات نانوية  أو عن طريق إدخال  �
 .التصنيع

 Lotusوبذلك يكتسب القماش خاصية تسمى تأثير اللوتس   �
Effect. 
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  :عللي لما يلي

  ُيطلق على خاصية مقاومة البلل مصطلح تأثير اللوتس ����

  

  تستخدم جسيمات الفضة النانوية في صناعة الجرابات  ����

  

 

  

)27(المGبس الذكية): 5(شكل
 

 

  :أقمشة مقاومة للبكتيريا 2.24.

  .أمكن إنتاج أقمشة تقاوم البكتيريا األقمشة على األقمشة المقاومة للبلل، بل  صناعةتطور تقتصر عملية لم 

 للبكتيريا؟ مقاوًما ليصبح للقماش إضافتها يمكن التي المادة هي ما :فكري

للقماش  إضافتهاالفطريات والفيروسات، فعند مقاومة البكتيريا، لما تمتاز به من الفضة النانوية ويتم ذلك باستخدام جسيمات   

 .لياف المصنعة للقماش، فإن ذلك يساعد على التخلص من البكتيرياإما عن طريق رش القماش أو من خالل دمجها في األ

ويمكن االستفادة من ذلك في صناعة الجرابات للتخلص من رائحة القدم الكريهة حيث تمنع تكاثر البكتيريا المسببة للرائحة، 

  ..وغيرها األسرة، وفي الوسادات ومالءات اإلبطها للتخلص من رائحة وكذلك يمكن االستفادة من

  المالبس الذكية 4.2.3

تدخل تقنية النانو في صناعة أنواع عديدة من المالبس يطلق عليها المالبس 

تغير لونها تبعا لدرجة الحرارة أو الضوء، ومنها ما يقيس  التيالذكية، فمنها 

سيتم دراستها فيما (درجة حرارة مرتديها ودقات قلبه عن طريق مجسات نانوية 

  .بأجهزة الهواتف النقالة ومنها ما يتصلحيكت مع أنسجة القماش ) بعد

  )8(تدريب 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
أن البروفيسور : ھل تعلمين

 Sumio Lijmaسوميو ليجما 

اكتشف أنابيب الكربون النانوية 

Carbon nanotubes   في

  .1991عام 

تم اكتشاف  1998وفي عام 

ترانزستور أنابيب الكربون 

النانوية من قبل مجموعة 

باحثين في جامعة ديلفت 

Delft  والتي أحدثت ثورة

جديدة في عالم ا9لكترونيات؟ 
)10(  

  

أنابيب الكربون ): 6(شكل

عبارة : Carbon nanotubesالنانوية

عن أنابيب أسطوانية مجوفة يبلغ قطرھا 

بضعة نانومترات ومصنوعة من 

الجرافيت، وتستخدم في  العديد من 

المجا#ت كالبصريات وا#لكترونيات 

.)17(،)24(  

من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات الواردة، يتوقع منك أن تكوني 

، منذ بداية تأسيس البناء حتى 
:  

الكتاب المدرسي صفحة 

هل لك أن تذكريها 

 البوليستر المقوى بألياف زجاجية، وبعض المواد البالستيكية

ومع التطور الكبير في تكنولوجيا البناء، 

 أصبحلذا 

مرات منه، 

 .الخرسانة

166 

  )14-11(البناء 4.3

من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات الواردة، يتوقع منك أن تكوني 

  .مجال البناء تذكري بعض تطبيقات تقنية النانو في
بعــــــــــض المــــــــــواد النانويــــــــــة 

  

*****************************************  
، منذ بداية تأسيس البناء حتى تقنية النانولقد حظيت المباني بنصيب كبير من 

:، ويظهر ذلك جليًا فيشكله النهائي، ولم تخُل الديكورات واألثاث منها

الكتاب المدرسي صفحة ( باالسمنت على البناء تعرفت في موضوع البناء

هل لك أن تذكريها  خصائصه،بعض المواد إلى االسمنت لتحسين 

البوليستر المقوى بألياف زجاجية، وبعض المواد البالستيكية

ومع التطور الكبير في تكنولوجيا البناء،  .قوتهين لالسمنت المكون من مادة السيليكا لتحس

لذا  نرى أن تشييد المباني الضخمة والشاهقة في االرتفاع يتزايد يوما بعد يوم،

مرات منه،  10مرة من الفوالذ وأخف  250الحصول على مواد بناء أكثر متانة 

الخرسانةإلى  Carbon nanotubesأنابيب الكربون النانوية  

  .وتتميز المباني النانوية بخفة مكوناتها، ومتانتها، وسهولة تشكيلها

 

  :األهداف

من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات الواردة، يتوقع منك أن تكوني  االنتهاءبعد 
  :قادرة على أن

تذكري بعض تطبيقات تقنية النانو في -1
بعــــــــــض المــــــــــواد النانويــــــــــة  تعــــــــــددي -2

  .مجال البناءالمستخدمة في 

*****************************************
لقد حظيت المباني بنصيب كبير من 

شكله النهائي، ولم تخُل الديكورات واألثاث منهاإلى الوصول 
  تشييد المباني 13.4.

تعرفت في موضوع البناء :الطالبةعزيزتي 

بعض المواد إلى االسمنت لتحسين  حيث يتم إضافة) 20

  ؟

البوليستر المقوى بألياف زجاجية، وبعض المواد البالستيكية إضافةبالفعل عزيزتي، يتم 

لالسمنت المكون من مادة السيليكا لتحس

نرى أن تشييد المباني الضخمة والشاهقة في االرتفاع يتزايد يوما بعد يوم،

الحصول على مواد بناء أكثر متانة  باإلمكان

أنابيب الكربون النانوية   إضافةوذلك عن طريق 

وتتميز المباني النانوية بخفة مكوناتها، ومتانتها، وسهولة تشكيلها
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 لماذا لجأ ا-نسان إلى تشييد المباني الشاھقة في ا#رتفاع؟: للمناقشة

  TiO2ثاني أكسيد التيتانيوم 

لMنسان، يستخدم على مادة آمنة غير ضارة 

نطاق واسع في منتجات العناية بالصحة، 

ومستحضرات التجميل، ومنتجات أخرى 

متنوعة مثل فراشي ا7سنان، كريمات الوقاية 

من الشمس، الدھانات، حبر الطباعة، الب�ستيك، 

الورق، أق�م التلوين، السيراميك، ا7دوات 

 الكھربائية، با-ضافة إلى الطعام، فھو يعتبر

  .صديقا للبيئة

يحلم اإلنسان ببناء مصعد يصل به 

إلى الفضاء، ويسعى جاهدا للقيام 

بذلك، ألن خفة ومتانة مواد البناء 

المصنعة من أنابيب الكربون النانوية  

  . )28(تساعده على ذلك

 LCDالفيديو المعروض على شاشة  الصفتابعي مع مجموعتك وباقي زميالتك في  واآلن

   .من البناء الحديث والذي يعرض أشكاالً 

  

  

  : الشكل واألثاث 23.4.

كٌم هائل من الملوثات منها  -سواء في المطابخ أو الحمامات –يحيط بنا في كل مكان 

البيولوجية والكيميائية وما ينتج عنها من روائح كريهة، وأمكن االستفادة من تقنية النانو في 

المواد التي تتفاعل مع (محفزة ضوئيًا وذلك للحصول على بيئة نظيفة، ويستخدم في ذلك المواد ال ؛التخلص من تلك الملوثات

ولم يقتصر الحال على  فنجد الزجاج ذاتي التنظيف، والدهان ثابت األلوان،، )الضوء

الشكل الخارجي للمباني فقط، بل شمل األثاث الداخلي، فيتم فرش المكاتب بمواد 

يثة على مغلفة بطبقة نانوية مقاومة للملوثات والبلل، وأيضًا قد تحتوي المباني الحد

تقوم بالتحسس لتلف المواد، والتحكم في درجة ) سيأتي ذكرها الحقاً (مجسات نانوية 

  : وٕاليك بعض هذه التقنيات المستخدمة في هذا المجال .)10(حرارة المبنى

  cleaning -Selfالزجاج ذاتي التنظيف   - أ

تصنيع األشياء المحيطة بنا في المنزل فيتم الموجودة في للتخلص من الملوثات  
أسطح قابلة للتنظيف الذاتي، ويستخدم في ذلك مواد صديقة للبيئة تتفاعل من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو مع الضوء 

ميكرومتر، ومن هذه المواد  0.5إلى  0.2العادي، حيث يتم طالء األسطح بهذه المواد والتي تكون على شكل رقاقة سمكها 
حيث تقوم هذه الطبقة الرقيقة بامتصاص األشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس أو  TiO2يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم 

أشعة الضوء العادي وتتفاعل مع بخار الماء الموجود في الهواء المحيط لتكّون عامل مؤكسد قوي يقضي على الملوثات التي 
   .نيومكيف تتفاعل الملوثات من ثاني أكسيد التيتا) 8(قد تمس السطح، ويوضح شكل 

  
  

  

  

  )25(في عملية التنظيف الذاتيالتيتانيوم  أكسيدثاني  ييوضح تفاعل) 7(شكل
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استخدام تقنية النانو في رش ) 8(شكل

   )10(النوافذ للتخلص من الملوثات

  

  :أكملي العبارات التالية بما يناسبھا ����

  .تضاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى الخرسانة لزيادة متانھا مئات المرات -1

تستخدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتخلص من الملوثات ، عن طريق تفاعلھا  -2

  .مع ا7شعة الضوئية 

  :عللي  ����

  .بعد ظھور تقنية النانو، أصبح يراود ا-نسان حلم بناء مصعٍد إلى الفضاء 

  

  

 

، والذي يوضح طريقة LCDواآلن تابعي الفيديو المعروض على شاشة 

السريع، واستخدام مواد خفيفة، ويتم خالل الفيديو عرض البناء 

  .لخصائص المبنى من حيث المتانة، ونقاء الهواء

  Air Purificationتنقية الهواء   -  ب

يحتوي على  sprayيستخدم للتخلص من الملوثات الموجودة في الهواء مرذاذ 

تعمل على تحليل أية مركبات عضوية  مثل ثاني أكسيد التيتانيوم،  نانوية مواد

 (CO2)أكسيد الكربونأو مواد ضارة إلى مكوناتها الكيميائية األساسية من ثاني 

  .(H2O)والماء 

  ) 9(تدريب 
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  :لية أكملي العبارات التا

 :ُتعرف التقانة الحيوية على أنھا -

 

  

  

  : من الفروع العلمية التي تشملھا التقانة الحيوية -

  

  

  

 

  Nanobiotechnology(8-2-1)التقانة الحيوية النانوية  4.4

  : األهداف

  :أنيتوقع منك أن تكوني قادرة على  الواردة،من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات  االنتهاءبعد 

  .توضحي المقصود بالتقانة الحيوية النانوية -1

  .تذكري بعض تطبيقات التقانة الحيوية النانوية  -2

  .التقانة الحيوية النانويةفي تتعرفي بعض المواد النانوية المستخدمة  -3

  .تتعرفي بعض التطبيقات المرتقبة لتقنية النانو في هذا المجال -4

  .مفهوم التقانة الحيوية، والفروع العلمية التي تشملها) 27صفحة (درست في الوحدة الثانية من الكتاب المدرسي 

  )10(تدريب 

التكنولوجيا التي تهتم بدراسة األنشطة الحيوية والبيوكيميائية تعتبر التقانة الحيوية جزءًا مهمًا في العالم النانوي، فهي  

  .منتجات و أجهزة تستخدم في أغراض محددةلعناصر الطبيعة، بهدف صنع وتعديل 
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عالم كيمياء مصري  مصطفى السيد

يعتبر أول مصري وعربي يحصل على 

ق�دة العلوم الوطنية ا7مريكية التي 

تعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم 

وتطبيقه تقنية النانو -نجازاته في مجال 

جسيمات لھذه التكنولوجيا باستخدام 

في ع�ج مرض الذھب النانوية 

  

  )8(رسم توضيحي يبين كيفية عGج منطقة مصابة بالسرطان بواسطة جسيمات نانوية تحقن في جسم المصاب) 9(شكل

نجاحها تعالي عزيزتي نتصور معًا أنه بدًال من أخذ قرصًا من الدواء للعالج أو عمل عملية جراحية معقدة قد تكون نسبة 

بالطبع هي ليست أحد  .)Nanorobot(ضعيفة، أو مضاعفاتها خطيرة، نتناول 

ثورات شركات األدوية أو عشبًا صينيًا جديدا، بل عبارة عن روبوتات دقيقة جدًا 

من حيث الحجم والوظيفة، يتم تصنيعها بتقنية النانو، لتستخدم على نطاق واسع 

في كثير من التطبيقات الحيوية داخل أجسامنا، والقضاء على مجموعة األمراض 

  .ظم األوقاتالمهددة للحياة في مع

  :إمكانيةوتظهر تطبيقات التقانة الحيوية النانوية في 

تستطيع أن تدخل  Nanodevicesأجهزة على مستوى النانو ابتكار  -
الخلية أو النواة بالتحديد في موقع معين، حيث تقوم هذه األجهزة بنقل 

 .مركبات إلى داخل الخلية أو النواة
ر إلى الخاليا المطلوبة، وبذلك استخدام جسيمات نانوية لتوصيل العقاقي -

 .تفادي التأثيرات الجانبية الضارة التي تنتج عن األدوية التقليدية
ذرات الفضة، تستطيع  مثلبمواد نانوية عضوية وغير عضوية ابتكار مواد جديدة من أنابيب الكربون النانوية مطعمة  -

 .السرطانية األورامالقضاء على البكتيريا، ويمكن استخدامها في تعقيم مياه الشرب، وعالج 
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والذي يوضح كيف تتم تنقية مياه الشرب باستخدام تقنية  LCDتابعي عرض الفيديو مع زميGتك على شاشة : عزيزتي 

  النانو 

 ابحثي عن طريق شبكة ا#نترنت على استخدامات ومجا#ت أخرى للتقانة الحيوية النانوية: للبحث

  :أكملي العبارات التالية بما يناسبھا

  .___________________________تھتم التقانة الحيوية النانوية بدراسة  -1

  .______________________________تھدف التقانة الحيوية النانوية إلى  -2

  :من تطبيقات التقانة الحيوية النانوية -3

  

  

  

 

 .معدلة وراثيًا، بألوان ومذاقات مطورة ومحسنةمحاصيل وراثية  إنتاج -
دام تركيبات نانوية للمساعدة على ترميم األنسجة مثل الجلد، الغضروف، العظام، ومساعدة المرضى على تجديد استخ -

 . أعضائهم
 .غليف بعض العقاقير في عبوات نانوية  تتحكم في إطالق األدوية بطرق متطورةت -
عينات صغيرة من المواد للبحث  مة في تحريرتحسين سرعة وقوة االختبارات الطبية الحيوية مثل االختبارات المستخد -

 .عن تتابعات جينية معينة
استخدام قذائف نانوية مكونة من خرزات مغلفة بالذهب وربطها بمضادات ترتبط بالخاليا المرضية، بحيث تعمل على  -

  .المجاورةتسخين القذائف النانوية بالقدر الكافي مما يؤدي إلى تخريب الخاليا السرطانية دون التأثير على الخاليا 
 ).سنتحدث عنها الحقاً (تعزيز األغذية بمضافات نانوية  -
 ).سنتحدث عنها الحقاً (ابتكار المجسات النانوية الحيوية  -

  .ومازالت األبحاث مستمرة في هذا المجال ألهميته 

  

  

  )11(تدريب 
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)30(أشكال لمجسات نانوية) 10(الشكل
 

  :أكملي

  _________________________________ھو  المجس -

  : ويتكون من

1- ______________________________________  

2- ______________________________________  

3- ______________________________________  

4- ______________________________________  

5- ______________________________________  

 

  )Nanosensors)12-19المجّسات النانوية  4.5

   :األهداف

من دراسة هذه الفقرة واإلجابة على التدريبات  االنتهاءبعد 

  :أنالواردة، يتوقع منك أن تكوني قادرة على 

    .توضحي المقصود بالمجسات النانوية -1
  .النانويةتذكري بعض استخدامات المجسات   -2
  .تتعرفي أنواع المجسات النانوية  -3
  .توضحي المقصود بالمجسات الحيوية -4
  .تتعرفي استخدامات المجسات الحيوية -5

لطرق لرصد حركة مرور السيارات، وفي ات في ابشكل كبير، فتستخدم المجس  sensorsتعتمد الحياة الحديثة على المجسات 
وكذلك لتسهيل فتح البوابات عند دخولك وخروجك منها، وأيضا تستخدم في  في المحل، المحال التجارية لرصد مكان تواجدك

  . الغساالت لرصد مستوى ارتفاع الماء فيها حتى ال يزيد عن المستوى المطلوب
بالمجس، فتعالي نتذكر ذلك من خالل اإلجابة على التدريب  على المقصود)69صفحة (تعرفت عزيزتي في الكتاب المدرسي و 

  :التالي
  )12(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .للمجسات في الغالب نفس فكرة العمل، ولكن االختالف يكمن في الكميات التي تحتاج لفحص هل هي دقيقة أم كبيرة
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  ) 71صفحة (بالرجوع إلى الكتاب المدرسي 

  :أذكري آلية عمل المجسات

  

  

  

 

  

تصور لروبوت نانوي يلتقط خلية دم ) 11(شكل 

)29(حمراء
  

وذلك للتعرف على  LCDعزيزتي الطالبة، تابعي مع زميGتك الفيديو المعروض على شاشة 

   المجسات الحيوية وبعض استخداماتھا

  )13(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  

  :النانويةالمجسات  •

العديد تطوير وتهدف إلى  ،النانوية األخرى الجسيمات  عبارة عن نقاط حساسة كيميائية تستخدم للكشف أو لنقل معلومات 
المنتجات النانوية مثل رقائق السيلكون الحاسوبية، أو الروبوتات من 

  .Supersensorsويطلق عليها اسم المجسات الفائقة  ، وغيرها،النانوية
وترجع أهمية المجسات النانوية إلى أنها تتكون من حبيبات نانوية مما 
يجعلها تتمتع بمساحة أسطح كبيرة ، وهذا يعني أن تكون شديدة الحساسية 

  .للعوامل المراد كشفها
: نذكر منهاتستخدم المجسات النانوية بشكل واسع في العديد من المجاالت 

قائدها على  حيث تساعدسيارات الالفتح اآللي ألبواب المحال التجارية، وفي 
د الطائرات بالعديد من المجسات النانوية وتزوّ  ،تحديد ما حوله من أشياء

كما لها استخدامات في مجال الطب  ،والتي يعتمد عليها المالح الجوي
  .والدفاع وٕانتاج األسلحةواألمن والسالمة المهنية، والعمليات العسكرية 

  أنواع المجسات النانوية  4.5.1
  :ثالثة أنواعالمجسات النانوية إلى  تصنف 
  .. ..القوة، اإلزاحةد مثل درجة الحرارة، الضغط، اتستخدم في تحديد خواص المو  :فيزيائية -أ

  .تستخدم لتحديد كمية وتركيز المواد الكيميائية: كيميائية -ب
  .. ..النووية واألحماض اإلنزيماتالميكروبات،  الخلية،تستخدم للكشف الحيوي مثل أجزاء : حيوية -ج

  .وسنتناول المجسات الحيوية بشيء من التفصيل

  

  

  



 ابحثي عن طريق اHنترنت عن استخدامات مرتقبة للمجسات الحيوية 

  

)31،32(أشكال لرقائق مخبرية): 12(شكل
  

  كيف يتم التحكم في المجسات المزروعة والحصول على المعلومات منھا؟ 

من أنابيب الكربون النانوية، وتستخدم في االستشعار الحيوي، وتحتوي على أجزاء للرصد الحيوي 
  .وأجزاء للرصد الفيزيائي والكيميائي، ترتبط مع بعضها البعض حسب الحاجة من المجس

تستخدم المجسات الحيوية في تحليل نسبة السكر في الدم، وفي غرف الطوارئ كوحدات تشخيص لمعرفة أي أجزاء الجسم 

Lap on chip .  

    

عبارة عن مالبس داخلية تعمل على مراقبة وظائف أعضاء الجسم أو رصد وتشخيص 
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ابحثي عن طريق اHنترنت عن استخدامات مرتقبة للمجسات الحيوية : للبحث

كيف يتم التحكم في المجسات المزروعة والحصول على المعلومات منھا؟ 

Biosensors :  

من أنابيب الكربون النانوية، وتستخدم في االستشعار الحيوي، وتحتوي على أجزاء للرصد الحيوي 
وأجزاء للرصد الفيزيائي والكيميائي، ترتبط مع بعضها البعض حسب الحاجة من المجس

تستخدم المجسات الحيوية في تحليل نسبة السكر في الدم، وفي غرف الطوارئ كوحدات تشخيص لمعرفة أي أجزاء الجسم 

 Lap on chipعبارة عن مختبر كيميائي مدمج في رقاقة  الحيوي
يمكن للمختبر الموجود على رقاقة القيام بإجراء تحليل الدم للكشف 
عن مواد كيميائية معينة، يدل وجودها على إصابة المريض بمرض 

الواسعة   troponinما، ومن األمثلة عليها رقاقة تحليل تروبونين
  .تشخيص اإلصابة بالنوبة القلبية

  :الحيوية
وهي عبارة عن مجسات بيولوجية قابلة 

تتبع مستويات السكر : ومن استخداماتها
  .في الدم وضخ األدوية في الجسم

عبارة عن مالبس داخلية تعمل على مراقبة وظائف أعضاء الجسم أو رصد وتشخيص  :مالبس للمراقبة الطبية
 .األمراض وخاصة المزمنة منها

 

للبحث

كيف يتم التحكم في المجسات المزروعة والحصول على المعلومات منھا؟ : فكري

  

  

 

Biosensorsالمجسات الحيوية 

من أنابيب الكربون النانوية، وتستخدم في االستشعار الحيوي، وتحتوي على أجزاء للرصد الحيوي  تتألف المجسات الحيوية 
وأجزاء للرصد الفيزيائي والكيميائي، ترتبط مع بعضها البعض حسب الحاجة من المجس

 :استخداماتها �

تستخدم المجسات الحيوية في تحليل نسبة السكر في الدم، وفي غرف الطوارئ كوحدات تشخيص لمعرفة أي أجزاء الجسم 
  .تحتاج للرعاية

  
  

الحيويويمكن اعتبار المجس 
يمكن للمختبر الموجود على رقاقة القيام بإجراء تحليل الدم للكشف 
عن مواد كيميائية معينة، يدل وجودها على إصابة المريض بمرض 

ما، ومن األمثلة عليها رقاقة تحليل تروبونين
تشخيص اإلصابة بالنوبة القلبيةاالستخدام في المستشفيات ل

الحيويةومن أشكال المجسات 
وهي عبارة عن مجسات بيولوجية قابلة  مجسات مزروعة -

ومن استخداماتها ،للزرع في الجسم
في الدم وضخ األدوية في الجسم

مالبس للمراقبة الطبية -

األمراض وخاصة المزمنة منها
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  : أكملي العبارات التالية بما يناسبھا -1

 ._________________النانوية إلى ترجع أھمية المجسات  -

 .________، ________، ________تصنف المجسات النانوية إلى  -

 .______________من ا#ستخدامات الحالية للمجسات الحيوية  -

 :من أشكال المجسات الحيوية -

  1- _______________  

  2-  _______________  

  

 

  )13(تدريب 
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 __________________________المنظفات ھي 

  :وُتصّنف المنظفات إلى

1-  -------------------                    2- ------------------- 

 .النانوية في التخلص من الملوثات______________تستخدم 

  )15- 14(النانويةالمنظفات  4.6

  :األهداف

  : عزيزتي الطالبة

  :بعد االنتهاء من دراسة هذه الفقرة يتوقع منك أن تكوني قادرة على أن

  .توضحي المقصود بالمنظفات النانوية -1

  .تعدد بعض المواد النانوية المستخدمة في صناعة المنظفات النانوية -2

  .تذكري مميزات المنظفات النانوية -3

  المنظفات النانوية 4.6.1 

تتمتع المنتجات النانوية بخواص فريدة من حيث إمكانية توظيف منتج واحد من منتجاتها المبتكرة في أكثر من مجال 

  تطبيقي واحد، فما هي استخدامات تقنية النانو في مجال المنظفات؟ 

  :أن) 109 الكتاب المدرسي صفحة(تعلمِت في موضوع المنظفات الكيميائية : عزيزتي الطالبة

  

  

  

  

  

   .في صناعة المنظفاتواآلن تعالي نتعرف على الدور الذي تلعبه تقنية النانو 

  :تذكري

  



  

فراشي أسنان معالجة ) 14(شكل

)33(نانوياً 
  

ويمكن تعريف المنظفات النانوية على أنھا المنظفات التي  تدخل في 

 . صناعتھا مواد نانوية لتزيد من فاعليتھا في القضاء على الميكروبات 

ابحثي عن مواد 

نانوية أخرى تستخدم 

في صناعة المنظفات 

 النانوية

  

صابون الفضة ) 13(شكل

)34(النانوي
  

بالفعل عزيزتي إنها جسيمات الفضة النانوية، حيث ُتضاف جسيمات الفضة النانوية 

ويرجع ذلك 

 تتميز المنظفات النانوية بأنها أكثر فاعلية من المنظفات التقليدية، ويرجع ذلك لخصائص المواد النانوية المضافة لها،

تغطي مساحة أكبر مما يساعد على القضاء على نسبة أكبر من 

الشعر  الشامبوهات النانوية والتي تتم معالجتها حسب الحاجة منها مثل إزالة القشرة أو خصائص أخرى كلمعان

وال يتوقف استخدام تقنية النانو على صناعة المنظفات فقط، بل تمتد لتطال أدوات النظافة حيث يتم معالجتها بإضافة 
نان، طبقة من جسيمات الفضة النانوية للتخلص من الملوثات مثل مناديل التنشيف، مزيالت الروائح، فراشي األس
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  : تتميز جسيمات الفضة النانوية بقدرتھا على

ويمكن تعريف المنظفات النانوية على أنھا المنظفات التي  تدخل في 

صناعتھا مواد نانوية لتزيد من فاعليتھا في القضاء على الميكروبات 

بالفعل عزيزتي إنها جسيمات الفضة النانوية، حيث ُتضاف جسيمات الفضة النانوية 

ويرجع ذلك  إلى المنظفات لزيادة كفاءتها وفاعليتها في التخلص من الميكروبات،

  : إلى قدرة هذه الجسيمات على

  :مميزات المنظفات النانوية

تتميز المنظفات النانوية بأنها أكثر فاعلية من المنظفات التقليدية، ويرجع ذلك لخصائص المواد النانوية المضافة لها،

  : وللحجم الصغير للجسيمات المضافة إليها مما يجعلها

  .الحية واألنسجةل بين الخاليا 

تغطي مساحة أكبر مما يساعد على القضاء على نسبة أكبر من 

  : ومن أمثلة المنظفات النانوية

 الصابون النانوي المعالج بجسيمات الفضة النانوية 
الشامبوهات النانوية والتي تتم معالجتها حسب الحاجة منها مثل إزالة القشرة أو خصائص أخرى كلمعان

 . مساحيق الغسيل وغيرها
وال يتوقف استخدام تقنية النانو على صناعة المنظفات فقط، بل تمتد لتطال أدوات النظافة حيث يتم معالجتها بإضافة 

طبقة من جسيمات الفضة النانوية للتخلص من الملوثات مثل مناديل التنشيف، مزيالت الروائح، فراشي األس
 .القفازات البالستيكية، شفرات الحالقة وغيرها

 

تتميز جسيمات الفضة النانوية بقدرتھا على

  

  

ويمكن تعريف المنظفات النانوية على أنھا المنظفات التي  تدخل في 

صناعتھا مواد نانوية لتزيد من فاعليتھا في القضاء على الميكروبات 

بالفعل عزيزتي إنها جسيمات الفضة النانوية، حيث ُتضاف جسيمات الفضة النانوية 

إلى المنظفات لزيادة كفاءتها وفاعليتها في التخلص من الميكروبات،

إلى قدرة هذه الجسيمات على

  

  

   

  

  

مميزات المنظفات النانوية 4.6.2

تتميز المنظفات النانوية بأنها أكثر فاعلية من المنظفات التقليدية، ويرجع ذلك لخصائص المواد النانوية المضافة لها،

وللحجم الصغير للجسيمات المضافة إليها مما يجعلها

ل بين الخاليا غتتغل -أ

تغطي مساحة أكبر مما يساعد على القضاء على نسبة أكبر من  -ب

  .الميكروبات

ومن أمثلة المنظفات النانوية 

الصابون النانوي المعالج بجسيمات الفضة النانوية  -
الشامبوهات النانوية والتي تتم معالجتها حسب الحاجة منها مثل إزالة القشرة أو خصائص أخرى كلمعان -

 .وغيرها
مساحيق الغسيل وغيرهامعاجين األسنان و  -
وال يتوقف استخدام تقنية النانو على صناعة المنظفات فقط، بل تمتد لتطال أدوات النظافة حيث يتم معالجتها بإضافة  -

طبقة من جسيمات الفضة النانوية للتخلص من الملوثات مثل مناديل التنشيف، مزيالت الروائح، فراشي األس
القفازات البالستيكية، شفرات الحالقة وغيرها
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  :أكملي

  .-------------------------------------------------------- : المنظفات النانوية ھي -1

  .------------و  ----------- : من ا7مثلة على المنظفات النانوية -2

  :عللي

  التقليديةالمنظفات النانوية أكثر فاعلية من المنظفات 

  .---------------------------------------------------------------------------- : السبب

  

 

  )14(تدريب 
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  :أكملي

  ------------------------------------------------- : المواد المضافة ھي

  : و الغرض منھا 

1-  -------------------------------------------------  

2-  -------------------------------------------------  

3-  -------------------------------------------------  

4-  -------------------------------------------------  

5-  -------------------------------------------- ----- 

  

)36(شيبس نانو) 15(شكل
  

  )6- 3(األغذية والمواد المضافة 4.7

   :األهداف

  : عزيزتي الطالبة

  : على التدريبات الواردة فيها، ُيتوقع منك أن تكوني قادرة على أن واإلجابةبعد االنتهاء من دراستك لهذه القفرة 

  .تذكري استخدام تقنية النانو في مجال األغذية والمواد المضافة -1

  . تذكري مميزات المواد المضافة النانوية -2

  . تعددي بعض المواد النانوية المستخدمة كمواد مضافة لألغذية -3

ات غذائية تحتوي مواد طبيعية نانوية آمنة، بحيث تحافظ على لون وطعم المنتج، وقبل التعرف تتنافس الشركات إلنتاج منتج
  :)119الكتاب المدرسي صفحة (عليها، تعالي بنا نتذكر 

  
  
  
  
  

 

  

  
  
  
  

  : ومن األمثلة على استخدام تقنية النانو في المواد المضافة
   :الملح و السكر 4.7.1

واألطعمة المحفوظة األخرى، في إنتاج  بطاطسالإنتاج رقائق تتنافس شركات  -
تحتوي على نسب ضئيلة جدًا من ملح الطعام مع تمتعها بالمذاق  أنواع خاصة

والطعم نفسه الذي تتمتع به األنواع التقليدية ذات المحتوى الملحي المعتاد، 
لتصبح في الحبيبات البلورية من ملح الطعام  أحجامويرجع ذلك إلى تصغير 



تقوم بعض الشركات المنتجة للشاي : ھل تعلمين

ا7خضر بإضافة حبيبات السيلينيوم النانوية للشاي 

 لتعزيز الفوائد الصحية له؟

  :أذكري بعض استخدامات تقنية النانو في مجال المواد المضافة لYغذية

-------------------------     

-------------------------     

لسطح الخارجي للسان بداخل الفم، وهذا يؤدي إلى زيادة 
 .إحساسه بالمذاق المالح لتلك الحبيبات على الرغم من تدني تركيز الملح المستخدم

وأصبح باإلمكان تصغير أحجام حبيبات السكر ألحجام نانوية واستخدامها في صنع الحلويات المحفوظة والمعبأة إلى 
نواع خاصة من الحلوى تتناسب مع مرضى السكر أو أولئك الذين يتبعون برامج غذائية 

ومواد اإلنزيمات ) Omega 3(يتم إضافة عناصر فلزية مثل الحديد، الزنك، وكذلك الكبسوالت الجيالتينية نانوية المسام
  .وغيرها

ويمكن إضافة الحبيبات المخلقة لفلز الحديد إلى أنواع الدقيق المختلفة دون أن يكون لها أية آثار سلبية تنعكس على مذاق 
  .ويقاس على ذلك تخليق عناصر السيلينيوم، الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم كمكمالت غذائية فعالة

نانومتر معبأة ببعض ) 30(نتاج كبسوالت نانوية بأحجام تقل أبعادها عن 

                                                                                                          
   )35(بعض المنتجات الغذائية) 16(شكل 
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ھل تعلمين

ا7خضر بإضافة حبيبات السيلينيوم النانوية للشاي 

لتعزيز الفوائد الصحية له؟

أذكري بعض استخدامات تقنية النانو في مجال المواد المضافة لYغذية

 -------------------------   2- -------------------------

 -------------------------   4- -------------------------

 

لسطح الخارجي للسان بداخل الفم، وهذا يؤدي إلى زيادة نانومتر مما يؤدي إلى زيادة مساحة أسطحها التي تالمس ا
إحساسه بالمذاق المالح لتلك الحبيبات على الرغم من تدني تركيز الملح المستخدم

وأصبح باإلمكان تصغير أحجام حبيبات السكر ألحجام نانوية واستخدامها في صنع الحلويات المحفوظة والمعبأة إلى 
نواع خاصة من الحلوى تتناسب مع مرضى السكر أو أولئك الذين يتبعون برامج غذائية أدنى حد، وذلك بهدف إنتاج أ

يتم إنتاج أنواع مختلفة من الزيوت النباتية المستخدمة في طهي وقلي 
على الطعام، تحتوي على حبيبات نانوية مكونة من مواد خاصة تعمل 

تغليف األسطح الخارجية لجزيئات الدهون الهيدروكربونية الموجودة بتلك 
  .الزيوت، بأغشية رقيقة تعوق عملية امتصاصها في الجسم

  :يتامينات وبعض العناصر الغذائية
يتم إضافة عناصر فلزية مثل الحديد، الزنك، وكذلك الكبسوالت الجيالتينية نانوية المسام

وغيرها) Q10(المصاحبة لها والتي تعمل على تشغيل تلك اإلنزيمات بكفاءة ويسر مثل 
ويمكن إضافة الحبيبات المخلقة لفلز الحديد إلى أنواع الدقيق المختلفة دون أن يكون لها أية آثار سلبية تنعكس على مذاق 

ويقاس على ذلك تخليق عناصر السيلينيوم، الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم كمكمالت غذائية فعالة
نتاج كبسوالت نانوية بأحجام تقل أبعادها عن يتم إ ولتخليص الغذاء من عناصره الضارة

E ( والتي تضاف إلى اللحوم لرفع قيمتها الغذائية
دون أن يشعر المستهلك بوجودها، وأيضا إمكانية تعبئتها ببعض الدهون 

  .وثبات ألوانهاآلمنة كمواد حافظة للحوم مما يضمن المحافظة على المنتج 
  :مضادات األكسدة النانوية

تعتمد على ما تتمتع به األحجام النانوية من تدني مقاييس أحجامها وبالتالي 
زيادة مساحة أسطحها، وهذا يؤدي إلى تعاظم قدرتها على امتصاص الرطوبة 
مما يعمل على تنشيط انطالق وتحرر غاز الهيدروجين منها لتقوم بدورها 

                                                                                                          

 

أذكري بعض استخدامات تقنية النانو في مجال المواد المضافة لYغذية

1-  -------------------------

3-  -------------------------

نانومتر مما يؤدي إلى زيادة مساحة أسطحها التي تالمس احدود ال
إحساسه بالمذاق المالح لتلك الحبيبات على الرغم من تدني تركيز الملح المستخدم

وأصبح باإلمكان تصغير أحجام حبيبات السكر ألحجام نانوية واستخدامها في صنع الحلويات المحفوظة والمعبأة إلى 
أدنى حد، وذلك بهدف إنتاج أ

  .خاصة
  :زيوت الطعام  4.7.2 

يتم إنتاج أنواع مختلفة من الزيوت النباتية المستخدمة في طهي وقلي 
الطعام، تحتوي على حبيبات نانوية مكونة من مواد خاصة تعمل 

تغليف األسطح الخارجية لجزيئات الدهون الهيدروكربونية الموجودة بتلك 
الزيوت، بأغشية رقيقة تعوق عملية امتصاصها في الجسم

يتامينات وبعض العناصر الغذائيةإضافة الف 4.7.3
يتم إضافة عناصر فلزية مثل الحديد، الزنك، وكذلك الكبسوالت الجيالتينية نانوية المسام

المصاحبة لها والتي تعمل على تشغيل تلك اإلنزيمات بكفاءة ويسر مثل 
ويمكن إضافة الحبيبات المخلقة لفلز الحديد إلى أنواع الدقيق المختلفة دون أن يكون لها أية آثار سلبية تنعكس على مذاق  

ويقاس على ذلك تخليق عناصر السيلينيوم، الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم كمكمالت غذائية فعالة. ورائحة المنتج
ولتخليص الغذاء من عناصره الضارة

C،E(الفيتامينات المهمة مثل 
دون أن يشعر المستهلك بوجودها، وأيضا إمكانية تعبئتها ببعض الدهون 

اآلمنة كمواد حافظة للحوم مما يضمن المحافظة على المنتج 
مضادات األكسدة النانوية 4.4.7

تعتمد على ما تتمتع به األحجام النانوية من تدني مقاييس أحجامها وبالتالي 
زيادة مساحة أسطحها، وهذا يؤدي إلى تعاظم قدرتها على امتصاص الرطوبة 
مما يعمل على تنشيط انطالق وتحرر غاز الهيدروجين منها لتقوم بدورها 

  .قوية لألكسدةكمضادات 

  )15(تدريب 
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  :تذكري

 ____________________________: مستحضرات العناية بالجسم -

 .____________و____________و___________ : وتشمل -

  :ھل تعلمين

أكدت ا7بحاث حديثاً أن استخدام المستحضرات 

التقليدية قد يؤدي إلى اضطرابات ھرمونية 

خ�يا الجلد ما يؤدي لMصابة بسرطان وإت�ف 

 الجلد؟

  

)38(منتجات نانوية): 17(شكل
  

  )2(مستحضرات العناية بالجسم 4.8

  :األهداف
   :الطالبةعزيزتي 

  :الواردة فيها، ُيتوقع منِك أن تكوني قادرة على أن واألسئلةعلى التدريبات  واإلجابةبعد االنتهاء من دراستك لهذه الفقرة، 
  .مستحضرات العناية بالجسم إنتاجتذكري استخدامات تقنية النانو في  -1
  .تذكري مميزات مستحضرات العناية بالجسم النانوية -2
  .تذكري بعض المواد النانوية المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل -3

تتنافس الشركات العالمية في قطاع مستحضرات التجميل منذ منتصف العقد الماضي لتحقيق األفضل للراغبين في الجمال، 
  فما دور تقنية النانو في هذا المجال؟

  : عزيزتي الطالبة
  :بالجسم ، تعرفِت إلى مفهوم مستحضرات العناية)138الكتاب المدرسي صفحة (من خالل دراستك لموضوع العناية بالجسم 

  

  
  

  :ةمستحضرات العناية بالجسم النانوي 4.8.1
لمستحضرات العناية بالجسم، تلقى تقنية النانو اهتمامًا كبيرًا من الشركات المنتجة 

  :ويتم توظيفها في ثالثة مجاالت رئيسة هي
   :األساسيةالمواد  وٕانتاجتخليق  �

يتم تخليق وٕانتاج المواد النانوية األساسية التي تدخل في صناعة مستحضرات 
  .العناية بالجسم مثل الحبيبات النانوية ألكاسيد الفلزات والبلورات النانوية

  :المستخدمةالعبوات  إنتاج �

توظف تقنية النانو في تصنيع مواد تغليف وتعبئة مبتكرة تتضمن طالء سطوح العبوات الخارجية بطبقات من جسيمات الفضة 
  .النانوية بهدف حماية المنتج ووقايته من التراكم البكتيري

  .ت وزيادة مدة التخزينكما يتم إدخال حبيبات نانوية إلى مواد العبوة تعمل كمضادات لألكسدة لحماية المستحضرا
  :مميزات مستحضرات العناية بالجسم النانوية 2.4.8

تتميز مستحضرات العناية بالجسم النانوية عن المستحضرات التقليدية بأنها     
  :تعمل على

ثبات واستقرار المكونات الداخلة في تركيب تلك المستحضرات مثل  -
 .األحماض الدهنية غير المشبعة، والفيتامينات ومضادات األكسدة

ورفع كفاءة المواد الفّعالة في المستحضر عن طريق  ،تحسين قدرة -
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يعرض  ، والذيLCDتابعي عزيزتي عرض الفيديو على شاشة 

  .جھاز تبخير للبشرة يحتوي على مواد نانوية

  :ھل تعلمين 

يعد فلز الذھب من الفلزات النبيلة عديمة 

ل�لتھابات  الُسّمية، فھو يستخدم كمضاد

لكونه يخلو من ا7يونات الحرة، فعند 

امتصاص الجلد لجسيمات الذھب النانوية 

يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة 

النشاط ا-نزيمي مما يعمل على ع�ج 

 الخ�يا التالفة وإعادة بنائھا؟

  

  )37(الفرق بين العناية النانوية للجسم والعناية التقليدية):18(شكل

، كزيادة فاعلية المستحضر المستخدم على سطح الجلد كمرشح النانوي لحجمها التغلغل في مسامات البشرة نظراً 
 .لألشعة الفوق بنفسجية

  . يوضح الفرق بين العناية النانوية والعناية التقليدية بالبشرة) 24(والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المواد النانوية المستخدمة في مستحضرات العناية بالجسم 3.4.8
مركب عضوي يستخدم في إنتاج المستحضرات الواقية من أشعة الشمس، حيث يتميز بقدرته : مركب األكسي بنزون -

  .على امتصاص أشعة الشمس
تعتبر المركبات األكثر أمانًا في مجال مستحضرات العناية بالجسم، حيث تدخل في محاليل تنظيف : أكاسيد الفلزات -

، وأول أكسيد TiO2ثاني أكسيد التيتانيوم : وحماية البشرة، ودهانات البشرة الخاصة للوقاية من أشعة الشمس ومن أمثلتها
  .ZnOالزنك 

تستخدم جسيمات الذهب النانوية والتي تبلغ : جسيمات الذهب النانوية -
في صناعة الكريمات المضادة للتجاعيد ) نانومتر 40(أقطارها نحو 

والترهل، فهي تعمل على إعادة تنشيط البشرة وٕاكسابها الحيوية واللمعان 
  .قطدقيقة ف) 20(خالل 
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  :عددي مجا#ت استخدام تقنية النانو في إنتاج مستحضرات العناية بالجسم -1

  

  :عللي لما يلي -2

  ُيفضل استخدام مستحضرات العناية بالجسم النانوية بد#ً من التقليدية  - أ

  

  تستخدم جسيمات الذھب النانوية في صناعة  الكريمات المضادة للتجاعيد -ب

  

 

  )16(تدريب 
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 يوضح انتقال فقاعات أكسجين نانوية إلى جذور النباتات) 19(الشكل 

  )20(المكافحة النانوية لآلفات الزراعية 4.9

  :األهداف
  : عزيزتي الطالبة

  :، ُيتوقع منك أن تكوني قادرة على أنعلى األسئلة الواردة فيها واإلجابةبعد االنتهاء من دراسة هذه الفقرة 
  .تذكري استخدامات تقنية النانو في مكافحة اآلفات الزراعية -1
  .المبيدات النانويةتذكري مميزات  -2

*****************************************************  
، ومميزات كل طريقة )159الكتاب المدرسي صفحة (تعرفِت على طرق مكافحة اآلفات الزراعية : عزيزتي الطالبة

  ، فهل تلعب تقنية النانو دورًا هامًا في مكافحة اآلفات الزراعية؟ عيوبهاو 
  :مبيدات النانويةأشكال ال 4.9.1

  :مع ظهور تقنية النانو تطورت تقنيات إنتاج المبيدات التي تحتوي على مواد فّعالة نانوية، و من هذه المبيدات
  :نانومتر، وهذا الحجم الصغير ُيكسبها الخصائص التالية) 15-10(بالحجم النانوي  مبيدات تحتوي على مادة فعالة �
 .المبيدات التقليديةسرعة ذوبان في الماء أكبر من  -
قدرة على إصابة اآلفات تفوق قدرة المبيدات التقليدية وذلك ألن حجمها الصغير ُيمكنها من التغلغل في جسم اآلفة  -

 .بسهولة
 .عدم تسبب المبيد بانسداد فتحات الرشاشات بخالف المبيدات التقليدية -
 .مستمر للمذيبب المذيب مما يعني عدم الحاجة للتقليانتشارها بشكل جيد في ال -

لتحكم فيها ل مجسات نانوية تسمح، وتتميز هذه الكبسولة باحتوائها على مبيدات في كبسولة ذكية بحجم الميكرومتر �
  : حسب الحاجة منها كما يلي

 .التحكم في سرعة إخراج المبيد من الكبسولة -
إخراج المبيد من داخل الكبسولة عند تعرضها لظروف معينة مثل الرطوبة، الحرارة، درجة الحموضة أو موجات فوق  -

 .صوتية أو كمالمستها سطح ورقة نبات، أو عند التقائها ببروتين معين
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 .الحشرات يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم كمادة فّعالة في المبيدات لقدرته الفائقة على قتل 

  :عللي لما يلي �

  .المبيدات النانوية أكثر فاعلية من المبيدات التقليدية -1

  

  .معدل إمتصاص النبات لمبيدات الحشائش أعلى منه في المبيدات التقليدية -2

  

  أذكري  أھمية استخدام المبيدات النانوية �

  

 

 

  
  

  :مميزات استخدام المبيدات النانوية 4.9.2
  :الستخدام المبيدات النانوية أهمية تتجلى في

 .تقلل هذه التقنية من تعرض العاملين في هذا المجال للمبيدات،  وذلك ألن المبيد محصور في كبسولة  -
 .التقليل من بقايا المبيدات في التربة -
 .الزراعيةالتقليل من الضرر على المحاصيل  -
 بالمحاصيل المحيطة اإلضرارا دون إصابة الهدف المرجو منه -

  ) 16(تدريب 
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  لمــراجــعا

 :المراجع العربية

، مجلة )2012ديسمبر 10(، )5(، مجلة علم وخيال، العدد"النانوتكنولوجي في أجسامنا): "2012(ابراهيم، أحمد  )1

 .الكترونية

، )71(العدد، مجلة التقدم العلمي، "الجسيمات النانوية وتطبيقاتها في الطب النووي): "2010(االسكندراني، محمد  )2

 .، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت)2010ديسمبر (

 .، عالم المعرفة، الكويت"تكنولوجيا النانو من اجل غد أفضل): "2010(االسكندراني، محمد  )3

، )2012أكتوبر (  ،)78(، مجلة التقدم العلمي، العدد"مستحضرات التجميل النانوية): "2012(االسكندراني، محمد  )4

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت

 .دار الرشاد ،"مستقبليات الفيزياء في عالم متغير): "2010(باشا، أحمد  )5

 .األردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، "تكنولوجيا النانو الثورة التكنولوجية الجديدة): "2012(حجازي، أحمد  )6

المملكة العربية ،، جامعة الملك سعود"مقدمة في تقنية النانو): "2007(هللا الصالحي، محمد والضويان، عبد ا )7

 .السعودية

، )2009أكتوبر (، )66(، مجلة التقدم العلمي، العدد"التقانة النانوية في الطب النانوي): "2009(العلي، ليلى  )8

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت
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  :لمراجع االلكترونيةا

9) http://crnano.org/whatis.htm 

10) http://nano-products.blogspot.com/ 

11) http://www.architectmagazine.com/curtain-walls/the-nano-revolution.aspx 

12) http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=1840 

13) http://www.foresight.org/nano/history.html 

14) http://www.nanoandme.org/nano-products/construction/  

15) http://www.nanoprotect.co.uk/index.html  

16) http://www.odec.ca/projects/2008/savv8t2/Historical_Background.html 

17) http://www.samsung.com/sg/consumer/learningresources/silvernano/silvernano/r

efigerator.html 

18) http://www.understandingnano.com/nanotubes-carbon.html 

19) http://www.wifinotes.com/nanotechnology/how-nanosensors-

works.html#.UGzn3K55dKM 

20) ipac.kacst.edu.sa/edoc/1429/171997_1.pdf  

21) http://www.nano.gov/nanotech-101/what/nano-size 

22) http://www.senheng.com.my/fridge/12079-sharp-refrigerator-170l-fridge-2-

door-shp-sj171mbl.html 

23) http://www.nanosilver.com.my/nanotech.asp 

24) http://prfo.taifedu.gov.sa/ 

25) http://www.tradekorea.com/e-catalogue/nanoin/product-

detail/P00296652/TiO2_Photocatalyst.html 
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26) http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=21&pubid=8

78 

27) http://healthinformatics.wikispaces.com/Smart+Clothes 

28) http://omardesign.wordpress.com/2012/05/04/space-elevator/ 

29) http://snoour.blogspot.com/2013/03/Nanotechnology.html 

30) http://www.orgatronics.com/lab_on_chip.html 

31) http://www.gizmowatch.com 

32) http://www.fhcmi.org/LSE/Projects/08.htm 

33) http://www.aliexpress.com/item/Cute-little-piggy-double-soap-box-unique-

water-filter-function/506970347.html 

34) http://www.facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/1586-nano-toxic 

35) http://3arabimag.com/ 

36) http://www.uyirvani.com/forums/topic/86934-nano-technology/ 

37) http://www.atomy-usa.com/usa/product/sk_atomy0.asp 

38) http://www.kissandmakeup.tv/2008/01/chantecaille_na.html

 


