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مواصلللل ترسلللل القلللل والمبلللل
التع والتع التقوي ).
ت للللل ي المفللللل ه والخبلللللرا التع م للللل وتنظ مهللللل بمللللل يتفللللل االتسللللل مللللل التع للللل األس سللللل ومتط بللللل اللللللتع ال زمللللل ل ملللللوا
المتخصص .
إت ح المزي م الفرص لتنم المه را ال زم ل تع المستمر والته ئ ل ة وسو العمل.
تفع ل ور المتع ف عم التع ورف مستو مش ركته ف فع ل ته.
ت ف ز المع لتقوي فرص متنوع ت س نوات التع ومخرج ته.
التع .
ت س التقوي وتنوي أس ل به واسترات ج ته وتوظ ف نت ئجه ف ت س عم
رع ي الس وك اإليج ب وتنم ته ومع لج الس وك غ ر الم ئ .
التنم المجتمع .
تنم االنتم ء الوطن  ،وتق ير المسؤول االجتم ع وتعزيز روح المب رة والمش رك اإليج ب الف ع ف عم
المس هم ف الت وح ن و مجتم المعرف واالقتص المعرف الم فز ع ى التن فس اإليج ب .
ع ته ئ المتع م ل تع الج مع بم يعزز ق راته ل نج ح ف ه ،ومواص التع الذات المستمر.
تفع ل أ وار الق ة التربوي واله ئ اإلرش ي والتع م ف الم رس لت س التع ورع يته وتوف ر الب ئ الم ئم والم فزة ع ى ت ق قه.
المس هم ف ت س الكف ءة ال اخ والخ رج ل تع الث نوي.
ت ف ز بن ء ع ق تع ون وشراك م المؤسس المعتم ة ف المجتم وم األسرة لتعزيز وتنم الق والمه را .
إت ح التنوع ال زم ف التع الث نوي بم ي ق ل متع م فرص االخت ر وف خص ئصه وق راته وم وله .

أوالً -:مساعدة المتعلمين على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم ،وتنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه:
من خالل دراستهم آثار وبقايا المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته ،وتنمية ميل الطالب إلى البحث عن آيات هللا في نفسه وفي
سائر األحياء ،وتمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم ،ودعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ،وتزويده بالمفاهيم
األساسية التي تجعله معتزاً باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزونا ً وأي خلل فيه من فعل اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه .
ثانياً -:مساعدة المتعلمين على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية
 -1تنمية قدرات الطالب في التفكير الناقد وحل المشكالت وصنع القرار
 -2أن يتخذ الطالب أسلوب المنهج والتفكير العلميين في التفكير والمالحظة والتحليل والتفسير والتطبيق والتقويم
 -3التأكيد علي بناء المعارف والمفاهيم العلمية المتصلة بحياة الطالب
 -4تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وإعداده لإلسهام في حلها
 -5بيان االنسجام التام بين العلم والدين في شريعة اإلسالم
 -6تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين وتقوية القدرة علي المشاهدة والتأمل
 -7فهم البيئة بأنواعها المختلفة وتوسيع آفاق الطالب بالتعرف علي ثروات بالدهم ومواردها الخام
 -8مالحظة ودراسة الظواهر الطبيعية المحيطة بنا ثم محاولة تفسيرها وفهمها وتطبيقها عمليا علي ما نشاهده حولنا
 -9تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالي من خالل دراسة آياته الطبيعية في األرض والكون ومعرفة أسرار الخلق لالستفادة منها وتسخيرها لرفع كيان اإلسالم وإعزاز أمته
ثالثا ً  - :مساعدة المتعلمين على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية :
مثل  :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب االستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواضع العلمي ،واألمانة العلمية واحترام العمل اليدوي وآراء اآلخرين،
وإكسابهم عادات حسنة في العمل ( نظام  .دقة  .عناية ) والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيدة ( مثل جمع عينات صخرية وكيفية حفظها)،
وتنمية العمل الجماعي (مثل الرحالت والزيارات العلمية ) واالقتناع بأهمية علم األرض في معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الكونية.
ثالثا ً  - :مساعدة المتعلمين على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية :
مثل  :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب االستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواضع العلمي ،واألمانة العلمية واحترام العمل اليدوي وآراء اآلخرين،
وإكسابهم عادات حسنة في العمل ( نظام  .دقة  .عناية ) والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيدة ( مثل جمع عينات صخرية وكيفية حفظها)،
وتنمية العمل الجماعي (مثل الرحالت والزيارات العلمية ) واالقتناع بأهمية علم األرض في معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الكونية.

رابعا ً  -:مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل :
التمييز وإتباع الطريقة العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارية ،والتطبيق ،ومهارة الفحص (مثل فحص بعض االحافير).
خامسا ً -:مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل:
تنمية المهارة اليدوية البسيطة والمركبة من استخدام المجهر بصورة صحيحة ،وإعداد بعض الشرائح المجهرية ،وعمل تحضيرات مجهرية ،وإصالح بعض األجهزة العلمية ،أي مهارة التعامل مع األجهزة
والعينات التي تلزم إلجراء التجارب ،ومهارة الرسم الدقيق ،وإعداد بعض الوسائل التعليمية (مثل المصورات والمجسمات) الخاصة بعلم األرض .
سادسا ً  - :مساعدة المتعلمين على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية :
تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولها ومحاولة تفسيرها ينمي الميول نحو هذه األشياء وبالتالي جعل الطالب شريكا ً في عملية التعلم والتعليم
ومن هذه االهتمامات والميول العلمية  :االهتمام بتصنيف وتجميع العينات ومعرفة طرق حفظ آثار المخلوقات الحية ،والقراءة العلمية الموجهة واستخدام األجهزة واألدوات والمواد في إشباع الهوايات وتنمية
حب األحياء النافعة في نفوسهم والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح به قدراتهم .
سابعا ً - :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ،واحترام العمل وتقديره والتمثل به
وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعرب والقراءة عما قدموا ويقدمون من أعمال ،ليكون دافعا ً لهم للتمثل بهم ،ومن هؤالء العلماء ،وابن الصوري ،والرازي ،وأبو المنصور
الخازني ،والغساني في تصنيف النبات ،وابن سينا.

ثامنا ً  - :مساعدة المتعلمين على تذوق العلم ( علم األرض ) وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية :
وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفية بمعنى غرس اإليمان بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه
اإلنسان والدور الذي يقوم به العلماء في سبيل ذلك  ،ويدركوا أهمية األجهزة واألدوات في تقدم تطوير علم األرض وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفع
مستوى المعيشة لألفراد  ،وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير االستنارة ورفاه بني اإلنسان ،
تاسعا  -:مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر :
وذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع اآلخرين ليكون قادراً على إدراك مشاعر اآلخرين وحاجاتهم واهتماماتهم  ،وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم من بعضهم
البعض عن طريق المجمعات التعليمية  ،والعمل الميداني والرحالت العلمية  ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب وشبكات المعلومات في دراسة
علم األرض  ،وقراءة الدوريات العلمية والمجالت العلمية  ،وإجراء التجارب  ،ومشاهدة األفالم العلمية  ،وما يستجد من أوعية ومصادر للمعلومات  ،وقراءات حرة لكتب تنمي
الثقافة العلمية وأخبار وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت .
عاشراً  -:مساعدة المتعلمين على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة :
وذلك باالستخدام األمثل لها عن طريق :
ً
تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة وخاصة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها .
تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة .
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