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  :إقرار

أقر أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها كانت نتيجة أبحاثي                

يقدم لنيل أي درجـة     الخاصة ،باستثناء ما أشير له حيثما ورد،وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها لم               

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  مي الخطيب: التوقيع 

  :التوقيع

  م17/6/2012:التاريخ

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  : شكر وتقدير

  

  ....الحمد هللا حمداً كثيراً ال ينقطع 

وكان لي عوناً فـي     ..وعلم وجد   ...وكل الشكر والتقدير والتحايا لمن أعطى فبذل وأشرف وصبر          

  .لك تحية اكبار...اء ومالحظاته الهامة الدكتور الفاضل محسن عدس هذه الرسالة بنقده البن

على تكرمهم لمناقشة هذه الرسالة     محمد عمران     الدكتور  وعفيف زيدان   كما اشكر كل من الدكتور      

  .وقراءتهم الناقدة لها 

وكل الشكر لمن عمل على تسهيل طريقي نحو هذا النجاح ، وهنا أخص بالـذكر مدرسـة بنـات                   

  . الثانوية في بلدة الظاهرية ممثلة بادارتها وهيئتها التدريسية وطالباتها اشبيلية

  .والحمد هللا رب العالمين أوالً وآخراً

                                                                               الباحثة

  مي الخطيب                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  



ج  

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى وصف نوعية الخطاب الصفي في دروس العلوم في المرحلـة األساسـية،                

  .وكشف عالقته بفهم الطلبة للمفاهيم العلمية واالجتماعية المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي

لة األساسية من الصف الـسادس      شاركت في هذه الدراسة ثالث معلمات، وأربعة صفوف من المرح         

  .2011/2012في الفصل الثاني من العام الدراسي  حتى الصف العاشر في مدرسة حكومية للبنات،

واسـتخدمت   استخدمت في هذه الدراسة المالحظات الصفية لجمع المعلومات عن الخطاب الصفي،          

العلمية،والتحليل السيميائي لجمع   الخريطة المفاهيمية أداة لجمع المعلومات عن فهم الطالبات للمفاهيم          

المعلومات عن المفاهيم االجتماعية، واستخدمت آلة تصوير فيـديو، إضـافة لجلـسات الخـرائط               

  .المفاهيمية، واستخدمت الحوارات المنسوخة من هذه الجلسات بيانات نوعية في هذه الدراسة

ا  ية لحـصر االسـتراتيجيات     في تحليل المالحظات الـصف    ) الثيماتي(استخدم التحليل الموضوعي  آم

  ).الثيماتي(المستخدمة من جانب المعلمات في تركيب النشاط، وتطوير النمط الموضوعي

وقد أظهرت  الدراسة أن استراتيجيات الخطاب الصفي تنوعت في الصفوف، بحيث أن إستراتيجية              

م، فانه مـن    سرد المعلومات واإلعادة والتكرار كانت السائدة في خطاب الصف السادس، وبشكل عا           

خالل تركيب هذا الخطاب فان المعلمة استخدمت خطاباً اخذ طابع المونولوج ، بينمـا إسـتراتيجية                

سرد المعلومات هي السائدة في الصف السابع ودمج العمل المخبري في تركيـب النـشاط، اال أن                 

طـاب فـان    إستراتيجية العمل المخبري هي السائدة في الصف الثامن ، ومن خالل تركيب هذا الخ             

المعلمة والطالبات استخدمن خطابا حواريا استكشافيا،أماإستراتيجية سلسلة أسئلة المعلم هي الـسائدة            

  .في خطاب الصف العاشر

 كما أظهرت النتائج أن للخطاب الصفي السائد دور في فهم الطالبات للمفاهيم العلمية ،حيث تمكنت               

فياً على ربط اغلب المفاهيم الواردة في الخطاب        طالبات الصف الثامن اللواتي كان خطابهن استكشا      

  .الصفي أكثر من طالبات الصفوف األخرى 

حثة مجموعة من التوصيات كـضرورة ادراج الخطـاب         وبناء على نتائج الدراسة فقد اقترحت البا      

الصفي بأنواعه في البرامج التعليمية للجانعات الفلسطينية،ودعوة المعلمين لالهتمـام بدقـة اللغـة              

  .لفظية والاللفظية المستخدمة في خطاباتهم الصفية ال
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Abstract     

This study aimed to describe the quality of classroom discourse in science lessons in the 
basic stage . It revealed the relationship between the classroom discourse and the students' 
understanding of scientific and  social  concepts formed in the light of classroom discourse. 

 Three teachers and four basic classes (related to  government schools for girls from sixth 
to tenth grade) were participated in this study  in the second semester of the academic year 
2011/2012.   

 In this study, classroom observations were used to gather information about the classroom 
discourse, the conceptual map was used as a tool to gather information about the students' 
understanding to scientific concepts,  semiotic analysis was used to collect information 
about social concepts,  a video camera and the conceptual mapping sessions were used, and 
the copied dialogues from these sessions were used as  qualitative data in this study. In 
addition, objective analysis ( thematic analysis) was used in the analysis of the classroom 
observations to limit the strategies used by the teachers in constructing the activity, and in 
developing the objective  mode (thematic).  

The study showed that the strategies of the classroom discourse ranged in classes, so that 
the strategy of narrative information and repetition was prevailed in the speech of the sixth 
grade . In general, through forming this speech, the teacher used the monologue speech, 
while the strategy of narrative information and the integration of laboratory work in 
forming the activity  were prevailed in the seventh grade  and the strategy of laboratory 
work was prevailed in the eighth grade. Through forming this speech, the teacher and the 
students used a speech In the form of an exploratory dialogue . But the strategy of the  
teacher's question  series was the dominant in the tenth grade speech.   

The results also showed that the dominant classroom discourse affected on the students' 
understanding to the scientific concepts. The eighth grade students who had an explanatory 
speech were able to link most of the concepts contained in the classroom discourse more 
than the students of the other classes.   

According to the findings of the study, the researcher proposed a set of recommendations 
such as  the necessity of including different kinds of classroom discourse in the educational 
programs used in the Palestinian Universities. She also invited teachers  to take care of the  
accuracy in verbal and nonverbal language used in their classroom speeches. 
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  الفصـل األول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  المقدمة . 1.1

الطلبـة  ( األفـراد  في الغرفة الصفية من نشاطات وعالقات بين         وما يجري يعتبر الخطاب الصفي    

 اهتمام كثيـر مـن      ، وهذا ما جعل   اعية الواقعية خارج الصف   صورة مصغرة للبيئة االجتم   ) والمعلم

  . وعالقته بفهم المفاهيم العلميةوأنواعه ينصب على الخطاب الصفي ، خاصةاألجانبالباحثين 

والخطاب الصفي كغيره من أنواع الخطابات األخرى، يتم تشكيله بنـاء علـى مبـادئ المـشاركة                 

ن ن المتخـاطبي  وعالقات السلطة بين المعلم والطالب، والتي تعكس معاً ماهية تبادل المعلومات بـي            

 )(Nystrand,1997فية  الصلغرفةامعلمين وطلبة في 

إلى العالقة بين الطالـب والمعلـم        أشارت معظم الدراسات الحديثة المتعلقة بالخطاب الصفي        أن إال

 عن المجموعـات التعاونيـة وكـان ليمـك وفقـا مـا ورد فـي كـازدن                   أو،  الطالب الطالب و و

)Cazden,1986 ( في تدريس العلوماألكاديميب الصفي بالمحتوى  من ربط الخطاأولهو .  

 وإنما، فحسب التعريفات أو المصطلحات العلمية أووال يعنى مفهوم الخطاب الصفي بالمفردات 

 منوط بدالالت األمر نأ، وهذا يعني ه المفردات والمصطلحات من عالقات بما يحكم هذأيضا

 ليمك أمثالالمنطلق بدا بعض المختصين ومن هذا  ،ت وبما يربطها من عالقات وسياقاتالكلما

خذين لم العلوم وفهم المفاهيم العلمية، آر في عمليات تعه في دراسة ما للخطاب الصفي من أثوغير

، والسياقات الصفية التي تطرح عبرها  تكتسبها الكلمات عبر ذلك الخطاب باالعتبار الدالالت التي

  .)Lemke,1985,1987,1990(اللغة التي يتكلم بها داخل الصفوف 
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التغيير الوحيد في  "أن إلى أشار ليمك العالقة بين الخطاب الصفي وتعلم العلوم حين أوضحوقد 

رصة استخدام اللغة  فإعطاؤهمتعليم العلوم وتطوير قدرة الطلبة على استخدام اللغة الصحيحة هو 

في والمناقشات  الحوار الصأثناءكبر في الحديث في  فرصة أإعطاؤهم، أي فعليا في الصف

  ).Lemke,1990" (الجماعية وفي كتابة الموضوعات العلمية 

 :وحسب ليمك فان

 أداة، بل هو يعني تفعيل تعليم العلوم من خالل ال يعني ببساطة التحدث عن العلومخطاب العلوم "

ناء ، والوصف ،والمقارنة والتصنيف والتحليل والمناقشة وب خطاب العلوم يعني المالحظةإن، اللغة

 اإلجراءاتالفرضيات وتوليد النظريات والتساؤل والتحدي والمحاجة وتصميم التجارب ومتابعة 

والحكم والتقويم واتخاذ القرارات واستخالص النتائج والتعميم والكتابة والتعليم ، أي كل ما تشتمل 

  )( Lemke,1990 " عليه اللغة العلمية 

، م العلوم يحصل من خالل االستقصاءتعلم وتعلي أن)  Abrams,1998 (أبرامز حسب هذا يعني 

 بإعادة  يقوموا  أن المسعى العلمي دون أو يطوروا الفهم عن طبيعة العلم أنفال يمكن للطلبة 

  .علماء في اكتشاف المعرفة العلميةاالكتشافات والخبرات التي مارسها ال

، ح لذلك استراتيجيات مختلفة واقتر،علوم البحتةالحقول مختلفة من ت صفية في وحلل ليمك جلسا

لنمط ليس مفردات ومصطلحات  والمقصود بهذا ا،الدرس عن النمط الموضوعي لمحتوىتحدث 

، فعند بناء الكلمات ضها البعض عالقاتها ببعوإظهار بل هو استخدام المفردات والمصطلحات علمية 

 ال – المنفصلة أجزائهمع  من جأكثر، هو معنى ككل الأن علما –والجمل والعبارات لتكوين معنى 

، ومالئمة  لمعرفة عالقاتها بعضها ببعضأيضا وإنما،  تعلم داللة الكلمات فحسبإلىنكون في حاجة 

فالطالب ربما يعرف معنى .  معنى لسياق العبارات والجمل ككلوإعطاءمعانيها لمختلف السياقات 

  يضع هذه الكلمات معا في جملأن، ولكن ذلك ال يعني انه يستطيع والمدارات والعنصر اإللكترون

 مجاالت نمط االرتباطات بين معاني هذه الكلمات في إن. صحيحة تبين عالقاتها بعضها ببعض

 شبكة العالقات بين أوخاصة في العلوم يسميه ليمك النمط الموضوعي وهو نمط  عالقات المعنى 

في مجال معين من مجاالت العلوم  للخطاب األكاديميالمفاهيم العلمية الرئيسة التي تصف المحتوى 

)Lemke,1990 .(  

 الموضوعية األنماط إتقان الخطاب العلمي في الصفوف هو إليه الذي يسعى األساسي الهدف إذاً

بين  )عالقات الداللة( من العالقات األنماطلكل مجال في العلوم، وهذه )  الثيماتيةاألنماط(

 مقالة وكل خطاب أو، فكل كتاب ل فرع في العلوم حد كبير في كإلىتوجد  ،علميةالمصطلحات ال

 في األنماط الطلبة ال يستخدمون دائما هذه أن، غير  نفسهااألنماطمنظم يوفره معلم العلوم يستخدم 
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 ينسج في الصف مع الخطاب العلمي – الطالب يختاره – من نمط واحد أكثر هناك إن، بل حديثهم

 بها الطلبة ويختارونها هي تلك المعاني الدارجة في يأتيالتي  األنماطوهذه  .عده معلم العلومالذي ي

 معنى مالئم عند اجل تكوين، ومن الخطأ هي هجين للمعاني العامية والتعلم السابق أو اللغة العامية 

 الموضوعات العلمية التي يختارونها أنماط يكونوا روابط بين أنالطلبة يجب على المعلمين 

  ). Lemke,1990( ا الطلبة عادة في الموضوع العلمي التي يتحدث بهواألنماط

ع حديث الطلبة عن  يسمأنال تسمح للمعلم  التقليدية التي تعلم بها العلوم الطرق  لذلك إضافة

،  يميل ليتالءم مع نمط المعلماألغلبن النمط الذي يتحدث به الطلبة في الدروس المعلمة، وذلك أل

، وفي  الخاصةأنماطهملمعنى بمصطلحاتهم الخاصة واستخدام فالطلبة لديهم فرص قليلة لتكوين ا

 أنماط، ونادرا ما يتم التحدث عن االختالفات بين  الخاصة بهم مخفيةاألنماط، تبقى هذه األغلب

، ففي صفوف العلوم في  سوء تواصل وسوء فهم بينهمإلى، مما يقود  الطلبة مباشرةوأنماطالمعلم 

للمعلم الذي والنمط الموضوعي النمط الموضوعي للطالب : ضوعية  المواألنماطالعادة نوعان من 

 ولكن عند وضعها معا ، الكلمات نفسهاأوفالطالب قد يستخدم المصطلحات . يختلف عن نمط الطالب

لكن كيف يعمل المعلمون .  تعطي دالالت مختلفةفإنها أخرىفي شبكة عالقات مع مصطلحات 

، من خالل ما قيل في الصف م الصفي؟ وكيف يستطيع الطلبةاره في حواألنماطوالطلبة لنسج هذه 

 التي يدرس فيها محتوى الدرس ؟ األساسية يتعلموه ؟ وما الطرق أن يعرفوا أي نمط يجب عليهم أن

  ). Lemke,1990(  يطرحها ليمك لفهم الخطاب الصفي عند تعليم العلوم األسئلةهذه 

 هو دراسة لنظام إنمادراسة الخطاب الصفي  أن إلىفتشير )  Cazden ,1986(  كازدين أما

 محددة من أنواعاً، ويتضمن تماعي له نمط من التنظيم والبناء، فالحصة الصفية نشاط اجالتواصل

الذي  الخطاب وإدارة، والمعلم هو المسؤول عن توجيه المتتابعة التي لها بداية ونهاية األحداث

  . من المشاركيناتية كالً، واللغة التي يتكلم بها تعكس ذيحصل في الصف

، قافي على البحوث في تعليم العلوم علم النفس الثقافي وعلم النفس االجتماعي الثتأثيركما انعكس 

 االهتمام المتزايد بدراسة كيفية تطور المعاني خالل اللغة والوسائل الرمزية إلى الذي قاد األمر

اته الثقافية االجتماعية حول التطور ومعتقد، ولقد كان لكتابات فيجوتسكي  في الصفوفاألخرى

 من القرن الماضي األخيرة كبيرة وبارزة في التربية على مدى السنوات العشر تأثيراتوالتعليم 

)Scott,1998 .("  

 الوظائف العقلية أن المنحى الثقافي االجتماعي كما أساسبالنسبة لفيجوتسكي فالتفاعل االجتماعي هو 

، فالتراكيب السيكولوجية العليا مثل المعرفة تستمد من الحياة االجتماعيةلفرد العليا التي يؤديها ا

 على المستوى السيكولوجي االجتماعي حيث تستخدم فيه الناس بين أوالًالمفاهيمية العلمية تظهر 
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 الداخلي ثم تظهر داخل الفرد على المستوى السيكولوجي أخرى رمزية وأساليباللغة 

)Scott,1998 .(  

 وبخاصة األشخاص التفاعل السيكولوجي بين أهميةتسكي يوجد مدخل تحليلي يظهر وحسب فيجو

 الطالب في الصف ، ويؤكد دور المعلم في نقل المعرفة الى الطلبة –طبيعة خطاب المعلم 

)Scott,1998 .(  

 كأدوات الخطاب الصفي والحوار والجدل أهميةفالنظرية البنائية االجتماعية للتعلم والتعليم تؤكد 

 –الطالب وخطاب المعلم - المعلم( خطاب المعلم أن ، وتؤكد دائماًموجهة لالستيعاب المفاهيمي

، وخطاب ) Cazden,1998(الذي انبثق من عمل فيجوتسكي كما ورد في كازدن ) الطالب 

يعدان فرصا حقيقية تسمح  في تطوير مهارات الخطاب والتفكير األقران الطالب او تفاعل –الطالب 

  ").Holthuis,1999(بتوليد المعاني للطلبة 

) لسيمولوجياا( ال بد بالتوجه في الحديث عن السيمياء االجتماعية  النابع من علم السيمياء  هنا ومن

العلم (ذ عرفها كل من درسها بلغته ورؤاه الخاصة ولكن اجمع الباحثين انه وهو له عدة تعريفات إ

ً  العالمات اياً كان مصدأنظمةالذي يبحث في  ) 1987رغيني ،سال)(رها لغوياً أو سننياً أو مؤشريا

  :ومهما اختلفت تعريفات هذا العلم اال انه تبلور معناه حول رؤيتين .

نه أ) 2002 والبازعي ،لي، الروي1994،شولز)(السيميائية ( للسيمولوجيا رؤية بيرس  : األولى

، وضمن البناء اللغوي لمنطقيةاحية االعلم الذي يبحث عن الوظيفة التي تقوم بها العالمات من الن

  . للمنظومة الثقافية التي يتواجد فيها أهميةقائم مع عدم ايالء ال

حياة العالمات ضمن " تدرس أنها إذرؤيا سوسير  انه علم جزء من علم النفس االجتماعي : الثانية 

  ) 2002، لي والبازعيالروي" (المجتمع 

ة النظر الثانية باعتبار ان الحياة الصفية حياة مبنية اجتماعيا ولقد انطلقت الباحثة في تحليلها وجه

معاني عن طريق  نظام المعاني يتم بناؤها اجتماعيا وبالتالي هو توجه يبحث في كيفية بناء الن،وأل

هذا ما ، وكيف يبني الناس نظام المعاني في سياق ما وفي ثقافة ومجتمع معين التفاعل االجتماعي

 كما جاء في وهبة  Halliday وهاليدي Lemke وليمك Chapmanشابمانأشار إليه كل من 

 تدرس في بأنها السيميائية أشكال كأحد  عن اللغة   Halliday كما تحدث  هاليدي ) 2006(وكشك 

 اللفظيةكما ان اللغة اللفظية وغير . نىلشاملة للثقافة بغرض صنع المع العالقة مع الموارد اإطار

، وهي التي شاركة وتبادل المعلومات والمعرفةوالمساسية للتفاعل الصفي  الوسائل االإحدىهي 

  .ماذا؟ وما الهدف منه ؟ وما معناهتحدد من محور الخطاب ول
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 ...نظرية كيف يصنع الناس المعنى  "بأنهاالسيميائية االجتماعية )  Lemke, 1990(ويعرف ليمك 

نا البعض ؟ وكيف نبني فهما للعالم ؟ انها عض لبأوكيف نصنع الفهم لشئ ما :  حول أسئلةوتطرح 

تهتم بكل ما يعتبره الناس ذا معنى في المجتمع مثل الحديث والكتابة ورسم الصور والنماذج 

  "  واللباس والبناء واإليماءاتوالرقص 

  : عنها اإلجابة التي يحاول هذا التوجه األسئلةويوضح ليمك هدف السيميائية االجتماعية من خالل 

؟ ما هي  مجتمع ما؟ كيف يفسر الناس هذا الفعلأعضاءكون للفعل االجتماعي معنى بين كيف ي

، بحيث  تكون مكان الفعلأن؟ ما هي البدائل التي يمكن البعضه ؟ وما عالقته مع بعض الفعلأجزاء

؟ متى يبني الناس هذا الفعل المعينيكون المعنى للفعل البديل يختلف عن المعنى للفعل السابق ؟ 

   في المجتمع؟األساسية األنماط يغير هذا الفعل ويعيد بناء كيفيف ينخرطون في الفعل؟ وك

 )Lemke,1990 (.  

 االجتماعية دور كبير وفعال في تحليل الخطاب المعلن والمخفي داخل السيميائية أنهذا يعني 

 . المعنى من وراء الفعل االجتماعيالمدرسة لفهم

الخطاب الصفي لكل من كازدن وليمك وغيرهم من الباحثين ورغم هذه الدراسات المتعمقة في 

، لذا  عدد محدود من الباحثين العربإال موضوع الخطاب الصفي لم يستقطب اهتمام أن إال األجانب

طينية وعالقته بفهم تشكل  في وصف الخطاب الصفي في مدارس فلسإسهاماستكون هذه الدراسة 

 .المعاني

 

  مشكلة البحث. 2.1

، بل هي نظام عكاسات لقوى بنائية خارج المدرسةلمدرسة ليست مجرد انلالجتماعية  الثقافة ا

، فالمعلم والطالب  ) Mehan,1992 (اإلنسانية واألفعالللمعاني التي تتوسط البناءات االجتماعية 

ي مشتركان بهذه االفعال االنسانية وهم جزء من هذه الثقافة االجتماعية كما انهم بانون لتلك المعان

ن النظرية البنائية أ، كما   لها للمعرفة بل هو باٍناًن الطالب ليس متلقياً سلبيأ المتشكلة فيها ،كما

االجتماعية للتعلم والتعليم تؤكد أهمية  الخطاب الصفي والحوار والجدل كأدوات موجهة لالستيعاب 

 هذا ما ، معرفة الفرد االجتماعي في تنميةهمية في الخطابكما ان للغة والمشاركة أالمفاهيمي ،

، ورغم وجود هذه  )Cazden ,1988(كما جاء في كازدن ) ( Vygotskyتسكي  فيجوأكده

وتطوير  تحسين الداعين إلى أذهان غائبة من راهاتباحثة ال نأ إالالنظريات والرؤى التربوية 
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واحدة لوهبة وكشك  إجرائية دراسة إال فلسطينياً  فال توجد أما،  الخطاب الصفي عن المنهاج بعيداً

  .في مدرسة فلسطينية الخطاب البيداغوجي إلى أشارت

،  في مركز القطانإجرائية وأبحاثفي ورشات عمل  ها كمعلمة ومشاركت الباحثة  عملخالل من و

 األفكار للعمل على بلورة اإلجرائية باألبحاث البدء قبل كانت تعقد سلسلة من جلسات النقاش حيث

ت لقراءة ، وتبادل وجهات النظر المختلفة ومحاوالين والمعلمين المشاركينمن الباحثمع مجموعة 

 األفكارفكان الواقع المدرسي يفرض نفسه على طاولة النقاش فتتعارض  ،ما وراء الفعل المدرسي

، وفي  ودور السياسة التعليمية السائدةوتتفق احياناً، ما بين دور المعلم ودور الطالب ودور المنهاج

لمعلم يعكس ظالله على دور  دور اأن كمعلمين باعتبار أنفسنا علىكل ما نملكه هو العمل النهاية 

 في وإدماجه التدريس للمعلم أساليب، بمعنى ان جميع الورشات كانت تقتصر على تطوير الطالب

 دور في المدرسة للسلوك االجتماعي داخل هل: إجابات لسؤال والغائب عنا جميعا ، إجرائيةبحوث 

 كمعلمة أنا ؟ ما دوري تعكس نفسها على هذا السلوك؟ هل طبيعة المنهاج  المعاني لدى الطلبةتشكل

   ؟اعدة الطلبة في فهم تشكل المعانيفي الخطاب الصفي لمس

 إال أنها جديدة وتنمي عندهم حب االستطالع أفكار إلىستراتيجيات التدريس تقود الطلبة  اأنورغم 

 رغبنا حقا معرفة تشكل المفاهيم والمعاني عند الطلبة من وإذاالعلمية ال تغير تفكيرهم عن المفاهيم 

الضروري دراسة الدور الذي يلعبه الخطاب الصفي في تعليم العلوم ، وفحص ما يتحدث به كل من 

 أنشطة داخل الصف ؟ وعند تنفيذ نقاشاتوكيف ينخرطون في ، وما يناقشه الطلبة ، والطالبالمعلم

، وهل يبتكر األفكار والتواصل في أفكارهميستخدم كل منهما اللغة لربط وتجارب العلوم كيف 

 وتجارب العلوم ؟ وهل تنعكس هذه المعاني أنشطةالطلبة معاني واسعة حينما يشتركون في تنفيذ 

  في كلماتهم الخاصة؟ 

 حول الحقائق األغراض، فهل يدور هذا المحتوى وتلك  ومحتوىأغراضكما أن للخطاب الصفي 

 نوع الخطاب الذي يستخدمه ؟ وما هو يعتمد العرضأم حول التطبيقات والتفسيرات؟ أم؟ عميماتوالت

؟   والتجارباألنشطة؟ وكيف يتحدث كل من المعلم والطالب في دروس العلوم ؟ وكيف تنفذ المعلم

لصفي  دراسة الخطاب اإلى كلها تجعلنا في حاجة ماسة األسئلة هذه ما دور اللغة في تعلم العلوم ؟ 

 في نهاية الدرس األسئلة، وكيفية مناقشة  والتجارباألنشطة الطلبة في تنفيذ اشتراك، ومعرفة كيفية 

  . لدى كل من المعلم والطالباألسئلةومفهوم هذه  الوحدة الدراسية ؟ أو

 بالمشكلة  هو شح الدراسات والمصادر العربية التي تناولت الباحثة   الذي فاقم شعوراآلخر  األمر

   .األجنبيةذا الموضوع في الوقت الذي تكثر فيه الدراسات ه
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  لدراستهاار المنحى النوعي كمنهجية ختت) الباحثة (ها  جعل - الخطاب الصفي- طبيعة الموضوع أما

 عن تفاصيل الخطاب الصفي  بعيدابأرقام ها  ستقيد دراستأنها الكمية التي شعرت األبحاث عن بعيداً

 مع موضوع الدراسة في سياقه الطبيعي فاعلو تت عايشيجعلها تت النوعي البحث أن، كما في الصف

، إذ أن العالم االجتماعي ال يمكن فهمه من خالل عالقات سببية أو هابياناتجمع لوبشكل تلقائي 

 ضبط هذه  مبني على معتقدات وقيم ودوافع ونوايا لذا ال يمكناإلنسانيقياسات معيارية الن الفعل 

، ولذا فقد تجسدت مشكلة الدراسة في غياب دور الخطاب الصفي في تشكل حى الكميالمعايير بالمن

المعاني االجتماعية والعلمية لدى الطلبة سواء عند المعلمين أو الباحثين أو مطوري المنهاج 

وواضعيه والتربويين اضافة الى المنهج التجريبي لمعظم البحوث المجراة الذي جرد السلوك 

  تقدات والقيم ،االنساني من المع

  أهداف الدراسة . 3.1

 رصد نوعية الخطاب الصفي السائد في حصص العلوم من الصف السادس إلىتهدف هذه الدراسة 

 حيث تسعى الباحثة من ، بفهم تشكل المعانيوحتى العاشر في مديرية جنوب الخليل  وعالقته 

، كما ستكون  التربوي مع طلبتهم أهمية الخطابإلى لفت نظر معلمي العلوم إلىهذه الدراسة خالل 

هذه الدراسة تقويمية لكل من المعلم والطالب على حد سواء ،وتنمي عند كال طرفي الخطاب 

قدرتهم على بناء الخريطة المفاهيمية لقياس فهم الطلبة للمفاهيم ) المعلم ، الطالب ( التربوي  

  .العلمية 

  أسئلة الدراسة. 4.1

  :اآلتية  األسئلةعن  هذه الدراسة اإلجابة حاولت

السادس حتى من نوعية الخطاب الصفي السائد في دروس العلوم للصفوف  ما  :السؤال األول

   ؟األساسية المرحلةالعاشر من 

 من قبل الطلبة  المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي  كيف تفهم المفاهيم العلمية  :الثانيالسؤال 

  ؟والمعلمين

 الصفي  من قبل الطلبة اني االجتماعية  المتشكلة في ضوء الخطاب كيف تفهم المع:لث السؤال الثا

  ؟والمعلمين
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  الدراسة أهمية. 5.1

على حد علم  الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الوطن العربيأوائلتعتبر هذه الدراسة من 

 المالحظة سلوبأمن الدراسات القليلة التي اتبعت المنهج النوعي مستخدمة  تعتبر أنها كما الباحثة،

، بعيدة عن التصنع في جو تربوي بحتفي جمع بياناتها، مما جعل الدراسة محاكاة لحياة طبيعية 

  : هذه الدراسة في أهمية هنا تبرزومن 

، واستخدام هذه الخطابات بة واالنتباه لخطاباتهم التربويةالدراسة دعوة للمعلمين لمراقتشكل  - 

  .علمية بشكل صحيح وبناء معاني اجتماعية ايجابية لديهم لمساعدة الطلبة لفهم المفاهيم ال

ر الخطاب الصفي السائد في بناء الطلبة مفاهيمهم العلمية و واقعية على دأدلةتوفر  قد- 

  .واالجتماعية

 تجريبية للمعلمين على دور التحليل الموضوعاتي والخريطة المفاهيمية في الكشف أدلة تعطي قد- 

 باستمرار في خطاباتهم األسلوبيم العلمية، وقد تكون دعوة الستخدام هذا عن فهم الطالبات للمفاه

   .الصفية

لتطوير دراسات جديدة حول موضوع الخطاب الصفي بعناصره  الباحثين أمام افقآتفتح قد  - 

  .وأنواعه

  ت الدراسةمحددا. 6.1

  :سوف تتحدد الدراسة بالمحددات اآلتية 

 محددة من كتاب العلوم لكل صف من الصفوف سة فصوالًتناولت هذه الدرا:  المحدد الزمني-

   . م2012 /2011ت الدراسة بشهر من الفصل الثاني لعام المشاركة لذلك حدد

والسبب في (الصفوف فيها  اقتصرت الدراسة على مدرسة واحدة وعلى عدد من: نيلمحدد المكاا - 

 هذا تطلب أن، كما )لجلسات الصفية تصوير فيديو لتسجيل اآلة استخدام إلى الدراسةذلك هو حاجة 

، لذلك نتائج الدراسة مقيدة بنوع الطلبة الرغبة والقبول في تطبيق الدراسة يكون لدى المعلمين أن

  .األخرى بين هذه المدرسة والمدارس واألوضاعوالمعلمين، ويمكن تعميمها بمقدار تشابه الظروف 

يلية الثانوية الحكومية التابعة لمديرية جنوب اقتصرت الدراسة على مدرسة اشب : حدد البشريالم - 

  .)، العاشرالسادس، السابع، الثامن( الصفوف الخليل ، وعلى

تناولت الدراسة فصوال محددة من كتاب العلوم العامة لكل صف من الصفوف   :المحدد اإلجرائي - 

  .لمقررة لكل صف الوحدات اجميعالمشاركة وليس 
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، كما ي فهم الطالبات للمفاهيم العلميةخريطة المفاهيمية لتقص  استخدمت الدراسة تصميم ال-  

، لذلك فالدراسة مقيدة بهذا النوع من تماعية لتقصي المعاني االجتماعيةاستخدمت السيمياء االج

  .األدوات

  .طاب الصفي السائد في صفوف العلوم التحليل الذي ابتكره ليمك في تحليل الخاستخدم - 

  

  

  مصطلحات الدراسة. 7.1

  classroom discourseالخطاب الصفي    - 

أن  ،الصفي من منظور المعلمين والطلبة في دراستها للخطاب  (Cazden ,1988(ترى كازدن 

  الخطاب الصفي مصدر يستخدمه كل أن ، أياألفرادالخطاب الصفي سياق للتواصل االجتماعي بين 

  . والطالب لفهم ما يحدث داخل الصفمن المعلم

، وهذه الطرق ديث والعملعديدة مختلفة للحك دائما طرقاً فيرى ان هنا)  Lemke, 1985 (أما ليمك

وأن ما يقال وما ينفذ من جانب ، ) discourse(المختلفة للحديث والعمل هي ما يطلق عليها الخطاب 

، وخطوات تنفيذ العمل بتسلسل معين هو تركيب النشاط  contentالمعلم او الطالب هو المحتوى 

activity structure   .  

   : Lemke (1990)يمك وفق ما ذكرها ل المقصود بعناصر الخطاب الصفي أما

أي االستراتيجيات المستخدمة من جانب المعلم خالل االحداث  :  activity structureبنية النشاط . 1

، )بة ا المعلومات دون مشاركة الطلالمعلم يسرد فيه (  monologueالصفية ، مثل المونولوج 

 سلسلة كإستراتيجية، )المعلم مع الطلبة او مع الطالب تفاعل  (  dialogueواستراتيجيات الحوار 

 التي هي من استراتيجيات الحوار  triadic dialogue الحوار الثالثي وإستراتيجية،  المعلمأسئلة

Dialogue  اآلتي الذي يتضمن ثالث خطوات حسب التسلسل:   

  Teacher Question سؤال المعلم -1

 Student Answer الطالب إجابة -2

  Teacher Evaluation الطالب إلجابة المعلم تقييم -3

  .قيب وتوسيع للمادة من قبل المعلمويمكن ان يتبعها تع
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وهي الخطاب المتعلق بالمحتوى  : ) Thematic pattern()الثيماتية ( البنية الموضوعاتية -2

 والمفاهيم التي يسميها لمكي المفردات الموضوعاتية صطلحاتبين المشبكة عالقات الداللة 

thematic items عنى المحتوى العلمي للخطاب الصفي التي تعطي م .  

وسيتم تحديد نوعية الخطاب الصفي السائد عن  مفهوم ليمك للخطاب الصفي بعناصره وأنواعه تبنت 

  .ور بالفيديطريق المالحظة والتصوي

  .للمعلماتسم خرائط مفاهيمية لعدد من الدروس ر المحتوى عن طريق  عالقات الداللة في - 

  :  تشكل المعاني فهم

 األحداثأي االستراتيجيات المستخدمة من جانب المعلم خالل (تشكل المعنى من خالل بنية النشاط 

المتعلق (، ومن خالل البنية الموضوعاتية  التحليل السيميائيوسيتم رصده من خالل)  الصفية

وسيتم رصد تشكل المعاني في البعد ) محتوى وهي شبكة عالقات الداللة بين المصطلحات والمفاهيمبال

  .البة من خالل الخرائط المفاهيميةالموضوعاتي  لدى الط

   : Thematic Analysisالتحليل الموضوعي 

رسم لتحليل محتوى الخطاب لمعرفة المحتوى الذي قدمه المعلم و تحليل ليمكت الباحثةأستخدم

الداللية التي تعطي معنى مخططات النمط الموضوعي للدروس التي تكون شبكة من العالقات 

  .المحتوى

وتصف العالقات الداللية في تحليل الموضوع كيفية ارتباط معنى كلمتين او جملتين عند استعمالهما 

  .ن موضوع معينمعا في الحديث ع

   :اآلتية الخطوات بإتباعويتم التحليل 

   فقرات أو عبارات إلىد نص معين من الدرس وتقسيمه تحدي. 1

  . الفقرات تسلسلياًأوترقيم هذه العبارات . 2

  قراءة القطعة لتحديد المفردات الموضوعية والعالقات الداللية بينها . 3

  .رسم مخطط النمط الموضوعي. 4

  الخريطة المفاهيمية  

  ة ، وتعتبر تطبيقا تربويا على نظرية اوزبل طريقة تعليمية لبناء وتنظيم وتدريس المادة الدراسي
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،وهي تساهم في تنظيم المعرفة وفق أسس ومبادئ ، وهي حيلة ذهنية معرفية )2005الخوالدة ،(

لتخزين المعلومات الستحضارها عند الحاجة إليها،وكما أنها تطبيق لنظرية اوزبل فهي امتداد 

جانييه التي تهتم بفترة التعلم السابق لنظرية برونر في تنظيم المواد الدراسية ،ونظرية 

إن ) 2009الدعدي ،(،ويذكر القطامي والروسان اللذان ورد ذكرهما في دراسة )2009الدعدي،(

الخريطة المفاهيمية طريقة تمثل البناء المعرفي لدى المتعلم ،ونظير للمعرفة ،على أنها مكونة من 

  راضات منظمة بطريقة متسلسلة ،مفاهيم تكون العالقة بينها مبنية على مبادئ وافت

كما أنها عبارة عن شبكة من المفاهيم المترابطة بطريقة منظمة ، تبرز لنا العالقات التي تربط بين 

هذه المفاهيم ،بإحدى الروابط الالزم ، كما انها طريقة تساعد المتعلم على توليد المعاني ،وهي 

ة التي تتنامى لدى المتعلم بتأثير من خبرته ومرحلته أسلوب يتم فيه تنظيم البنية المعرفية في المعلوم

  .النمائية 

  ):السيميائية االجتماعية (التحليل السيميائي 

  .الجتماعية داخل الصف وفي المدرسة تحليل الخطاب المعلن والخفي داخل المدرسة لفهم العالقات ا
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  الفصل الثاني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االطار النظري. 1.2
  

 أي طرف فيها بشكل منفصل إلى ننظر أنكن نظام متكامل من السلوك الذي ال يمتعتبر المدرسة 

 جزء من العالم والمجتمع المحيط أنها، كما واإلداريون ذات معنى  للطلبة والمعلمون أفعال،بل هي 

  .تهبها والذي تتفاعل معه بثقافاته ومؤسسا

 الصفي عن الكيفية التي يبني بها المعلمون والطلبة معنى لممارساتهم الخطابو كما يكشف تحليل 

 أن، وبين بعضهم البعض، ونستطيع  داخل الصف بين المعلم والطلبةللتفاعل عدة أنماطكذلك يظهر 

ول داخل محتوى المادة المتدا التي لها عالقة مباشرة مع الخطاب الخاص مع األنماطنميز بين تلك 

 لها عالقة مع الخطاب المتعلق بطريقة الحوار والنمط التعليمي الذي يفضل المعلم وأيضا ،الصف

  .مه لنقل الخطاب المتعلق بالمحتوى يستخدأن

فالخطاب الذي .  تسميات لهذين النمطين من الخطاب حددأن)Lemke,1990( وقد سبق ل ليميك 

لبنية لمحتوى فيسمى ا با الخطاب المتعلقأما،  النشاط بنيةيسمى التفاعل الصفي بأنماطله عالقة 

 عملية تصوير لشبكة بأنها،وعرفها )Thematic Pattern( النمط الثيماتي أوالموضوعاتية 

 طريقة تكون إلىويشير التعريف .العالقات بين معاني المصطلحات اللغوية في موضوع معين 

 عليه بيرنتشتاين بالخطاب أطلق ما أولغوي ،معنى لمحتوى معين لدى الطالب عن طريق الخطاب ال

، وهو ذاك الخطاب المستخدم من قبل المعلم كوسيط بين )Bernstein,1990,1996(البيداغوجي 

 عن طريق توظيف أيضاويتكون معنى المحتوى لدى الطالب .موضوعات الكتاب المدرسي والطالب

  .الخ....، والجداول ور المجسمة، والصوالنماذجالمعلم وسائل غير لغوية كالرسم 

ذ اشار الى ان  إ )Walsh ,2006( لInvestigating Classroom Discourseوفي كتاب 

االتصاالت في الفصول الصفية هي لغة خاصة ، ألنها تكون لها وقت محدد وهدف من الدرس، 

  ولكن في كل الصفوف توجد أربع مالمح ممثلة للسياق السائد 
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، لعادة السؤال واإلجابة الروتينيةيهيمن على خطاب الفصول با: ت  من االتصاالأنماط ةرسيط -1

وفي كتاب ، طرق الرئيسية للسيطرة على الخطابوالتي يسال المعلم معظمها باعتبارها واحدة من ال

، وان ة األكثر تميزاً في الخطاب الصفيالخطاب الصفي وفضاء التعلم أكد على أن األسئلة هي السم

، فع تربوي وان لم يكن واضح للطالب ال تطرح لذاتها ولكن وراءها دااألسئلة أنالطالب يعرفون 

 أما، ول على تركيز اكبر من قبل الطلبة، والحص الصف ومنع دردشة الطالبإلدارةفقد تستخدم 

اعد وتس، لطلبة على الجوانب الهامة للتعلم تركز انتباه افإنها التي تطرح في لب الدرس األسئلة

، وكما ان وظيفة اللغة تمثيل م موضوع التعلم، وفتح مساحة للتنقيب عن اإلجابةالطلبة على فه

 Martom( هي جزء من هذه اللغةفاألسئلةوتشكيل هيكل كمن وعي المشاركين في الخطاب ، 

&Tesu,2004(.  

أن ، ولكن الدراسات دلت على  التقنيات شيوعاً السؤال والجوابأكثرومن :  تقنيات االستنباط-2

 أثرىوقد  ،بات قصيرة استجا مغلقة ولهاأسئلة المطروحة من قبل المعلم هي األسئلةر من الكثي

 فقد طرح األسئلةالباحثة بالكثير عن ) Walsh,2011(والش في كتابه استكشاف خطاب الفصول 

،  التربويةأهدافهم ، بحيث تعكس لألسئلةعدة دراسات من بينها تناولت تحسين استخدام المعلمين 

،  مفتوحةأو تكون مغلقة أن فأما وصنفها حسب الشكل األسئلة من أنواع هناك ثالثة أنوقال 

 من اجل أو تكون للعرض أن فإما، ومن حيث الغرض وأراءوحسب المحتوى فترتبط بحقائق 

  .األسئلة على ضرورة تدريب المعلمين والمتدربين على انتقاء واختيار وأكد، االتصال

   اإلصالح استراتيجيات -3

فهناك ، اعل والمدخالت واكتساب اللغةوهنا لفت للنظر للعالقة بين التف:تعديل خطاب المتعلمين  -4

 يكون ، اذا كان الطلبة ال يفهمون المدخالت التي يتلقونها فمن غير المرجح انربط بين الفهم والتقدم

  .علم كما  أن هناك تأثير للغة المدرس على لغة المت .هناك تقدم في اكتساب اللغة

تحليل الخطاب الصفي كأداة للتفكير الناقد بأن الخطاب  في كتابه Rymes ),1990( وقد عرف 

، وبما أن اللغة دائماً قيد االستخدام فالمقصود هنا اللغة  تعريف له هو اللغة في االستخدامفي أبسط

فان السياق  عند تحليل الخطاب الصفي أما، فالصف هو السياق في الخطاب الصفيضمن السياق ، 

، فالتحليل اذن يشمل لفة للنقاش في الفصولهو خارج الصف الدراسي ،وداخل المكونات المخت

 بطريقة معينة ينطوي حدهم شيئاًية الخطاب والسياق الذي اثر عليه، ففهم لماذا قال أالتحقيق في كيف

 برنامج تلفزيوني تأثيرك، المقصود ما جاء قبل تلك المحادثةعلى النظر للسياق السابق للمحادثة ، و

  . التنشئةأنماط أو

  : لتحليل الخطاب أبعاد ثالثة إلى، ال بد النظر تعريف تحليل الخطابوبناء على 

فالسياق االجتماعي خارج الصف له تأثير واسع على ما يحصل في داخل  :البعد االجتماعي:أوالً

يؤثر في بعضه البعض بعالقة  والسياق كل) الخطاب (، فاللغة في االستخدام دراسيةالفصول ال
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   أدناهجدلية، كما في المخطط 

   السياق االجتماعي← يؤثر →اللغة في االستخدام 

  .ي بالحديث عن عدة نقاط مرتبطة بهويرتبط الحديث عن السياق االجتماع

  

  

  : السياسة التعليمية والمناهج المدرسية -

، ا هو مسموح داخل الصف وما هو ممنوع السياسة التعليمية والمناهج المدرسية تخبر المعلم م

  .وبالتالي فالخطاب الصفي يتقيد بهذه السياسة ويتماشى مع المناهج 

  :خلفية المتعلم  -

  .وانب التي تؤثر على داللة اللغة فخصائص المتحدث هي جانب آخر من الج

  تطلعات الجنسين  -

كذلك  قد تؤثر في  كل مسار الخطاب ،، او طريقة االستجابة بين كل نوعمثل العرق او خلفية اللغة

، كر يمضي كثير من وقته خارج البيت، فالذنهم والمجتمعات التي يختلطون بها فيما بياألحاديث

 منهم ينعكس على قرارته ، كما ان طريقة التعامل مع كل فمعظم وقتها في البيتاألنثىبينما 

  .ابه الصفي وفقاً لهذه الخبرات خطخبرات كل منهم وبالتالي على، وبالتالي على الحياتية

  

  :البعد التفاعلي : ثانياً 

   السياق التفاعلي ← يؤثر →اللغة في االستخدام 

: يمكن التنبؤ به ومما  ن هناك سياق تفاعلي ممكن التنبؤ به وهناك سياق ال يمكن التنبؤ به ،إحيث 

هذا النوع  من دون  الطالب، صباح الخير ويجيب للطالب كل يوم ما نقول كثيراًف ،التجاور أزواج

على  يركز المحادثة تحليل في مجال ،محادثة إجراء فإنه سيكون من الصعب، القدرة على التنبؤ من

األساسية الدافعة  واحدة من األدوات ،تفاعل أي ال يتجزأ منكجزء  القدرة على التنبؤ هذه دراسة

) سؤال، على سبيل المثال( بين جزئين تفاعلية سلسلة، الجوار زوج هو، من هذا المنظورتفاعل، لل

 هو سمةهذا باعتراف الجميع، و). جوابا على سبيل المثال( بالنسبة للجزء الثاني التوقعاتوتنتج 

زوج ل القوة مدى  أن يتجاهل، فمن السهل لها وضوح بسببئ ربما، ولكن. في الخطاب واضحة

 .يجب أن يستجيب، وآخر ول شيئايق شخص واحد، وإذا كان التفاعل في يمكن أن يكون الجوار

 قد تم ألنه ببساطة، االستجابة نوع من يشير إلى صمتهم، ال يستجيب إليهالمرسل  حتى لو كان

  . لهاالتفاعل

  

 توقعاتهم ألن عيدون تخطيط الدرس ي المعلمين العديد منف ،ال يمكن التنبؤ به سياق تفاعلية بالنسبة ل
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استجابة غير متوقعة وغير مرغوبة أو  بالصمت إجهاضها تم قد الجوار من بالنسبة للجزء الثاني

  . غير ذلكإلىما و

  

  

  االدارة الفردية :البعد الثالث 

  السياق االجتماعي / السياق التفاعلي ← يؤثر →اللغة في االستخدام 

                                      يؤثر 

   الفردية اإلدارة

مين لتحليل الخطاب لكسب مزيد من السيطرة على التفاعل الصفي هذا البعد بكيفية استخدام المعل

فقد  ولكن يستطيع ان يغير الطريقة التي يتفاعل بها مع الطلبة ،اآلخرين يغير أنفالمعلم ال يستطيع ،

، والتاريخ االجتماعي وتوقعات الناس ، ولكن نستطيع قادرين على تغيير الكتب الدراسيةال نكون 

  .لتي تتفاعل بها في هذه السياقات  نغير الطريقة اأن

 الشخصية أهدافنا تحقيق أو نتائج مرغوبة إلنتاج يعني التحكم بالنفس والقدرة على التصرف فاإلدارة

 1990(والتفاعلي يسيطر علينا بشكل كبيروالمشاريع ، ولكن ال ننسى ان السياق االجتماعي 

,(Rymes.  

 بهيكلية المحتوى يتأثروجي الذي يتوسط الكتاب والمعلم، الخطاب البيداغأن إلى نشير هنا أنوال بد 

في الكتاب ،فالكتاب الذي يتميز ببنية غير محكمة يتيح للمعلم هامشا لتطوير خطاب بيداغوجي 

وعلى عكس . وضوع،وفتح بوابات النقاش والحوار الموإثراءديناميكي يمتاز بالخروج عن النص ، 

لتي تدفع المعلم لتبني خطاب بيداغوجي جامد، فيه تقيد البنية المحكمة في موضوعات الكتاب،ا

  ).Bernstein,1990,1996(بحرفية النص،والتزام صارم في تنفيذ محتواه 

  

 هناك نمطا من الخطاب داخل الصف يدور حول مواضيع معينة ، يحاول المعلم من أنشك وال 

ئدة في التفاعل الصفي ، حيث  السااألنماطولقد تحدث ليمك عن . الطلبة إلى فكرة إيصالخاللها 

كما انه نمط يعزز  السائدة ،األنماط أكثر هو الحوار الثالثي نمط أن)  Lemke,1990(يعتقد ليمك 

علم يبدأ بسؤال الم ويتمثل هذا النمط بان الحوار ، ويتحكم بالمادة والمحتوى ،طتهالمعلم من خالله سل

   ،وهكذا اإلجابةلبة ، ومن ثم يقيم المعلم ، ويجيب من يختاره من الطللطلبة ويختار من يجيب
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`    

  

 المعلم يحضر لبداية الحصة
{Teacher Preparation }  

  )Teacher Question(                           سؤال المعلم : أوال                  

  : منه ويتجزأ                  

  )Teacher call for bids( باإلجابة دعوة المعلم لكي يجيب الطلبة -1

  )Student bid to answer(         لإلجابة دعوة الطلبة وطلبهم - 2                  

  ) Teacher Nomination(      ترشيح المعلم للطالب لكي يجيب- 3                  

  

  ) Student Answer(                           الطالبإجابة: ثانيا                   

  )Teacher Evaluation(            الطالبإلجابةتقييم المعلم :ثالثا                   

  : يتبعها أنويمكن                  

   تقويمأوتعقيب وتوسيع للمادة من قبل المعلم                  

  ) Lemke,1990(نمط الحوار الثالثي:1شكل 

  

ط المفضل لدى معظم ، ووفقا لليميك فانه النمالصفيرغم وجود هذا النمط بشكل كبير في الخطاب 

 هذا النمط يمكن المعلم من السيطرة على أن، حيث يعتقد علماء السيميائية االجتماعية المعلمين

 آخرانه يوجد نمط ومع هذا ف من تغطية المحتوى بسرعة ويسر نسبيين، وتمكنهمجريات الحصة ،

 الكالم ويمكن تسمية هذا النمط كما اسماه ليمك أو  الطالب بالحواربمبادأة يبدأمن التفاعل 

)Lemke,1990  ("و  الطالب هأن، ويختلف هذا النمط عن النمط الثالثي في بحوار الطالب المعلم

، والمعلم في هذه الحالة يجيبه ، وقد يقوم الطالب  ال يعرفهشيء عن الذي يسال المعلم مستفسراً

 يومئ بحركة عدم رضا ويظهر ليميك أو يعيد السؤال أو اإلجابة فقد يقبل:  له  المعلمإجابةبتقييم 

)Lemke,1990 (الهيكلية الرئيسية لهذا النمط.  

 &Cross-Discussion) (Sinclair(ومن أنماط التفاعل الصفي أيضا نمط النقاش المتقطع 

Coulthard,1975(ب ويقوم ، حيث يتم االنتقال إلى هذا النمط عندما يسال المعلم سؤاال للطال

الطالب بالرد ،ثم يعقب على الرد طالب آخر أو طالب آخرين بهدف تصحيح اإلجابة أو تعديلها 

  .،وعلى األغلب يكون التعليق موجها للمعلم
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    )student bid to ask (        طلب الطالب طرح سؤال 

 )Teacher nomination(دعوة المعلم الطالب لطرح سؤال 

  )Student Question (                      سؤال الطالب

 Student Answer)(                          المعلم إجابة  

  )Teacher Check-up(  مرضية اإلجابة كانت إذافحص المعلم ما 

  )Student Response(                 رد فعل الطالب واستجابته 

  

  ) Lemke,1990 ( حوار الطالب المعلم :2شكل 

والحوار  ،نمط الثالثي ،نمط حوار طالب معلمال( المذكورة سابقا الثالثة األنماطل بين  االنتقاإن

، منها ما هو متعلق  )2006وهبة وكشك ،(ة وفق ما ورد في كشك ووهبة يتم باليات عد)المتقاطع 

  .لطالب ومنها ما هو متعلق بالمعلمبا

، باعتباره سياقا بدراسة الخطاب الصفيتماما واسعا شهد العقدان الماضيان اه، فقد ومن جهة أخرى 

الطلبة بوصفه خطابات – دراسة التفاعل بين المعلم إلى ستبس أشارحيث . األفرادللتواصل بين 

 ميهان كما جاء في أصربينما .وحدد اهتمامه بطرح المعرفة اجتماعيا وجعلها متوافرة للطلبة .

ولكنه لم يناقش تطبيقات الفكرة  ، المشاركين للطلبةاألكاديميةكازدن على فكرة التواصل والكفاءة 

 في معظم أهمل األكاديمي المحتوى أن إلى، ريكسون كما جاء في المصدر السابق اأشار،بينما 

  .) Cazden,1986( البحثيةأعماله

أشاروا  لتأسيس مجتمعات الخطاب الصفي العلمي وقد )  Yerrick&Roth ,2005(بيد أن 

  ءات للربط بين اللغة وتعلم العلوم وهي اقترحوا ست مطالبات وادعا

على النجاح في المدرسة مرهون في المقام االول على رغبة والقدرة : المطالبة أو االدعاء االول 

تهم ، فمعظم األطفال فشلوا في المدرسة على المدى البعيد لعدم استطاعالتعامل مع اللغة األكاديمية

  .للتعامل مع اللغة األكاديمية

 االجتماعية وامتالكها باعتبارها مكسب ويكون الطالب األكاديميةاكتساب اللغة :  الثانية المطالبة

  .ول بعض الخسائر مقابل ذلك المكسبعلى استعداد على قب

 لم يتم وضع عباراتها وكلماتها إذا نعرف ماذا تعني اللغة االجتماعية أنال يمكن : المطالبة الثالثة 

  .في خبرات مجسدة 
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الحصول عليها والمحاكاة مع وجهات نظر لمستخدمين   ينطوي حتماًاللغةاكتساب : الرابعة المطالبة 

  للغة في خضم الممارسة 

 في األطفال وجيهة لتشجيع أسبابفهناك :  العلوم إشكالية) العامية (لغة الحياة : المطالبة الخامسة 

  يس اللغة العامية ، ول والطرق العلمية مع الكلماتاألنشطةوقت مبكر للمزاوجة بين 

   واألكاديمية اكتساب اللغة العلمية إشكالية لمحادثة وجهاً لوجه إطاروجود : المطالبة السادسة 

وقد تطرقت الباحثة للحديث حول اللغة العلمية باعتبارها جزء من خطاب صفي موجود او غير 

   !تحليل الخطاب ؟؟، فلماذا موجود في المدرسة العينة ، ولكن اذا عرفنا ماذا يعني الخطاب

 أشار لهذا التحليل، وقد األسبابقد تحدث الكثير من الباحثين ممن تناولوا تحليل الخطاب الصفي 

)Rymes,1990( في نظرهأسباب أربعة أهم إلى  :  

  .تعزز الخبرات المكتسبة من تحليل الخطاب الصفي فهم متبادل بين المعلمين والطلبة: أوالً

درين على فهم االختالفات الخطاب لنفس الفصول الدراسية كان المعلمين قامن خالل تحليل : ثانياً

  .المحلية

 على التحسن وتحسين من خالل تحليل الخطاب لنفس الفصول الدراسية كان المعلمين قادرين: ثالثاً

  .خطابهم الصفي

  .لحياةرسة التدريس والتعليم مدى اي من حب المعلمين ممايزيد التحليل للخطاب الصف: رابعاً

جتها من خالل فقد أشار إلى أربع مجاالت لتطوير المعلم يمكن معال) walsh,2011(أما والش 

 أهم، باعتبار االستجواب هو تحسين استراتيجيات االستجواب- 1 :، وهيتحليل الخطاب الصفي

وو  المهارات صعوبة حتى  بالنسبة للمعلمين ذأكثر، كما انه االستراتيجيات المستخدمة في الصف 

  .ةالخبر

   تواصلية أكثر جعل الخطاب -1

  .تحسين التفاعل وعملية صنع القرار -2

  . التعامل مع تحفظ-3

 خيارات لتسجيل الخطاب الصفي، التسجيالت السمعية والصوتية وتسجيالت أربعهناك كما انه 

فاعل  وسيلة اللتقاط التأسهل السرد، فالتسجيالت الصوتية هي إلى إضافةالفيديو والمالحظة 
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 وجود ضجيج في إلى بالنسبة للصعوبة الرئيسية لهذه الطريقة تعود أما، المنطوق داخل الصف

أكثر من ، ويمكن التغلب على هذه الصعوبة بوضع ة والذي يجعل من الصعب فك الرموزالخلفي

  .اآلخر فان لم يتضح في احدهم يظهر في جهاز تسجيل

ولكنها توفر تمثيل مرئي ، لتسجيل التفاعل الصفي هي وسيلة غير واضحة نسبياًتسجيالت الفيديو 

، ويفضل أن يكون اثنين من الكاميرات لتسجيل كل تفاعل يحدث، والعيب الرئيسي لهذه لما يحدث

، توقع كمن قبل الطالب او المعلمينالطريقة انه قد يكون تدخالً للغاية والنتيجة سلوك غير م

  .ات الجسم وما إلى ذلك بشكل كتابيرك كيفية نسخ اإليماءات وحاألخرىوالمسالة 

، بأنها ال تستطيع تسجيل أخرىأما المالحظة ، فهي سريعة وسهلة للتنظيم ولكن قد تواجه صعوبات 

ون أنهم رأوه وليس  عرضة لالنحياز ويسجلون ما يعتقد، وقد يكون المالحظين أيضاًفاصيلكل الت

، حيث يركز مراقب واحد على حظة المركزةالمال هو أكثر، ولجعل هدف المالحظة ما حدث بالفعل

  .يء لعنصر واحد فقط في التفاعل وتجاهل كل شالتفاصيل

ثمة نهج السرد لمراقبة الفصول الصفية حيث يكتب المراقب سرد وصفي كرواية لما يحدث في 

الصفوف، ومن الواضح بان المشكلة الرئيسية المرتبطة بهذا النهج هو صعوبة تدوين كل تفاصيل 

  .)walsh,2011( بد أن تفوت المراقب لحظات مهمة يحدث في الصفوف،والما 

  :يل هناك عدة مبادئ ينبغي إتباعهاوأيا كان النهج المعتمد في التسج

،  جميع المشاركين قبل بدء التسجيل كتابي منإذنيجب الحصول على  : األخالقية االعتبارات - 

  . هدف التسجيلوإخبارهملدين، وا من الإذن يشمل الحصول على أطفال كانوا وإذا

  .على استخدام التسجيالت، والغرض منها  كم من البيانات؟ وذلك اعتماداً - 

، فال يوجد شئ أكثر أفضل للحصول على تسجيالت اإلجراءات، فيجب اتخاذ جودة الصوت - 

  . من العمل مع تسجيالت ال تسمع اال جزء منها إحباطاً

ين، واذا كان المراقب هو معلم اخر فكيف سيؤثر ذلك على بالمشارك ، وعالقته دور المراقب- 

  . انعدام الموضوعيةأوديناميات الجماعة ، وما هو احتمال التحيز 

وبانتهاء التسجيالت فان الخطوة التالية هي النسخ ، و مصدر القلق الرئيسي فيه هو دقة تمثل الواقع 

   ما يلي اإلمكان ، ولذا فعلى الناسخ ان يراعي  بقدر واألمانة

   كيف يمكنني تسجيل ايماءات خاصة وتعبيرات الوجه وحركات الجسم ؟- 
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   ما هي الوسيلة الصحيحة لتسجيل خطاب مؤكد؟- 

  ك فكيف يمكن تسجيله؟ل هناك تدرج بالصوت؟ وان كان كذل ه- 

  .)Rymes,2011 ( بحاجة لتدوين كل شئ او حتى أي شئ؟ هل انا - 

القرارات ، ولقد تم التحليل في هذه الدراسة محاكاة لطريقة ليمك بعد ذلك يتم تحليل الخطاب واتخاذ 

، ولكن كيف تشكلت المعاني لمعنى العلمي في الخطاب الصفي اإلى للتوصل أعالهالمبينة 

االجتماعية لدى الطالبات من خالل الخطاب الصفي ؟ للتوصل إلجابة هذا السؤال تم تحليل الخطاب 

  سيميائية؟ وهل تختلف عن التأويل ؟تحليالً سيميائياً، فما هي ال

 فردينان دي سويسر أصول اللسانيات أرسى أن علم السيميائيات علم حديث النشأة ، ظهر بعد إن

عريفه  في تاآلراءدت وعة من العلوم المعرفية ، فقد تعدوألنه علم استمد أصوله من مجمالحديثة ،

ا فقد ظهر كمصطلح في اليونان بمعنى  لمعناه لغويبالنسبةاما . وفي تحديد مصطلح دقيق له 

 انه لألحمر ولقد ورد عن عادل الفاخوري في معجم السيميائيات هي علم العالمات ،السيمولوجيا و

والسيميائية والسميوطيقا والسميولوجيا  السيمياء:حصر ما يقرب الستة أصوات دالة للمصطلح هي 

 عبد أما، اللغة العربية إلىة من عدة لغات  نتيجة الترجماألصواتولقد تعددت هذه والرموزية ، 

ومهما اختلفت االراء السالم المسدي وكما ورد في نفس المصدر اختار مصطلح علم العالمات ،

، وجامع في طياته الكثير، وسوسير تبقى السيميائيات علم واسع وشاملوااللفاظ حول السيميائية  

 ،العالمات داخل الحياة االجتماعية دراسة حياة هو من بشر بهذا العلم الجديد الذي ستكون مهمته

الكتابة ومع ايبجدية ان اللغة نسق من العالمات التي تعبر عن االفكار وانها لتقارن بهذا مع " يقول 

في قلب ، ومع الشعائر الرمزية ، واننا نستطيع ان نتصور علماً يدرس حياة العالمات الصم والبكم

  .)2010،االحمر " (الحياة االجتماعية 

 او األحداث التي تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض األنظمةالسيمياء هي دراسة الشفرات وهي 

 هي نفسها أجزاء او نواح من الثقافة األنظمةوهذه . الوحدات بوصفها عالمات تحمل معنى 

ياء هي  ذات طبيعة بيولوجية وفيزيائية ، وحيث ان السيم عرضة لتغيرات ، برغم كونهااإلنسانية

االقتصادية وبالتحليل –دراسة الشفرات واالوساط فال بد لها ان تهتم باليدلوجية والبنى االجتماعية 

  .)1994الغانمي ،(لنفسي وبالشعرية وبنظرية الخطاب ا

وعلى الرغم من المكانة التي تبوأتها السيمائيات، فإنها ال تنفرد بموضوع خاص بها، فهي تهتم بكل 

. جربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه الموضوعات جزءا من سيرورة دالليةما ينتمي إلى الت

فالموضوعات المعزولة، الموجودة خارج مدار نسيج السيموز، ال يمكن أن تشكل منطلقا لفهم الذات 

ذلك أننا ال يمكن أن نتحدث عن سلوك سميائي إال إذا نظرنا إلى الفعل . اإلنسانية أو قول شيء عنها
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رج تجليه المباشر، فما يصدر عن اإلنسان ال ينظر إليه في حرفيته، بل يدرك باعتباره حالة خا

وجود المجتمع ذاته رهين بوجود و. ن ثقافي هو حصيلة لوجود مجتمعإنسانية مندرجة ضمن تسني

فبفضل العالمات استطاع اإلنسان أن يتخلص من اإلدراك الخام، وأن يتخلص من . تجارة للعالمات

  جربة الصافية، وينفلت من ربقة الزمان والمكانالت

وهذا أمر بالغ الوضوح، فالسميوز من حيث الطبيعة والجوهر واحدة، إال أنها، في االشتغال 

فمكونات كل واقعة تقود إلى تحديد نوعية السميوز . والتحقق، تختلف باختالف الوقائع النصية

، كما أن للمسرح والسينما والصورة قواعد إليها فللسرد قواعده وللشعر قواعده. ونوعية اشتغالها

  . تستند من أجل إنتاج دالالتها

  

وفي هذه الحالة فإن إدراك الشيء وتبين معالمه يترادفان مع التسمية، والتسمية هي المدخل الرئيس 

م إلى نقل العالم الخارجي من وضعه األصلي داخل طبيعة غير محددة المعالم، إلى دائرة المفاهي

د اخل اللسان وداخل الذاكرة اإلنسانية، وهذه الذاكرة هي وحدها التي مجردة التي تمنحه موقعا ال

. فاللغة هي التي تمدنا بكل ما نعرفه عن العالم الخارجي. ستقود إلى إنتاج السلوك السميائي وتقعيده

  .إن الذاكرة اإلنسانية هي، في المقام األول، ذاكرة لسانية

  

 إلى السلوك السميائي باعتباره حالة ثقافية تعد نقيضا لكل معطى، طبيعيا كان من هنا يمكن النظر

فالعين مثال تبصر وستظل تبصر إلى ما ال نهاية، لكنها لن تنتج سلوكا رمزيا أي . أم بيولوجيا

والغمز هو اإلشارة بالعين " ( غمز"سميائيا، أما عندما تنتج حركة ويدركها الناس على أنها 

، فإنها ستنزاح عن الفعل البيولوجي لكي تدخل دائرة )جفن كما جاء في لسان العربوالحاجب وال

فال عالقة للغمز بالفعل البيولوجي إال من حيث السند المادي، . الثقافي المسنن اجتماعيا وحضاريا

والداللة كما هو معروف ال تكترث للمادة الحاملة لها، لذا فإن ما يجعل من هذه الحركة سلوكا 

  . )2011موقع سعيد بنكراد،(ينظر إليها باعتبارها فعال رمزيا هو التسنين الثقافي الذي يائياًسيم

  

استنادا إلى هذا التصور يقتضي إنتاج داللة ما استحضار سيرورة تدليلية تقود من أول عنصر إلى 

خالل بنظام آخر عنصر داخل سلسلة من اإلحاالت التي ال يمكن اإلخالل بتتابعها وانتظامها دون اإل

 :تدل إلنني أستطيع التمييز داخلها بين " شجرة " فكلمة : التدليل ذاته 

يتعلق األمر بالمتوالية الصوتية التي نستعين بها من أجل استحضار عالم ذهني، (  أداة للتمثيل - 1

  ).وقد يتعلق األمر بمادة أخرى للتمثيل 
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  ).يا أو متخيال أو قابال للتخيلسواء كان الموضوع واقع(  شيء ما موضوع للتمثيل، - 2

كما يبرر العالقة الموجودة .  العالم الذهني الذي يربط رمزيا بين الموضوع وأداة التمثيل- 3

  .بينهما

إن غياب عنصر من هذه العناصر الثالثة سيؤدي إلى تدميرالعالمة ومن ثم إلى تحجيم قدرتها على 

  .إنتاج داللة ما

  

 تصور نهاية بعينها للنفق التأويلي، فنحن قادرون، مع ذلك، على ورغم ذلك، إذا كنا ال نستطيع

فاألول محدد والنهائي محتمل، والبداية خطوة أما النهاية فدروب تسير في جميع . رسم بداية له

ولهذا يمكن القول إن فعل العالمة مرتبط بنشاطين مختلفين . االتجاهات وبال أفق وال تخوم

 : اآلخرومتكاملين يقود أحدهما إلى 

.  النشاط األول مرتبط بفعل إنتاج الداللة في مستواها األولي، أو مستواها التقريري الحرفي- 1

" النفعية"  للمعنى يتحدد من خالل وجود مادة أولية منها تشتق كل المعاني " وضوعيالم" فالطابع 

 الحالة، فإنها ال فالعالمة تعين وتسمي وتشير، وفي هذه. الموجهة نحو االستجابة لحاجات أولية

أي ما يخص معنى : تتجاوز حدود اإلشارة إلى ما هو معطى من خالل حدود فعل التمثيل ذاته 

  .العالمة ومعنى النص ومعنى الواقعة وذلك ما تقتضيه عناصر التجربة المشتركة

  

لتخلص وبما أن الخروج من دائرة التعيين إلى ما يشكل بحق عالم التأويل بمفهومه الواسع يقتضي ا

وإعادة ترتيب العناصر وتنظيمها وفق عالقات ) اإلحالة األولى ( من مقتضيات اإلحالة المباشرة 

جديدة، فإن الضمانة الوحيدة على سالمة هذه الحركة التدليلية وقدرتها على إنتاج الدالالت المتنوعة 

ود االستجابة للبعد النفعي المرتبط بتجربة حياتية ال تتجاوز حد" الحد األدنى المعنوي"هو وجود هذا 

يمكن بالتأكيد في هذه الحالة التساؤل عن فحوى النفعي ومتى تكون الحاجة نفعية أو مرتبطة ( فيها 

وبعبارة أخرى فإن التأويل ). وهنا أيضا يقتضي األمر تحديد السياق المباشر لفعل العالمة. بلذة

 تبنى على أساسه مجمل المعارف التي )كيفما كان وضعه( الالمتناهي يقتضي وجود مدلول أولي 

  .وهذا ما يقودنا إلى الحركة الثانية ضمن فعل السميوزيس. تنتجها حركة اإلحاالت الالحقة

 النشاط الثاني هو الذي يقذف بالعالمة من موقعها التعييني المباشر، إلى عالم جديد من - 2

ل العالمة، ب ل ما يبدو من ظاهرالدالالت؛ وهذه الدالالت ليست معطاة بطريقة مباشرة من خال

  .نية يشير إلى تجربة ضم
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ومع ذلك، ال وجود لفاصل بين النشاط األول والثاني، فال يمكن تصور واقعة تكتفي بإنتاج داللة 

سابقة ) نص( واحدة خاصة بالتعيين، وبالمثل ال يمكن تصور فعل تأويلي ال يسلم بوجود مادة 

غايات السميوزيسية، المعلنة أو الضمنية، فعل كلي، إن كانت آثاره إن النشاط التأويلي، وفق ال. عنه

فإن عمقه ال تحدده سوى اإلحاالت التي تجعل من أي ) تعيين ما ( المباشرة هي تعيين داللة ما 

حيث ال وجود صالً اقع يمثل أمامنا باعتباره مت فالو. لداللي الالمتناهينسق سميائي بؤرة للتوالد ا

 . )1998بنكراد،( مطلقة لكيانات

.  للعالم الطبيعي وداللة عليه، فإن السنن االجتماعية تنظيم للمجتمع وداللة عليهوإذا كان العلم تنظيماً

. غير أن اإلنسان هو مادة العالمة وحاملها. ودوال هذه السنن هم األفراد أو الجماعات أو العالئق

لحياة االجتماعية لعبة يلعب فيها كل فرد  فا، أي أنه عالمةفهو الدال والمدلول في الوقت نفسه،

ثم إن العالمة االجتماعية في ... األب، العم الوصي، االبن الشاطر، الصديق الوفي: دوره الخاص 

فمن خاللها يعبر . بالمعنى الذي حددنا به هذه اللفظة سابقا'' المشاركة''الغالب هي عالمة دالة على 

  .ة، ومن خاللها كذلك يعلن عن هذا االنتماء ويعينهالفرد عن هويته وانتمائه إلى الجماع

. منطقيا ووجدانيا:  مظهرا مزدوجا -على غرار التجربة العلمية-وتتخذ التجربة االجتماعية 

السياسية واالقتصادية والمؤسسية لتراتيب الجماعة داخل افالعالمات التي تشير إلى موقع الفرد أو 

 أما العالمات التي تعبر عن العواطف والمشاعر التي يحس بها وكيفية تنظيمها، تنتمي إلى المنطق،

  .الفرد أو الجماعة نحو األفراد اآلخرين أو الجماعات األخرى فتتصل بالوجدان

  

إن أول شرط تفرضه الحياة االجتماعية هو معرفة هوية من نتعامل معهم سواء أكانوا أفرادا أم 

  .)1999العماري،(وهذه هي وظيفة الشارات والشعارات. جماعات

 ما يجمع بين هذه المناهج الثالثة هو اعتماد كل  هناك ثالثة مناهج للنقد واإلشارة إلى أنونود 

واحد منها على علم من العلوم االجتماعية، فالنقد االجتماعي يرتكز على السوسولوجيا والنقد النفسي 

وتوجد بين هذه العلوم وبين . يرتكز على علم النفس والنقد السميائي يعتمد على علم العالمات

المناهج المرتبطة بها عالقة تكاملية، ذلك أن علم االجتماع وعلم النفس وعلم اللغة هي في األصل 

علوم متقاربة من بعضها البعض بحيث نجد أن سوسير يربط بينها في التحديد الذي يعطيه 

في حضن الحياة االجتماعية يمكن أن نتصور علما يدرس حياة العالمات : للسميولوجيا، فيقول 

والعلم المقصود هنا هو بالطبع السميولوجيا التي يقدمها مؤسس اللسانيات الحديثة على أنها قادرة 

  .)2000انفي،(على أن تتناول بالدرس كل نظام للعالمات
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  : ثالثة إلى وظيفياً العالمية األنظمةيقسم سوسير و 

  .ء صم وكتابة هيليوغرافيةخطي وهجا ما يعيد صياغة اللغة من تمثيل - 

   العسكرية واإلشارات المرور كإشارات التوجيهات إلبالغ ما يصلح - 

 النوع الذي تناولته هذه ،وهذا بين الجماعات أو األفرادما يصلح سنناً اجتماعية تحدد العالقة بين  - 

  .)2008عياد،(الدراسة

طلبة وتنمية ما وراء المعرفة لدى وبالرغم من أهمية السيمياء في توضيح بناء المعاني لدى ال

إال أن الدراسات التي أشارت إلى السيميائية او استخدمتها )Jaipal,2009(المعلمين كما أشار جابال 

كأداة للتحليل نادرة ، فلم تتوصل الباحثة إال لدراسة واحدة في هذا المجال ، وقد كانت الدراسات 

  .وردت أدناه ت عليه الباحثة كما السابقة وفقاً لما اطلع
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  سابقةالالدراسات . 2.2
، وجد أن نتيجة مراجعة عدد من الدراسات والبحوث التي تناولت استراتيجيات الخطاب الصفي 

 سنوات من المالحظة في أربع لمدة طولية دراسة اثنوغرافية أجرى) Zuengler,2010(زونغلر 

ل تصوير فيديو يحوله لنص مكتوب ويجري مقابالت  حيث كان بعد كأمريكامدرسة ثانوية في 

ماذا يكشف (باستمرار مع الطلبة وقد اختار مدرسة تحتوي على تنوع ثقافي ولغوي ، ليكشف 

 االجتماعية المختلفة وبعد المالحظة ركز بحثه على عالقة  التنشئة) تحليل الخطاب الصفي ؟

  .بنية الخطاب للمتعلمين ب

 عملهم لمشروع أثناءفقد اجروا دراسة )  Baker &Lewis, 2009(  الباحثان بكر ولويسأما

وهدف هذا المشروع هو تنمية ، العلمية من خالل التواصل في الخطاب الصفي العلميالثقافةتعزيز 

 الثقافة العلمية للمعلمين والطلبة حيث تم جمع بيانات حول فهم المعلمين لطبيعة العالقات في العلوم

 بالنسبة للطلبة فقد كانت البيانات متعلقة بقدرتهم على تحليل أما ، تقارير علميةوقدرتهم على كتابة

وقد استخدم الباحثان المالحظات للخطاب الصفي للمعلمين  ووصف مسحي البراهين العلمية 

  .حول مشروع تعزيز الثقافة العلميةلتصورات الطلبة 

معاني في علم األحياء استخدم فيها حول بناء ال)  Jaipal ,2009(وفي دراسة حديثة ل جابال 

ي توضيح بناء المعاني التحليل السيميائي للخطاب الصفي خلص فيها إلى دور التحليل السيميائي ف

، وانه ينمي لما وراء المعرفة لدى المعلمين كذلك ممكن أن يكون إطار تحليلي للباحثين لدى الطلبة

  . العلوم المعاني في تعليم وتعلمالتربويين لتحليل بناء

ومن الدراسات التي درست أيضا دور المعلمين في الخطاب الصفي دراسة لوالشو وانتوني 

Walshow&Anthony,2008 )  (كذلك  نوعية الخطاب الصفي السائد في صفوف ت رصدلتيا 

لمين من ، والنتائج المرجوة للمتعية التي تؤدي إلى تحسين المشاركةالرياضيات والتوجهات التربو

  . الفئات االجتماعيةمختلف

يع المشاركة بين الطالب انت دراستها في الخطاب الصفي وتوزكفقد )  Kelly,2007(كيلي أما 

حيث قامت بتقييم الصفوف خالل  ، منخفضي التحصيل الطلبة وذلك من دافع حل مشاكل مشاركة

خطاب الصفي ، مشاركة في الشاركة الطالبجلسات األسئلة واألجوبة والحظت اثنين من أشكال م

، وأشارت إلى أن تعليمات الحوار ليس  لطالب في الصف وواجباته المنزليةوالشكل اآلخر جهد ا

  .اركة بين الطلبة في الخطاب الصفيلها أي تأثير على توزيع المش
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عمل دراسة حالة لطلبة في سن السابعة والثامنة حول خطابهم عن )Davis,2007(ديفز  أما 

، خطاب الطالب من الطبقة العاملة حيث كان مستوى  خطابين مختلفيناءة حيث قارن بينالقر

 تلك ، وقد كانت الوسطى وكانت قراءة بمستوى عالي الطبقةاآلخرالقراءة لديهم متدني والخطاب 

 ضرورة المزج بين الطبقتين الن طبيعة الخطاب إلى وأشار، الطبقتين تحتوي على الجنسين

  .سات الطلبة الصفيةا يؤثر في ممارالموجه لكل منهم

 ركزت في دراستها على المرحلة الوسطى من التعليم فقد ) Cullcan,2007(كولكان بالنسبة ل

 إما، حيث يظهر ذلك من خالل تغير التحصيل لدى الطلبة تبارها مرحلة حاسمة على حد قولهاباع

 لتحسين نتائج  ضرورة مالحظة وتحليل الخطاب البيداغوجيإلى وأشارت االرتفاع ، أوبالتدني 

لمشكلة بدال من  من برامج الثقافة العلمية والمناهج فاقمت ا كثيراًأن تقدمهم خاصة وتسريعالطلبة 

  . تقليلها على حد قولهاأوحلها 

 ومعرفة األجنبية حول الخطاب الصفي في اللغة فقد خصصها)Lacorte,2005( ليكورت دراسة

 التفاعلية داخل الصف تدعم واألنشطة التواصل أن دراسته وأشار فيالمعلمين وخبرتهم فيه ، 

 تولد عمق اكبر لدى المعلمين في فهم إذاوتعزز اكتساب لغة ثانية ويكون الخطاب له فائدة اكبر 

 معتقدات المعلم ومعرفته تنعكس على أنالظروف التربوية التي تؤثر في الخطاب الصفي حيث 

 المعلمين الدرس وكيفية انتقالهم من مرحلة إدارة خطابه الصفي ولذا فقد ركز دراسته النوعية على

  . لهالخطاب الصفي مع تحليل أخرى إلى

التي )Puffer,2004(بفر ومن الدراسات ذات العالقة بالخطاب الصفي في اللغة األجنبية دراسة 

توجيهات في تكامل : تفاوض المعاني الشخصية في الخطاب الصفي الطبيعي (كان عنوانها 

، حيث تم التحليل أجنبية وقد ركز بذلك على بيئات التعلم للغة )لغة في الصفوفالمحتوى وال

 عدم إلى أشارالنوعي من الخطاب الموجه في ست دروس في مدارس ثانوية عليا نمساوية ،حيث 

  . في سلوكهم وخطابهم وذلك وفقا لهدفهمأحيانا )مراوغتهم (صدق الطلبة

قدي للخطاب السائد في صفوف العلوم  في مدرسة  أجرت تحليل ن)Hanrahan,2003(هانرهان 

، والسلطة السائدة في الخطاب الصفيثانوية في استراليا لدراسة اتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم  

وذلك من خالل مقارنة خطابات مختلفة في صفوف مختلفة في دروس العلوم وأشارت أ ن هناك 

لخطاب السائد في الصفوف ، وأشارت إلى أن إصالح ارتباط بين توجه الطلبة نحو تعلم  العلوم وا

ى ضرورة التطوير المهني المنهاج يجب أن يالزمه تغييرات  واضحة في الخطاب التربوي  وال

  .للمعلمين
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درست فيها دور الخطاب الصفي في التحصيل ) White,2003(وفي دراسة أخرى لوايت

األسلوب النوعي فيها، حيث استخدمت الرياضي لطالب من بيئات مختلفة حيث تبنت الباحثة  

المالحظة والتسجيل الصوتي كأدوات لجمع البيانات في شعبتين للصف الثالث ومقارنة مع اثنين 

من المدرسين، أشارت الباحثة إلى دور الخطاب الصفي في بناء المعاني لدى الطلبة وتنمية المنطق 

، وقد أشارت الباحثة إلى أربع محاور ياضين في تحفيز تفكير الطلبة الرلديهم كذلك دور المعلمي

في هذه الدراسة رصدتها خالل الدراسة وهي تقييم أفكار الطلبة واستكشاف إجاباتهم وإدماج 

  .لهم وتشجيع اتصال الطالب بالطالبالمعرفة السابقة 

كيف تساهم األنشطة األكاديمية ( في دراسة له لإلجابة على سؤاله )  Aulls,2002( أما اولز 

اتبع فيها دراسة حالة لطالب في صف التاريخ وجمع ) والخطاب الصفي في تشكل التعلم والتعليم 

  .البيانات بالمالحظة والمقابلة

حيث قام بتحليل الخطاب الصفي بشكل نقدي ليقارن خطاب )Baxter,2002(في دراسة لباكستر 

 مدرسة ثانوية في حصص يالطالبات مع خطاب الطالب وعالقات القوة بين المتخاطبين وذلك ف

 قوة وفعالية في الخطاب الصفي منى الطالبات أكثر الطالب هم أنوقد كشفت دراسته  ،االنجليزي

  . تعرض الطالبات للضربإلىوقد ارجع السبب في ذلك 

 مهم في  مناقشات الطلبة في حصص الرياضيات عاملأن إلى)   (Mcnair,2001ماكنير فيما أشار

 انه إلى وأضاف ، األفكار المناقشات الجيدة تزود بفرصة لتطوير أن، والى طلبةتحديد نتائج تعلم ال

الموضوع (ليس كل النقاشات تنتج هذه الفرص التعليمية ، ومن خالل دراسته ناقش ثالث بنيات 

 استخدام هذا التحليل والتوصيف للخطاب الصفي لزيادة احتمال إمكانيةوالى  ) واإلطاروالغرض 

  .ت تعلم الرياضيا

 لهما حول تطوير في ورقة بحثية و)Simpson&Clancey,2001(سيمبسون وكالنسي أما 

 الوقت الالزم والفرص إعطاء ضرورة إلى أشارا  الثقافة العلمية للمتعلمين إلحياءالخطاب الصفي 

طوير الخطاب الصفي لالستكشاف والتعامل مع الخطاب الصفي لتحقيق تطلعات المدرسة وت

 معنى أيضا واستقبالها فهي وإبداعها الخطاب كما انه لصنع المعاني أن أضافاا ، كمللمتعلمين

 للبشر ولحياتهم كظاهرة اجتماعية وثقافية ومن هنا تنبثق األساسيالنشاط والتفاعل كما انه المعنى 

  . بحثهمأهمية

هي الدراسة الوحيدة من  Buzzelli& Johnston,2001 ),(وكانت دراسة بازلي وجونستون 

لدراسات التي راجعتها الباحثة التي تبحث في العالقة بين القوة والسلطة واألخالق في الخطاب ا

الصفي، حيث أشار الباحثان أن األبحاث أثبتت على نحو مقنع أن التدريس ينطوي على عالقات 
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غير متكافئة ونتيجة لذلك توجه الباحثان لتحليل مقتطفات من بنية النشاط في الصف الثالث في 

الواليات المتحدة حيث أشارا أن معضالت السلطة قد تحل من خالل التوأمة بين الخطاب التنظيمي 

والخطاب التعليمي واللذان يعكسان التوأمة بين السلطة واألخالق ، وبالتالي تعطي فهم أعمق للبعد 

ة المعلم األخالقي في الخطاب الصفي ،ومن أهم نتائجهم التي استخلصوها في هذه الدراسة أن سلط

  .أثرت على وعي الطالب  بنتائج كتاباتهم وفي تعبيرهم 

 تختلف عن الدراسات )Blanton,Berenson&Norwood,2001(دراسة بالنتون واخرون كانت 

 حيث قامت الباحثات بتطبيقها على المعلمين المتدربين في معهد كامبردج ، وذلك خالل األخرى

لرصد الخطاب الصفي في الصفوف لمعلمي الرياضيات  كأداةتدريبهم حيث استخدمت المالحظة 

وا بنموذج تقليدي حيث بدأالمحتملين ودور الخطاب الصفي في تنمية المعلم خالل تدريس الطلبة ، 

 الطلبة أفكار عصف ذهني وحوار يتمركز حول الطلبة ،قوة وتنوع إثارة المعلومات ثم إلعطاء

  .ن المتدربين عملت على تحوالت مبكرة في ممارسات المعلمي

نجليزية  استعمل االلغة ال  فيول درسح )Pennington,1999(بنينجتون بينما كانت دراسة

 المدارس الثانوية في هونغ كونغ من قبل معلم صيني وسع إحدىلتطوير الخطاب الصفي في 

حيث اعد النص بحيث تظهر رس لتطوير الخطاب الصفي ،دوفصل في المسائل المطروحة في ال

، حيث كان ثالث اطر للتفاعل فيه االنجليزية والكانتونية كات المختلفة بلغتين مختلفتين المشار

 لمقدمة الدرس شارك فيه المعلم وطالبين فقط األدوار االول يتمثل في نشاط لعب اإلطار)الدرس (

هدف  بآخرين هو مشاركة المعلم مع طالب اآلخر واإلطار وتستخدم فيه اللغة االنجليزية فقط ،،معه

 التعليق إطار الثالث هو حفظ الدرس وباستخدام اللغة الكانتونية  بجانب اللغة االنجليزية ،أما اإلطار

  .وباللغة الكانتونية فقط التقييمي النهائي من قبل الطالب فقط دون مشاركة المعلم 

على  تركز أنها الدراسات السابقة التي تتعلق بالخطاب الصفي على ) Todd,1998(تود ونقد 

أساس تحليل على –المضمون  (الخطاب الصفي على حساب المضمون ، ولذا كانت دراسته بعنوان 

تشكل شبكات ،بحيث  هناك عالقة بين الكلمات المفتاحية أن إلى فيها أشارالتي )ب الصفي الخطا

ليل الداللية يمكن رسم على شكل تخطيطي من القمة للقاعدة وذلك بعد تحديد الموضوع ،ثم قام بتح

 بنية المحتوى في أهمية صفوف الجامعات التايالندية لدراسة إحدىمقتطف من الخطاب الصفي في 

فعالية الخطاب ،خاصة ما يرتبط بالتفسيرات والتحليل ، واستنتج ان فهم  الموضوع تحدد بنية 

  .الخطاب الصفي 

 السائدة في معظم أجرى دراسة نوعية حول أنماط الخطابات الصفيةفقد ) lemke,1990(ليمكأما 

 في ثالث مدارس أساسية في أستراليا وعلى مدار سنة  صفوف العلوم، وذلك بمالحظة الصفوف
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وأظهرت نتائج . كاملة، حيث كان نمط الخطاب السائد في معظم المدارس هو الخطاب االنفرادي

هج الذي يؤكد الدراسة وجود عائق واضح أمام إتقان مادة العلوم في تلك المدارس، متمثالً بالمن

بشكل كبير على القراءة واالستماع دون ممارسة الحديث والكتابة،، حيث حد بدوره من أنماط 

التواصل الفعال في الغرفة الصفية، وأن الطلبة الذين تمتعوا بامتيازات اجتماعية وخلفيات لغوية هم 

   . فقط الذين أتقنوا محتوى المادة العلمية 

اعتماداً على خبرته في المدارس األساسية والثانوية في استراليا ) lemke,1990(ليمك وقد وجد 

لدى تحليله عدداً كبيراً من الجلسات الصفية المصورة أثناء تدريس العلوم في عدة سنوات متتالية 

ولنفس الطلبة، أن الطلبة الذين ال يشاركون في أحاديث العلوم كانوا غير قادرين على استيعاب 

 وكانت حصيلتهم من المفاهيم العلمية قليلة مقارنة مع أقرانهم الذين كانوا محتوى ما يدرسونه

   . يتواصلون مع معلمهم في األحاديث

قاما بتحليل الخطاب الصفي في فقد ) Greenleaf&Freedman,1993(قرينليف وفريدمان أما 

 كان حصص االنجليزي للصف التاسع خالل مساعدة المعلم طالبه كتابة نص مسرحي صغير ،

 التربوية للمعلم األهداف بما في ذلك للتفاعل المعرفي األساسهدف تحليل الخطاب هو الكشف عن 

والمهارات المعرفية الالزمة لمشاركة الطلبة في النشاط ، كما كشف التحليل عن استراتيجيات 

  . وموقف الطلبة نحو التعلم المهمة إنهاءالطلبة في 

تحدث فيه ،التقدم واآلفاق :  بالخطاب الصفي )Sinclair,1987(سينكلير وحيث اختصت دراسة 

 التعلم وإجراءات األهداف،ولتحقيق تربوية ، دراسة الخطاب الصفي واللغة  للمشاكل الأهميةعن 

، كما تحدث عن وأنواعهوالتعليم، ومن هنا انطلق الباحث للحديث في خصائص الخطاب الصفي 

  .تعلم الخطاب الصفي كلغة في الصف واللغة وال

دراسة نوعية هدفت إلى تحديد نوعية الخطاب الصفي السائد في ) 2005(الهرمزي وأجرت 

دروس العلوم لدى صفوف المرحلة األساسية وعالقتها باستيعاب الطالبات للمفاهيم العلمية وطبيعة 

 شاركت فيها أربع معلمات بمؤهالت علمية وسنوات خبرة مختلفة في مدرسة خاصة للبنات. العلم

طالبة في الصف الخامس ) 118(في مدينة عمان وطالباتهن في أربعة صفوف أساسية بلغ عددهن 

  .األساسي وحتى الصف الثامن األساسي

 وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المالحظات الصفية لجمع المعلومات عن استيعاب     

بيعة العلم لجمع المعلومات عن فهم  مفتوحة النهاية حول طواستبانهالطالبات للمفاهيم العلمية، 

 وأما المالحظات الصفية فقد تم تسجيلها بالصورة المرئية والصوتية  .الطالبات لطبيعة العلم

  ) Lemke,1990(ليمكوحللت المالحظات الصفية باستخدام التصنيف الذي وضعه ) الفيديو (
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ف الخامس كان حوارياً حيث  أظهرت نتائج الدراسة أن نمط الخطاب الصفي السائد في الص   

واالختيار والتعديل والتكافؤ ) سؤال واستجابة(كانت إستراتيجية الحوار الثالثي وسلسلة أسئلة المعلم 

أما . والمقارنة وبناء االرتباط من االستراتيجيات المسيطرة على الخطاب بين المعلمة والطالبات

 قصصياً، فقد دمجت استراتيجيات –رياً عن نمط الخطاب السائد في الصف السادس فقد كان حوا

 –وبالنسبة للصف السابع فقد كان حوارياً .  والتعلم التعاوني السرد القصصي وسلسلة أسئلة المعلم

. استكشافياً، فقد ظهرت فيه إستراتيجية أسئلة المعلم وبناء االرتباط، باإلضافة إلى إعادة السياقية

، فقد استخدمت )الخطاب االنفرادي(ن طابع المونولوج وقد أخذ الخطاب السائد في الصف الثام

المعلمة استراتيجيات سرد المعلومات واإلعادة والتكرار مع التنويع، وفي بعض األحيان كانت 

  .تظهر إستراتيجية االختيار والتعديل

 والفريدة التي تتناول األولىهي الدراسة )  2006( وهبة وكشك أجرياهاوكانت الدراسة التي 

 حيث تناولت هذه الدراسة النوعية –على حد علم الباحثة –طاب الصفي في مدرسة فلسطينية الخ

 في األفرادبناء دراسة المنهاج الفلسطيني من منظور اجتماعي وثقافي ، حيث ركزت على كيفية 

وكيف يفهم هذا السياق ويستوعب ؟، وكيفية فهم المدرسة المعاني المتعلقة بسياق اجتماعي خاص ، 

طلبة والمعلمين للمناهج الجديدة ،وكيف يتفاعلون الطلبة والمعلمين في ظل هذه المناهج؟وكيف ال

  .بنى المعرفة بالمحتوى لدى الطالبيتفاعلون مع المحتوى وبالتالي كيف ت

الباحثان التحليل السيميائي االجتماعي للمشاهد التي الحظوها وربطها بالتحليالت حيث وظف 

  .الجتماعية خارج غرفة الصفعناصر اوالبيانات لل

 الثقافة االجتماعية لهذه المدرسة ليست مجرد انعكاسات لقوى بنائية أن إلىحيث خلصت الدراسة 

 أنكما خارج المدرسة ، بل هي نظام للمعاني التي تتوسط البناءات االجتماعية واألفعال اإلنسانية، 

هم وممارساتهم ، كما ظهرت في الدراسة العناصر البشرية داخل المدرسة هم صانعون لمعاني أفعال

، وان هذا الفهم للغة يساعد في الكشف عن ديناميكية التفاعل )ممكنات المعاني(أهمية اللغة كأنظمة 

  .داخل الصف والمعاني المتشكلة

يل  الحوارية في تحلباألنماطفيما يتعلق ) Lemke,1990 (كما اعتمد  الباحثان على مقاربة ليميك 

  . المعاني داخل الصفكيفية بناء

إلى استقصاء أثر تدريس العلوم الطبيعية هدفت  ) 2007 (إبراهيم أجراهاوفي دراسة تجريبية 

باستخدام استراتيجيات الخطاب الصفي في تنمية مستوى التواصل الكتابي مع المادة العلمية 

 طبق الدراسة على عينة واكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في األردن، حيث

 ثالث مجموعات  إلى، حيث قسمها  وطالبة في كلية العلوم التربوية طالب116مقصودة مكونة من 
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، حيث توصلت الدراسة إلى وجود تدرس باستخدام الخطاب المفرد والحواري وطريقة المحاضرة 

  .اب الحواريفرق في مستوى التواصل الكتابي في المجموعات لصالح الخط

  

  تعقيب على الدراسات السابقة . 3.2

 التي تناولت موضوع الخطاب الصفي وفي المقابل فالدراسات العربية األجنبيةكثيرة هي الدراسات 

 ذلك وبعد اطالع الباحثة على ما وقع بين يديها من دراسات تتعلق بذات الموضوع ورغمشحيحة، 

 أي عالقته باكتساب األجنبيةباللغة ) الخطاب الصفي ( كثيرا ما ربط هذا الموضوع أن،فقد وجدت 

او درس الخطاب الصفي وعالقته ببعض المتغيرات في صفوف اللغة االجنبية ،  ،األجنبيةاللغة 

بعضهم تناول الخطاب الصفي وربطه ببعض متغيرات كالجنس او التنشئة االجتماعية ،بعضهم 

 الصفي ، كانت دراساتهم درس الطالب في الخطاب الصفي واخرين درسوا المعلم في الخطاب

معظمها نوعية والقليل منها تجريبية، اذ ان طبيعة الموضوع تفرض على الباحث المالحظة 

والمشاركة لرصد بياناته ومع ذلك علق احد الباحثين ان حتى مالحظاته تحتوي نسبة خطأ كبيرة 

 عالقة الخطاب الصفي  من الباحثين من تناولبة يراوغون اثناء مالحظته لهم، النه الحظ ان الطل

بالسلطة واالخالق ، جمبع الدراسات بال استثناء التي  باكتساب المفاهيم العلمية ،وهناك من ربطه

درستها الباحثة تناولت عالقة الخطاب الصفي بالجانب االجتماعي او الجانب العلمي ، لم يكن هناك 

اول تشكل المعنى العلمي في ضوء  دراسة تبحث الجانبين معا ، من هنا ارتأت الباحثة ان تتنأي

 نظرت أنهاالخطاب الصفي واستنباط المعنى االجتماعي من خالل التحليل السيميائي للخطاب ، كما 

 أنها إلى باإلضافةهم عينة الدراسة باعتبارهم محور الخطاب الصفي ،   كال الطالب والمعلم أن إلى

  .ليا كعينة دراسة العاألساسيةشملت جميع المرحلة 

  : النقاط التي جاءت في الدراسات السابقة أهمولكن ال بد من استخالص  

في توضيح بناء المعاني لدى الطلبة ، وانه ينمي لما وراء المعرفة لدى دور تحليل السيميائي لل 

ليم وتعلم المعلمين كذلك ممكن أن يكون إطار تحليلي للباحثين التربويين لتحليل بناء المعاني في تع

  ) (Jaipal ,2009 .العلوم

 . تعليمات الحوار ليس لها أي تأثير على توزيع المشاركة بين الطلبة في الخطاب الصفي -  

)Kelly,2007 (  

 ضرورة المزج بين الطبقتين الن طبيعة الخطاب الموجه لكل منهما يؤثر في ممارسات الطلبة -  

  .)Davis,2007(الصفية
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لصف تدعم وتعزز اكتساب لغة ثانية ويكون الخطاب له  أن التواصل واألنشطة التفاعلية داخل ا- 

فائدة اكبر إذا تولد عمق اكبر لدى المعلمين في فهم الظروف التربوية التي تؤثر في الخطاب 

  )Lacorte,2005(الصفي حيث أن معتقدات المعلم ومعرفته تنعكس على خطابه الصفي

طاب السائد في الصفوف ، وأشارت إلى أن هناك ارتباط بين توجه الطلبة نحو تعلم  العلوم والخ - 

إصالح المنهاج يجب أن يالزمه تغييرات  واضحة في الخطاب التربوي  والى ضرورة التطوير 

  )Hanrahan,2003(المهني للمعلمين

  )Baxter,2002(الطالبات قوة وفعالية في الخطاب الصفي من  الطالب هم أكثر  - 

، والى أن  مهم في تحديد نتائج تعلم الطلبةعامل مناقشات الطلبة في حصص الرياضيات  - 

  ) (Mcnair,2001 .يدة تزود بفرصة لتطوير األفكارالمناقشات الج

 ضرورة إعطاء الوقت الالزم والفرص لالستكشاف والتعامل مع الخطاب الصفي لتحقيق تطلعات - 

عاني وإبداعها أن الخطاب كما انه لصنع الم، كما خطاب الصفي للمتعلمينالمدرسة وتطوير ال

  )Simpson&Clancey,2001. (لتفاعل واستقبالها فهي أيضا معنى النشاط وا

 معضالت السلطة قد تحل من خالل لك لذ التدريس ينطوي على عالقات غير متكافئة ونتيجة  - 

، السلطة واألخالقالتوأمة بين الخطاب التنظيمي والخطاب التعليمي واللذان يعكسان التوأمة بين 

  Buzzelli& Johnston,2001 ), (.في الخطاب الصفيالي تعطي فهم أعمق للبعد األخالقي وبالت

  )Todd,1998( فهم  الموضوع تحدد بنية الخطاب الصفي - 

  ). Lemke,1990(تركيب النشاط والمحتوى : للخطاب الصفي عنصران - 
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  :ثالالفصل الث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 الخطاب الصفي السائد في حصص العلوم من الصف إلى معرفة نوعية  تهدف هذه الدراسة نوعية 

،  العلمية واالجتماعية لدى الطلبةوفهم لتشكل المعاني العاشر في مديرية جنوب الخليل إلىالسادس 

 ادواتها في جمع البيانات المشاركات في الدراسة ولى وصفواشتمل هذا الفصل ع

  : الدراسةعينة 

،وذلك النها تمثل جزء من نظام تعليمي مركزي ،فجميع المدارس في  العينة قصديةاختيرت

فلسطين تخضع لنفس السياسة التربوية سواء من ناحية منهاج او قوانين ، كما ان طبيعة 

 لقصدي للعينة،ولذا فقدالمنهج وكونه نوعي وطبيعة االدوات تفرض على الباحث االختيار ا

 وهي ،ث معلمات في مدرسة اشبيلية للبنات في مدينة الظاهرية  ثالعلى  العينة اشتملت

 بلغ أساسية صفوف أربعة في تابعة لمديرية جنوب الخليل، وطالباتهنمدرسة حكومية 

ويبين    األساسي حتى الصف العاشر األساسيمن الصف السادس   طالبة 131 عددهن

خصائصهن التعليمية للمعلمات المشاركات من سنوات خبرة، ومؤهل علمي، ): 1(الجدول 

  . الطالبات في صفوفهنأعدادكما يبين 
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  .المشاركات في الدراسة من طالبات ومعلمات ومؤهالتهن وخبراتهن ) : 1(الجدول 

  عدد الطالبات  الصف  المؤهل العلمي  سنوات الخبرة  المعلمة

  السابع بكالوريوس فيزياء  13  1

  العاشر

44  

42  

  43  السادس بكالوريوس كيمياء  8  2

  42  الثامن  بكالوريوس أحياء  10  3

  

  : متغيرات الدراسة. 2.3

  : المتغيرات المستقلة

  )بنية النشاط والبنية الموضوعاتية ( نوعية الخطاب الصفي - 

   : المتغيرات التابعة

  . العلمية واالجتماعية  فهم تشكل المعاني- 

    : ات الدراسةأدو. 3.3

، كما استخدمت في دراستهاكمصادر لجمع المعلومات اعتمدت الباحثة  على المالحظات الصفية 

ستخدمت السيميائية وا فهم الطالبات للمفاهيم العلمية ،  لجمع المعلومات عنكأداةالخريطة المفاهيمية 

   :أداة لكل وصفي ما يلل االجتماعي داخل الصف، وفياالجتماعية لدراسة المعنى من وراء الفع

صوتية وقد تحتوي ال–تم تسجيل المالحظات الصفية بالصورة المرئية  :صفية المالحظات ال -

على معلومات مثل عدد الطلبة الحضور ،  )  lemke,1990(، كما أشار ليمك سجالت المالحظات

ية والمعروضة أثناء أسماء الطالبات المتحدثات ، البنود المكتوبة على السبورة ، األشياء المرئ

الدرس ، توزيع المعلم للوقت ، حركة المعلم داخل الصف ، مالحظات عن تفاعل الطلبة مع الدرس 

  .واألحداث الصفية 

 بطريقة األشياء مصدر غني بالبيانات حول ما يحدث في الصفوف ، ويسمح برؤية األسلوبوهذا 

حظة ما يحدث فعال في الصفوف ومال مختلفة ،ويوفر فرصا للباحث لمراجعة تفاعل الصف،

فهو يدعم صدق المالحظات للظاهرة قيد البحث من جهة ،ويوفر فرصا للمراجعة :،ويخدم غرضين 
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،وبهذه الطريقة ) Regan-Smith,1996 (أخرى لكل من الباحث والمعلم والطالب من جهة والتأمل

 والمدة والدروس صفوفيبين ال )2(دول والج تمت المالحظات الصفية للمشاركات في الدراسة،

  .الزمنية عند كل معلمة

  

  

  منية للمشاهدةزالصفوف والدروس والمدة ال): 2(الجدول 

  المدة    الدرس  الصف

  )األمالح ،النفط (فصل الثروات الطبيعية  السادس

  الكهرباء الساكنة (فصل 

  

  التقانة الحيوية +تمدد المواد  السابع

  ) فيها األخيلة ،صفات أنواعها(فصل المرايا  الثامن

حل أسئلة قاعدة ارخميدس ،تطبيقات على قاعدة   العاشر

  ارخميدس

كانت فترة المشاهدة ما بين 

 11/5/2011 إلى 10/4/2011

ل وكان الحضور وفقا للجدو

 حصة 20الدراسي ، بواقع 

  صفية 

  

معلمة في وفي هذه الدراسة ركزت المالحظات الصفية على االستراتيجيات المستخدمة من جانب ال

تركيب النشاط ،وتطوير المحتوى في الخطاب الصفي ، وتعليم المفهوم ،وحللت المالحظات الصفية 

،ورسمت مخططات لعدد من الدروس لكل معلمة بالطريقة )الثيماتي (باستخدام التحليل الموضوعي 

الملحق  .وىنفسها المتبعة عند لمكي ،واستخدمت عالقات داللة للربط بين مفردات الموضوع للمحت

  .يبين الحصص الصفية )1(

 قامت للمحتوى، )يماتيالث(تركيب النشاط والنمط الموضوعي : ولتحليل الخطاب الصفي بعنصريه 

  :الباحثة بما يلي

مشاهدة الدروس والجلسات الصفية جميعها ،وتدوين محتوى التسجيالت المرئية والمسموعة بكل * 

 للطالبة أشيريكن من السهل معرفة اسم الطالبة المتحدثة ،لذلك  ،وبلغة المعلمة والطالبة ، لم أمانة

" طالبات "، كما كتبت " م " للمعلمة بـوأشير، وباسمها االول حين يذكر ، " ط"المتحدثة بحرف 

  . جماعية من عدة طالبات إجابة إلىلتشير 

  .ي للمحتوى  دروس كاملة لكل معلمة لتحليلها لرسم النمط الموضوعأربع أواختيار ثالثة * 

قراءة كل درس وفقا للتسلسل الرقمي لتحديد االستراتيجيات المستخدمة من جانب المعلمة في * 

  ). Lemke,1990(نمط النشاط والنمط الموضوعي بنفس أسلوب ليمك 

 مفردات الموضوع والعالقة بينها من قبل الباحثة  قراءة الدروس من جديد لتحديدأعيدت* 
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  .ة والمعلمات  في المدرس

 الواردة في خطاب المعلمة ،رسمت الموضوعبعد تحديد العالقات الداللية بين مفردات * 

المخططات لبيان شبكة العالقات الداللية بين مفردات الموضوع التي تعطي معنى المحتوى او 

  .النمط الموضوعي

 ول، من انتهاء التحليل األأسبوعين تحليل الخطاب الصفي، ورسمت المخططات بعد أعيد* 

 التحليل يمتاز بدرجة عالية من أنمما يعني % 92وقورنت نتائج التحليلين، فكان توافق بنسبة 

  .الثبات 

عرضت المالحق الخاصة بتحليل الخطاب ، ومخططات النمط الموضوعي على المعلمات * 

المشاركات ، كما عرضت على مشرفين تربويين ، وعلى باحثين في نفس الموضوع لقراءتها 

 في المخططات الموضوعية ، لضمان الثبات إليها التعديالت المشار وأجريت فيها ، الرأي اءوإبد

  .البينشخصي 

  الخريطة المفاهيمية: ثانياً

 لقياس فهم الطالبات للمفاهيم العلمية التي وردت في الخطاب الصفي ،حيث  استخدمتها الباحثة أداة

 مستخدمة مجموعة من المفاهيم ،وقد وسعت طلب من طالبات كل مجموعة بناء خريطة مفاهيمية

 مفاهيم جديدة وربطها مع المفاهيم السابقة ، كما سجلت جلسات بناء الخريطة بإضافةهذه الخرائط 

   الفيديو ،شريطالمفاهيمية على 

  : وفيما يلي خطوات تحليل البيانات المجمعة من الخرائط المفاهيمية 

روابط الصحيحة وغير الصحيحة عند الطالبات ، كما  لتحديد الالمفاهيمية الخرائط صححت* 

  . الموضوعية  كمعيار لتصحيح للخرائط المفاهيمية األنماط اعتمدت

 المسجلة بالصوت والصورة لجلسات الخريطة المفاهيمية ،واستخدم األشرطة إلىتم االستماع * 

  .التحليل الموضوعي لتحليل خطاب المجموعة 

أن  المفاهيمية مع نتائج تحليل النمط الموضوعي للمجموعات فوجد تم مقارنة تصحيح الخريطة* 

% 80، وطالبات الثامن %74، اما طالبات السابع %73التطابق لدى طالبات الصف السادس هو 

  % .71،اما طالبات الصف العاشر فكان 

ين  ، وقورنت النتائج ، فوجد تطابق كبير بيح الخرائط المفاهيمية بعد أسبوعين تصحأعيد* 

   . االول والثاني ، وهذا يعني ثبات تحليل الباحثةالتصحيح

  

  :  السيميائية االجتماعية -

ووفقا لما ورد في  ، )2010 ،األحمر( هي العلم الذي يدرس العالماتالسيميائيات عند الغربيين

 نساناإلتساؤالت تخص الطريقة التي ينتج بها مصدر على لسان سعيد بنكراد أن السيميائيات نفس ال
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  . الطريقة التي يستهلك بها هذه المعاني أيضاسلوكاته أي معانيه ،وهي 

 اللغة للوقوف على إلى تلجأ أن إال انه ال يمكن للسيمولوجيا أن حنون وفي ذات المصدر ذكر أما

 تمدنا  بالمعاني والمدلوالت ، فنموذج المعاني في ألنها  نموذجاً للسيمولوجيافاللغة ،األشياءداللة 

سيمولوجيا نموذج لساني ،فاللغة تشكل النص وحاملة ألفكاره ومعبرة عن دالالته ، وهي الشكل ال

  . الذي يغلف المعنى

ليس الوصول الى   عصام كامل فقد ورد عنه في نفس المصدر ان المهم في التحليل السيميائي أما

  .ا قاله ها النص مالمعنى الحقيقي الذي يكشف عنه النص ، بل الكيفية التي قال ب

ة المستعملة في الظروف  تحليل الخطاب يركز على بنى اللغة المحكيأنوالجدير بالذكر هنا 

  . )2010 ،األحمر(الطبيعية

 االجتماعية السيميائيةوضعت وبناء على ما سبق وعلى دراسات الباحثة في هذا الموضوع فقد 

  . الستنباط المعنى االجتماعي في الخطاب الصفيكأداة

 الحصص أثناءصد اكبر قدر من العالمات ومعانيها في السياق االجتماعي الصفي حيث تم ر

  .الدراسية 

  

 تفسيرية أخطاء بشكل عشوائي وذلك لتجنب  قامت بها الباحثة  والمعلمات  مع الطالبات :ابلة مق - 

  .من قبل الباحثة في فهم المعنى االجتماعي للخطاب الصفي 

  

   التحليلصدق وثبات. 4.3

 الباحثة  أعادت من صدقه ، كما للتأكدعلى مجموعة من المحكمين رض التحليل الموضوعي تم  ع

 من للتأكد من انتهاء التحليل االول أسبوعينتحليل الخطاب الصفي ورسم المخطط الموضوعي بعد 

  .ثباته 

ح  تصحيقارنت الباحثة  نص مكتوب ثم إلىتم تسجيل جميع جلسات الخريطة التشاركية وتحويله  - 

  . من صدق التحليل للتأكد النمط الموضوعي تحليلالخريطة المفاهيمية مع نتائج 

   . من الثباتللتأكدومقارنة النتائج  ابيع أس الباحثة تصحيح الخريطة المفاهيمية بعد ثالث  أعادت - 
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  سياق الدراسة. 5.3

  وصف المدرسة 

 ،كل صف له عدة األدبيحادي عشر  من الصف السادس وحتى الصف التبدأرسة ثانوية للبنات ،مد

شعب عدا االول ثانوي شعبة واحدة ،تقع في مركز بلدة الظاهرية ، جنوب الخليل وتابعة لوزارة 

  باإلضافة غرفة صفية15 من طابقين ،بواقع تتألفالتربية والتعليم الفلسطينية ،مدرسة حديثة البناء ،

ومكتبة ،في الطابق االول غرفة كبيرة  ومختبر علوم مختبر حاسوب وغرفة تدبير منزلي إلى

  . غرفة المديرة والسكرتيرة ، ولهن مدخل خاص إلى باإلضافةللمعلمات 

 طالبة في الشعبة 42الى 40 يزيد ، بمعدل أو طالبة 600عدد طالبات هذه المدرسة ما يقارب 

يع صفوف الصف  جمأن إذ للمدرسة طالبات من مختلف مناطق البلدة على امتدادها ، يأتيالواحدة ،

 طالبة 200العاشر تنحصر فيها ،وبالتالي يكون لعاشر خمس شعب في هذه المدرسة بما يزيد عن 

 وظائف أو ، أخرى الطالبات في هذه البلدة يعملون بالتجارة وعمال بناء وعمال مهن أهاليمعظم ،

  .ذات دخل محدود

  . والسكرتيرة  واألذنة   معلمة من ضمنهن  مديرة المدرسة29عدد معلمات المدرسة بلغ 

  أوضاع المعلمات والمناخ االجتماعي في المدرسة

 المعلمات يعانين من ضغوطات مهنية تتعلق بمتطلبات المهنة ، سواء كانت أنكان من الواضح 

 المنهاج لتخضع الطالبات المتحان وزاري إنهاء لزوم أو المعلم ، إلى الكتابية المطلوبة األعمال

 الذي من خالله يقيم اإلشراف نظام أولمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ، موحد على مستوى ا

 العد  في فترة التصوير هو القرب من نهاية العام الدراسي وبدءأكثرالمعلم ،والذي زاد الضغوط 

م الدراسي وكثير من المعلمات لم ينهن المنهاج وفقا للخطة الزمنية التنازلي النتهاء وقت العا

 المنهاج باكتظاظ إنهاء،وبررن عدم )نعملها ليرضى المشرف والمديرة (رية على حد قولهن الصو

لمات  بشؤون بناتهم الدراسية ،كما عبرت المعاألمور أولياء عدم اهتمام إلى إضافةالمنهاج وطوله ،

  استخدام التكنولوجيا الخاطئ مثل جهاز الهاتفإلىن السبب عن وجود ضعف عند الطالبات وأرجئ

 شهر أن أكثر،والذي زاد المعاناة األمور لهذه األهاليالنقال والتلفاز واالنترنت ، وعدم اهتمام 

إضافة انه ختام للنشاطات الالمنهجية ولذلك فهو يتخلله اليوم نيسان هو شهر الرحالت المدرسية ،

 لها تلقائيا ودون المفتوح ،فباإلضافة إلى تعطيل الطالبات يوم الرحلة تعطل الطالبات اليوم التالي

 مديرة المدرسة أناستئذان للراحة ،ناهيك عن التحضير لليوم المفتوح وخاصة انه من المعروف 

تشارك في النشاطات على مستوى المديرية وبشكل كبير كما أنها تسعى الن يكون يوم مفتوح مميز 
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 حصة للذهاب للتدريب،كان هم الطالبات االول أثناء تصويري متى تنتهي ال على مستوى المحافظة،

  . وأحيانا أخرى ال يحضرن الحصة من بدايتها ،وأحيانا تأخذ معلمة النشاطات الطالبات أثناء الحصة

 س الصف السادس والتاسع تخصصهامعلمة الصف السادس ، درست صفوف مختلفة وحالياً تدر

 ، ال تعد وسائل بنفسها  الطالباتأيديتضعها بين   الأنها إالستعين بالوسائل التعليمية أحياء ، 

 المختبر في الحصص، تحضر إلى  قليالً ما تلجأولكنها تستعين بالوسائل الموجودة في المدرسة،

  باستمرار،إليه الشرح وتنظر أثناء للصف، غالبا ما تحمل الكتاب الدراسي بين يديها أدواتهاجميع 

  .خاصة عندما تكتب ملخص الدرس على السبورة

   راسةإجراءات الد. 6.3

  : تطبيق الدراسة كما يلي إجراءاتكانت   

  2011/2012 للعام  لثاني لفصل الدراسي االتطبيق في ابدأ  -1

 الصفوف مع إلى من مديرية التربية والمدرسة لتطبيق الدراسة ، والدخول إذن الحصول على -2

قد استثنى الصف  وذلك بعد ترتيبي للتصوير وفقا للجدول الدراسي ولذلك فكاميرا تصوير فيديو

التصوير وأيضاً المتعاض المعلمة للباحثة التاسع من التصوير لصعوبة ضم برنامجه  على برنامج 

، حيث قامت الباحثة بتصوير الحصص بنفسها وذلك   من التصوير في صفوف الصف التاسع 

  .باحثة فقط  من قبل الإال رفض المديرة التصوير أخرىلتقليل الكلفة المالية من جهة ، ومن جهة 

يانات ومواعيد  ، وطرق جمع البوأهدافهعقد اجتماع مع المعلمات لتعريفهن بموضوع البحث -3

   .الحصص

 ألسبابب المعلمة الرابعة  ، وذلك لكثرة تغيأربعة أصل تمت الدراسة على ثالث معلمات من -4

   .مرضية

 ، وذلك حسب 10/5/2011 تاريخ إلى 10/4/2011 الباحثة بالتصوير من تاريخ بدأت -5

 داخل الحصة صغيرها األحداثمواعيد الحصص المقررة لكل صف ، حيث رصدت جميع 

  . دقيقة 40وحت مدة الحصة الواحدة  ، تراوكبيرها

  . اختيار عينة عشوائية مع الطالبات إلجراء المقابلة معهن -6

، كما تم لمفاهيم فيها تحليل المضمون المعرفي للوحدات الدراسية التي ستدرس الستخراج اتم  -7

   .عرضها على المعلمة نفسها وعلى باقي المعلمات في المدرسة باالتفاق مع المعلمة 
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 مع الطالبات وتصويرها بالفيديو الشرح عمل جلسات لعمل خرائط مفاهيمية بعد انتهاء -8

ية ، رغم ، حيث رأت الباحثة خبرة الطالبات في بناء الخرائط المفاهيم نص مكتوب إلىوتحويلها 

 يعرفن بنائها، وتم تصوير أنهن إالانه بعض الطالبات غاب عنهن مفهوم الخرائط المفاهيمية 

  .  من التصوير االنتهاءجلسات بناء الخرائط المفاهيمية وذلك بعد 
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  الفصل الرابع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لدراسةنتائج ا. 1.4

 تقصي تشكل المعاني وفهمها في صفوف العلوم ، وشاركت في هذه الدراسة إلىهدفت هذه الدراسة 

 والسابع السادس(األساسية العليا  صفوف في المرحلة ألربعة ثالث معلمات يدرسن مادة العلوم ،

  .في مدرسة حكومية تابعة لمديرية جنوب الخليل  )والثامن والعاشر 

 لتوثيق المالحظات الصفية ،كما صورت األربعةاميرا فيديو للصفوف  وصورت الحصص بك

 تمت فهم الطالبات للمفاهيم العلمية ، حيث جلسات تصميم الخرائط المفاهيمية التشاركية لقياس

    على السؤالاإلجابة

 ما نوعية الخطاب الصفي السائد في دروس العلوم للصفوف من السادس حتى العاشر من  -

    ؟ساسيةاألالمرحلة 

  : كما يلي من خالل الجداول والمخططات الثيماتية 

    الصف السادس األساسي:أوالً

المكتوبة ، وبعد حصر االستراتيجيات المستخدمة في الصف السادس من  قراءة النصوص أعيدت

 معلمة الصف السادس وفي أن حضور الحصص الحظت الباحثة وأثناءقبل المعلمة والطالبات ، 

سابقة وكانت تمتد فترة المراجعة ما للمفاهيم الطالبات  تركز على مراجعة الكانتحصة  كل بداية

 دقيقة ،حيث تشمل 40 خمسة عشر دقيقة من مجمل الحصة التي يبلغ زمنها إلىبين خمس 

   جزئيات بسيطة أو عامة أفكار سواء كانت  المعلمة تشمل جميع التفاصيلأسئلةالمراجعة سلسلة من 

  : هذا المثال كما يظهر في
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  خلينا نراجع فوائد األمالح: .......م

  الصناعات الكيميائية: 1ط

  .األمراضتستخدم في عالج بعض :2ط

  . في الزراعة يحتاجها النبات تستخدم: 3ط

   ؟األمالح في مناطق مختلفة وين موجودة موجودة إنهاحكينا : م

   واألنهارفي البحار : 1ط

   األرضفي باطن : 2ط

  ايش؟على شكل : م

  .على شكل صخور ملحية : ط

   من البحار ؟األمالح من مصادرها كيف نستخلص األمالحه ممكن استخالص أخذنا انطيب : م

  الخ ................

 اإلجاباتمعظم ...في حصص الصف السادس الالفت للنظر بالنسبة للباحثة هو النظام السائد كان 

 في إال جماعية ، إجابات قليال ما تكون هناك ....ة فقط لها المعلمأشارتي الطالبة التمنظمة تجيب 

 الغرفة المعلمة في بدايتها فتدخل أما الحصة أثناءهذا  ،لإلجابةسؤال وجه للطالبات دون تحديد احد 

، ما تطلبه المعلمة أمامهنوالكتاب المقرر مع دفتره الصفية الطالبات يلتزمن مباشرة كل في مكانه 

 أ بالشرح وقبل السؤال االول الموجه للطالبات من قبل المعلمة ينما تبد الكتب حإغالقفقط هو 

 اإلجابة إذا أرادت أنا قول أو  سماع صوت أريد ال بأنهتعطي المعلمة تعليماتها الحاسمة للطالبات 

، كما يظهر في  كانت تكتبه على السبورة أو أحيانا بالشرح فتحدد هدف الحصة شفويا تبدأ،بعدها 

  :المثال 

باللمس والشحن انتبهوا علي يا سادس ،الكشاف الكهربائي هذا بقدر اشحنه بطريقتين الشحن : م

   رح نتعرف شو المقصود بالشحن باللمس والشحن بالتأثير بالتأثير

 الذي يميز الصف نتهي بتوسع المعلمة في الموضوع ، بحوار ثالثي يأو أسئلة بسلسلة تبدأثم 

كما يطلقن عليه ، كما تتباين طريقة ر تحضير مسبق على دفتالسادس هو تحضير الطالبات ال

 أو تجد نقاط أينما أخرى ،طالبة تنسخ نص حرفي للدرس ،وطالبة أخرى إلىالتحضير من طالبة 
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 أو تكتفي بالقليل من الكلمات وأخرىمفهوم بارز في الدرس تكتبه على الدفتر وتقتصر عليه فقط ،

 قامت بالتحضير أنها المعلمة والطالبات أمام معاً ،ولكن تظهر الفقرات التي قد تكون غير مرتبطة

 أمام ال تضربها المعلمة أنهافهي بذلك تحصل على عالمة عالية في المشاركة من المعلمة كما 

 أثناءالوحيد المفتوح  بالنسبة للمعلمة فكتابها أما ،  الطالبات الباحثة إحدى أخبرت هكذا الطالبات

 تتأرجح عينيها بين الكتاب والسبورة والطالبات تتأرجح طوال الحصة ، وكما  وتمسكه بيدهاالشرح

 الحصة أثناء بين دفتر التحضير والسبورة والمعلمة ،المعلمة بطبيعتها جادة جدا أيضا الطالبات أعين

 تستعين برسم تحمل أو الفكاهة ،عندما تكتب معلومة على السبورة أو اللعب أوال مجال للضحك 

 تكتب المفهوم وتعود لمكان وجود أو في الكتاب تماماً، أو الرسم كما وردتكتب الكتاب كتابها و

  . من انه مطابق تماما كما الكتاب للتأكدكتابها على منضدتها لتقراه قراءة صامتة 

تعريف المفهوم  على السبورة، كمجموعة من الطالبات تكرر ابالنسبة للمفاهيم يتم شرحها ثم كتابته

 عرض معين بصري أو ما يرافقه من توضيح أوبذكر خصائصه رة األخيرة لتبدأ علمة للمالموتقرأ 

وهي على  رسم تقوم المعلمة بتوضيحه أوالموجودة في الكتاب ،) التجارب _مثل النشاطات العلمية 

خالف باقي المعلمات لم تستخدم المختبر في النشاطات وكانت تحضر المواد للصف فما دامت 

 خطرة أو مضرة للطالبات أو للبيئة الصفية فال داع للذهاب للمختبر بحسب رأيها التجارب غير

 كانت أحيانا ربطه بالحياة العملية للطالبات ، أو،قليال ما كانت المعلمة تربط المفهوم بنص خارجي 

 اوكأنهالطالبات يتوجهن بالسؤال الخارجي  للمعلمة وكثيرا ما كانت المعلمة ال تجيب وتكمل الشرح 

  ؟األسئلةلم تسمع السؤال ، ولكن كيف تعاملت المعلمة في حصة حل 

معها في كل حصة وفقا للقانون تصطحبه المعلمة  أندفتر المتابعة هو عبارة عن دفتر ال بد 

 أربعالتعليمي لوزارة التربية والتعليم ،حيث به يتم تعزيز وعقاب الطالبات ، توضع فيه كل شهر 

 األسئلة عالمات، تشمل السلوك والتحضير والنشاطات وحل 5العالمات عالمات لكل طالبة معدل 

 المعلمة تحمل معها دفتر المتابعة لترصد فيه حل أرى مرة فألول األسئلة،وبالنسبة لحصة حل 

ات كانت قد كلفتهن المعلمة بذلك  بمراقبة الحل طالبأن قامت الطالبات للواجب البيتي ؟، وذلك بعد 

حظات على دفتر المتابعة طلبت المعلمة من الطالبات فتح كتبهن ودفاترهن ، بعد كتابة المال

بإعادة صياغته باللغة  تجيب الطالبة تقوم المعلمة أنة السؤال وقبل إلحدى الطالبات بقراء وأشارت

 ، ثم تطلب من الطالبة اإلجابة إلى تعيد شرحه وربطه بالمعلومات السابقة للوصول العامية وأحياناً

 على السبورة وكررت نفس الخطوات اإلجابة العامية ثم تكتب باللغة اإلجابة وبعد ذلك تعيد ةاإلجاب

 الحل ، إلكمال إجابتهن كتابة وتصحيح الطالبات من تطلبوبعد امتالء السبورة  ،مع كل سؤال 

ت  بعض الطالبات مشغوالأن إال)انتبهوا يا طالبات ( الحل أثناء كثيرا ما كانت تكرر أنهاورغم 
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 قليالت والطالبات المشاركات كتابة على الدفتر وتصحيح أخطائهنباستمرار من بداية الحصة في ال

 .جدا بالنسبة لعدد الصف 

حصرت االستراتيجيات المستخدمة في الصف السادس أعيدت قراءة النصوص المكتوبة  بعد أن   و 

  .)3(كما هو مبين في الجدول 

  

 النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة على استراتيجيات تركيب) : 3(الجدول 

 السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية للصف السادس األساسي

  االستراتيجيات  السلوك الدال على اإلستراتيجية 

  ما هو الكشاف الكهربائي ؟: م

  كيف بنعرف الجسم مشحون أم ال؟

  ازل ؟كيف نعرف الجسم موصل أم ع

  

  اآلن بدنا نعرف كيف يحصل الرعد والبرق؟: م

 رح نتعرف شو المقصود الشحن باللمس والشحن بالتأثير ؟: م

  

اللي بدها تجاوب ما بدي تقول أنا ، وتعمل فوضى واحنا نكتب :م

  يلتهي  بالكتابة اكتبي واحنا نحل األسئلة ما حدا عاللوح 

  

ات تحمل شحنة موجبة بتكون الغيوم المشحونة اللي فيها قطر:  م

وقطرات تحمل شحنة سالبة،بتكون قريبة من سطح األرض فتقوم هذه 

الغيوم بتفريغ للشحنات الكهربائية ما بين الغيمة واألرض ، مش ما 

بين غيمة وغيمة ألنها الغيوم قريبة من سطح األرض أما من قمم 

  ..... جبال أو البنايات العالية فبصير تفريغ للشحنات 

  أنشطة تمهيدية

  مراجعة المفاهيم السابقة* 

  

  

  تحديد هدف *

 

  

  إعطاء تعليمات *

  عرض المحتوى - 

  المونولوج*

  )سرد المعلومات (الشرح # 
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 بين جزيئات الماء وظهرت كأنها مادة واحدة ، كيف ممكن ذابت: م

  فصل المادتين عن بعضهما؟

  بالتبخر: ط

بالتبخير أضعها في وعاء واضعها على مصدر حراري يتبخر : م

  الماء ويبقى الملح 

 والحيوان والنبات ،بدنا نحكي لإلنسان ثروة طبيعية هامة األمالح - 

   ايش استخداماتها؟استخداماتهنعن 

   والحيوانلإلنسانغذاء : ط

  غيره؟. ممتاز: م

   .واألسماك اللحوملحفظ : ط

   بشكل عاماألمالح بدي أنا: م

  الصناعة " ط

  ممتاز ، كمان؟: م

  العالج : ط

  الخ .......ممتاز ، مثل ايش العالج؟ شو المقصود فيه ؟: م

انتو بتعرفوا الملح فيه كلور ، يستخرج غاز الكلور مش سائل : م

 اللي بنحطه على الجلي هذا من مركبات الكلور مش كلور الكلور ،

،الماء اللي بيجي من البلدية اله رائحة وطعم كلور بضيفوه للماء 

بنسب معينة عشان يعمل على تعقيم الماء وقتل الجراثيم اللي ممكن 

  تسبب النا األمراض 

بة ، الطالبة تقرأ السؤال والمعلمة تعيده باللغة العامية ثم تجيبه الطال

  المعلمة تكرر اإلجابة 

  تمدد الحرارة : ط..... صوت عالي ناتج عن : م

 

  الحوار الثالثي # 

  

 

  

 

   المعلم أسئلةسلسلة # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حوار النص الخارجي  # 

  

  

  

   إعادة السياقية# 
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بقربلك  إياها أكثر الحين أنت لما تيجي تكحتي عود كبريت بالمادة :م

  الموجودة ليش بشتعل العود؟نتيجة شو؟

  نتيجة االحتكاك : ط

  

  شو شحنة الكرات؟

  سالبة: 1ط

  موجبة:2ط

  سالبة:3ط

  )بتهكم (ليش سالبة يا حلوة ؟: م

  ال مهي موجبة : 2ط

  .المعلمة تشرح وتوضح السبب 

  

حكينا  انه الصواعق خطيرة قد تؤدي إلى حدوث حرائق في البنايات 

أو الغابات واألشجار ، كيف بدنا نتقي أخطار هذه الصواعق ؟خاصة 

في المناطق العالية حتى نتقي هذه الصواعق بنستخدم جهاز شو اسمه؟ 

  اسمه مانعة الصواعق 

يعني هذه الصاعقة بتادي الى حدوث تفريغ للشحنات الكهربائية على 

  شكل شرارة قوية نسميها الصاعقة 

عرض الكشاف الكهربائي  والصوف والبالستيك عمل نشاط الشحن 

  باللمس وبالتأثير أمام الطالبات 

شفتوا كيف ، انتبهي هان ، الحين مش التيارات بتحرك السحب؟ : م 

 او اقتراب غيمتين من بعضهما البعض ، الهواء الحين عند اصطدام

حرك هذول الغيمتين اجا الطرف السالب لللغيمة بجانب الطرف 

  الموجب ، يهني هيك صار 

  بناء الربط#

  اإلبدال /التكافؤ والتباين # 

  

  

  االختيار والتعديل # 

  

 

 

 

 

 

 

  

   استراتيجيات تعليم المفهوم - 

  تداعيات المفهوم# 

 

  

تحديد وتقديم لفظي للمفهوم 

  خصائصه

  عرض معين بصري 

  

  لرسم التمثيل با
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وفيما يلي تلخيص لالستراتيجيات التي استخدمتها معلمة الصف السادس في خطابها ومدى شيوعها 

 :صفيةكما ظهرت في الحصص ال

  )الثيماتي(اط وتطوير النمط الموضوعي استراتيجيات تركيب النش. 1

  

  

  

  

  

   قبل انه الشحنات المختلفة شو بصير فيها ؟أخذناطيب احنا 

  معلمتي حكينا انه الرعد بحصل بعدين البرق: ط 

  ضوء؟قلنا مين أسرع الصوت وإال ال: م

  الضوء: ط

  عشان هيك بنشوف البرق ثم الرعد :م

هذا القرص ماله؟ متعادل كهربائياً يعني عدد  الشحنات الموجبة : م

  .تساوي عدد الشحنات السالبة 

تكتبه على ( هو صوت عالي ناتج عن تمدد الحرارة المفاجئ الرعد: م

  مين تعرف الرعد كمان مرة ؟)السبورة 

  ورة عدة مرات الطالبات يكررنه عن السب

  

افتحي الكتاب وانظري لبرج التكرير وانظري كيف كل غرفة : م

  تحتوي على نوع معين من مشتقات النفط 

  

  

  

  

  مقارنة 

  

  

  مماثلة # 

    أخرى استراتيجيات - 

الجديدة ات للمعلوم الطالباتتكرار 

  

  

 تنويه بين أو تلميحات #

  النصوص
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 أو،فقد تم اختيار نصوص منسوخة لدرسين ) تي الثيما(ما يتعلق بتحليل النمط الموضوعي أما في

ثالثة من الدروس المصورة ، وحلل محتوى هذه الدروس ، وتم رسم مخططات تمثل النمط 

  :أو معنى الخطاب الصفي لهذه الدروس )الثيماتي (الموضوعي 

  درس االمالح / لخطاب معلمة الصف السادس ) الثيماتي ( النمط الموضوعي  مخطط:أوال

الخميس لخطاب معلمة الصف السادس يوم ) الثيماتي (يمثل مخطط النمط الموضوعي ) 31الشكل 

  األمالحعن 14/4/2011

  :التالية ) الثيماتية (واستخدمت في هذا الخطاب المفردات الموضوعية 

المفاصل /البحر الميت والمالح/العالج/الزجاج والورق والفخار /الصناعة/ األمالح/باطن األرض 

أمالح الصوديوم /المالحات/أشعة الشمس/التبخير/األحواض/المضخات/ مستودع الملح/ يزموالرومات

كبريتات وكربونات /الصوديوم/الكلور/كلوريد الصوديوم/دباغة الجلود/ملح الطعام/والكالسيوم

  .البحار واألنهار/الصوديوم 

  

  :بعالقات الداللة التالية )الثيماتية (وربطت هذه المفردات الموضوعية 

  . األمالح-نوع/مكان –باطن األرض .1

  . الصناعة-عملية/نوع–األمالح . 2

  .  الزجاج والورق والفخار - مثال/عملية–الصناعة . 3

  .العالج–عملية /نوع–األمالح .4

  .طوباس/ البحر الميت والمالح - مكان/عملية–العالج . 

  .  المفاصل والروماتيزم-مثال/عملية-العالج. 6

  .  األحواض- مكان/عملية- التبخير. 7

  . أشعة الشمس- عامل/عملية- التبخير.8

  . المالحات- مكان/عملية - التبخير. 9
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  .أمالح الصوديوم والكالسيوم- ناتج/مكان–المالحات .10

  .  ملح الطعام-مثال/أمالح الصوديوم والكالسيوم ناتج. 11

  . دباغة الجلود- هدف/نوع- ملح الطعام. 12

  .الصوديومكلوريد -تماثل–ملح الطعام . 13

  . الكلور- تركيب/تركيب-كلوريد الصوديوم.14

  .الكلور- تركيب/ تركيب-كلوريد الكالسيوم. 15

  .  كبريتات وكربونات الصوديوم - تركيب/تركيب–الصوديوم . 16

  .  مستودع الملح - مكان /مكان- باطن األرض. 17

  . البحار واألنهار- مكان /نوع–األمالح .18

  . التبخير- عملية/مكان-البحار و األنهار.19
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  درس األمالح/ لخطاب معلمة السادس ) الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي ): 3(الشكل 

درس الكشاف /لخطاب معلمة الصف السادس  )الثيماتي(مخطط النمط الموضوعي : ثانياً 

  الكهربائي

اب الصف السادس لدرس الكشاف لخط)الثيماتي (يمثل مخطط النمط الموضوعي ) 2(الشكل 

  .م 5/5/2011يوم .الكهربائي 

  :التالية )الثيماتية (واستخدمت في هذا الخطاب المفردات الموضوعية 

مكان/مكان  

وسيلة/مكان

مكان/ناقل  

وع
ن

/
لية
عم

 

 عمليةمثال

مثال/ناتج

مكان/نوع

مكان/عملية  

مثال/عملية  

مكان/نوع  
 األمالح

 البحار واألنهار

 باطن االرض
 الصناعة

 الزجاج

 الفخار

 الورق

 العالج

 البحر الميت

طوبا/المالح
المفاصل 

والروماتيزم

 مستودع

المضخات

أحواض

 كلوريد الصوديوم

الصوديوم

 التبخير

أشعة

 المالحات

أمالح 

الصوديوم 

ملح 

 الكلور
 و كبريتات

كربونات 

الجلوددباغة

مكان/عملية

مكان/عملية  

ناتج/مكان  

مكان / عملية   

هدف/نوع  

  تماثل 

تركيب/تركيب   تركيب/تركيب  

ب
ركي
ت

/
ب
ركي
ت

 

عامل /عملية  

نوع/عملية  
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الشحن /الشحن باللمس/عدم انفراج/انفراج/ورقتا ألمنيوم/الساق الفلزي/القرص/الكشاف الكهربائي

  .الجسم غير مشحون /الجسم مشحون/مادة عازلة/مادة موصلة/التمييز/بالتأثير

  :بعالقات الداللة التالية )الثيماتية (وربطت هذه المفردات الموضوعية 

   القرص- جزء/ نوع-الكشاف الكهربائي. 1

  . الساق الفلزي- جزء/نوع-الكشاف الكهربائي.2

  . ورقتا ألمنيوم- جزء/نوع-الكشاف الكهربائي.3

  .   انفراج-هدف/ جزء-ورقتا ألمنيوم. 4

  .عدم انفراج- هدف/جزء–وم ورقتا ألمني.5

  .   الشحن باللمس- عملية /نوع-الكشاف الكهربائي.6

  . الشحن بالتأثير - عملية/نوع-الكشاف الكهربائي. 7

  . التمييز- عملية/نوع-الكشاف الكهربائي. 8

  .مادة عازلة - مصنف/عملية –التمييز . 9

  .  عدم انفراج- نتيجة /مصنف–مادة عازلة .10

  . مادة موصلة - صنفم/عملية- التمييز. 11

  . انفراج - نتيجة/مصنف- مادة موصلة. 12

   الجسم مشحون- مصنف/عملية- التمييز. 13

  . انفراج- نتيجة /مصنف - الجسم مشحون. 14

  .  الجسم غير مشحون- مصنف/عملية - التمييز.15

  .   عدم انفراج - نتيجة /مصنف- الجسم غير مشحون. 16

  .ج انفرا- نتيجة /عملية- الشحن بالتأثير. 17
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   انفراج- نتيجة /عملية–الشحن باللمس . 18

  

  

  

  

  

  

                                        

  

  

  

  

  

  درس الكشاف الكهربائي/ لخطاب معلمة السادس) الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي ): 4(الشكل

  

  :تحليل الخطاب الصفي للصف السابع 

لباحثة وذلك من حيث الموضوع والمكان لقد تم مالحظة حصص مختلفة للصف السابع من قبل ا

 ، فعلى سبيل أيضاًوعلى حد قول المعلمة فإن الموضوع يرسم خريطة لعرضه ولمكان العرض 

  .المثال درس التقانة الحيوية لم يكن مناسبا له مكانا غير الصف 

جزء/نوع   

جزء/نوع  

جزء/نوع  

عملية/نوع

مصنف/عملية
مصنف/ عملية   

مصنف/ عملية   

نتيجة/مصنف نتيجة/مصنف   

نتيجة/مصنف

نتيجة/عملية
نتيجة/ عملية 

عملية/نوع
عملية/نوع

هدف/جزء/ هدف /جزء  

نتيجة/مصنف  

انفراج عدم انفراج  

 الكشاف الكهربائي 

باللمس الشحن الشحن بالتأثير 

 القرص

الفلزي الساق  

 ورقتا ألمنيوم

 التمييز

عازلة مادة     موصلة مادة

الجسم غيرمشحون

مشحون الجسم  

الكهربائيالكشاف  
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لبات ف مراجعة الطا بهدأسئلتهاة على ضبط الطالبات وطرحت سلسلة من البداية عملت المعلمفي 

 كانت تبدأ بحوار ثالثي ثم تتوسع أحياناً الدرس وربط المفاهيم معا ، إلكمالبقة بالمفاهيم السا

 موقف حياتي ، الذي يميز هذه أو تبدأ بالسرد وقد يتداخل مع السرد قصة وأحياناً، بالموضوع 

 إال منها  ال تجعل فرصة لربط الموضوع بالحياة وتجعلها تهربأنهاالمعلمة على رأي الباحثة 

   الطالبات أمامومثلتها بموقف حياتي 

 الحيوية تستخدم لقتل الفيروس طبعا كيف يتم قتله؟ بالتدريج المضاداتالمهم تعرفوا انه هاي : م

عشان هيك دايما بحكيلك الدكتور الزم تكملي الكورس الزم، عشان يضمن قتل الفيروس او 

 بتروح األم أحيانا ،بس مرات شو بصير أماناحنا في البكتيريا الموجودة ، طبعا اذا قتلها معناها 

 ألنه بتعطيه مرتين او ثالث بتوقف ، تحسن الولد ، ليش؟  ogmenتحكم ابنها بعطيها علبتين 

  .المضاد قتل الفيروس عشان هيك بتحسن يومين بعدين برجع للوضع السابق 

 الطالبات ا مع القدرة على جذب حدودة في السرد الطويل جدمهو قدرتها الالفي المعلمة واألغرب 

 الدروس وبعد شرح قصير للنقاط المهمة في الدرس طلبت من إحدى في أنهابشكل كامل لها ، كما 

الطالبات قراءة الدرس وكانت وظيفتها هو التعيين للطالبات بوضع خط تحت ما هو مهم في الدرس 

ة تحاول رفع يدها وعمل  كانت كل طالبإذ فوضى من وقت شرح المعلمة أكثر، كان الصف 

 المعلمة أن القراءة ، يومها اذكر إكمال لتطلب من لتطلب من المعلمة واآلخرفوضى بين الحين 

 أنني رسم حتى اشعر أو الدرس ممل ال يتخلله تجربة إن الحصة قبل خمس دقائق وقالت لي أنهت

   . طبيعة الدرس ال مجال ليفتح باب النقاش فيهأن درس تاريخ ، كما أعطي

  : في المختبر 

 عليهن الحضور للمختبر ، دخلت المختبر والتففن حول يجب الطالبات انه إلحدى المعلمة أشارت

 تنسكب أن يوجد مياه ساخنة خوفا من ألنهطلبت من الطالبات االبتعاد قليال  أنها إالطاولة المعلمة 

أسئلة ،  األربعةجاوز  حول الدرس السابق ال تتاألسئلةعليهن ، ثم بدأت بطرح مجموعة من 

 جميع المواد على الطاولة ، من تأتي لتعمل التجربة ؟ أحضرتت هدف الحصة ، كانت قد وحدد

 عن هدف التجربة التي سوف أسئلةطرحت عليهن  الطالبات ، إحدىقالت المعلمة ، ثم اختارت 
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من طالبة كانت قد  أكثر الطالبات وتعريفهن عليها ، أماميقمن بها ثم بدأت بعرض مواد التجربة 

  .  بسهولة لتوفرها إحضارها يمكن إذ مواد التجربة من بيوتهن أحضرت

الطالبة بدأت بعمل التجربة والمعلمة تسأل باستمرار عن كل خطوة ماذا ستفعلين االن ، الطالبة 

ن  الطالبات مع توضيح بعض المفاهيم ، الطالبات الجالسات يشاهدأمام اإلجابةتجيب والمعلمة تكرر 

التجربة ويتحدثن فيما بينهن من ستعمل التجربة التالية ؟ كتبت نتائج التجربة على اللوح وكتبتها 

  .الطالبات على دفتر المختبر الذي يحملنه 

تكرار دور كل من الطالبات والمعلمة في كل تجربة ، السؤال الذي يطرح قبل النهاية من كل 

على النتيجة قبل الوصول البات تجيب والمعلمة تؤكد  تكون النتيجة ؟ الطأنتجربة ماذا تتوقعين 

بشوق لرؤية النتائج للتأكد من  ، هذا جعل الطالبات ال يتلهفن للنتيجة بالقدر الذي ينتظرن فيه إليها

 التجارب فشلت ، المعلمة قدمت النتيجة للطالبات لكتابتها إحدى صدق المعلمة ومن نجاح التجربة ،

فشل هو عدم توافر احد المواد في المختبر ولم تجرب المعلمة البديل له على الدفتر ، كان سبب ال

  .بشكل مسبق ، فكانت خيبة أمل للطالبات 

بعد كل تجربة كان يقدم تلخيص بسيط للمعلمة وتوضيح للمفاهيم والتطبيقات العملية في الحياة لهذه 

  .التجربة وقد يتخلل هذا الشرح االستعانة بالرسم على السبورة 

 جلسة الطالبات أن إذ فوضى للطالبات من الحصة العادية أكثرعمل المخبري بشكل عام هو ال

 اتساع المكان يعطي للطالبات حرية أن، كما  أيضاًتختلف باختالف طبيعة وظيفتهن والمعلمة 

  . الحصة أوحركة بشكل اكبر ولكن كل هذه الحركة والفوضى ال تخرج عن نطاق الموضوع 

   :األسئلةحل 

 أو الفصل ، حيث تخصص لها حصة أو نهاية الوحدة أو الدرس نهاية في األسئلةلقصد هنا من وا

 وضعت المعلمة العالمات للطالبات على الحل بدأت أنحصتان لحلها ونقاشها مع الطالبات ، بعد 

  عليه ثم توضح السؤالواإلجابة الطالبات قراءة السؤال إحدى ، حيث تطلب من باألسئلةبمناقشتهن 

 على اإلجابةوتعيد صياغته عندما تشعر المعلمة انه ليس مفهوم لمعظم الطالبات ، بعد ذلك تكتب 

السبورة والطالبات يقمن بنقلها على الدفتر ، بشكل عام قليل جدا من الطالبات من يقرأن السؤال 

 جميع أنلباحثة  السبورة ويكتبن ما عليها ، ما الحظته اإلى باقي الطالبات ينظرن أماويجبن عليه ، 
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 في البيت، وبنظرة  مسبقاًاألسئلةالطالبات يكتبن عن السبورة رغم انه القليل منهن من لم يجبن 

   :اآلتيةسريعة على ما كتبت الطالبات الحظت الباحثة ان الطالبات يقسمن للمجموعات 

م يمألن الفراغ  وتركن مكانها فارغ لحين كتابتها عن السبورة ثاإلجابةطالبات ال يملكن : أوال 

  .وهذه المجموعة التي عاقبتها المعلمة بوضع عالمة صفر في دفتر المتابعة 

  . اجبن مسبقا وبعد اكتشافهن خطأهن صوبنهطالبات : ثانيا 

 كتبت أن وبعد اإلجابة خاطئة ولكنهن ال يعرفن أنها وهن موقنات اإلجابةطالبات يكتبن : ثالثا 

   .أمامهن صوبنها

 اإلجابة الصحيحة في البيت ولكن بصياغة مختلفة عن المعلمة وبعد اإلجابة كتبن طالبات: رابعا 

  .قامت بكتابة نفس صياغة المعلمة عن السبورة 

 كما وردت على السبورة وعلى بإعادة اإلجابةطالبات اجبن في البيت ومن جديد بدأن : خامسا 

   .إليها حتى النظر أو إجابتهنصفحات جديدة دون مراجعة 

د استنفاذ السبورة بشكل كامل دون أي فراغ تترك المعلمة للطالبات دقائق من الحصة لنقل وبع

  . تبدأ بالسير بين الطالبات ورؤية ما يكتبن ومراقبتهن وتوجيههن األثناء ، وفي هذه اإلجابات

ع المعلمة ال تتباالنضباط والنظام بين طالبات الصف السابع ،كما أن  بشكل عام الحظت الباحثة 

 تمتلك قدرة على السرد المطول دون ملل أنها الصراخ والشتم والضرب مع الطالبات ، كما أسلوب

الطالبات قليال  من الطالبات ، إجابةالطالبات ، وفي نفس الوقت تسأل وتجيب لوحدها دون انتظار 

خل  المعلمة توضح جميع الموضوع حتى صغائره وتدأن إذلحصة ،  خارجية في اأسئلةما يسألن 

 المجموعات ، أو طرح موضوع محير أو حل المشكالت أسلوب ال تستخدم أنها إال، في التفاصيل 

 أن طالبة لها قدرة ال أؤمن بأن الأنا(  على حد قولها للباحثة  بقدرات الطالبات،  ال تؤمنألنهاوذلك 

به لي المشرف وهذا المأخذ الذي يكت  وحدها،بالتجربةم  القياأو أريدهاتعطي المعلومات التي 

 من أكثر الطالبات فكانت تقول لي كباحثة نحن نحب ونحترم هذه المعلمة أما) التربوي باستمرار

   .األخرياتمعلمات العلوم 
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في إستراتيجية ، وحسبت تكرارات كل تيجيات قراءة النصوص المكتوبة  لتحديد االستراأعيدت

  :ولجميع الحصص الصفية للصف السابع كما هو مبين في الجد

  

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة على ) : 4(الجدول 

 السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية للصف السابع األساسي

  االستراتيجيات  السلوك الدال على اإلستراتيجية

  

 في الفصل إذا متذكرين الحصة الماضية انتهينا آلخر سؤال: م

،كان كيف تؤثر الحرارة على األجسام؟ وجاوبنا عن هذا السؤال 

  كيف تؤثر الحرارة على األجسام؟

  ترفع حرارتها: ط

  اثنين؟....هاي واحد :م

  تغير حالتها:ط

  أعطيني مثال كيف تغير حالتها ؟: م

في مجال الصحة والبيئة كيف استخدمت التقانة الحيوية في 

لي هي المضادات الحيوية واللقاحات مجال الصحة والبيئة،ال

  والهرمونات خلينا نعرف الفرق بين كل وحدة فيهن؟

راحوا على خلية بكتيريا،البكتيريا عبارة عن الكائنات الحية : م

البدائية اللي بتكون جسمها من خلية وحدة ،وعملوا اله اشي اسمه 

 الهندسة الوراثية،اخذوا جزء من البكتيريا وجزء من األنسولين

البشري وركبوه على البكتيريا بعد هيك أعطوا للبكتيريا جو 

مالئم اليش؟للتكاثر ،ألنه البكتيريا من الكائنات الحية سريعة 

التكاثر،الحين صار عندي داخل جسم البكتيريا أنسولين وصار 

  .بدل الجزء ماليين ، هذه هندسة وراثية أو هندسة الجينات 

  أنشطة تمهيدية

  مراجعة المفاهيم السابقة* 

  

  

  

  

  

  

  تحديد هدف*

  عرض المحتوى- 

  المونولوج*

  )سرد المعلومات (الشرح # 
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  و اللقاح يا سابع؟عندكم فكرة؟آه ش..شو هن اللقاحات،المطعوم:م

 إبرة:ط

لنفرض عندنا أبو دغيم أو نكاف أو أبو داج مرض منتشر :م

احنا بدنا إذا هذا المرض موجود عند مجموعة من الطالب ما 

 ينتشر للباقي

 

هديل تقرا تعريف اللقاح من الكتاب والمعلمة تعيد ما قرأته 

  عبارة عبارة وتكتبه على السبورة 

  

  ي يصير؟شو تتوقع: م

  .رح ترتفع الماء الملون بالحرارة :ط

  طيب لو بدنا نقيس شو رح نقيس طولها؟: م

  ال: ط

  حجمها : م

  

  أمام الطالبات )  التجربة(عرض النشاط

في شغلة كثير مهمة تطبيق على هذه الفكرة عنا في داخل : م

األدوات الكهربائية اشي اسمه ثيرموستات أو منظم الحرارة 

اختالف تمدد المواد الصلبة ، هذه تتكون من يعمل على فكرة 

مادتين صلبتين مختلفتين اللي بصير يدخل التيار الكهربائي داخل 

الجهاز الكهربائي فيتمدد طوليا هذه المادتين ولكن كل وحدة 

 تختلف عن الثانية بكون مثبتين الشريطين فوق بعض هيك 

  

  

  الحوار الثالثي# 

  

  

  

  

  إعادة السياقية# 

 

  

  سلسلة أسئلة المعلم# 

  

 

 

  

   استراتيجيات تعليم المفهوم- 

  عرض معين بصري# 

  

  مثيل بالرسمالت# 

  

  



 59

  تتمدد المادة في األسفل بشكل 

  تمدد وترتفع ألعلى هيك، اكبر من العلوية ت

  

  فتفتح الدارة الكهربائية 

  رح نستخدم الكلكل بدل الفلين ألنه ما في فلين: م

  

مسكنات مش مضادات حيوية لكن )ول(كل اشي آخره : م

المضاد الحيوي اللي بدخل فيه المضاد الحيوي الزم يكمل 

كورس العالج ألنه أول اشي بيضعف الفيروس شوش شوي لحد 

ليه تدريجيا إذا أنت قطعت الكورس من النص رج ما يقضي ع

  قوي من أول وجديد ، ضروري يا سابع تكملي الكورس 

خلينا نقرا هاي الفقرة يا سابع من التقانة الحيوية وامسكي : م

قلمك ويال أشوف امسكي القلم عشان نشوف وين بدنا نخطط يا 

  نداء...

ض األخطاء نداء تبدأ بالقراءة من الكتاب المعلمة تصحح بع(

اللغوية وتقسم النص بين الطالبات وتعطي أمر للطالبات بوضع 

خطوط تحت األمور المهمة في الدرس مثل تعريف التقانة 

  )الحيوية ومجاالتها وأمثلة عليها 

أول اشي رح نيجي على المواد الصلبة ونثبت إنها تتمدد أنا : م

لبة ما رح اعمل وال اشي انتو اللي رح تعملوا هذه مواد ص

مختلفة معادن وزجاج بدك تشوفي إنها تتمدد كلها بنفس المستوى 

  الخ..........أو ال؟

  

  

  

  

  

  

  

  مماثلة # 

  

  

  ربط بخبرات حياتية 

  

  

 تلميحات او تنويه بين النصوص# 

  

  

  

  

   أخرىاستراتيجيات 
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وفيما يلي تلخيص لالستراتيجيات التي استخدمتها معلمة الصف السابع في تركيب النشاط ومدى 

  :شيوعها في الحصص الصفية 

  ):الثيماتي (راتيجيات تركيب النشاط وتطوير النمط الموضوعي است.1

  : استراتيجيات المونولوج.1.1

  .. جميع الحصصتكررت في: الشرح . 1.1.1

  :استراتيجيات الحوار . 1.2

  تكررت في درسين: سلسلة اسئلة المعلم . 1.2.1

بدنا نجيب سلك نثبته من الطرفين واضع في الوسط مصدر :ط

  نقيس طوله : 2حراري عشان نشوف كيف يتمدد؟ط

  ممكن شئ آخر: م

  .يرتخي: 3ط

طيب شوي من البنكرياس أو شوي من األنسولين ، بصير : م

طبعا عشان يحلوا هذه المشكلة ألنه صار السكري .ا سكريعنده

منتشر كثير وموجود عند معظم الناس صار الزم المشكلة تنحل 

، أول حاجة لجئوا للبقر قالوا لو البقرة صابها سكري مش 

مشكلة ، فبوخذ شوي من الهرمون الموجود في البنكرياس تبعها 

فى ، ما زبطت ونحقن الناس فيه عشان اللي أصابه سكري يتعا

  ....هذه الفكرة 

  عمل مخبري # 

  

  

  

  

  

  

  سرد قصصي # 

  

  

  



 61

  .تكررت في درس واحد: استراتيجية الحوار الثالثي . 1.2.2

  .تكررت في درسين : ة السياقية اعاد. 1.2.3

  .تكررت في درسين : تلميحات بين النصوص . 1.2.4

  :استراتيجيات تعليم المفهوم. 2

  .تكرر في درس واحد : عرض معين بصري . 2.1

  تكرر في درس واحد : التمثيل بالرسم . 2.2

  .تكرر في ثالثة دروس : ربط بخبرات حياتية . 2.3

  . واحد تكرر في درس: مقارنة . 2.4

  .تكرر في درس واحد : مماثلة . 2.5

   : أخرىاستراتيجيات . 3

  .تكرر في درس واحد : سرد قصصي : 3.1

  .تكرر في درس واحد : عمل مخبري : 3.2

، فقد تم اختيار درسين ،وحلل محتوى هذه )الثيماتي (أما فيما يتعلق بتحليل النمط الموضوعي

  .وع أو محتوى الخطاب الصفي لهذه الدروس الدروس وتم رسم مخططات تمثل نمط الموض

  التقانة الحيوية /لخطاب معلمة الصف السابع )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي : أوالً

  :التالية ) الثيماتية (واستخدمت في هذا الخطاب المفردات الموضوعية 

والكزاز والدفتيريا الشلل /اللقاحات/الصحة والبيئة/الغاز/الكحول/ الطاقةإنتاج/التقانة الحيوية 

هرمون /الفيروس/تحسن البيئة ومعالجة الفضالت /والهرمونات/المضاد الحيوي/والحصبة

الصناعات /الكيماويات/التهجين/هرمونات/الزراعة/هندسة وراثية /البكتيريا/األنسولينهرمون /النمو

  .األدوية وصنع والمخلالتالمعجنات واللبن /طحالب وفطريات وبكتيريا/الغذائية
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 درس التقانة الحيوية/ لخطاب معلمة السابع ) الثيماتي ( النمط الموضوعي مخطط): 5(الشكل 
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   المواد بالحرارة ددتم/لخطاب معلمة الصف السابع ) الثيماتي(مخطط النمط الموضوعي : ثانياً 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحرارةدرس تمدد المواد ب/ لخطاب معلمة السابع ) الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي ): 6(الشكل 

  :التالية )الثيماتية (واستخدمت في هذا الخطاب المفردات الموضوعية

قارورة /غازية/الحرارة/تمدد/حجمي/فلين وماء ساخن/سائلة/طولي/دنحاس وحدي/صلبة/المادة

  .منظم الحرارة/ثيرموستات/تغير درجة الحرارة/درجة االنصهار والحرارة النوعية/وبالون

  

 صلبة

سائلة

 نحاس

 حديد

 درجة انصهار

 الحرارة النوعية 

 غازية

 قارورة

 بالون

  فلين

 ماء ساخن

الحرارة

تمدد

المادة

 درجةتغير
  تغير الحالة

  طولي  حجمي

 منظم  ثيرموستات
تماثل
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 66

  :تحليل الخطاب الصفي للصف الثامن

وهذه الدروس تتبع  فيها ،األخيلةكان التصوير والمشاهدة للصف الثامن لفصل المرايا وصفات 

ومن خالل النشاط ) التجربة (ي الكتاب ،حيث يعرض النشاط النمط االستنباطي خالل عرضها ف

 لشرح وتوضيح المفاهيم للطالبات هو المختبر لذا فقد األفضل والتعميم ،فالمكان النتائجنحصل على 

  .صويرها في المختبر التي تم تبال استثناء كانت جميع الحصص 

 ، أماكنها تصرخ لتجلس الطالبات في  ، تدخل المعلمةالمختبر إلىقبل بدء الحصة تنتقل الطالبات 

 موجه للطالبات أكثر أو المعلمة بالشرح ،وذلك بسؤال تبدأفوضى بداية الحصة ، ثم هدوء تام ،

 في حاالت إالكمراجعة لما سبق بما ال يزيد عن دقيقتين من زمن الحصة ولن تطيل المراجعة 

سيان المعلومات فكانت تقوم بتلخيص  تم نأو الطالبات لن يصل لهن الهدف السابق أنكانت تشعر 

 الحصة وعادة ما تكتبها على السبورة أهداف بتحديد تبدأ الحصة السابقة   ،وبعد ذلك ألهدافسريع 

 أحضرت المعلمة إن،ثم بعد ذلك تذهب المعلمة لخزائن المختبر لتحضر المواد ولم تشاهد الباحثة 

 حصص فراغ أحياناً المعلمة انه ال يوجد لها المواد من قبل الحصة، والسبب في ذلك على حد قول

 تحضر مواد أن هناك صف في المختبر وال تستطيع أن أوقبل حصتها فال وقت لتحضيرها من قبل 

 انه باإلضافة الحصة أثناء المواد إحضار حصة سابقة لصف في المختبر ،وعلى أي حال فان أثناء

نبية بين الطالبات والتي قد ال يكون لها أي  جاألحاديث من وقت العرض كذلك يفتح الفرصة يأخذ

ثم  المواد تصرخ الستعادة النظام والهدوء للحصة ،أحضرتبعدها ترجع المعلمة وقد عالقة بالمادة ،

وقد تنوعت طريقة عمل التجارب في المختبر ،تعيد هدف النشاط وتذكر طريقة عمله قبل البدء فيه 

 مجموعة واحدة أمام تعمل النشاط أخرى أحياناً، تشاهده المعلمة بعمله والطالبات  تقوم فأحيانا

 تعم الحالتينوفي كال  الطالبات فيها عمل النشاط امام باقي المجموعات بالتوالي ،إحدىوتطلب من 

 أن جانبية للطالبات ،والحالة الثانية كانت فوضى بشكل اكبر فقد شعرن الطالبات بأحاديثالفوضى 

 أما كثير منهن للتجربة خاصة ان من يقون بالتجربة هي طالبة مثلهن ، لهن كامل الحرية فلم تنتبه

الحالة الثالثة التي اتبعتها المعلمة وهي توزيع النشاطات على المجموعات وعلى كل مجموعة انجاز 

   .قاش النتائج مع جميع الطالبات هذا النشاط وفي النهاية يتم ن

ت المكان وفي ذات الدروس يحكمه الزمن وطبيعة  اختالف دور كل من المعلم والطالب في ذاإذن

الذي صل والمادة ال زالت متراكمة الشيء  لنهاية الفاآلن وصلنا إنناالنشاط ، وكما تحدثت المعلمة 

 طبيعة ودقة التجربة ترغمني وأحياناً الطالبات أمام إنا فاعمل عرض للتجربة أحياناً أسرعيجعلني 

 نظر الباحثة فان اندماج الطالبات في وجهةن دقة الطالبات ،ومن  ال اضمإذ بنفسي على القيام بها

التعلم كان اكبر حين توزعت النشاطات على المجموعات وكانت كل مجموعة مسؤولة عن نتائجها 
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 النشاطات ومشاركة جميع الطالبات في النقاش أثناء جانبية للطالبات أحاديث،وذلك بدليل عدم وجود 

 بالنسبة للمعلمة فقد تخلل النقاش معها بعض التوضيحات واالستعانة بالرسم اأمبعد انتهاء النشاط ، 

 وبشكل  تلجا للفكاهة بعض الشيء وأحياناً كانت تستخدم الحوار الثالثي وأحياناًفيها على السبورة ،

 تبدأ فسحة من الوقت لنقاشه فيما بينهن ثم أمامهنسريع ، وقد تعرض موقف محير للطالبات وتترك 

  ركتهن الحل بمشا

   ؟3:35 لو كانت مرآة الساعة في تكونكم : م

   ال يفهمن السؤالبأنهن وتتمتم الطالبات إجابةال 

  ترسم الساعة على السبورة : م

  تكون تسعة وثلث:1ط

  تسعة وربع:2ط

  نفس االشي: 3ط

  ال مش نفس االشي : 4ط

  والمرسومة على السبورة مستوية وتضعها مقابل الساعة مرآة المعلمة أحضرت األثناءفي هذه (

   . برسمها على ورقةوتبدأ ارسمها على ورقة واألفضلتقدروا تيجوا تشوفوها /تقول 

   :اآلتيةفي الملخص فقد ظهر للخطاب الصفي للصف الثامن السمات 

  . في المختبر حتى لو لم يتم تفعيلها بشكل كامل أساسياستخدام المجموعات بشكل : أوالً

 المعلم أما  لها، باٍنوأحياناً متلقي للمعرفة أحياناًار  كل من المعلم والطالب ،فالطالب تتباين ادو: ثانياً

  .مشرف عليها  وأحياناً  للمعرفة  ملقنفأحياناً

 ولعل طبيعة جلسة الطالبات هو شخصية المعلمة واآلخرم الفوضى بشكل كبير بين الحين تع: ثالثاً 

  . في ذلك األكبرلها الدور 

   أدناه استراتيجيات تركيب النشاط والنمط الموضوعي في الجدول وقد تم رصد

  

  



 68

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة على ) : 5(الجدول 

 السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية للصف الثامن األساسي

  اتيجياتاالستر  السلوك الدال على اإلستراتيجية

لمراجعة التفاعالت ونواتجه واذا كان ينتج عنه انفجارات :م_

  او غازات سامة يراقب عن طريق البيروسكوب 

  يستخدم في الغواصات : ط 

لمراقبة الحيوانات المفترسة عند مراقبتهن البنات اللي مبارح : م

ما شافو فيه يتجمعوا في هذه  الجهة لحتى تشوفه ، االن رح 

  .اطوله 

ثامن هذا نشاط سريع مراجعة للمرآة المستوية ، خلينا نبدأ :  م_

  .باالنكسار 

  

  

رح تقدري انت الزاوية تقدير ، طيب  متى تعرفي عد : م_ 

االخيلة في االمتحان ما بدنا عملي بدنا نظري باستخدام هذه 

 حيث هـ هي الزاوية 1- )هـ/360= (القاعدة عدد االخيلة 

يتين ، اول شي يا ثامن تقسمي المحصورة بين مرآتين مستو

 واحد 360 ممنوع تنقصي من 1 تقسيم هـ بعدين بتنقصي 360

وبعدين تقسمي ممنوع وخطأ شائع ، اصال حتى تنقصي الزم 

  .توحدي المقامات 

  ما هو نص قانون االنعكاس ؟: م_ 

زاوية االنعكاس ، مين تحكيلي كيف = زاوية السقوط : اروى

  أنشطة تمهيدية

   مراجعة المفاهيم السابقة* 

  

  

  

  

  تحديد هدف*

  

  عرض المحتوى - 

  المونولوج*

  )سرد المعلومات (الشرح # 

 

 

 

 

 

 

 

  سلسلة اسئلة المعلم # 
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  زاوية االنعكاس ؟= ن زاوية السقوط اثبتنا من خالل التجربة ا

من خالل المنقلة والمرآة المستوية وقلم الليزر اثبتنا انه : ط

  .زاوية االنعكاس = زاوية السقوط 

  ما هو العامل المؤثر على زاوية االنكسار ؟: م_ 

  حسب الكثافة : ط

ممتازة حسب كثافة الوسط ، في معلومة بتقول انه كثافة : م

 كثافة الهواء وكثافة الهواء اكبر من كثافة الماء الزجاج اكبر من 

  . الساقطة األشعةالكثافة الضوئية هي قدرة الوسط على كسر 

  

   ارسم الحد الفاصل ؟ أين:  م- 

  من السطح العاكس: ط

من نقطة السقوط ارسم العمود المقام ، ! هذا سطح عاكس ؟: م

ا احدى تحدده( مين تحدد زاوية االنكسار هون وزاوية السقوط 

  )الطالبات على الرسم 

..... لما تتطلعي على سمكة في ماء بتشوفيها كانها قريبة : م - 

طبعا انت لما تتطلعي من خارج الوسط الموجودة فيه ايش هو ؟ 

  الهواء وهي موجودة في الماء هل الوسط نفسه؟

  ال : ط

اذن هاي الفكرة انه الوسطين مختلفين وينتقل الشعاع من : م

  هل الهواء وسط شفاف ؟. ى الماء الهواء ال

  نعم : ط

 

 

 

  الحوار الثالثي # 

  

 

 

 

 

 

  

  ارتعديل واختي# 

 

 

 

  

   استراتيجيات تعليم المفهوم- 

تقديم لفظي للمفهوم وتحديد # 

   خصائصه
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  هل الماء وسط شفاف ؟: م

  نعم : ط

اذن شروط وحتى يحدث االنكسار الزم يكون وسطين شفافين : م

  .مختلفين 

 المعلمة احضرت حوض ماء وتطلب مسطرة من الطالبات - 

وتضع المسطرة بشكل مائل في الحوض وتحمل الحوض على 

  .كسار الضوءطاوالت الطالبات ليشاهدن ان

   ؟3:35كم تكون الساعة في مرآة لو كانت : م - 

  

مين تعرفلي االنعكاس المنتطم ، اول شي رح نوضحهن :  م - 

  بعدين نقوم باجراء التجربة 

هو انعكاس الضوء في اتجاه واحد عند سقوطه على سطح : ط

  املس 

  المعلمة تكتب التعريف على السبورة وترسم ( 

  

  

ة النكسار الضوء حتى نوضح مفهومه ونفسره  االن بالنسب- 

احيانا انت بتنظري في بركة ماء وحكينا بالنسبة لالنعكاس 

بتشوفي صورتك ، انت لما تتطلعي في بركة ماء فيها سمكة 

بتشوفيها كإنها قريبة منك ، لكن لما بدك تلمسيها بتحسي انها 

  .ابعد مما رأيتيها يعني في بعد حقيقي وفي بعد ظاهري 

 

  

  

  عرض معين بصري# 

  

  

  عرض موقف محير # 

  

  التمثيل بالرسم# 

  

  

  

  

  

  

  ربط بخبرات حياتية 

  

  

  

 تلميحات او تنويه بين النصوص# 
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 في تركيب النشاط ومدى التي استخدمتها معلمة الصف الثامنلي تلخيص لالستراتيجيات وفيما ي

  :شيوعها في الحصص الصفية 

  

  

هل يبقى قانون االنعكاس صحيح  رغم انه السطح غير :  م- 

   الشكل قول ؟ انظري فقط على الزوايا في مص

  نعم ، زاوية السقوط تساوي زاوية االنعكاس : ط

ممتاز يبقى القانون صحيح انظري على الرسم في الكتاب : م

  .وستالحظين ذلك 

  

سم  احتج لمواد مثل شمعة وورقة راألخيلة صفات أرى حتى - 

  بياني ،  مرآة مستوية ، خليني اكتبها على السبورة 

  المختبر :  التجربة إجراءمكان 

 في المرايا األخيلةالتعرف على خصائص : الهدف من التجربة 

  المستوية 

 شمعة ، ورقة رسم بياني ، أومرآة مستوية ، جسم  : األدوات: م

رح نشتغل على شكل مجموعات واجي عليكم مجموعة مجموعة 

  .نعمل التجارب و

 جميع الحصص تمت في المختبر وشاركت في التجارب - 

  .معظم الطالبات 

  

  

  

  

  

  استراتيجيات أخرى

  الكتابة على السبورة# 

   

  

  

  

  مجموعات# 
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  ):الثيماتي (استراتيجيات تركيب النشاط وتطوير النمط الموضوعي .1

  : استراتيجيات المونولوج.1.1

   .تكرر مرتين : الشرح . 1.1.1

  :استراتيجيات الحوار . 1.2

   . في معظم الدروستكررت:  المعلم أسئلةلسلة س. 1.2.1

  .تكررت مرتين :  الحوار الثالثي إستراتيجية. 1.2.2

  . مرة واحدة تكررت : تلميحات بين النصوص . 1.2.3

  تكرر ثالث مرات : تعديل واختيار 1.2.4

  في جميع الدروس :  مراجعة 1.2.6

  :استراتيجيات تعليم المفهوم. 2

  في جميع الدروس تكرر : عرض معين بصري . 2.1

  معظم الدروستكرر في : التمثيل بالرسم . 2.2

   مرتينتكرر : عرض موقف محير. 2.3

  : استراتيجيات أخرى . 3

  .جميع الدروس تكرر في : مجموعات : 3.1

، فقد تم اختيار درسين ،وحلل محتوى هذه )الثيماتي (أما فيما يتعلق بتحليل النمط الموضوعي

  . مخططات تمثل نمط الموضوع أو محتوى الخطاب الصفي لهذه الدروس الدروس وتم رسم

  درس المرايا / لخطاب معلمة الصف الثامن )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي : أوالً
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المرايا/ لخطاب معلمة الصف الثامن ) الثيماتي (ي مخطط النمط الموضوع): 7(الشكل   

  

  

شكل/نوع  

مصنف/مصنف
مصنف/مصنف

عملية/نوع

عملية/نوع

ناتج /عملية  

ناتج /عملية  
نتيجة/عملية

مثال/عملية  

مثال/نتيجة

عامل/عملية

نتيجة/مصنف

شكل/نوع  

شكل/نوع  

 المرايا

 المرايا الكروية

 المرايا المحدبة
 المرايا المقعرة

 انعكاس  الضوء

 انكسار الضوء

 منتظم

 غير منتظم

 األلمنيوم
 المرايا المستوية

 البيروسكوب

معتدل

 وهمي

طول الجسم والخيال متساويان

 الخيال

 بينهما زاوية

 الكثافة

1-)هـ/360(  

قانون/مثال  

تطبيق/نوع  
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  :التالية ) الثيماتية (طاب المفردات الموضوعية واستخدمت في هذا الخ

المرايا ،المرايا الكروية ،المرايا المقعرة ، المرايا المحدبة ،منتظم،انعكاس الضوء ،غير 

 انكسار الضوء،الكثافة، منتظم،االلمنيوم ،الخيال،البيروسكوب،المرايا المستوية ،بينهمل زارية،

   .1- )هـ/360(،)اويان وهمي ، طول الجسم والخيال متس معتدل،(

  :وربطت هذه المفردات بعالقات الداللة التالية 

  .المرايا المحدبة   -مصنف / مصنف- المرايا الكروية.1

  .  المرايا المقعرة- مصنف / مصنف - المرايا الكروية.2

  المرايا الكروية- شكل / نوع–المرايا .3

  .منتظم- ناتج/نوع–المرايا .4

  .سار الضوء  انك-عملية /نوع- المرايا. 5

  .المرايا المستوية - شكل / نوع–المرايا .6

  . غير منتظم-ناتج/ عملية -انعكاس الضوء. 7

  .األلمنيوم -مثال /  عملية - غير منتظم.8

  . الخيال -نتيجة / عملية -انعكاس الضوء.9

  . معتدل،طول الجسم والخيال متساويان ، وهمي - مثال / نتيجة -الخيال.10

  .     معتدل ، طول الجسم والخيال متساويان ، وهمي -نتيجة / مصنف  –وية المرايا المست. 11

  . البيروسكوب - تطبيق /  نوع - المرايا المستوية.12

  . بينهما زاوية - شكل /  نوع- المرايا المستوية. 13

   .1- )هـ/360 (  - قانون/مثال –بينهما زاوية . 14

  .  الكثافة - عامل / عملية - انكسار الضوء .15
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   :ليل الخطاب الصفي للصف العاشرتح

 معلمة الصف العاشر إنالصف العاشر كان من الصفوف التي الحظتها الباحثة والجدير بالذكر هنا 

هي نفسها معلمة الصف السابع، وهذه فرصة للباحثة لقراءة الخطاب الصفي لنفس المعلمة في شرح 

 الموضوع فهو ضغط أماعلمية التعليمية ،  من مقرر دراسي ، المعلمة هنا هي محور العملية التأكثر

 تفهمه الطالبات لذا فهي تبذل جهدها أن الموضوع من الصعب إنالسوائل ، وحسب قول المعلمة 

 في االمتحانات أسئلة منه يأتي هذا الموضوع كثيرا ما إن لجميع الطالبات ،كما أهدافهاالن تصل 

 بالشرح وتبدأ الشرح ،قد تحضر معين بصري أثناءالموحدة ،لذا كانت حريصة جدا على التكرار 

 وجهت سؤال للطالبات إن شرحها تسال وتجيب في حوار ذاتي ،أثناء ، لتفاصيل الصغيرة جداَعنه با

 التفسيرات والتحليالت أما عبارة قصيرة ، هدفها هو جذب الطالبات لها ،أو له هي كلمة فاإلجابة

 الثيماتية للحصة الحظت الباحثة التكرار الكبير راتيجياتاالست رصد وأثناءكلها تعود للمعلمة ،لذلك 

 أما المعلم قليلة جداً ،أسئلة الحوار الثالثي وسلسلة إستراتيجيتي الشرح ،في الوقت الذي إلستراتيجية

 لبعض أشارت أنها الحصة كما أثناءبالنسبة للتنويه والتلميحات بين النصوص فاتبعته المعلمة 

 الكتاب المقرر ،هذه الدروس ال تخلو من مسائل رياضية كتطبيق على  التي وردت فياألخطاء

 الكتاب ومسائله للتطبيق عليها ،فطالبة تقرا السؤال أمثلةالقوانين ، وبالطبع فالمعلمة دائماً، تضع 

  مثل  رموز وتفسر بعض الوحدات ،إلى تحل على السبورة والمعلمة تحول الكلمات وأخرى

 تسال وتجيب هي وحدها وتكتب على وأحياناالبة التي تحل عن كل خطوة  بسؤال الطتبدأوأحيانا 

 لزم إذا الحاسبة ،باآللة ،الطالبة تكتب المسائل على السبورة والطالبات يعطينها الناتج أيضاالسبورة 

 توضح للطالبة طريقة الرسم والطالبة ترسم ،في أوالمثال رسم توضيحي تقوم المعلمة برسمه 

 للكتابة عند المعلمة ،ال أداة إالأي طالبة مهما كان فهمها للدرس الحل فما هي الملخص تستطيع 

  . تجعل لها المعلمة الفرصة لذلك تثير تفكيرها بتاتا  وال
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استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة على ) : 6(الجدول 

  األساسي العاشرت في الحصص الصفية للصفالسلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهر

  االستراتيجيات  السلوك الدال على اإلستراتيجية

كنا يا عاشر ماخذين سؤال عن االتزان الحراري ذكروني :  م - 

  فيه ، اقرأيه يا منار 

اوجد درجة كمية الحرارة لخليط ناتج عن خرج ماء بارد : منار 

  .  غم 32

 يا األولىوارجعوا للخطوات  الخطوات النهائية ااتركو:  م- 

عاشر ، عاشر ظل تجميع الحدود بتجمعي لحالك ، اتركوا االن 

الجواب النهائي ما رح ارجع كمان مرة ، واضيع وقت في البيت 

  .خليه 

  

  

 والدنيا هي درجة حرارة االتزان ، 80معناها العليا كانت :  م- 

 درجة  الثلج رح يصير اله العكس ، الدنيا صفر وبدها تزيدأما

الحرارة معناها العليا هي درجة االتزان المجهولة لدينا ، رح 

 بعد صفر يبدأ بالتحول للسيولة ، فهمت يا ألنهالثلج يختفي 

  ياسمين؟

  عشان نكمل ، شو نعمل ؟:  م- 

  كمية الحرارة المكتسبة = كمية الحرارة المفقودة : ط

  المعلمة تكتب هذا القانون على السبورة 

  كتسب ؟مين اللي ا: م

  أنشطة تمهيدية

  مراجعة * 

  

  

  تعليمات* 

  

  

  

  عرض المحتوى - 

  المونولوج*

  )سرد المعلومات (الشرح # 

 

 

 

 

 

   المعلم أسئلةسلسلة # 
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 الماء البارد:ط

  مين اللي فقد؟: م

  الماء الساخن 

  .بعد التعويض وصلنا لمعادلة ، اكتبيها يا بيان : م

  ...بيان تكتبها وهي تحمل دفترها 

حلي ، بس اتركي دفترك يا بيان ، خلصنا هيك علوم ، :  م- 

واللي ظل رياضيات ، حدود جبرية وفيها متغيرات كيف بدنا 

  نجمع يا بيان ؟

  بدنا نجمع الحدود اللي فيها نفس المجهول : بيان 

 على 368و 37ماشي خلينا نشوف شو بدها تسوي ، اجمعي: م

  .....الطرفين ، اذن هاي الجهة شو بصير فيها ؟

  

   السؤال الجديد يحتاج حساب للحرارة النوعية - 

  107ص : ط

   رقم الصفحة مش عارفات تقرؤوه ، مين تقرأه ؟ 118ص : م

  .اسمين مين تحل ؟ يال يا يارا يال يا ي

 الطالبات تقاطع تقول المعلمة مين اللي تحكي اذا انتبهت إحدى - 

على مقياس فنتوري اللي حكينا عنه الحصة الماضية جهاز 

يستخدم لقياس كثافة السائل يبدأ بفتحة عريضة نوعا ما ومن ثم 

يختنق طبعا رح ينشأ فرق في الضغط النه عنا هون مساحة 

وبالتالي رح تكون صغيرة والضغط كبير عند االختناق كبيرة 

 

 

 

 

 

 

 

  الحوار الثالثي # 

 

  

  

  

  

 تلميحات او تنويه بين النصوص# 

 

 

  د

  

  

  الملخص# 
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  شو بصير ؟ 

متر مربع ، هاي / المعلمة تقرأ السؤال بعينيها ثم تسأل نيوتن- 

  شو ؟

  هاي القوة : ط

هاي وحدة الضغط يعني باسكال ، ما بدها تحويل يعني بس : م

  .خلينا نمسح الجهة االولى من اللوح : الكتابة بتختلف ، عاشر 

  طلع النتيجة من الجدول وخلصن:  ط- 

ال ، لو بدو اياها من الجدول ما طلب منك ايجاد قيمتها ، : م

على مبدأ االتزان الحراري يا عاشر يعني الخارصين درجة 

 درجات ، صارت 10 وضع في ماء حرارته 100حرارته 

  ... درجة اللي درجة االتزان 20درجة الحرارة 

  ى فنتوري والشرح عنه  عرض المرذاذ للطالبات كتطبيق عل- 

احنا بدنا نحكي عن الطائرات المقاتلة او غيرها تتجه نحو  - 

اللوح وترسم الشكل                       يكون فيها شكل 

الجناح كالتالي محدب مزبوط ؟ خلينا نشوف شو بصير في 

تشير الى اسفل ( سرعة الهواء هان ؟ وفي سرعة الهواء هان ؟ 

و رح يصير يا عاشر في الضغط في ش ) وأعالهالجناح 

  المنطقتين مين بدها تحكيلنا ؟

قطعة خشب مثال بقدر ما تحاولي ان تغمريه كليا ما ينغمر هذا 

بالضبط كالسفن نصفها مغمور ونصفها ال ، حامل ومحمول 

  نصفه ناشف ونصفه مبلول 

  كغم  032. غم يعني 32:  م- 

  

  

  تعديل واختيار# 

 

 

 

 

 

  ةيإعادة السياق# 

 

 

  

   استراتيجيات تعليم المفهوم- 

  عرض معين بصري# 

  رسمالتمثيل بال# 

  

  

  

  

  ربط بخبرات حياتية  - 
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  معلمتي ليش جمعنا قبل ما نقسم :  ط - 

  احنا جمعنا حدود مثل : م

  س شو نعمل 2 – 7 = 5 –س 2

  س في الجهتين 2س انا ما بدي 2 – 12= س 2

  س للطرفين 2جمعنا 

  .بالضبط هذا اللي عملناه يا عاشر 

كمان مرة بعيد ، انسي السؤال ، انا عندي في وعاء ماء : م  - 

 درجة ، وضعتهن معا في وعاء واحد ، اكيد 90درجة حرارته 

رة الجديدة ال تشبه االول وال الثاني ، بالنسبة للي درجة الحرا

 درجة 10 درجات سلسيوسية رح تكون اكبر معناها 10

 درجة رح تكون درجة 90سلسيوس الدنيا بالنسبة للوعاء 

الحرارة الجديدة اقل منها اذن رح تكون بالنسبة الها العليا ، اكثر 

  .من هيك صعب أوضح 

  وتكتب عليها  تتوجه المعلمة الى السبورة - 

وتقرأ المعلمة )  تربيع 1 ع– تربيع 2ع(  ث 1/2= دلتا ض 

  .اثناء كتابته

 هذا ما اله عالقة بسؤالنا النه هو طالب السرعة ومعطيكي - 

دلتا ض ، اذن ما تدخلي على القوة نهائي وال تدوري على 

  .مساحة الجناح 

  وبنطلع االجابة . 45اول شي بنقسم :  م- 

  المماثلة# 

  استراتيجيات أخرى

  طرح أمثلة خارجية # 

   

  

  

  

  

   مع اختالفإعادة# 

  

  

  

  

  كتابة على السبورة# 

  

  

  

  

  تعليمات وتطبيق للطالب إعطاء# 
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وفيما يلي تلخيص لالستراتيجيات التي استخدمتها معلمة الصف الثامن في تركيب النشاط ومدى 

  : في الحصص الصفية شيوعها

  ):الثيماتي(استراتيجيات تركيب النشاط وتطوير النمط الموضوعي .1

  : استراتيجيات المونولوج.1.1

  :استراتيجيات تعليم المفهوم. 21.1.1

  .في جميع الدروس تكررت : الشرح . 

  :استراتيجيات الحوار . 1.2

  في جميع الدروستكررت : سلسلة اسئلة المعلم . 1.2.1

  .تكررت مرنين :  الحوار الثالثي إستراتيجية. 1.2.2

  .في ثالثة حصص: ة ي السياقإعادة. 1.2.3

   . في حصتين تكررت: تلميحات بين النصوص . 1.2.4

   تكررت مرتين:  تعديل واختيار1.2.5

  )1000-  تربيع 2ع. ( 45. /45. = 45/ 1000: ط

  يا عاشر . 1000/45شوفو شو اجابة : م 

  1000-  تربيع 2ع = 155.3: ط 

   على الطرفين 1000اجمعي : م 

 2 ، بس احنا بدنا ع1155.3=  تربيع 2ع...  طالبة تجمع 

  .بنوخذ جذرها ، يال يا عاشر انقلوا هذا السؤال 
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   .ت مرتين تكرر: عرض معين بصري . 2.1

  معظم الدروستكرر في : التمثيل بالرسم . 2.2

    مرتين تكرر: حياتية ربط بخبرات . 2.3

  ..تكرر في درسين : مماثلة . 2.4

  : استراتيجيات أخرى . 3

   .تكرر مرة واحدة  :  خارجيةأمثلةطرح : 3.1

   .تكرر مرة واحدة  :  مع اختالف إعادة : 3.2

  .مرة واحدة :  تعليمات إعطاء 3.3

درسين ،وحلل محتوى هذه ، فقد تم اختيار )الثيماتي (أما فيما يتعلق بتحليل النمط الموضوعي

  .الدروس وتم رسم مخططات تمثل نمط الموضوع أو محتوى الخطاب الصفي لهذه الدروس 

  معادلة برنولي/لخطاب معلمة الصف العاشر )الثيماتي ( مخطط النمط الموضوعي 

  :التالية ) الثيماتية (واستخدمت في هذا الخطاب المفردات الموضوعية 

  . ،السرعة،معادلة برنولي ،مقياس فنتوري،المرذاذ،قوة رفع الطائرة المائع المثالي ،المساحة

  :وقد ربطت هذه المفردات بعالقات الداللة اآلتية 

  . السرعة - عامل/مصنف- المائع المثالي. 1

  .المساحة - عامل/مصنف–المائع المثالي .2

  .معادلة برنولي- تركيب/ عامل–المساحة .3

  .لي معادلة برنو- تركيب/عامل–السرعة .4

  . مقياس فنتوري-مثال/تركيب- معادلة برنولي.5



 82

  . المرذاذ- مثال/ تركيب - معادلة برنولي.6

   قوة رفع الطائرة- مثال/ تركيب - معادلة برنولي. 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس معادلة برنولي/ لخطاب معلمة العا شر) الثيماتي (ي مخطط النمط الموضوع): 8(الشكل 

كيف تفهم المفاهيم العلمية المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي من : ولالجابة على السؤال الثاني 

  :قبل الطلبة والمعلمين فقد كانت االجابة عليه كما يأتي 

  

  

  

 المائع المثالي

 السرعة المساحة

 معادلة برنولي

وريمقياس  فنت  
 المرذاذ

 قوة رفع الطائرة 

عامل/مصنف عامل/مصنف   

تركيب/عامل تركيب/عامل    

مثال/تركيب  
مثال/تركيب مثال/تركيب   
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  نتائج تحليل الخريطة المفاهيمية . 2.1.4

 من قبل الطلبة، فقد استخدمت المفاهيم العلمية  المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي يتعلق بفهم فيما 

فاهيمية لقياس فهم الطالبات للمفاهيم العلمية ، بكلمات اخرى لقياس قدرة الطالبة لربط الخرائط الم

 العالقات الصحيحة لحصرالمفاهيم العلمية الواردة في الخطاب الصفي ، صححت الخرائط 

  .للمعلمات) الثيماتي (طات النمط الموضوعي والناقصة في كل صف، وقورنت مع مخط

 األساسيخدمة لبناء الخريطة ، تم مراجعة كتاب العلوم للصف السادس الختيار المفاهيم المستو

 الدروس التي تم تصويرها وتوثيقها أو الفصول الدراسية أوللوحدات وتحليل المضمون المعرفي 

 المفاهيم على معلمة الصف وعلى وعرضتبالفيديو وذلك لحصر المفاهيم العلمية الواردة فيها ، 

 ممن يملكن الخبرة في تدريس هذه أخرياتفي المدرسة ومعلمات لعلوم  مجموعة معلمات ا

ه  يدرسون هذأنهم إضافةريس  التدأساليبفي  الصفوف ، ومنهم من يحمل درجة الماجستير

ريطة المفاهيمية ، وصححت الخرائط وقورنت مع مخططات نمط الصفوف ، وتم بناء مفردات الخ

حة وغير الصحيحة وتلك التي لم تتمكن الطالبة الموضوع للمعلمة لتحديد عالقات الربط الصحي

  . )5(الجدول ربطها مع المفاهيم ذات العالقة ، ولخصت النتائج في 

مع نوع  )في الخريطة المفاهيمية( العالقات غير الصحيحة والناقصة عند الطالبات وع ن): 7(الجدول 

  كل صف من الصفوف االربعةللمعلمة في  )الثيماتي(وعدد عالقات الداللة في النمط الموضوعي 

عدد العالقات غير الصحيحة والناقصة عند   الصف 

  الطالبات

   عالقات الداللة في خطاب المعلمةنوع 

  السادس

  األمالح 

  

  

  

  

  

  

  . االحواض – ال ربط بين التبخير - 1

  . االمالح- ال ربط بين التبخير - 2

-  ربط بين امالح الصوديوم والكالسيوم ال- 3

  .ملح الطعام 

  .دباغة الجلود -ملح الطعام  ربط خطأ بين - 4

 كبريتات – ال ربط بين الصوديوم - 5

  .وكربونات الصوديوم 

  

  

  . األمالح-نوع/مكان –باطن األرض .1

  . الصناعة-عملية/نوع–األمالح . 2

  الزجـاج والـورق      -مثال/عملية–الصناعة  . 3

  .والفخار 

  .العالج–عملية /نوع–األمالح .4

 البحر الميت والمـالح     -مكان/مليةع–العالج  . 

  .طوباس/

  .  المفاصل والروماتيزم-مثال/عملية-العالج. 6

  .  األحواض-مكان/عملية-التبخير. 7
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الكشاف 

  الكهربائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . عدم االنفراج–مادة عازلة  ربط بين ال  - 1

  .انفراج- مادة موصلةبين  ال ربط - 2

عدم –ير مشحون بين الجسم غ ال ربط - 3

  .انفراج

  .انفراج–الشحن بالتأثير   بين  ال ربط- 4

  .انفراج–الشحن باللمس   بين  ال ربط- 5

  

  

  . أشعة الشمس-عامل/عملية-التبخير.8

  . المالحات-مكان/عملية -التبخير. 9

أمـالح الـصوديوم    -ناتج/مكان–المالحات  .10

  .والكالسيوم

 -مثـال /كالسيوم نـاتج  أمالح الصوديوم وال  . 11

  .ملح الطعام

  . دباغة الجلود-هدف/نوع-ملح الطعام. 12

  .كلوريد الصوديوم-تماثل–ملح الطعام . 13

  . الكلور-تركيب/تركيب-كلوريد الصوديوم.14

  .الكلور-تركيب/ تركيب-كلوريد الكالسيوم. 15

  كبريتـات    -تركيـب /تركيب–الصوديوم  . 16

  .وكربونات الصوديوم 

  مـستودع    -مكـان   /مكان-ألرضباطن ا . 17

  .الملح 

  . البحار واألنهار-مكان /نوع–األمالح .18

   التبخير-عملية/مكان-البحار و األنهار.19

  

   القرص-جزء/ نوع-الكشاف الكهربائي. 1

  . الساق الفلزي-جزء/نوع-الكشاف الكهربائي.2

  . ورقتا ألمنيوم-جزء/نوع-الكشاف الكهربائي.3

  .   انفراج-هدف/ جزء-ورقتا ألمنيوم. 4

  .عدم انفراج-هدف/جزء–ورقتا ألمنيوم .5

   الـشحن     -عمليـة   /نوع-الكشاف الكهربائي .6

  .باللمس

 الـشحن   -عمليـة /نـوع -الكشاف الكهربائي . 7
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  .بالتأثير 

  . التمييز-عملية/نوع-الكشاف الكهربائي. 8

  .مادة عازلة -مصنف/عملية –التمييز . 9

  .م انفراج  عد-نتيجة /مصنف–مادة عازلة .10

  . مادة موصلة -مصنف/عملية-التمييز. 11

  . انفراج -نتيجة/مصنف-مادة موصلة. 12

   الجسم مشحون-مصنف/عملية-التمييز. 13

  . انفراج-نتيجة /مصنف -الجسم مشحون. 14

  الجـسم غيـر      -مـصنف /عملية  -التمييز.15

  .مشحون

 عدم  -نتيجة  /مصنف-الجسم غير مشحون  . 16

  .انفراج 

  . انفراج-نتيجة /عملية-التأثيرالشحن ب. 17

   انفراج-نتيجة /عملية–الشحن باللمس . 18

  السابع

التقانة 

  الحيوية

  

  

  

  

  

  

  

 تحسين البيئة - الصحة والبيئة بين  ال ربط- 1

  .ومعالجة الفضالت

 قتل - المضاد الحيوي بين  ال ربط- 2

  .الفيروس

  . البكتيريا - هرمون االنسولين بين  ال ربط- 3

  . الهندسة الوراثية- البكتيريا بين ال ربط- 4

  . الهرمونات-الزراعة  بين  ال ربط- 5

  

  

  

  . إنتاج الطاقة-مصنف/نوع-التقانة الحيوية. 

   الكحول-ناتج/عملية-إنتاج الطاقة. 2

   الغاز-ناتج/عملية-إنتاج الطاقة. 3

. الصحة والبيئة-مصنف/ نوع-التقانة الحيوية. 4

  . اللقاحات-مثال/ مصنف-لصحة والبيئةا.5

. المضاد الحيوي-مثال/مصنف-الصحة والبيئة.6

  . الهرمونات-مثال/مصنف-الصحة والبيئة.7

تحـسين البيئـة-مثال/مصنف–الصحة والبيئة   .8

  .ومعالجة الفضالت 

 الـشلل والكـزاز-هـدف / مثـال  -اللقاحات. 9
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تمدد المواد 

  بالحرارة
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  . التهجين-مثال/ مصنف-الزراعة. 17

  . الكيماويات-مثال/مصنف-الزراعة. 18
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  .وفطريات وبكتيريا
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  .الحرارة  - نتيجة/عملية-تمدد. 9
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  . تغير الحالة - نتيجة/ عامل-الحرارة.11
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  . منظم الحرارة - تماثل-ثيرموستات. 14

  .غازية -شكل/نوع–المادة .15

  . حرارة -لعام/نوع-المادة. 16
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  الثامن

  المرايا

 المرايا -المرايا الكرويةبين  ال ربط - 1

  .المحدبة 

المرايا المقعرة - المرايا الكروية بين  ال ربط- 2

.  

  . الخيال –انعكاس الضوء بين ال ربط - 3

  المرايا -مصنف /مصنف -المرايا الكروية.1

  .المحدبة 

  المرايا -مصنف / مصنف -المرايا الكروية.2

  .المقعرة

  المرايا الكروية-شكل / نوع–المرايا .3

  .منتظم- ناتج/نوع–المرايا .4

  . انكسار الضوء - عملية /نوع-المرايا. 5

  .المرايا المستوية -شكل / نوع–المرايا .6

  . منتظم غير-ناتج/ عملية -انعكاس الضوء. 7

  . األلمنيوم-مثال /  عملية -غير منتظم.8

  . الخيال - نتيجة / عملية -انعكاس الضوء.9
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 معتدل،طول الجسم -مثال / نتيجة -الخيال.10

  .والخيال متساويان ، وهمي 

     -نتيجة /  مصنف –المرايا المستوية . 11

معتدل ، طول الجسم والخيال متساويان ، وهمي 

.  

 -تطبيق /  نوع -ويةالمرايا المست.12

  .البيروسكوب 

 بينهما -شكل /  نوع-المرايا المستوية. 13

  .زاوية 

   -قانون/مثال –بينهما زاوية . 14

   .1-)هـ/360(

  .  الكثافة -عامل / عملية -انكسار الضوء. 15

  العاشر

معادلة 

  برنولي

  . المرذاذ– معادلة برنولي  بين  ال ربط- 1

قوة رفع -ليمعادلة برنوبين  ال ربط - 2

  .الطائرة

  . السرعة -عامل/مصنف-المائع المثالي. 1

  .المساحة -عامل/مصنف–المائع المثالي .2

  .معادلة برنولي-تركيب/ عامل–المساحة .3

  .معادلة برنولي -تركيب/عامل–السرعة .4

  . مقياس فنتوري-مثال/تركيب-معادلة برنولي.5

  . المرذاذ-مثال/ تركيب -معادلة برنولي.6

 قـوة رفـع     -مثال/ تركيب   -عادلة برنولي م. 7

  الطائرة

  

   :أن يالحظ السابق)7(الجدول ومن تتبع 

من العالقات الواردة في %) 73( فهم سليم ل إلى طالبات الصف السادس تمكنت من التوصل - 

  .الخطاب الصفي 
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في من العالقات الواردة %) 74( فهم سليم لـإلى طالبات الصف السابع تمكنت من الوصول - 

  .الخطاب الصفي 

من العالقات الواردة في ) %80( فهم سليم لـإلىكنت من الوصول  تم طالبات الصف الثامن - 

  .الخطاب الصفي 

من العالقات الواردة في ) %71( فهم سليم لـإلىنت من الوصول  تمك طالبات الصف العاشر- 

  .الخطاب الصفي 

االجتماعية المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي من كيف تغهم المعاني : فيما يتعلق بالسؤال الثالث 

   :يأتي بما ليهع اإلجابةقبل الطلبة والمعلمين؟ فقد تمت 

   نتائج التحليل السيميائي للخطاب الصفي . 3.1.4

 من قبل الطلبة   المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي المفاهيم االجتماعية والخفية فيما يتعلق بفهم 

التحليل السيميائي لقياس فهم الطالبات لهذه المفاهيم ،وقد رصدت هذه والمعلمات ، فقد استخدم 

   :كما يلي  في محاور لتسهيل دراستها ووضعتها صفالمفاهيم  وفقاً لكل 

  :الصف السادس 

  حيث كانت المفاهيم االجتماعية والخفية في هذا الصف كما يلي 

لك من قبل المعلمة والطالبات حيث وذ :  لدى المعلمة والطالبةالكتاب المدرسيقدسية : والًأ

 الشرح ، وحين تكتب المعلمة معلومة على أثناء المعلمة تحمل باستمرار الكتاب أنالحظت الباحثة 

 كتبت كما وردت في الكتاب المدرسي ، أنها من لتتأكد الكتاب إلىالسبورة مباشرة تعود وتنظر 

 تحفظ التعريف  الطالبةأن نموذجية حيث جابةإ الكتاب إجابات يعتبرن أيضاًوهذا ما جعل الطالبات 

للدرس وذلك يكون تلخيص  تقوم بالتحضير المسبق أنهاردت في الكتاب ، كما أو المعلومة كما و

   .في الكتاب لما ورد 

اقتصر دور المعلمة على العرض والتيسير للمعلومة : للمعرفة المعلم ملقن والطالب متلٍق:ثانياً

 كتبن بالشكل أنهن للتأكد عن السبورة اإلجابات نقل أثناءابعت الطالبات  تأنها، كما والتلقين 

ة حتى انه بعض الذي جعل دور الطالبة هو التلقي واستقبال المعلومالشيء واإلمالء الصحيح ، 

 إال على المعلمة األسئلة بحيث تطرح بعض  كمستقبلة للمعرفة خروج عن دورهاالطالبات حاولت ال

  . من مرة ألكثرلم تظهر لها أي اهتمام  لم تجيبها وأنها
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هنا تبتعد المعلمة عن اللغة الفصحى  :  اللغة العامية تقتل اللغة العلمية لدى الطالبات:ثالثاً

 تشبهها أو المصطلحات العلمية  تبتعد عنوأحياناً العامية اللغة إلىالمستخدمة في الكتاب وتلجأ 

الطالبات تتبادل نفس اللغة ، وقد ظهرت مشكلة عدم  الذي جعل من حياة الطالبات ، الشيء بشيء

 الطالبات كانت ال تعرف أن حيث األسئلة حل أثناء العلمية بشكل واضح اللغةامتالك الطالبات 

 حتى تفسر المعلمة السؤال باللغة العامية مبتعدة عن اللغة العلمية المنصوص بها في الكتاب اإلجابة

  .المدرسي 

والمقصود هنا الضبط من قبل المعلمة :  مفقود واالنضباطوعنيف  خارجي الضبط: رابعاً

 أنها المعلمة تستخدم العالمات والصراخ لضبط الطالبات ، كما أنواالنضباط من قبل الطالبة، حيث 

 عرضت الكثير من التجارب امام الطالبات وذلك للحفاظ على أنهالم تستخدم المختبر نهائياً رغم 

 لم تولد انضباطاً ذاتياً لدى الطالبات حيث انه كانت تعم األساليبلكن هذه واالنضباط في الحصة ،

    . على السبورة وهذا يعمق معنى سلطة المعلم لدى الطالبات المعلمة كتابة أثناءالفوضى 

قبلي  تقويم إلىاقتصر دور المقوم هنا على المعلم فقط حيث انقسم التقويم  :  تقليديالتقويم : خامساً

 المعلم ، فبالنسبة للتقويم القبلي أخذ ما أسئلة التقويم في سلسلة أساليب،وتنحصر كويني توتقويم 

يقارب ربع الحصة وكانت المعلمة تسأل في جميع التفاصيل للدرس السابق ، والتقويم التكويني كان 

ى  وبرأي الباحثة فهو ال يقيس فهم او تذكر الطالبات فقط يقتصر علبعد كل فقرة بشكل سريع 

أما بالنسبة للتقويم الختامي فلم يظهر إال مرة ، كما أنه  قراءة الطالبات للمعلومات عن السبورة ،

  فلم يكن هناك غلق للحصة وما األحيانكان ينتهي الوقت قبل انتهاء فعاليات الحصة في معظم 

  . يبنى على غلق الحصة من ايجابيات لدى الطالبات من تلخيص للمفاهيم وربطها معاً

حيث ركزت المعلمة على  :  التذكر على حساب المهارات األخرى في المستويات المعرفية:سادساً

 إعادتها ، مما ينمي مهارة التذكر حسب مستويات بلوم الطالباتالتكرار للمعلومات ثم تطلب  من 

 كما معنى الذي بني لدى الطالبات ،فان تحفظ تنجح هو ال ، األخرىالمعرفية على حساب المهارات 

 تفتح أو خبرات صادمة   ترفع من مستويات التفكير لدى الطالبات أوتطرح مواقف محيرة  لم أنها

  . جديدة للتفكير لديهن أفقا

  الصف السابع 

    :حيث تمحورت المعاني لدى العينة كما يلي 

سحها فرغم أن بعض الطالبات إجابتهن صحيحة قامت بم: إجابة المعلمة لدى الطالباتقدسية : أوالً

 المعلم معنى مقدس غير انه إلجابة أن، وهذا يعني وكتابتها من جديد كما وردت على لسان المعلمة
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 في محاولة لنقاش األقل على إشارة تعطي أو للمعلمة إجابةصحيح ، كما انه لم تناقش طالبة أي 

   .إجابتها

المعلمة التلقين  كان دور:)بل مرسل ومستق(انحسار دور المعلم والطالب بالدور التقليدي فقط :ثانياً

 للحقائق وتفسر بعض المفاهيم الصعبة على الطالبات أحياناوالتيسير والتفسير واإلشراف ، فتلقن 

 نقل المعلومات عن السبورة أثناء بربطها بواقع حياة الطالبات وتشرف عليهن األموروتيسر بعض 

تها وتنمي مفهوم سلطة المعلم لدى  كانت تفرض سلطاألدوار عمل التجارب ، وفي كل أثناء أو

 األسئلة حل أثناء وذلك أخرى أحياناً  ومشاركات أحياناً الطالبات فمستقبالت للمعرفة أماالطالبات ،

ورغم ذلك فقد تعزز لديهن دورهن كمستقبالت  باقي الطالبات أمام بأنفسهنالقيام بالتجارب و

 نحب هذه المعلمة ألنها ما تغلبنا وتعطينا كل ومتلقيات للمعرفة وقد عبرن للباحثة بقولهن بأننا

  .المعلومات جاهزة 

 ال يجبن على الطالبات أناللغة العامية هي السائدة كما :   اللغة العلمية مفقودة لدى الطالبات :ثالثاً

 باللغة العامية هذا يعني تنمية اللغة العامية لدى الطالبات على حساب اللغة إعادتهأي سؤال دون 

 .العلمية المحكمة 

 أساليبفبالرغم من استخدام المعلمة عدة :  مرتبط بالموضوع  واالنضباط خارجي الضبط: رابعاً

لى  يلقي بظالله عوأسلوبه طبيعة الموضوع المطروح أن إالللضبط مثل استخدام العالمات ، 

 عمل الطالبات للتجارب كان جميع الصف منضبط ذاتياً ويناقش فأثناءاالنضباط لدى الطالبات 

 جانبية ، بينما حين كان درس التقانة الحيوية الذي احتوى جزء منه قراءة أحاديثالتجربة معاً دون 

 . تلقين كانت بعض الطالبات غير منضبطات اآلخرللدرس والجزء 

قليالً ما تكرر : دي ويقتصر على المستويات الدنيا من المستويات المعرفية  تقليالتقويم: خامساً

 التقويم الختامي أما ر ، فوجد باستمرا التقويم التكويني أماالتقويم القبلي لدى معلمة الصف السابع 

، والشيء الذي وضع بصمته على التقويم باختالف مسمياته اختفى غلق الحصة كذلك ،و نهائياً فقد 

   . وال وجود للتقويم الحقيقي  كذلكاألوحد األسلوب المعلم هي وأسئلةالمعلم هو المقوم الوحيد  أن

حيث أنها تعطيهن المعلومات بشكل كامل وال تعطي : انعدام ثقة المعلمة بقدرات الطالبات :سادساً

معلمة لهن الفرصة للنقاش ، كما انه أثناء قيام الطالبات للتجارب كان دورهن عرض فقط وال
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تالحقهن بأسئلتها المتكررة وتفسيراتها التفصيلية لكل خطوة وقد تعطي النتائج قبل الوصول إليها 

  . بالتجربة، وقد تحمل معهن أو تجهز لهن بعض الوسائل رغم أنها غير خطرة أو صعبة 

حيوية ففي درس التقانة ال: وسلطة القانون فوق الجميع الطالب الحتياجاته العلمية إدراك:سابعاً

 الحصة وعدم انضباط ، وذلك الن أثناء الطالبات الضجر أبدت من حصة أكثروالذي استغرق 

 بعيد عن حياته العملية ، ألنهالدرس بعيد عن احتياجات الطالب ورغباته العلمية ، كما انه مجرد 

ت  الحصة قبل خمس دقائق بقولها مليأنهت حصص هذا الدرس إحدى في فالمعلمةوفي نفس الوقت 

 لوال انه فيه امتحان وزاري وال  الطالب، ما في اشي يمتعك في هالدرس بس زيادة عبء على 

  .كان لغيته

    األساسي الصف الثامن

  حيث استخلصت المعاني لدى العينة كما يلي 

 النفسي والعقابحيث تستخدم المعلمة الصراخ  : الضبط وال انضباط ذاتي أسلوبالعقاب :أوالً

 الطالبات الجلوس عند سلة المهمالت ، إحدى التصوير طلبت من أثناءمرة واحدة للطالبات، ففي 

  . تصرخ على الطالبات بعبارات مؤذية لهن كقولها انتن ال تفهمن أخرىومرة 

فالمعلمة ال تحضر أدوات التجربة قبل الحصة : الالتحضير يزيد من الفوضى والالنضباط :ثانياً

  . حصة وفي هذه األثناء تثار الفوضى بين الطالبات ولذلك فهي تضطر لتحضيرها في ال

هذا مفهوم رصدته الباحثة من خالل :السلطة للمعلم والمختبر مكان الالنضباط لدى الطالبات : ثالثاً

 أكثر الفوضى الجلوس للمختبر، وتكون أثناءالتصوير حيث ان الطالبات ال ينضبطن بشكل كامل 

 بصدر رحب فسرته أخطائهنمعلمة مع الطالبات وتقبل  تمزح الأن أمامن الحصة في الصف ،

عن بعض الطالبات ان المعلمة فقدت سلطتها وبالتالي كانت تثار الفوضى وكأن المعلمة خرجت 

  .دورها السلطوي فالطالبات يخرجن عن دورهن كطالبات منضبطات 

  الصف العاشر األساسي

قد استخلصت المعاني مة الصف السابع   معلمة الصف العاشر هي ذاتها معلأن هنا اإلشارةأود 

  :اآلتية

لضبط   المعلمة تستخدم العقاب والعالماتأنحيث : الضبط خارجي واالنضباط ضعيف :أوالً

 التي تكررت في كل األساليبوهذه الطالبات وقد تستخدم االستهزاء في محاولة جديدة للضبط ،
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لطالبات بأي شكل ، مما انعكس ذلك الصفوف تعزز الضبط الخارجي وال تنمي الضبط الداخلي ل

  .على ضعف االنضباط 

فالشرح هي : التطبيق إلى يتعداه ر دور الطالبات على التذكر والتفسير والفهم وقدتصيق: ثانياً

 دقيق خطوة بإشراف  كان األسئلة السائد لدى المعلمة وحتى مشاركة الطالبات في حل األسلوب

 تواجه الطالبات الشيء الذي انعكس على دور الطالبات بةصعووكانت تحل كل بخطوة من المعلمة،

  .وحصره على المهارات المذكورة سابقاً

 فبالرغم من ان المعلمة تعمل بكامل صالحياتها :سلطة القانون التعليمي فوق سلطة المعلم : ثالثاً

ء المادة كمعلمة ذات سلطة في الصف اال القانون التعليمي يحكمها مثل تحديد موعد محدد إلنها

كذلك تقدم الطالبات المتحان موحد يجبرها على التركيز على كل المادة باختيار أسلوب أسرع 

  .للتدريس 

فبالرغم من ان المعلمة تستغني عن الكتاب : قدسية الكتاب المدرسي لدى المعلمة والطالبات : رابعاً

كتطبيق على القوانين العلمية لم  تلتزم به بحذافيره ، ففي طرح مسائل حسابية أنها إالطوال الحصة 

 الكتاب أسئلة من أسئلة الطالبات وأعطت الكتاب المحلولة بأمثلة سؤال خارجي والتزمت أيتحضر 

 آخر معنى أضفى المطبعية الواردة في الكتاب وهذا األخطاء للطالبات لبعض أشارت ، ثم لحلها 

 ، وهي ليست أخطاءنه يحتمل وجود  اإاللدى الطالبات مضمونه انه بالرغم من قدسية الكتاب 

  . علمية بالطبع أخطاء

 ألسماءالمالحظ هنا هو استخدام المعلمة : المعلمة وطد مفهوم احترام الطالبات لها أسلوب: خامساً

 ، كما األخرىكما في الصفوف ، يا بنت أو التعامل معها واالبتعاد عن المناداة بانت أثناءالطالبات 

 وأكثر للمعلمة  قرباًأكثرصدر رحب دون صراخ ، هذا الشيء جعل الطالبات  بأخطائهن تتقبل أنها

 بعض المواقف القليلة التي استخدمت بها المعلمة باستثناءاً لها وهذا ما الحظته الباحثة احترام

  الصراخ لضبط الطالبات 

كثر من مرة أنها فالمعلمة تكرر للباحثة أل: تنمية معنى اإلتكالية لدى الطالب على المعلم : سادساً

ال تثق بقدرات الطالبات ، هذا الشيء جعل المعلمة تحل كل النقاط الصعبة وتتابع الطالبات بكل 

 خطأ محتمل منهن ، فأحياناً كانت تفقد السؤال ثقله حين أليخطوة ، وتعطي تحذيرات وتنبيهات 

السؤال بس المطلوب هان معطيك مساحة جناح واحد في (كانت تكشف السر الموجود فيه كأن تقول 

  .)2منك مساحة الجناحين لذلك اضربي في 
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 المشتركة فيع في كل األموربشكل عام الحظت الباحثة من خالل التحليل السيميائي للخطاب بعض 

 التقويم ، أساليبسيادة النمط التقليدي في دور كل من المعلم والطالب وفي الصفوف العينة مثل 

 في الشرح والتقويم وحتى وأسلوبه بشكل اثر على شخصية المعلم كذلك سيطرة القانون التعليمي

  .الضبط ، وضعف اللغة العلمية لدى الطلبة 

  :وخالصة القول ، فان هذه الدراسة أظهرت ما يلي 

 وكذلك الصف السابع ، اما  العرض هو السائد في الصف السادس– كان الخطاب الحواري - 

 في الصف الثامن ، أما الصف العاشر فقد ساد فيه سائداًالخطاب الحواري االستكشافي فقد كان 

  .الخطاب الصفي التقليدي 

 كانت هناك عالقة بين نوعية الخطاب السائد وفهم الطالبات للمفاهيم العلمية ،حيث تمكن طالبات - 

الصف الثامن والذي ساد فيه الخطاب الصفي االستكشافي ، بينما الصف العاشر كانت نسبة فهم 

  .يم العلمية قليلة نظرا لسيادة الخطاب التقليدي بشكل كامل داخله المفاه

 شخصية المعلم والقانون التربوي اثر بشكل كبير على فهم المعاني االجتماعية بين الطالبات - 

  .والمعلمات مثل الضبط واالنضباط وأساليب التقويم ، واللغة العلمية السائدة في الصفوف 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95

 

 

  

  

  

  لخامسالفصل ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج. 1.5

فهم تشكل المعاني في ضوء الخطاب لنوعية ىالخطاب الصفي السائد ووصف هدفت هذه الدراسة 

 ، ولتحقيق هذا الهدف جمعت البيانات من األساسيةالصفي السائد في دروس العلوم في المرحلة 

 تصميم خرائط مفاهيمية خاللديو للحصص الصفية على مدى شهر كامل ، ومن خالل تصوير في

   . التحليل السيميائي لرصد المفاهيم االجتماعية وإتباع للمفاهيم العلميةلقياس فهم الطالبات 

 المختلفة السابقة الذكر األدواتوفيما يلي مناقشة نتائج تحليل جميع النتائج التي جمعت باستخدام 

  . الدراسة ألسئلةا مرتبة تبع

   بالسؤال االول  النتائج المتعلقةمناقشة. 1.1.5

 السادس حتى العاشر من ب الصفي السائد في دروس العلوم لصفوف ما نوعية الخطا :أوالً

  ؟ األساسيةالمرحلة 

  األساسينوعية الخطاب السائد في الصف السادس 

 معلمة الصف إن) 3( ت في الجدولللصف السادس كما جاء نتائج تحليل تركيب النشاط أظهرت

 في ) توسيع أوجابة ال يليها تقويم سؤال واست ( المعلمأسئلة سلسلة إستراتيجيةالسادس استخدمت 

كمراجعة  ، وبشكل واضح في جميع الدروس ، دروسها المصورة على مدى الصفيخطابها 

لسابق بالالحق وهذا يعزز للدروس السابقة وقد اخذ الوقت الكثير من كل حصة ، وذلك حتى تربط ا

 بعض الطالبات كانت تجيب من أن إاللدى الطالبات ضرورة الفهم والحفظ للمعلومات السابقة ، 
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مهارة التذكر لدى الطالبات على الحد  ال ينمي دفترها التحضير دون أي تعليق من المعلمة ،وهذا

التي )Puffer,2004(عزز دراسة بفر  إال أن اإلجابة تكون موافقة لما أرادته المعلمة وهذا ياألدنى

أشارت إلى أن الطلبة أحياناً يميلون للمراوغة وعدم الصدق في سلوكهم وخطابهم وذلك وفقاً 

 من أيضاً ،لهدفهم، وهدفهم هنا هو إظهار قيامهن بالتحضير وإعطاء المعلمة اإلجابة المرضية لها

النمط يعتمد على المعلمة حيث تعطي ذا األكثر شيوعاً في هذا الصف الشرح وهاالستراتيجيات 

 كاملة للطالبات والطالب هنا فقط يستقبل للمعلومات وهذا النمط يعكس النمط التقليدي المعلومات

 ليميك أشار العلوم كما أحاديث  المعلم هو محور العملية التعلمية التعليمية أنبشكل كامل حيث 

)Lemke,1990(للمنهج الذي يؤكد بشكل كبير على القراءة  العلومإتقان أمام وجود عائقاً إلى 

 الطلبة الذين ال يشاركون في أحاديث العلوم غير قادرين أنكما ،واالستماع دون ممارسة الحديث

 ممن يتواصلون أقرانهمعلى  استيعاب محتوى ما يدرسونه وحصيلتهم من المفاهيم قليلة مقارنة مع 

لتوضيح بعض ) الشرح  (اإلستراتيجيةستفاد منها هذه الوقت الذي يف لذا  ،األحاديثمع معلمهم في 

 سلبية دور الطالب ، وفي الوقت ذاته فقد لجأت أن كثرة تكرارها تشير إلى  إالالحقائق العلمية 

 وهذا يعزز التعلم لدى المتعلم البصري الذي للطالبات استخدام الرسم التوضيحي إلىالمعلمة كثيراً 

 من حاسة للتعلم لدى المتعلمين مما يعزز التعلم لديهما أكثر تثير أنهاا يعتمد على نظره في التعلم كم

 بالنسبة لعرض المعينات البصرية فقد اقتصرت على نشاطات الكتاب فقط كعرض لجهاز أما، 

 أنوهذا يعني  باللمس والدلك  الكشاف الكهربائي حن عرض لطريقة شأوالكهربائي مثال الكشاف 

 لدى طالبه كما انه يتعامل نع الكتاب كحقائق ال يمكن أورفة فال يثريها لديه نقل المع دور المعلم هو

 المالحظات أو كتابة المعلمة أيضاوالذي يعزز التعلم بالنظر ،   ال تحتمل الخطأأنها أو تناقش أن

 انه كان يثير الفوضى في الصف إال له ايجابياته األسلوب هذا أنالملخص على السبورة ، ورغم 

 تكتب المختصر أنلذا كان على المعلمة من وجهة نظر الباحثة كتابة المالحظات ،  أثناء

 بالنسبة للمفاهيم ،أماوالمالحظات بشكل اقصر مما كانت تكتبه المعلمة ،فيقتصر على العناوين فقط 

 من حفظه كما تتأكدفقد استخدمت المعلمة التكرار للمفهوم عدة مرات من قبل الطالبات وذلك حتى 

 النمط التقليدي هو الطابع الواضح لحصص الصف السادس فقد استخدمت أن في الكتاب ، وبما ورد

 العامية وترى الباحثة باللغة فقد كانت تعيد كل سؤال األسئلة حل أثناء السياقية بكثرة إعادةالمعلمة 

 وضعت إذال  عدم فهم الطالبات لبعض المفاهيم حيث ال تستطيع الطالبة فهم السؤاإلى هذا يؤكد أن

 أمام المعلمة ال تعطي فرصة أن ، كما األسئلةكما وضعت في  آخرالحقائق العلمية في سياق 

 والعلمية الى لهجة عامية باستمرار حتى الفصيحةطالباتها لمحاولة فهم اللغة العلمية فتحول اللغة 

  الطالبة قد أن إذان ل الدراسي في االمتحرتبط بتدني التحصي يأيضاًن سؤال الطالبات ولعل هذا دو

 تفسر المقصود بالسؤال ،بما انه باللغة علمية وال أحد يفسره لها في أنع ال تفهم وال تستطي

 ذلك فانه يضعف لدى الطالبات القدرة على امتالك اللغة العلمية وفهمها إلى وباإلضافةاالمتحان 
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 تنقلت بين عدة أيضاًمعلمة  لكل هذه االستراتيجيات التي استخدمتها الوباإلضافةوممارستها، 

 هذه أن إال والمقارنة وتحديد الهدف وبناء الربط وتداعيات المفهوم والتبايناستراتيجيات مثل التكافؤ 

  . مرة واحدة  إالاالستراتيجيات قليالً ما تكررت وبعضها لم يتكرر 

  نوعية الخطاب السائد في الصف السابع األساسي

 الخطاب الصفي ال إن)4(ي الجدول اط للصف السابع كما جاءت فأظهرت نتائج تحليل تركيب النش

مط وليس زال يعكس المنظور التقليدي للعملية التعلمية التعليمية ، مع بعض التطويرات لهذا الن

 الشرح في المستوى االول من التكرار في هذا الصف والذي يعني خروج عنه ، فتاتي إستراتيجية

، والجديد في ارف وعلى الطالبات التلقي واالستماع دون دور فعال عرض المعلمة للمعلومات والمع

ربط المعرفة بالخبرات الحياتية وهذا شجع على االستماع بشكل  إستراتيجية إدخالهذا النمط هو 

 مشاركة الطالبات ضمن وتأتي،  من مرة ألكثر اإلستراتيجيةاكبر للطالبات وقد تكررت هذه 

م تحديد النقاط المهمة من قبل  النص ويتان الطالبة تقرأصوص حيث  التنويه بين النإستراتيجية

 إال رغم ظهور دور مختلف للطالبات اإلستراتيجيةالمعلمة للطالبات وذلك لالختبار فيها ، وفي هذه 

حتى في ،تعدى المهارات الدنيا من تذكر وفهم حسب هرم بلوم ال يويبقى دور تقليدي انه 

ي تعطي للطالب دور فعال ويكون باٍن للمعرفة سلبت منه هذا الحق  التاألخرىاالستراتيجيات 

 واحضرن المواد من  الطالبات قامت بجميع التجاربأنكالمشاركة في العمل المخبري فبالرغم من 

 ، عملهاأثناء تلقين ومتابعة باستمرار من قبل المعلمة إال ما كانت أنها إال للمشاركة أحياناًبيوتهن 

 إستراتيجيةبالرغم من تنقل المعلمة من  االكتشاف ،أو منهن فسحة التفكير الناقد  الذي سلباألمر

 متكررة بشكل اإلستراتيجية في الصف السابع من عرض لمعين بصري ولو لم تكن أخرى إلى

 انه بقي كل من إال السياقية ، إعادة أو المعلم أسئلة سلسلة أو تحديد هدف أوحوار ثالثي  أوكبير 

 بالعرض يبدأ دوره فالمعلم ملقن يضع الهدف دون مشاركة احد علىطالب محافظ المعلم وال

 الرسم ويبقى الطالب هو المتلقي الذي عليه االنتباه الستقبال اكبر كم من أو الهدف، إلىللوصول 

 المعلم هو الشخص أن إلىبغض النظر عن طريقة عرضها ،وخلصت الباحثة هنا المعلومات 

كل من المعلم والطالب ،باعتباره   دورلتعلمية التعليمية القادر على تحديدالوحيد في العملية ا

اته  ذلك يرتبط بمعتقدأنوال شك  بالظروف البيئية والصفية واألعلمالمخطط الوحيد لمسار الحصة 

   . ومعرفته حول التربية ومعرفته البيداغوجية

  نوعية الخطاب السائد في الصف الثامن  األساسي

 المعلمة تبدأ حيث )5( الجدول في تحليل تركيب النشاط للصف الثامن كما جاءت أظهرت نتائج

 أندائما بالمراجعة لمعظم المفاهيم السابقة وذلك حتى تستطيع ان تربط السابق بالالحق ال سيما 
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 أنالوحدة الدراسية مرتبطة مع بعضها البعض وكذلك كان عرض المعلمة بشكل متسلسل ، كما 

سواء كان خالل  الحصة الكبرى في الخطاب السائد في هذا الصف ،أيضاً أخذتمعلم  الأسئلةسلسلة 

 الوحدة أن العرض عرض لمعينات بصرية بشكل كبير ال سيما أيضاًوتخلل العرض او المراجعة ،

 الذي يتطلب عرضها باستمرار للطالبات، هذه األمرالتي شاهدتها الباحثة تخص العدسات والمرايا ، 

 استخدام المعلمة أن للتعلم السمعي ،كما إضافة التي تنشط التعلم البصري لدى الطالبات يةاإلستراتيج

 في عمل تآزر سمعي وبصري وحسحركي لدى األكبر المجموعات كان له الدور إلستراتيجية

 الحرية الكاملة في عمل التجارب العلمية أخذت الطالبات أنالطالبات لفهم المفهوم وتذكره ،ال سيما 

 العمل ، أثناء واإلشراف تعليمات في بداية التجارب وإعطاءور المعلمة هنا كان ميسر فقط ود

 الفوضى في أسباب العمل وحصرت الباحثة أثناء فوضى أثرن أنهن إالورغم متعة الطالبات بذلك 

 ثالث في المجموعة وباقي طالبات أوطبيعة العمل بالمجموعة حيث ان العمل تقوم به طالبتان 

 إستراتيجية جانبية ، سياسية المعلمة في المجموعة كان ال بد من عمل أحاديثموعة يتحدثن المج

 توزيع مهام مختلفة لكل أوبحيث يتم توزيع ادوار لجميع الطالبات في المجموعة باالتفاق فيما بينهن 

كما ، جانبية بحيث يكون ال وقت لدى الجميع ألحاديثفي المجموعة باختالف مستواهن الطالبات 

 في النهاية سوف ألنه لديهن ضعف في التحصيل لو يظهرن أي اهتمام أوالطالبات الالمباليات 

. ذهني لديهنأو حركي إرهاق النهائية من الطالبات العامالت في التجارب دون أي اإلجابةيكتبن   

 أوجارب  له دور بارز في النقاش والعرض النهائي بعد التأيضاً للتوضيح بالرسم كان أنوال شك 

   .قبلها

 لعرض بعض للمواقف المحيرة التي استوقفت الطالبات ولفتت الطالبات وتركت لجميع إضافة

لطالب الطالب  حل ، كما وفرت بيئة خصبة لحوار اإليجادالطالبات بال استثناء الفرصة في النقاش 

وقف المحير في بداية  ال سيما عندما كان عرض المعلمة للمللتعلم الطالبات ،وتركت حافز اكبر أمام

 ال تصنف أنهاالحصة ، وهذا يؤكد انه ال بد من وضع جميع الطالبات في مهمة تشد انتباههن كما 

طالبات من  الذي ال يثير سخرية الأو مرتفع التحصيل فالجميع سواء الشيءضعيف تحصيل 

   .األخرىر لفئة بعيداً عن الفئة  ليست حكوالرأي بعضهن البعض ، فاإلجابة

 هذا الصف كان تحديد الهدف من االستراتيجيات الظاهرة بشكل واضح للباحثة وللطالبات حيث في

 من تحقيق التأكد المعلمة بعرض الهدف وكتابته على السبورة بالتدرج وفق سير الحصة وبعد تبدأ

ما ك، اآلخر الهدف إلى انه تحقق الهدف وتقول للطالبات ال بد من االنتقال إلى إشارةالهدف تضع 

جيات المختلفة للخطاب الصفي  المعلمة نوعت بين االستراتيأن ال شك األهدافانه في تحقيق 



 99

فقد ربطت بعض المفاهيم بحياة الطالب كما لجأت لذكر خصائص المفهوم في  لما ذكر سابقاً،إضافة

  . والحوار الثالثي والتعديل واالختيار أحياناً التلخيص إلىتوضيحه ، لجأت 

 التقليدية للمعلمة األدوار ادوار غير عن أحياناًلباحثة انه وبالرغم ان المعلمة تقمصت امما الحظته 

 النمط ، فعندما ذلك لم يعتدن على أنهن الطالبات لم يتقمصن الدور الجديد لهن ، خاصة أن إال

 معظمهن أو المعلمة الفرصة للطالبات للقيام بالتجارب دون تدخلها فهمت بعض الطالبات أعطت

 بعيدة عن الدرس ،فيما فهم أخرى الفرصة للخروج عن موضوع الدرس والحديث في مواضيع هاأن

 الفرصة لهن للتحقق من وأنها الفرصة لالعتماد على النفس وللعمل بطريقة العلماء أنهاالقليل 

   .بأنفسهنالحقائق العلمية 

 مادة معينة أو خالل حصة  ومنفجأة يأتي لكل من المعلم والطالب ال األدوار تغير أنهذا يعني 

 اللتحاقه األولى يالزم الطالب  منذ المراحل أنوال بد  هو يحتاج لتدريب لكال الطرفين وإنما

  .لتنمية مهارات التفكير لديه بالمدرسة ،

  نوعية الخطاب السائد في الصف العاشر  األساسي

حيث كانت  )6 ( الجدولفي كما جاءت للصف العاشر أظهرت نتائج تحليل تركيب النشاط 

 الخطاب تاله التنويه بين النصوص وقد عزت الباحثة أثناء األكبر الشرح لها التكرار إستراتيجية

 اكبر  كم من المعرفة الموجودة في المقرر المدرسي إعطاءالسبب لذلك هو محاولة المعلمة 

ذا الصف في هذه المادة  االمتحان النهائي لهأن المقرر قبل نهاية الفصل خاصة هذا بإنهاءواالهتمام 

 المادة جميعها والتركيز على الكتاب المدرسي إنهاء الذي يجبر المعلم األمرتقره الوزارة ) العلوم (

 إلى ما بين الكتب إلى تنوه أيضاً الوزارة وهذا ما جعل المعلمة ألسئلةباعتباره المرجع الوحيد 

 إستراتيجية أمالتي وردت في الكتاب ، المطبعية ااألخطاء بعض إلى إضافةبعض النقاط المهمة 

 تكسر روتين الشرح أنهامن وجودها في ظل نمط تقليدي ال سيما م فال بد  المعلأسئلةسلسلة 

وذلك  عرض الملخص إستراتيجية إلى أحياناً المعلمة لجأتالمستمر للطالبات وتجذب انتباههن ،كما 

 أهمية الطالبات على لتأكيد أو آخر هدف إلى وذلك حتى تنتقل لتذكير الطالبات بما ورد سريعاً

كما تخلل الشرح عرض لمعين بصري ولكن ذلك لم  النقاط التي وردت فيه ،أهمالموضوع وبالتالي 

 الباحثة ان سبب عرض المعلمة له ،ورأتيتكرر اال مرة واحدة فقط طوال فترة مشاهدة الباحثة 

  .ة اضطراراً لعرضه رت المعلمكان من الضرورة لتقريب المفاهيم في الدرس لذلك اضط

 من االستراتيجيات التي تكررت في معظم  السياقيةوإعادة المماثلة أسلوب إلى المعلمة لجأتكما 

 إلىحيث تعيد المعلمة النص المكتوب باللغة العلمية  الخطابات الصفية في جميع الصفوف العينة ،

 ضعف في استخدام وفهم اللغة العلمية إلىي نص باللغة العامية لتقريب الفهم للطالبات وهذا ما يؤد
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كما نوعت المعلمة بين استراتيجيات لدى الطالبات ،ويفقد العلوم صبغته وفق ما ترى الباحثة ،

 أمثلة مع اختالف وطرح وإعادة التعليمات واالستعانة بالرسم وإعطاء مثل التعديل واالختيار أخرى

   .ح ومعظمها تكرر لمرة واحدة فقط ر بشكل واض لم تكراالستراتيجيات هذه أن إالخارجية ، 

    تائج المتعلقة بالسؤال الثاني النمناقشة .2.1.5

  

   كيف تفهم المفاهيم العلمية  المتشكلة في ضوء الخطاب الصفي  من قبل الطلبة والمعلمين ؟

 مع وذلك بعد مقارنتها) 7( المفاهيمية كما هو مبين في الجدول الخريطة نتائج تصحيح أظهرت

 فهم سليم إلىالبات الصف السادس قد توصلن ، إن طالنمط الموضوعي لخطاب المعلمة 

من العالقات الواردة في الخطاب الصفي السائد ، بينما طالبات الصف السابع تمكن من )%73(لـ

 طالبات أما السائد ، الصفيمن العالقات الواردة في الخطاب ) %74( فهم سليم لـإلىالتوصل 

من العالقات الواردة في الخطاب )%80( فهم سليم لـإلىامن فقد تمكن من التوصل الصف الث

من )%71( فهم سليم لـإلىطالبات الصف العاشر  تمكن من التوصل  أنالصفي ، في حين 

،وهذا يعكس دور الخطاب الصفي في بناء المعاني لدى الطلبة العالقات الواردة في الخطاب الصفي

لمعلمين في تحضير التفكير العلمي كما اشير في دراسة وايت وتنمية المنطق ودور ا

)White,2003.(  

من العالقات %) 73( فهم سليم لـإلىت من التوصل الصف السادس حيث تمكنت الطالبافي 

 العرض هو السائد في هذا الصف ، وهو النمط كان أسلوبالواردة في الخطاب الصفي السائد،

العلوم ، وهذا النمط سمح للمعلمة بعرض الكثير من الحقائق التقليدي السائد في معظم صفوف 

 تركيز المعلمة على مراجعة الطالبات بداية كل حصة بالمفاهيم أن إالوالمعلومات والمفاهيم ، 

 على ربط المفاهيم مع بعضها البعض ، الطالباتوالمعلومات السابقة بشكل مطول ومفصل ساعد 

 انه إالالطالبات للدرس وان كان تلخيص لما ورد في الكتاب وقد يكون التحضير المسبق من قبل 

 تقوم بالتحضير ثم يعرض لها إذن اكبر من قبل الطالبات ، فالطالبة يساعد على الفهم والتذكر بشكل

 ال شك انه ساعد على فهم للمفاهيم وربطها أسلوبالدرس ثم مراجعة له في الحصة التالية هو 

  . أفضلبشكل 

من العالقات الواردة %) 74(سابع تمكنت الطالبات من التوصل إلى فهم سليم لـ في الصف الأما

 قيام الطالبات إضافة إلى السائد ، األسلوب العرض هو أيضاًوقد كان في الخطاب الصفي السائد،

 استكشافيا لدى الطالبات أسلوباً القيام بالتجارب لم يكن أنبشكل كامل في العمل المخبري ، وبالرغم 

تي تحضر للتجربة قبل الحصة وتحضر المواد  الطالبة الأن يشعرن به في المتعة ، كما أنهن إال
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 الطالبات يشعرن أنوبما  الطالبات ،أماممن البيت هي التي ستشارك وتعرض التجربة المطلوبة 

بالمتعة في عمل التجربة فيقمن بتحضير التجربة ، الشيء الذي يزيد من تذكر الطالبات للمفاهيم 

 التعلم البصري والسمعي إلى إضافةلة بالتجربة بما أنها ارتبطت بنشاط حسحركي لعلمية المتصا

 خالقة ألسئلة أفقاً الطالبات خاصة اللواتي يقمن بالتجربة أمامتح التجربة وقد تفالمرتبط بها ،

قد يعود  رصد المالحظات وأثناء كامنة داخل الطالبة فلم تظهر األسئلة هذه ، وان بقيت وإبداعية

 إجابة خشيته من عدم أو من سؤاله ، اآلخريناستهزاء  الطالب يخشى من أن منها ، ألسبابذلك 

 تبقى داخلها لفترة وقد تبدع أنها إال المعلمة ال تقبل أي سؤال خارجي ، أن معرفته أوالمعلمة له ، 

ف  للظروقاًى مخاوفها وفأو حين تتحدلى العمل المخبري  عوتتجرأ على السؤال حين تتعود

  .المحيطة حسب ما رأته الباحثة 

لمة سـاعد علـى ربـط        العرض الذي ساد في بعض الدروس فان تسلسل المع         ألسلوب بالنسبة   أما

 كانـت تتبعهـا     أنهـا  إلـى  لم ترسم الخرائط المفاهيمية على السبورة        أنهامن  غم  وبر المفاهيم معاً، 

 إلـى  كانت بحاجة    أن وتشرحه وتسأل الطالبات     وترسمها في ذهن الطالبات ،فتبدأ من المفهوم العام       

 وتشرحها وتشرح ما    بإحداها عمومية جميعها وتبدأ     األقلسؤال حول هذا المفهوم ، ثم تذكر المفاهيم         

 قدرة على ربط    أكثر ، هذا الشيء جعل الطالبات       اآلخرتفرع منها من مفاهيم ثم تنتقل على المفهوم         

  .ل يوضح طريقة المعلمة في عرض المفاهيموهذا الشكالمفاهيم من بعضها البعض ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طريقة ربط وشرح المعلمة للمفاهيم للصف السابع:)9(الشكل 
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ت على فهمها هو احتواء  عند الطالبات وساعدأيضاً ربط المفاهيم العلمية أعادت التي األساليبومن 

لمفهوم  تضع اأنى الطالبة الكتاب المدرسي على خريطة مفاهيمية تقويمية في نهاية الوحدة ، وعل

 الكلمات المفتاحية أن أشارالذي )Todd,1998( يتفق مع تود وهذا ،كانه المناسبالناقص في م

لقاعدة بعد تحديد ترتبط مع بعضها بحيث تشكل شبكات الداللة ،التي يمكن رسمها من القمة الى ا

  . الصفي  ان فهم الموضوع هو من يحدد بنية الخطاب وأشار، الموضوع بالطبع

من العالقات %) 71(تمكنت الطالبات من التوصل إلى فهم سليم لـأما بالنسبة للصف العاشر 

، دون الخروج عنه السائد في معظم الحصص األسلوب فالشرحالواردة في الخطاب الصفي السائد،

 ربط أوإال في بعض اإلضافات التي قد تخرجه عن نمطه التقليدي كعرض معينات بصرية 

رات حياتية للطالب ، فالمعين البصري بالتزامن مع الشرح يحفز النمط السمعي مات بخبالمعلو

البصري لدى الطالب مما يزيد من فهمه للمفاهيم العلمية بشكل أفضل أما الربط  بخبرات حياتية 

يزيد من التعلم الناقد لدى الطالبات ويزيد فترة التذكر أيضاً إضافة للفهم الصحيح للمفهوم حين 

والذي حفز فهم المفهوم لدى الطالبات أيضاً المسائل الرياضية وضع كمفهوم في حياة الطالب،ي

  . هذه المفاهيم العلمية بعد عرضهاالتطبيقية على

من العالقات %) 80(أما بالنسبة للصف الثامن  تمكنت الطالبات من التوصل إلى فهم سليم لـ

اب االستكشافي هو النمط السائد الذي يتميز الواردة في الخطاب الصفي السائد،حيث كان الخط

  .بمشاركة ناقدة وبناءة ألفكار واقتراحات اآلخرين، وتقدم البيانات لربط األفكار 

ة مالئمة كما وفرت المعلمة بيئة تعلم مريحة من خالل العمل في مجموعات ، التي وفرت بيئة لفظي

، وتقبل المجموعة تعزز النماء في المهارات، كما أن المناقشة بين أفراد لبناء المعرفة بشكل نشط

 على الدور أكدالذي ) Mcnair,2001(وهذا يتفق مع ماكنير  ،رأي اآلخر ،وتضيف للتعلم متعة

 المناقشات الجيدة تزود أن أضافالهام لمناقشات الطلبة في الحصص لتحديد نتائج التعلم ، كما 

  .األفكاربفرصة لتطوير 

ات السابقة الذكر استخدمت معلمات هذه الصفوف طرائق عديدة لتعليم  االستراتيجيإلى باإلضافة

يزة له وتوضيح الخصائص المم ،مفهوم،وتقديم تعريف لفظي للمفهومالمفهوم مثل تداعيات ال

  ساعدت والمقارنة بين المفاهيم ، وقد، أحياناً، وعرض مواقف محيرة ،والممائلة ،ورسم المفهوم

بالمفاهيم  حول مفاهيم سابقة وربطها أسئلةديم المفاهيم الجديدة بتوجيه هذه الطرق المعلمات على تق

  .الجديدة 

 معينات بصرية واالستعانة عند الطالبات العينة هو استخدام أيضاًومما ساعد على بناء المعرفة 

  .بالرسم
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  تحليل .3.1.5

  ة في ضوء الخطاب الصفي  من قبل الطلبة والمعلمين ؟كيف تفهم المعاني االجتماعية  المتشكل

قة بالخطاب الصفي في كل صف ، فبدءاً من أظهرت النتائج بعض المعاني االجتماعية المتعلوقد 

، اب المدرسي لدى المعلمة والطالبةقدسية الكت حيث كان من المعاني االجتماعية الصف السادس 

لتي وضعتها وزارة التربية والتعليم ، فالمطلوب من المعلم هو  السياسة التعليمية اإلىوقد يعود ذلك 

 تعمل امتحانات موحدة على أنهاالمعارف والمفاهيم ، كما  الكتاب بشكل كامل رغم انه مكتظ بإنهاء

 أخرى الكتاب بشكل قطعي هذا من جهة ،ومن جهة إكمالمستوى الوطن والذي يعني وجوب 

 المعلمة أن، وهذا يعني الفصلتي وضعتها المعلمة في بداية  على سير الخطة الفصلية الاإلشراف

، وبما أن الكتاب المدرسي مكتظ فال ال يفرض عليها أي إثراء للطالبات القانون أن، كما مقيدة بها

 وظيفة أن هو اآلخر كان نوعه وهذا يعكس المعنى اًلإلثراء كما انه ال معنى له في التقويم أيوقت 

 المعلم يلتزم أن،فقدسية الكتاب لدى الطرفين يعني والطالب متلقي للمعرفة المعلم فقط التلقين 

بالكتاب المدرسي بحذافيره ويعرض ما فيه من عموميات وتعميمات وحقائق ومفاهيم ليتلقاها الطالب 

وان  كيف؟أووتنحصر وظيفته بالحفظ والتذكر والتطبيق لمحتويات الكتاب ، دون التفكير بماذا لو ؟ 

 كأسرع يشرح ، فهو يلجا للنمط التقليدي أو السؤالين فال وقت للمعلم ليفسر  تفكيره احدطرأ على

الحفظ  جزء من شخص المعلم ،كذلك أصبحفالتلقين  الطالب كم معرفي ال باس به ،إلعطاءطريقة 

، وهذا يعني ضرورة مالحظة الخطاب البيداغوجي لتحسين نتائج والتذكر هو جزء من الطالب

 الكم المعرفي ، حيث أن المنهاج فاقم مشكلة ضعف التحصيل إلىريع تقدمهم دون النظر الطلبة وتس

  هانرهانأنكما ،)Cullcan,2007(كولكانلها أو تقليلها وهذا ما أشار إليه بدالً من ح

)Hanrhan,2003( اب  يالزمه تغييرات واضحة في الخطأن المنهاج يجب إصالح أن إلىيشير

  .لمعلمينالتربوي وتطوير مهني ل

 اللغة العامية هي السائدة في حياتنا فهذا ال أنفبالرغم اللغة العامية تقتل اللغة العلمية لدى الطالبات  

 التحاق الطالبة للمدرسة وانتظامها إن،بل  المعلمة تعززها لدى الطالبات أن الباحثة رأييعني في 

 العلمية في صفوف اللغةيما في الصف الدراسي هو فرصة لتعزيز اللغة الفصحى لديهن وال س

، فال يوجد للعلوم  منفصلةالعلوم ، وهذا يعكس الفصل الذي يحدث بين المواد وتقديم كل مادة كمادة

، كذلك ال دور لدروس اللغة العربية في التعبير العلمي ،وليس هذا الفصيحة اللغةور في تعزيز د

يفصل اللغة العربية باللغة العربية وهذا  معلمات العلوم ال يدرسن تخصصاتهن العلمية إنفحسب بل 

، كما انها عف حتى المعلمات المتالك اللغة  الباحثة في ضرأي، وقد يكون هذا سبب في عن العلوم
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تعكس دور التنشئة االجتماعية المختلفة ببنية الخطاب للمتعلمين وهذا ما اشار الية زونغلر 

)Zuengler,2010(.  

 المعلمة فـي ضـبط الطالبـات    أمام أسلوبحيث انه ال : مفقودذاتي   ال الضبط بالعنف  واالنضباط     

 العالمات ،وهذا يعكس مفاهيم المعلمـة وكـذلك مفـاهيم           أوسوى العنف سواء كان ذلك بالصراخ       

 أنها العنف خاصة    إال الطالبات ، وال سبيل لذلك       أمامالطالبات، فالمعلمة ال بد لها من سلطة نظهرها         

 صـراخ ،كـذلك     أو الدراسية كطالبة لمفهوم معلم يضبط دون ضـرب          لم ترى نموذج في حياتها    

 الذي  هو األسلوب اعتياد الطالبات هذا     و لربما ،  األسلوبالطالبات يكتسبن مفهوم سلطة المعلم بهذا       

 ويتطلب منها القيـام بهـذا الـدور ،وبحـسب دراسـة بـازلي وجونـستون                 ينعكس على المعلمة  

)Buzzelli&Johnston,2001  (يس ينطوي على عالقات غير متكافئة ، لذا ال بـد مـن             فالتدر

التوأمة بين الخطاب التنظيمي والخطاب التعليمي ، واللذان يعكسان التوأمة بين السلطة واألخالق ،              

وبالتالي تعطي عمق اكبر للبعد األخالقي في الخطاب الصفي ، كما أن سلطة المعلم تـؤثر علـى                  

  .همالطلبة ونتائج كتاباتهم وتعبيروعي 

 األخـرى ور الطالبات الذي ال يتعدى التذكر وذلك على حساب المهـارات            األخرى د ومن المفاهيم   

 الطالبات على حفظ المفهوم كمـا       لمساعدة تستخدم التكرار    أنها ذلك ال سيما     يعزز المعلمة   فأسلوب،

 ال  أنهـا ا  الطالبات في عمل التجارب ، وهذا يحصر دور الطالبات على التذكر ، كم             ال تشارك    أنها

  . للتفكير في مواقف محيرةأوشاف ،تجعل فرصة للطالبات لالستك

 التقويم  أساليب أوطاب صفوف العلوم ،على مستوى المقومين       التقويم الحقيقي فال معنى له في خ       أما

 للتقويم هو االختبار الكتابي ، فال معنى الختبار عملي ، بل خصص في القانون               األوحد فاألسلوب،  

 يكون للجانب العملي جزء من العالمات المقررة فخصصته المعلمات          أنمن وزارة التربية    التعليمي  

 المقوم الوحيد فهو المعلم، كما انه       أماا الطالبات بعد كل تجربة تعرضها المعلمة ،       هللتقارير التي تكتب  

لخدمة للمعلـم    ا أثناء عدم التدريب    إلىوقد يعود ذلك    . دور للتقويم    لإلدارة أو لذويه   أوليس للطالب   

   .الحديثة التدريس أساليب أو التقويم بأساليب

 إجابتهاولعل اعتماد المعلمة     المعلمة معنى القدسية لدى الطالبات ،      إلجابةبالنسبة للصف السابع كان     

 دون أي نقـاش او      إجابتها يأخذن احترام الطالبات لشخص المعلمة جعلهن       أوفقط في االختبارات ،     

 دور المعلمة ودور الطالبات كان نفـسه فـي          أماالحظته المعلمة من الطالبات ،      ثقتهن فيها وهو ما     

 ضـعف معرفـة     إلى ذلك يعود    أن أعاله   أشرتالصف السادس فالمعلم يرسل والطالب يستقبل وقد        
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 طبيعة المنهاج الذي يركز علـى الكـم         إلى أو السياسية التعليمية السائدة     إلى أوالمعلم البيداغوجية   

 عدم التكامل بـين     إلى ذلك يعود    أن أيضاً  سابقاً إليها أشير اللغة العلمية وقد     أماكيف ،   وليس على ال  

كذلك طبيعة لغة    والعلم ،  اللغة يوسع الفجوة بين     وهذاالمعلمة  أو من خالل    المواد من خالل المنهاج     

اط فقـد    بالنسبة للـضبط واالنـضب     أمالغة العلمية للطالبات كانت ضعيفة،    المعلمة وتركيزها على ال   

 عدم انـضباطهن وبالتـالي      أوان موضوع الدرس كان له دور في جذب الطالبات          الحظت الباحثة   

ا ، فكلم يعة الموضوع دور في ضبط الطالبات     ، إذن لطب  المعلمة الستخدام العالمات للضبط   اضطرار  

،  م الخصائص النمائية كلما كان االنضباط داخلي بـشكل اكبـر          كان يمس حياتهن واحتياجهن ويالئ    

 احتياجاتهـا  الذي استخلصته الباحثة وهو قدرة الطالبة على تحديد          اآلخر المعنى   إلىنشير  ومن هنا   

 من دراسة خصائص الطلبة واحتياجاتهم      األهدافاشتقاق   ضرورة   إلى هنا ،  اإلشارة وبالتالي   العلمية

ة الفاعلة للطالب فيه    اء االهتمام للموضوع والمشارك   \فاالنضباط وابد ،النمائية  و االجتماعية والعلمية 

  .النمائية  يعني وعيه باحتياجاته العلمية والمرتبطة بخصائصه االجتماعية و

أما المعنى األخير في هذا الصف هو انعدام ثقة المعلمة بقدرات الطالبات الشيء الذي جعلها تعطي 

سؤال،ولعل هذا ، أو الة للطالبة لالستكشافمعلوماتها جاهزة دون نقاش للطالبات ودون إعطاء فرص

يعكس مدى عمق فهم الظروف التربوية للمعلم التي تؤثر في الخطاب الصفي حيث ان معتقدات 

صف الثامن لنسبة للبا ليكورت إليه أشارالمعلم ومعرفته تنعكس على خطابه الصفي وهذا ما 

مختبر  أن الإالفالمعاني المرتبطة بالضبط هي المذكورة أعاله والتي تكررت في جميع الصفوف 

، فهي مصممة للجلوس على شكل لك إلى البيئة التعليمية للمختبرمكان الالنضباط وقد يعود ذ

 فالمعلم ال يستطيع متابعة أخرى، ومن جهة لذي يسمح بالمحاورة بين الطالباتمجموعات الشيء ا

 الطالبات تعودن على الضبط الخارجي فهي أن وبما الجلوسالجميع من جميع الجهات لطبيعة 

 من الغرفة الصفية ، أكثر المختبر يسمح للطالبات بحرية الحركة أنكما  ،االنضباطالفرصة لعدم 

 الفوضى في المختبر تعكس عدم تعود الطالبات على الجلوس فيه ، أن الباحثة فالمهم رأيوحسب 

 .لمختبر لمعنى ووظيفة لفقدانهن إضافة

انضباط كذلك عدم تحضير المعلمة للمواد  فكما المختبر يعني عدم آخروقد يرتبط معنى بمعنى 

ى ، ولذلك ترعمل لديهن سوى الحوار موضع فوضى من قبل الطالبات ، فال أيضاًالمطلوبة هو 

فكلما كان قادرا على توزيع المهام للطلبة كلما قلت  المعلم للصف ،إدارة إلىالباحثة ان ذلك يعود 

   . بحد ذاتهضيره للمواد خطأ تحضيره للمواد وان كان عدم تحأثناءالفوضى حتى 
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، كذلك ما بالضبط واالنضباط ككل الصفوف فقد تكررت المفاهيم المرتبطة  للصف العاشربالنسبة

، أما المعنى الظاهر بشكل اكبر في هذا الصف فهو ت المعرفية للطالبات ودور المعلميرتبط بالمهارا

 الباحثة كانت في نهاية الفصل وكان  مشاهداتأن، وخاصة  القانون فوق سلطة المعلم وتحدهاسلطة

 المعلمة تحررت من شخصيتها فكأنماقد حدد امتحان وزاري للصف العاشر وكذلك للصف الثامن ،

وتقيدت بالقانون التعليمي فلم يعد لديها الوقت لمناقشة الطالبات،ولم تعد تفكر كيف ستقدم للطالبات 

اب المدرسي فقيدت تفكير الطالبات حتى التذكر  هو كيف انهي الكم الباقي من الكتاألهمالمعرفة 

 أحياناًما كانت تشير ف ،كر تجيبه بسرعة لتنتقل للذي يليه، فالسؤال الذي يحتاج وقت للتذأحياناً

، وكان االمتحان الموحد المقر هو سيد  في االمتحان الوزاري انتبهوايأتيلبعض النقاط وتقول هذا 

 .الموقف والمخطط لكل شيء في الحصة 

 أسلوب أن إال  سابقاً،إليهمة والطالب والذي اشرنا  عزز مفهوم قدسية الكتاب لدى المعلأيضاًوهذا 

 كان سببا في احترام الطالبات أخطائهنالمعلمة مع الطالبات ومساعدتها لهن ومشاركتها وتقبل 

،  الصفئية لهذا طبيعة المرحلة العمرية النماإلى قريبة منهن ولعل السبب يرجع أنهاكما للمعلمة ،

وقد يعود ذلك إلى طبيعة دور المعلم وطبيعة ، وفي نفس الوقت ينمي معنى االتكالية لدى الطالبات 

  .المنهاج والفلسفة التربوية التي انبثق عنها األهداف العامة للمنهاج

:سة يمكن تقديم التوصيات اآلتيةوفي ضوء نتائج هذه الدرا  

لتعليم  التربية والوزارةتوصيات . 1.2.5  

 الخطاب الصفي  بأنواعه وعالقته بسلوك الطالب والمعلم والمنهاج المدرسي  في إدراج أهمية - 

  .البراج التعليمية للجامعات الفلسطينية 

 ضرورة إقرار برامج تدريبية تعنى بتطوير معرفة المعلم البيداغوجية ، واعتماد التقويم الحقيقي - 

التطبيقي العملي من قبل  تكون البرامج تحتوي على الجانب أن بعيداً عن التقويم التقليدي ، على

  . وذوو خبرة أكفاءالمعلمين، ويكون المدربون 

 ،وهذا يركز على النوع كتركيزه على الكم  تحليل للمنهاج الفلسطيني لوإعادةضرورة النظر  - 

موحدة التي تعتمد التقويم  بناءه ،ومن ثم وضع التقويم الحقيقي له بعيداُ عن االمتحانات الإعادةيعني 

  .التقليدي فقط 
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   توصيات لقطاع التربية والتعليم . 2.2.5

 من خالل تصوير حصص لهم بالفيديو ونقدها أنفسهم تقويم ضرورة تشجيع المعلمين على - 

شخصي  من دور التصوير في التقويم سواء الضمنلمحاولة التعديل ، وذلك نظراً لما رأت الباحثة 

  .خصي ش او البين

 دعوة للقائمين على تدريب المعلمين الدراج الخطاب الصفي في خططهم التدريبية ، وتدريب - 

  .المعلمين على استخدام اللغة العلمية في الخطاب الصفي

 واالجتماعية، هناك دعوة للمعلمين لالهتمام العلمية الخطاب الصفي في بناء المفاهيم ألهمية نظراً - 

  .لاللفظية المستخدمة في الخطاب الصفيبدقة اللغة اللفظية وا

  

  توصيات للباحثين. 3.2.5

   .أخرى وفي مناطق أخرى ضرورة تكرار هذه الدراسة على مراحل دراسية - 

 التربوية النوعية ، وخاصة تلك التي تستنبط من الميدان التربوي التطبيقي األبحاث التركيز على - 

   .اإلمكان على نتائج حقيقية بقدر للحصول، 

 دراسات للكشف عن نوعية الخطاب الصفي لمجموعة من المعلمين يدرسون نفس المادة إجراء - 

 صفوف أوالمعلم في شعب مختلفة لنفس الصف  دراسات مقارنة لخطاب نفس أولنفس الصف ، 

  .مختلفة 

 بفهم أو من الخطابات الصفية وعالقتها بالتحصيل مختلفة دراسات تجريبية لفحص نماذج إجراء- 

  .طلبة للمفاهيم ال
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  .16،مجلة عالمات ، العددالسيميائيات وموضوعها):2001( بنكراد،سعيد

 فعالية التدريس بخرائط المفاهيم في تحصيل طلبة المرحلة الجامعية االولى :)2005(الخوالدة،سالم

لتخصص معلم صف في موضوع الخلية وانشطتها من مادة مفاهيم حياتية وصحية وعلى تفكيرهم 

 ،)2( 17 العدد  ،مجلة جامعة ام القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية ،العلمي

  .246- 186ص

فعالية استخدام خرائط المفاهيم وخرائط المفاهيم المعززة بالعروض ):2009.(الدعدي،سها

 ،في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع االساسي)الحاسب االلي(التقديمية 

  .جامعة ام القرى 

كز المر :، الدار البيضاءة الثالثةالطبع.دليل الناقد العربي):2002( سعيد الرويلي،ميجان والبازعي،

  .الثقافي العربي

المؤسسة العربية للدراسات .الغانمي،سعيدترجمة،السيمياء والتأويل): 1982.(وبرت،رشولز 

  .والنشر

  .12،العدد "مجلة عالمات"سيميائيات التواصل االجتماعي ):1999.( العماري،محمد
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  .29دد مجلة عالمات،الع"سيميائية الخطاب وخطاب السيميائية ): 2008(العياد ،محمد 

عالقة نوعية الخطاب الصفي في دروس العلوم في المرحلة ) : 2005.(الهرمزي ، جانيت

 ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األساسية بفهم الطلبة للمفاهيم العلمية وطبيعة العلم 

 ).اطروحة دكتوراة غير منشورة ( االردن 

اغوجي وانماط التفاعل في مدرسة فلسطينية تحليل الخطاب البيد): 2006.(،وائلنادروكشك،وهبة

  ،مؤسسة القطان للبحث والتطوير التربوي ، رام اهللا،محاولة اثنوغرافية لفهم تشكل المعاني

  .فلسطين 
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)1(لملحق ا  

    حوار مدون لدروس صفية–الحصص الصفية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 الصف السادس 

          الحصة ا

  حكينا عن االمالح وحكينا انه االمالح لها عدة فوائد خلينا نراجع فوائد االمالح : م 

   الكيميائيةتعتمد عليها العديد من الصناعات: 1ط

  تستخدم في الزراعة يحتاجها النبات : 2ط

  حكينا انه موجودة في البيئة في مناطق مختلفة وين موجودة االمالح ؟: م 

  في البحار واالنهار : 1ط

  في باطن االرض: 2ط

  في باطن االرض على شكل ايش ؟: م 

  على شكل صخور ملحية : ط

 مصادرها ؟ كيف نستخلص االمالح من طيب اخذنا انه ممكن استخالص االمالح من: م 

  البحار ؟

  عن طريق االعتماد على اشعة الشمس : ط

  الخطوة الثانية : م 

  توضع ماء البحر في احواض واشعة تسمى المالحات : 2ط

  تتغير جزء من الماء بواسطة حرارة الشمس : 3ط

  وحكينا انه يترسب اول نوع من االمالح هو ايش ؟: م 

  وم امالح الكالسي: 4ط

  طيب ليش يترسب اول نوع: م 

  النه قليل الذوبان : 5ط

  ممتازة ، الخطوة الثانية : م 

  .ينقل الماء المتبقي من امالح الى حوض اخر : ط 

  يترسب نوع اخر من االمالح : ط 

  أي نوع : م 
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  امالح الصوديوم : ط 

  ممتاز ، مثل ملح الطعام ، اخر خطوة ؟: م 

   من امالح الى حوض ثابت يسحب الماء وما تبقى به: ط 

ويترسب اخر نوع من انواع االمالح ، طيب ولكن بلنسبة لالمالح الموجودة على شكل : م 

  صخور ملحية في االرض كيق يستخدم استخراج الملح منها ؟

  عن طريق معدات خاصة : ط 

ممتاز ، عن طريق معدات خاصة ، احنا اخر اشي حكينا االمالح الموجودة في : م 

  عات في باطن االرض ، كيف يتم استخالصها ؟مشتود

  عن طريق دفع الماء لمستودع الملح ، يذوب الملح في الماء : ط 

ممتاز، وعن طريق مضخات يضخ الماء والملح الى خارج االرض وكيف يتم فصل : م 

  الملح من الماء

  التبخير : ط 

  عن انواع االمالح واال ؟عن طريق التبخير ممتاز ، لحد هون احنا وصلنا كمان حكينا : م 

  ال لهون وصلنا : ط 

طيب خلينا نشوف انواع االمالح ، احنا قلنا انه االمالح ثروة طبيعية هامة لالنسان : م 

  والحيوان والنبات ، بدنا نحكي استخداماتها ، ايش هي استخدامااتها ؟

  غذاء لالنسان والحيوان:ط 

  ممتاز ، غيره ؟: م 

  اك لحفظ اللحوم واالسم: ط 

  انا بدي االمالح بشكل عام : م 

  )تكتب على السبورة ( الصناعة : ط

  ممتاز ، كمان ؟: م 

  العالج : ط 

  ممتاز مثل ايش العالج شو المقصود فيه ؟: م

  في عمان في مسابح فيها امالح لعالج المفاصل والروماتيزم : ط 

  ممتاز ، لعالج المفاصل والروماتيزم شو كمان أمراض؟: م 

  سكري ال: ط 

  المعلمة ال تعلق وتسأل مثل ايش ؟

  الجلد: ط

  ممتاز ، غير العالج : م 
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  الزراعة : ط 

  ممتاز ، طيب ايش الحمامات اللي تستخدم للعالج : م 

  الملح شرقي طوباس: ط

المالح شرقي طوباس وكمان البحر الميت ، طيب بالنسبة النواع االمالح هناك نوع : م

  واحد بهمنا ما هو ؟

   الطعام ملح: ط 

  احنا بنالحظ انه معظم الطعام الذي نتاوله يحتوي على ملح الطعام ليش؟: م 

  العطاؤه طعم لذيذ: ط 

العطاؤه طعم مستساغ ممتاز ، احنا لما ما نضع الملح على الطعام ال تستطيع اكله : م 

فالملح يعطي طعم مستساغ ، بس كمان الكثرة من االمالح شيء غير صحي المفروض 

السكر ( حددة ، وانتو سمعتوا الرسول عليه الصالة والسالم حذر من االبيضان كمية م

لذلك الزم نتناولهم بكميو معقولة بسبب امراض مثل الضغط والسكري ، طيب ) والملح 

كلوريد ( ملح الطعام ناتج عن ايش؟ ما تركيبه الكيميائي ؟ االسم العلمي او الكيميائي للملح 

   هو االسم العلمي لملح الطعام ؟كمان مرة ما) الصوديوم 

  كلوريد الصوديوم : ط 

  كمان مرة : م 

  كلوريد الصوديوم : 2ط

  شو يعني كلوريد الصوديوم ؟ لما تسمعي كلوريد الصوديوم شو يعني ؟: م 

  يعني بتكون من كلور وصوديوم : ط 

تح عنا ممتاز ، هذا الملح نتج من تفاعل ذرة من الكلور مع ذرة من الصوديوم ، ن: م 

  كلوريد الصوديوم تطلعي كيف ؟

  كلوريد الصوديوم= ذرة صوديوم + ذرة كلور 

  

اذن االسم العلمي للملح كلوريد الصوديوم ولما طلعنا نتعرف انه يتكون من كلور وصوديوم 

  ، اذن ما هو االسم العلمي لملح الطعام ؟

  كلوريد الصوديوم : ط 

  هو ناتج تفاعل ايش مع ايش ؟: م 

  ر مع صوديوم كلو: ط 

  ؟:ظل عنا بدنا نعرف خصائص ملح الطعام ، كلنا بنعرف ملح الطعام شو لونه : م 

  ابيض: ط 
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  شو طعمه ؟:م 

  مالح: ط 
               

ماء في كأس وحركته + احضرت ملعقتين ملح " احنا بنعرف انه الملح ابيض ومادة صلبة 

  "امام الطالبات 

  وجود ؟انظري لهذا الكأس هل الملح م: م 

  ال : ط 

  اين ذهب ؟" م 

  ذاب: ط 

  ممتاز ، هل يظهر في الماء شيء؟: م 

  ال: ط 

  كأنهن مادة وحدة اين اختفت ذرات الملح ؟: م 

  داخل رات الماء: ط

  ذابت : ط 

ذابت بين جزيئات الماء وظهركأنه مادة واحدة ، كيف ممكن فصل المادتين عن : م 

  بعضهما ؟

  بالتبخر: ط 

ضعها في وعاء واضعها على مصدر حراري تتبخر الماء ويبقى الملح ، ولكن كيف بالتبخر ا: م 

  يمكن ان اعرف  ان هذا الماء فيه ملح ؟

  عن طريق التذوق : ط 

  طيب اذن ما هي خصائص ملح الطعام ؟: م

  يذوب في الماء: ط

  كمان ؟: م 

  يمكن فصلهما عن طريق التبخر : ط 

   شو شفتوا ؟طيب كمان ؟ قبل ما اعمل النشاط: م 

  لونه ابيض: ط 

  صلب:  ط 

  طعمه ؟: م 

  مالح: ط



 119

مادة صلبة بيضاء ، تذوب ) تكتبها على السبورة ( هيك تعرفنا خصائص ملح الطعام : م 

  .في الماء ، طعمها مالح 

  انتبهوا علي وخلينا نراجع كمان مرة ، ما اهمية االمالح؟: م 

  غذاء لالنسان والحيوان : ط 

  اعات تدخل في الصن: ط

  تدخل في العالج : ط

  ايش االمراض اللي ممكن تستخدم االمالح للعالج منها ؟: م

  امراض المفالصل والروماتيزم : ط 

  االمراض الجلدية : ط 

  طيب ما هو االسم العلمي للملح ؟: م 

  كلوريد الصوديوم : ط 

  .اسم كلوريد الصوديوم يعني مم يتكون ؟: م 

  ني صوديوم عنصرين االول كلور والثا: ط 

  كمان اخر اشي اخذنا عن خصائص الملح   : م 

  مادة صلبة : ط

  بيضاء اللون : ط 

  طعمها مالح : ط

  يذوب في الماء: ط 

انتبهي اخذذنا عن استخدامات االمالح بشكل عام االن بدنا نخصص عن ملح الطعام ، : م 

   يستخدم في اكثر من مجال رح نتعرف على هذه المجاالت ، الرا جاوبي

  غذاء لالنسان والحيوان : الرا 

 ) تكتبه المعلمة على السبورة ( 

  تبريد وحفظ اللحوم واالسماك:ط

  دباغة الجلود:ط

  ماذا يعني دباغة الجلود ؟: م

  يعني اصبغها باللون االحمر واالخضر اللي بدنا اياه: ط

جلود يا سادس مش جلود الحيوانات تصنع منها االحذية واالحزمة والشنط ؟ هذه : م

كمان اليش . الحيوانات كيف ممكن اعدها للصناعة ؟ في محالت تسمى دباغة الجلود 

  بستخدم؟

  تحضير مركبات الصوديوم : ط  
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مثل كربونات الصوديوم ، كبريتات الصوديوم يعني المركبات اللي بدخل فيها : م 

  الصوديوم

  تدخل في الصناعة : ط

   الفخار كمان ؟مثل صناعة الصابون والزجاج ، الورق ،: م 

  استخراج غاز الكلور الذي يستخدم في تعقيم المياه وتبييض االلوان : ط

  معلمتي كيف نستخدمه في تعقيم المياه ؟: ط

انتو بتعرفوا الملح فيه كلور ، يستخرج غاز الكلور مش سائل الكلور ، اللي بنحطه : م 

ن البلدية بكون الها رائحة عالجلي هذا من مركبات الكلور مش كلور ، الماء اللي بيجي م

وطعم كلور ، بضيفوه للماء بنسب معينة عشان يعمل على تعقيم الماء وقتل الجراثيم اللي 

  .ممكن تسبب النا امراض وبتعقم فيها ابار الماء كمان 

  وكيف تبيض االلوان ؟: ط 

  اعطاء اللون االبيض للمالبس ، في أي استفسار ؟: م

  ال: ط

" ل دفتر المتابعة وتضع عالمات تحم" لكيميائي لملح الطعام ؟ شيماء شو االسم ا: م 

  )شيماء ال تجيب (

  مش قلتو فاهمين : م 

  اه: ط

  كلوريد والصوديوم : شيماء 

  كلوريد الصوديوم مش كلوريد والصوديوم : م 

  شو خصائص ملح الطعام ؟ كلنا بنعرفه اعطيني خاصية من خصائصه لونه ؟ وطعمه ؟

  عمه مالح لونه ابيض وط: ط 

  شو كمان : م 

  ال تجيب: ط

  شو عملنا احنا ؟ شو صار في الملح معنا ؟: م 

  يذوب فالماء: ط

  طيب شو استخدامات االمالح بشكل عام مش ملح الطعام : م 

  غذاء لالنسان والحيوان : ط

  يدخل في الصناعة : ط

  يدخل في الزراعة : ط

  طيب قلنا يستخدم ملح الطعام في عدة اشياء : م 
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  غذاء لالنسان والحيوان : ط

  حفظ االطعمة واالسماك :ط

  تحصير مركبات الصوديوم: ط

  مثل ايش مركبات الصوديوم: م

  كربونات الصوديوم: ط

  ظل اشي ؟: م 

  طيب يا سادس بدنا نحل اسئلة الفصل ، لكن قبل ما نبدا نحل خلينا نحل على الدفاتر : م 

  )الطالبات لمتابعتهن ومراقبتهن وتنتهي الحصةتعطيهم وقت واثناء هذا الوقت تدور بين ( 

  2الحصة 

ف كهربائي معها ثم ا كشأحضرت الكشاف الكهربائي حيث كانت المعلمة قد أجزاءبدأت بشرح 

  : على اللوح ثم تعرضها للطالبات كاالتي أجزاؤهرسمته على اللوح وبدأت بكتابة 

تشير بيدها ( ن فلزيتيين زي هدول يا بنات من مكونات الكشاف ورقتا المنيوم او ورقتي: م 

  )عالكشاف 

المعلمة رسمت ورقتا المنيوم على السبورة باللون ( شايفات اللي لونهم احمر هدول ورقتا المنيوم 

  المعلمة تسير بين الطالبات وهي تحمل كشاف كهربائي وتشير الى اجزاؤه ) االحمر 

  مفهوم ؟ كمان مرة بعيد اجزاء الكشاف الكهربائي : م

  قرص فلزي : ط

  المعلمة تحمل الكشاف وتسأل ، وينه ؟

  الطالبة تشير اليه 

  بعد القرص شو بيجي ؟: م 

  احد الطالبات الساق الفلزي 

  المعلمة تشير اليه وتقول هذا الساق

  )المعلمة تشير اليها ( ورقتين فلزيتيين : احد الطالبات 

  وعاء زجاجي : احد الطالبات 

  زاء الكشاف الكهربائي ، مفهوم ؟؟؟المعلمة هذول اللي هي اج

  بعيد كمان مرة شو وظيفة الكشاف الكهربائي ؟: م 

  اللمس : ط 

  المعلمة وظيفته ،، وظيفته 
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  معرفة جسم مشحون او ال : ط

  المعلمة ايوة كمان اه يا بيان 

  تحديد المواد الموصلة والمواد غير الموصلة : بيان 

  تحديد نوع الشحنة: المعملة 

  الكهربائية :  معا الطالبات

قلنا هان ) تكتب على السبورة ( المعلمة موجبة او سالبة طيب طرق شحن الكشاف الكهربائي 

  قرص فلزي  واضح ؟؟. 4ورقتا المنيوم  ،  . 3, وعاء زجاجي  . 2قرص فلزي ، . 1تركيبه 

 باللمس الشحن. 1طرق شحن الكشاف الكهربائي ) تكتب علىا لسبورة وهي تتحدث ( انتبهو علي 

  ) او نسميه الحث ( الشحن بالتأثير  . 2

انتبهوا علي يا سادس الكشاف الكهربائي هذا بقدر اشحنه بطريقتين الشحن باللمس : م تكمل 

عشان نتعرف , والشحن بالتأثير ،  رح نتعرف  شو المقصود بالشحن باللمس والشحن بالتأثير 

تم شحن كشاف كهربائي باللمس وكيف يتم عليهن رح نجري نشاط بسيط نتعرف من خالله كيف ي

اخرجت صندوق الكهرباء الساكنة وقالت انتبهو علي هان هذا صندوق الكهرباء ( شحنه بالتأثير 

  اه: الساكنة وعنا هان قطعة صوف وعنا هان قطعة بالستيك الكل شيفهن ؟ احد الطالبات 

  ارفعيهن على الكرنتونة اللي قدامك: طالبة اخرى 

اللي بدي اعمله بدي ادلك القضيب البالستيكي : ع الكشاف على الطاولة وتقول المعلمة تض

  الكل شايف الكشاف ؟ مبين من عندم يا مها ؟: بالصوف هذا اللي انتو شايفينه تبدأ بالدلك وتسأل 

  اه: مها 

بدي ادلك القصيب البالستيكي بالصوف واقرب القضيب من قرص الكشاف الى درجة التالمس : م 

  عني ؟شو ي

  يعني نقربه : الطالبة 

م ك يعني الزم القضيب يالمس قرص الكشاف الزم يصير بينهم تالمس عشان اسمه الشحن 

  باللمس شو يعني اللمس ؟

  ) احد الطالبات  تبحث في الكتاب ( 

يعني يصير تالمس بين قرص الكشاف وما بين القضيب البالستيكي ، انتبهوا علي شو بدي : م 

  .لكت القضيب بدي اعمل تالمس ما بين الطرفين المدلوك وقرص الكشاف يصير بعد ما د

  اثناء حديثها تالمس القضيب بالقرص 

  شو صار ؟: االمعلمة 

  تحرك : ط 

  تحركت ورقتا الكشاف : ط
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  المعلمة تحركت ورقتا الكشاف شايفينها ؟

  مش شايفين : الطالبات 

  .المعلمة اللي مش شايفة تيجي تشوف 

  ) .لمة سحب الطاولة للخلف لتوضيح الرؤية تحاول المع( 

  يعني انه الكشاف مشحون ، طيب شو الطريقة هذه اللي شحناه فيها ؟

  اللمس : ط 

  ليش سميناها اللمس ؟: م 

  الطالبات يرفعن اصابعهن ، المعلمة تشير الى واحدة منهم 

  النه القضيب البالستيكي لمس القرص : : ط

تدير المعلمة . البالستيكي لمس القرص ، انتبهوا علي هون شوي المعلمة احسنت ، النه القضيب

  نفسها على اللوح وتبدا بالرسم 

  هذا الكشاف ، هذا القضيب البالستيكي شو عليه ؟ وترسم شحنات موجبة وسالبة : م 

  الطالبات سحنات سالبة 

  ليش عليها شحنات سالبة : م

  لى الشحنات السالبة النه القضيب البالستيكي يحتوي ع: الطالبات معا 

انتبهوا علي ، احنا اول ما بدينا المادة هذه جكينا جملة مهمة انه االجسام في الوضع الطبيعي : م

  متعادلة كهربائيا شو يعني ؟

  يعني الشحنات السالبة فيها تساوي الشحنات الموجبة : ط 

   الحين القضيب متعادل ؟احسنت ممتازة ، يعني الشحنات السالبة والموجبة متساويات ،: المعلمة 

  ال: الطالبات 

   المعلمة شو بحمل ؟

 شحنة سالبة : الطالبات

  وقرص الكشاف ؟: المعلمة 

  موجب: ط

  سالب: ط 

  واال متعادل ؟. المعلمة سالب واال موجب ؟

  متعادل : الطالبات معا 

  متعادل النه مشحون ؟: المعلمة 

  ال : الطالبات 

  يعي مالها ؟المعلمة االجسام في الوضع الطب
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  متعادلة : الطالبات 

  يعني عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة : المعلمة 

هذا في الوضع الطبيعي ، بدون ال دلك وال اشي القرص ماله " ترسم على القرص اشارة متعادل " 

  ؟ متعادل كهربائيا يعني عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة 

  ات يا معلمتي في رجة، المعلمة تنظر الى الجوال ثم تكمل طيب انتبهوا هان، القرص ماله؟الطالب

  الطالبات متعادل 

  قلت لما انفرجن الورقات شو كان سبب انفراج الورقتين لما قربنا القضيب ليش ؟

  النه القضيب فلزي حمل الشحنات من البالستيك للورقتين :  ط 

   ) الحرارة( انا يا معلمتي : م 

  تشير لها : م 

  النهن حملن الورقتين نفس الشحنة : ط 

  ممتاز النه الورقة المتشابهة في شحنتها تتنافر : م 

  طيب الحين هذول الورقتين هان سالب وهان سالب شو يصير فيهن ؟

  تنافر : الطالبات 

ب مع تنافر ، هان قضيب بالستيكي يحمل شحنة سالبة وعنا عالقرص موجب وسالب ، السال: م 

  السالب شو بصير فيه ؟

  تنافر: الطالبات 

تنافر فلما تنافرن الشحنات السالبة في السالب مع اللي في القضيب تنتقل الشحنات السالبة عبر : م 

  القرص الى الساق الى الورقتين شو بصير فالورقتين ؟

  تتنافر: الطالبات 

  ينفرجن النهم شو بحملن ؟: م 

  شحنة سالبة : الطالبات 

   طب ليش انتقلت الشحنات للورقتين ؟ شو صار بينهن ؟:م 

  النه الساق فلز : ط 

  ايوة ليش انتقلت الشحنات الحين قلتلكن ليش ؟ : م 

  النه الساق موصل للكهرباء : طالبة اخرى 

  طيب شو اللي خالهن يروحن من القرص للورقتين ؟ : م

  النه تنافرت الشحنات السالبة : ط 
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قلت الشحنات السالبة على القضيب مع الشحنات على القرص ، تنافرت يعني ممتازة النه انت: م 

ابتعدت وين بدها تبتعد ؟ وين بدها تروح ؟ على الورقتين النه الساق مادة موصلة فلزية فانتقلت 

  شو صارت شحنة الورقتين ؟. الشحنات وابتعدت من القرص عبر الساق الى الورقتين 

  تنافرت : الطالبات 

  ارت شحنتهن ؟شو ص: م 

  سالبة : الطالبات 

  عشان هيك شو صار بينهن : م 

  تنافرت : الطالبات 

  القرص شو بدو يصير مشحون ؟: م 

  موجبة والسالب انتقل للورقتين : الطالبات 

بعيد كمان مرة ، انه لما بدلك القضيب البالستيكي بالصوف يتولد عليه شحنة سالبة ، بقرب : م 

قرص الكشاف لكن دون ان يحدث تالمس النه اذا تالمس شو بصير االسم القضيب البالستيكي من 

  ؟

  الشحن باللمس : الطالبات 

باللمس ، لكن بقرب طرق القضيب المشحون دون ان يحدث تالمس ، قلنا هذا الطرف شو : م 

  بحمل؟

  سالبة : الطالبات 

  والقرص ؟: م 

  موجب وسالب ، متعادل : الطالبات 

ب وسالب ، لما اقرب الطرف المدلوك اللي شحنة سالبة تتنافر الشحنات متعادل يعني موج: م 

  السالبة الموجودة على القضيب مع الموجودة على القرص فتبتعد وين تبتعد؟

  على الورقتين : الطالبات 

  شو بصير ؟: م 

  يتنافرن : الطالبات 

  شو بكونن حامالت ؟: م 

  سالبة : الطالبات 

   القرص شو بظل عليه ؟الحين السالبة شردت من: م 

  موجبة : الطالبات 

الورقتين ماذا تحمل : فتصبح الورقتين مشحونتين بشحنة سالبة والقرص بشحنة موجبة ، تسأل : م 

  ؟
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  سالبة : ط 

  والقرص ؟: م 

  موجبة: ط 

  ممتاز : م 

  معلمتي لما الشحنات السالبة تنزل من القرص بتظل لوقت معين ؟" : 

  الشى مش احنا حكينا انه في الكهرباء الساكنة بظل فترة ثم تتالشى ؟لوقت معين ، ثم تت: م 

  ما وظيفة الكشاف الكهربائي ، الكشاف الكهربائي له وظيفتين رئيسيتين : م 

  اه يا ذكريات . معرفة اذا الجسم مشحون او ال  : 1ط

  معرفة الجسم مشحون او ال : م 

  تحديد نوع الشحنة : ذكريات 

  حنة موجبة او سالبة تحديد نوع الش: م 

  ما هي اجزاء الكشاف الكهربائي ؟ اله اربع اجزاء تشير الحدى الطالبات : م 

  الساق الفلزي : القرص الفلزي : ط 

  احكي وحدة وحدة : م 

 القرص الفلزي : ط 

  )تحمل الكشاف الكهربائي ( وينه هان ؟ : م

  الطالبة تشير للقرص 

  ايوة  ، يال يا  نهاد : م 

  رقتا االلمنيوم و: نهاد 

  

  تشير الى الورقتين وتقول هذول اللي جوا كمان ؟: المعلمة 

  ساق فلزي: ط 

  وعاء فلزي : ط 

  واضح ؟ قلنا انه الكشاف الكهربائي ممكن شحنة بطريقتين اه يا نور ؟: م 

  الشحن باللمس والشحن بالتأثير او الحث : نور 

  حن الكشاف باللمس ؟ اه يال والباقي ؟الشحن باللمس او التأثير ، كيف اش. ممتاز : م 

  كيف اشحن الكشاف باللمس ؟ تكرر السؤال اربع مرات ( 

  ...ادلك قطعة القضيب البالستيكي بالصوف بقربها من قرص الشكاف الكهربائي بعدين بصير : ط 

  بقربها وال كيف ؟: م تقاطعها 
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البة تنتقل للقرص وعبر الساق ال اخليها تالمس بكون حاممل القضيب البالستيكي شحنات س: ط 

  تنتقل للورقتين ويتنافرن الورقتين 

  احسنت ، ليش تنافرن الوقتين ؟: م 

  النهن حامالت نفس الشحنة اللي هي الشحنة السالبة : ط 

ممتازة ، تنافرن النه الشحنات المتشابهة تتنافر ، طيب الشحن بالحث او التأثير ؟ شو االختالف : م 

  اه يا نفين ؟؟ يال والباقي ؟ 

  اللمس بنخلي القضيب البالستيكي يالمس القرص : نفين 

بنقرب تقريب ماذا يحدث ؟ لما اقرب القضيب ) تقاطع الطالبة ( ممتازة والحث شو بصير ؟ : م 

  . المشحون من قرص الكشاف المتعادل شو بصير ؟

   لما نقربه بتنافرن ، لما يتنافرن تنتقل الشحنة السالبة للورقتين: ط 

  ال ال : م 

  يتنافرن ال) : نفسها ( ط 

  الطالبات يرفعن اصابعهن 

  تنتقل الشحنة السالبة للورقتين ويتنافرن الورقتين ) : نفسها ( ط 

ايوة مفهوم؟ طيب لما حكيت الكم من وظائف الكشاف قلت الكو انه الخطوة االولى معرفة : م 

  بائي لمعرفة الجسم مشحون او ال ؟ ؟ كيف بدي استخدم الكشاف الكهر.الجسم مشحون او ال 

  يقرع الجرس : الطالبات يرفعن اصابعهن 

  الحصة الجاي ماشي يا سادس ؟ يعطيكم العافية: م 

  

  

  3الحصة 

  شو الكشاف الكهربائي ؟: م 

  هو اللي ببين نوع الشحنة واذا كان الجسم مشحون او ال : ط 

  كيف بنعرف الجسم مشحون او ال ؟: م

   اذا مشحون بنفرجن الورقتين واذا مش مشحون بظلن زي ما هن بنقرب الجسم: ط 

  طيب بنعرف انه المادة موصلة ام عازلة ؟: م 

طالبة تقرأ عن ورقة تحضير سابقة  ،  نشحن الكشاف بشحنة سالبة ، نقرب الجسم غير معروف 

  ......الشحنة 

  وة موصلة ام عازلة انا ما بدي اعرف نوع الشحنة ؟ انا بدي اذا الماد) : تقاطعها ( م 
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دلكنا قضيب حديد وقضيب بالستيك بعدين حطيناهن عند القرص طلع الحديد موصل : ط 

  والبالستيك عازل 

انطباق ورقتا الكشاف ودلكنا مسطرة بالصوف وقربناها على .. كيف عرفنا انه موصل ؟ : م

، بس لما قربنا البالستيك القرص انفرجن الورقتين ولما قربنا المسطرة الحديدية انطبقت الورقتين 

  شو صار ؟

   

  ظلن منفرجات : ط 

  يعني المشطرة مالها :  م

  عازلة : ط 

ما بتسمح للشحنات بالمرور من خاللها ، المسطرة الحديدية بسرعة انطبقن الورقتين النه : م 

 ، الشحنات مرت للمسطرة ، اذن المسطرة الحديدية مادة موصلة هذا اللي عملناه الحصة الماضية

ونسمع , اليوم رح نحكي عن البرق والرعد وهي عبارة عن ظواهر طبيعية تحدث في فصل الشتاء 

كثير في التلفاز او االذاعة عن حدوث حرائق او صواعق في امكنة من انحاء العالم نتيجة هذه  

الظواهر اللي هي البرق والرعد ، اليوم رح نتعرف على ما هو البرق ؟ ما هو الرعد ؟ وكيف 

حدث كل منهما ؟ اوما هي الصاعقة  ؟ وكيف تحدث ؟ وكيف ممكن ان نتقي اضرار هذه ي

الصواعق ؟ رغم انها ظواهر طبيعية  الها اضرار كيف يمكن نتقيها ؟ اول اشي رح نشرح كيف 

ط تقرأ في تحضيرها نصا حرفيا عن ( يتم كل من البرق والرعد ؟ في حدا محضر ؟ بعرف؟ 

  )الكتاب 

وا عشان نعرف كيف بحدث البرق واالرعد ، احنا بنعرف انه الغيوم في وضعها طيب انتبه: م 

الطبيعي بتحمل شحنات متعادلة  ، احنا قلنا أي مادة في الطبيعة في وضعها الطبيعي بتكون متعادلة 

كهربائيا ، يعني قطرات الماء اللي بتكون حامليتها الغيوم مش مشحونة يعني متعادلة كهربائيا ، لكن 

فصل الشتاء تكثر التيارات الهوائية الهواء بصير نشط هذه التيارات النشطة تعمل على تحويل في 

قطرات الماء المتعادلة في السحب الى قطرات تحمل شحنة موجبة وقطرات تحمل شحنات سالبة 

  انو اللي حولهن لمشحونات ؟

  الهواء: ط 

ات الماء الحاملة الشحنة السالبة بتكون الهواء ، التيارات الهوائية النشطة ، بحيث تكون قطر: م 

اسفل الغيمة وقطرات الماء الموجبة الشحنة في الجزء االعلى من الغيمة وبصير توزيع الشحنات 

  هيك 

  .مس نفس عدد الشحنات ؟: ط 
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شفتوا كيف ، انتبهي هان ، الحين مش التيارات بتحرك السحب؟ الحين عند اصطدام او اقتراب : م 

ما البعض ، الهواء حرك هذول الغيمتين اجا الطرف السالب لللغيمة بجانب غيمتين من بعضه

  الطرف الموجب ، يهني هيك صار 

  

  

  

  طيب احنا اخذنا قبل انه الشحنات المختلفة شو بصير فيها ؟

  تتنافر : ط 

  المختلفة ؟: م 

  تتجاذب والمتشابهة تتنافر ، وهان شو في عنا طرف سالب وموجب شو بصير عنا ؟: ط 

  بتجاذبن : ط 

تنجذب الشحنات السالبة لمعادلة الشحنات الموجبة الموجودة في الطرف الثاني للغيمة فتنتقل : م

الشحنات السالبة عبر الهواء عشان تعادل الشحنات الموجبة الموجودة في الطرف ، الحين اثناء 

من االحتكاك واالنتقال انتقال الشحنات السالبة عبر الهواء اللي هي بتحرك هذه الشحنات وبتتولد 

ة حرارة هائلة ، بتتولد عن عملية انتقال الشحنات السالبة لمعادلة الطرف الموجب عبر الهواء حرار

  هائلة يصاحب هذه الحرارة ليش 

  ضوء على شكل شرارة : ط 

ممتازة بقربلك اياها اكثر الحين انت لما تيجي تكحتي عود كبريت بالمادة الموجودة ليش بشتعل : م 

  العود ؟ نتيجة شو ؟

  نتيجة االحتكاك : ط 

  االحتكاك شو بولد ؟: م 

  نار: ط 

حرارة اول اشي وبتولد عن الحرارة شرارة ، بتعرفو في القديم عرفوا النار نتيجة احتكاك : م 

  حجرين صوان تولدت حرارة عن الحرارة تولدت شرارة وهي نفس الشي

ولة لمعادلة الشحنات الموجبة في الغيمة الثانية تولد نتيجة انتقال الشحنات السالبة م نالغيمة اال

  حرارة هائلة صاحب هذه الحرارة ضوء على شكل شرارة شو اسم هذه الشرارة ؟ 

  البرق : ط 

  البرق ، طيب فهمنا كيف صار البرق ؟ طيب الرعد ؟ : م  
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 سابقة انه االجسام مش اخذنا انه اثناء انتقال الشحنات تولدت حرارة هائلة وانتو اخذتوا في صفوف

تتمدد بالحرارة وتتقتص بالبرودة ، يعني في صف سادس عملنا نشاط  للبنات الكرة والحلقة ، الكرة 

  هذه بتدخل في الحلقة لما شحناها على النار مرظتش تدخل في الحلقة شو السبب؟ 

  تتمدد بالحرارة : ط 

  الحين التمدد بكون مفاجئ واال تدريجي ؟ تمددت ، اذن الهواء يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة : م 

  مفاجئ: طالبات معا 

والحلقة، لكن هذا الهواء النه الحرارة بتكون عالية جدا  ال تدريجي ، شوي شوي في الكرة: م 

  سخنت الهواء وجعلته يتمدد بشكل مفاجئ ، تمدد الهواء المفاجئ نتج عنه صوت عالي شو بسميه ؟ 

  الرعد : الطالبات 

  عد الر: م 

  يعني البرق بيجي قبل الرعد ين البرق : ط

  الرعد اول بعدين البرق ، بس احنا في الطبيعة بنشوف البرق وبعدين الرعد بنسمع رعد ليش ؟: م 

  النه الضوء اسرع اشي: ط 

م ك احسنت ، النه سرعة الصوت اقل من سرعة الضوء عشان هيك نرى البرق ثم نسمع الرعد 

  رعد ثم البرق مفهوم كيف بحدث الرعد والبرق ؟لكن في الطبيعة يحذث ال

، قلنا في ايام الشتا تكثر ) اثناء الشرح احد الطالبات تلعب بالقلم ( اشرحه كمان مرة عشان تفهموا 

التيارات الهوائية  تعمل على شحن القطرات المتعادلة في الغيوم الى قطرات تحمل شحنة موجبة 

السالبة بتكون فيا السفل والموجبة في االعلى بعدين حكينا وقطرات تحمل شحنة سالبة ، القطرات 

هذه التيارات بتحرك السحب فتلتقي الغيوم مع بعضها لبعض فإذا التقت غيمتين احدهما طرفها 

موجب واخرى سالب تنتقل الشحنات السالبة لمعادلة الشحنات الموجبة زي ما انتو شايفين عبرا 

  . رة هائلة يصاحبها ضوء على شكل شرارة بنسميه البرق لهواء عملية انتقال هذه يتولد حرا

وقلنا انه الرعد ناتج عن تمدد الهواء المفاجئ فينتج عن هذا التمدد صوتا عاليا بطلق على هذا 

  الصوت الرعد مفهوم ؟ مين بدها تشرح النا كمان مرة ؟ 

   كيف بتم البرق والرعد ؟؟ خطوات متسلسلة وبسيطة 

  برق انا بشرح ال: طالبة 

  البرق واالرعد كلع مع بعضه : المعلمة 

  .......تحدث ,,,,, في الشتاء تحدث : ط 

  تيارات : م 

  تيارات هوائية تجعل الشحنات السالبة في الغيوم تحت والموجبة اعلى : ط 

  تجعل القطرات الماء المتعادلة تصبح قطرات تحمل شحنة سالبة واخرى تحمل شحنة موجبة : م 
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  اء اللتقاء الشحنتين وعند التق: ط 

  غيمتين : م

غيمتين احدهما طرفهما شحنة موجبة واخر طرفها سالبة تنتقل الشحنات السالبة لتعادل : ط 

  ....الموجبة فينتج البرق 

  اول اشي حرارة : م 

  اه حرارة مفاجئة : ط 

  حرارة هائلة يصحبها ايش ؟: م 

  يصحبها ضوء على شكل شرارة اسمه البرق : ط 

  نتاحس: م 

  والرعد هو تمدد الغيوم : ط 

  تمدد الهواء: م 

  نعم تمدد الهواء فينتج الرعد : ط 

  تمددد مفاجئ : م 

  اه مفاجئ: ط 

  احسنت ، ممتازة ، كمان مرة ؟: م 

ايام العاصفة تكثر التيارتا الهوائية فتعمل على تحوليل الماء المتعادلة الى قطرات في : ط أخرى 

موجبة بتكون السالبة في اسفل السحابة والموجبة اعلى السحابة فعند الغيوم تحمل شحنة سالبة و

اقترب غيمتين جنب بعض تحتها احد طرفيها سالبة والطرف الثاني موجبة تنتقل الشحنات 

  السالبةمن الغيمة االولى الى الغيمة الثانية مما يؤدي الى تولد حرارة وضوء 

  ضوء على شكل شرارة شو بنسميه ؟: م 

  ق ، كذلك تؤدي الحرارة الى تمدد الهواء بشكل مفاجئ واحداث صوت عالي يسمى الرعد البر: ط 

والبرق بقدر اعرفه شرارة كهربائية ناتجة عن تولد حرارة هائلة اثناء انتقال الشحنات السالبة : م 

  طب الرعد ؟؟ شو هو الرعد ؟) تكتب على السبورة ( عبر الهواء 

  حرارة : ط 

  الرعد ؟: م

   صوت: ط 

  صوت عالي ناتج عن ؟؟: م 

  تمدد الحرارة : ط 

مين تعرف الرعد البرق ) تكتبه على السبورة ( صوت عالي ناتج عن تمدد الحرارة المفاجئ : م 

  ككمان مرة ؟



 132

  )طالبة تقرأه عن السبورة ( 

  ممتاز ، كمان مرة : م 

  طالبة اخرى تقرأه عن السبورة 

  )لبات يكتبن عن السبورة في هذه االثناء هناك طا( والرعد ؟ : م 

  الطالبات يكررنه عن السبورة ألكثر م نمرة باشراف المعلمة 

  مفهوم ؟: م

  معلمتي هذول اللي على اللوح نكتبهن: طالبة 

  مكتوبات على شكل فقرة في الكتاب : طالة ترد 

طح طالبة تتحدث لبعضها قريبة من س( انتبهوا علي احيانا ممكن تكون الغيوم المشحونة : م 

  المعلمة ترسم على الللوح) االرض 

بتكون الغبوم المشحونة اللي فيها قطرات تحمل شحنة موجبة وقطرات تحمل شحنة سالبة : م 

بتكون قريبة من سطح االرض فتقوم هذه الغيوم بتفريغ للشحنات المهربائية ما بين الغيمة واالرض 

قريبة من سطح االرض اما قمم الشجر او ،  مش ما بين غيمة وغيمة النها بتكون الغيوم مالها ؟ 

البنايات العالية فبصير تفريغ للشحنات الكهربائية او شحن للشجر او البناية فبصير تفريغ ما بين 

  الغيمة واالرض شو بنتج عنها ؟

  حريق : ط 

  حريق ، شو بنسمي هذه الظاهرة ؟: م 

  صاعقة : ط 

نات الكهربائية ، بتكون على شكل شرارة قوية يعني هذه الصاعقة بتأدي الى حدوث تفريغ للشح: م

  ) االشجار ( نسميها الصاعقة ، التي قد تؤدي الى حدوث حريق في المنازل او حرق في الغابات 

  معلمتي االشجار الصغار بصلهن صاعقة ؟: ط

  .ال احنا بنحكي عن اشي عالي : م 

  معلمتي بنفرغ الشحنات السالبة واال الموجبة ؟) : اخرى ( ط 

السالبة ، حكينا انه هذه الصواعق خطيرة قد تؤدي الى حدوث حرائق في البنايات او الغابات :  م 

واالشجار كيف بدنا نتقي اخطار هذه الصواعق ؟ خاصة في المناطق العالية حتى نتقي هذه 

الصواعق بنستخدم جهاز يسمى ؟؟ شو اسم الجهاز اللي بمنع الصواعق ؟ سكرو الكتب ، شو اسم 

  از ؟ مانعة الصواعق ، اسمه جهاز مانعة الصواعق شو يعني مانعة الصواعق ؟ جهاز شو ؟الجه

  يمنع الصواعق : ط 

جهاز يستخدم لحماية المنازل من حدوث الصواعق او يوضع على بنايات عالية والعمارات : م 

 العالية تكتب على السبورة يوضع على اسطح العمارات والبنايات( العالية عشان نتقي الصواعق 
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مفهوم شو هو مانعة الصواعق ؟ كمان مرة نشوف شو هو مانعة ) لمنع حدوث الصواعق 

  الصواعق ؟

  ) طالبة تقرأ ما على اللوح ، المعلمة تكرر ما قرأته ( 

كمان مرة نشوف شو اجزاءه مكوناته ومبدأ عمله ، يعني كيف هذه المانعة تمنع حدوث : م

 مكوناتها ومبدأ عملها ، احنا قلنا انه توضع على اسطح الصواعق ممنوع ؟ بدنا نتعرف على

البنايات العالية ، عنا على سبيل المثال هذه العمارة    يتم وضع مانعة الصواعق على اسطح 

  العمارات العالية بهذا الشكل شو أجزاءها ؟ 

  ) المعلمة اثناء الرسم تنظر الى الكتاب ( 

  تتكون من عدة أجزاء ، اه ؟: م 

  ا فلزية عص: ط 

  رأس مدبب  : 2ط

  اسالك فلزية : 3ط

  .انتبهوا علي ) ترسمها ( سلك فلزي ، وتكتب اسالك فلزية وهان بكون زي قاعدة : م 

  معلمتي ، شو الشبك اللي رسمتيه ؟: ط

هاي العمارة ، وهذه العمارة عشان عالية بحطوا عليها مانعة الصواعق ، اللي هو جهاز بسيط : م 

  )تقرأها من على السبورة وتشير اليها ( زاء بتكون من عدة أج

  يا معلمتي بتكون مبينة ؟: ط 

تعدد مكوناتها بس ليش بتكون من شي ) اعيد مكوناتها ( اه بس القاعدة تكون تحت االرض :  م 

  فلزي ؟ 

  موصل : ط 

دة ممتاز ، عشان تقدر توصل الشحنات لباطن االرض وبالتالي التخلص من الشحنات هذه الزائ: م 

، الحين انتبهوا كيف بتصير مبدأ العمل هذه الغيمة بتكون قريبة من سطح البناية ، بتكون تحت 

سالب وفوق موجب ، فيحدث تفريغ للشحنات بين الغيمة والرأس المدبب النه الرأس المدبب هو 

الى أعلى شي ، الشحنات تتجمع على الرأس المدبب تنتقل الشحنات من الرأس المدبب الى الفلزية 

األسالك الى القاعدة التي هي ينتهي طرفها في باطن األرض ، فيتم تفريغ الشحنات من الرأس 

المدبب الى العصا اللى األسالك وتدفن في باطن األرض هذه الشحنات وتتخلص منها دون ان 

  .يحدث أي صاعقة 

  معلمتي الصاعقة بقدر يستفيد منها االنسان ؟: ط 

  اه ، تحدث حرائق : م 

  ال بقصد بقدر يشغل فيها اشي او بستخدمها ألي شي ز: ط 
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ال النها هذه كهربائ ساكنة ، احنا ما بنحكي عن الكهرباء العادية كمان مرة يا سادس بنحكي : م 

  عن مبدأ عمل مانعة الصواعق كيف بتعمل على منع حدوث الصاعقة ؟

لشحنات منها للراس المدبب ثم بتكون الغيمة الشحنات سالبة فيها تحت والموجبة فيها تنتقل ا: ط

  .....العصا الفلزية ثم للقاعدة والقاعدة 

  لألسالك الفلزية ) : تقاطعها ( ط 

  اه من العصا لألسالك الفلزية بعدين من القاعدة لألرض : 1ط

  .الشحنات تتفرغ في باطن األرض دون ان يحدث أي ضرر او أي صاعقة : م 

  "بورة ، والطالبات تتحدث يأحاديث جانبية أثناء الكتابة تكتب اجزاء مانعة الصواعق على الس" 

  ..بدنا نراجع كل اللي أخذناه ، البرق مين تعرفنا البرق ؟ اللي ما شاركو : م 

  .طالبة تتلعثم ثم تقرأ عن السبورة 

  طيب الرعد ؟: م 

  عدة طالبات يكررنه بقراءته عن السبورة 

  الصاعقة ؟: م

  .ة طالبات عدة يقرأنه عن السبور

  مانعة الصواعق ، شو هدف استخدامها ؟: م 

  تمنع الصواعق : ط 

  اين توضع ؟: م

  على اسطح البنايات العالية : ط 

  ممتاز ، مم تتكون ؟: م

  .من رأس مدبب وعصا فلزي : 1ط

  .واسالك فلزية وقاعدة : 2ط

  كيف تعمل مانهة الصواعق على منع الصاعقة ؟ مين ما جاوبت ؟؟: م 

ات في الغيمة تنتقل للرأس المدبب بعدين للعصا بعدين لألسالك الفلزية بعدين بتكون شحن: ط 

  .للقاعدة بعدين لباطن االرض بعدين ما بصير صاعقة 

  نتخلص من الشحنات : م 

  .معلمتي رن الجرس : ط 

  الطالبات يبدأن كتبهن 

 وتيجي وحدة مش بتحلوا اسئلة الفصل والحصة الجاي بناقشها ، مش تيجوا وتقولوا ما سمعنا: م

  .حالة مفهوم 

  ماشي : ط 
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  4الحصة 

  

خلينا نراجع في كيفية حدوث كل من البرق والرعد ، كيف يحدث البرق والرعد؟؟ اخذناه : م

  الحصة الماضية ؟

القطرات في الوضع الطبيعي متعادلة ، في الشتاء تكثر الرياح والتيارات الهوائية التي تعمل : ط 

  المتعادلة االى غيوم على تحويل قطرات الماء 

  .......الى قطرات تحمل : م

شحنات سالبة بتكون في االسفل والشحنات الموجبة بتكون في االعلى ، تقترب الغيمات من : ط 

  .بعضها 

  طرف الموجب مع احدها مع الطرف السالب من االخرى : م 

ولد حرارةهائلة ، بتصير الحين تنتقل الشحنات السالبة من احداها الى االخرى وهي تنتقل بتت: ط 

  .هذه شرارة 

  شو بنسمي  الشرارة ؟: م 

  البرق: ط 

  والرعد؟: م 

  نتيجة تمدد الهواء ينتج الرعد: ط 

م ك التمدد المفاجئ ، احنا حكينا انه الغيوم تحمل قطرات ماء متعادلة في الوضع الطبيعي في 

تحويل قطرات الماء المتعادلة الى فصل الشتاء تكثر التيارات الهوائية هذه التيارات تعمل على 

قطرات تحمل شحنة موجبة وقطرات تحمل شحنة سالبة ، بحيث تكون القطرات اللي بتحمل 

الشحنات السالبة بتكون في اسفل الغيمة والقطرات اللي بتحمل شحنات موجبة بتكون في اعالها مع 

جب فتنتقل الشحنات السالبة حركة الغيوم قد تلتقي غيمتين احدها يكون طرفها سالب واالخرى مو

لمعادلة السحنات الموجبة في الغيمة االخرى فتتولد نتيجة االنتقال عبر الهواء حرارة هائلة وفسرت 

الكم كيف بصير هيك عن طريق عدد الكبريت كيف لما تدلكه يشتعل وكيف نتيجة االحتكاك تنتج 

ر بطريقة حك حجرين الصوان وهذا حرارة وعن الحرارة ينتج شرارة وقلت الكم كيف اكتشفوا النا

نفس الشي وحكينا عن الرعد وانه المواد بشكل عام تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة لما أخذتوا في 

صف رابع كيف جابت المعلمة الكم الكرة والحلقة وكيف لما سخنت الكرة لما سخناها ما دخلت 

  بالحلقة ، ليش ؟

  النها تمددت: ط

  ن؟هذا التمدد شو بكو: م 

  طك مفاجئ
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  ال ، لكن الهواء في الرعد مفاجئ ، هذا التمدد المفاجئ طلع صوت عالي شو بنسميه ؟: م 

  الرعد : ط 

  لحد هون مبارح شرحنا : م 

  معلمتي حكينا كمان انه الرعد بحصل بعدين البرق : ط

  .انه وقلنا انو اسرع الضوء واال الصوت : م 

  الضوء : ط 

  وبعدين الرعد عشان هيك بنشوف البرق : م 

  على السبورة بعد أن تقرأه عن الكتاب ) تكتب تعريف الرعد والبرق ( 

انتبهوا يا سادس ، حكينا عن البرق والرعد وقلنا عبارة عن ظاهرتين طبيعتيين يحدثن في : م 

فصل الشتاء نتيجة التقاء غيمتين مع بعضها البعض مرات بتكون هذه الغيوم المشحونة يعني اللي 

  ت السالبة فيها اسفل والشحنات الموجبة ألعلى بتكون قريبة من سطح االرض ماذا يحدث؟؟الشحنا

  .يتم تفريغ الشحنات الكهربائية بين الغيمة واألرض وتنتج شرارة تسمى الصاعقة : ط 

ممتازة ، لما تكون الغيمة قريبة جدا من سطح االرض يؤدي الى تفريغ الشحنات الكهربائية بين : م 

ترسم المعلمة غيمة مشحونة واشجار تحتها ومنازل ( بين الغيمة واالرض . مش الغيمة الغيمة و

  )وتكرر الشرح أثناءالرسم 

مرات بنسمع في الشتاء ويحدث حرق في المنازل من البرق والرعد او مرات الغابات بكون : م 

  ها ؟الشجر عالي ، النه صار تفريغ بين الغيمة واالرض وعملت شرارة قوية شو بنسمي

  صاعقة : ط 

  مين تعرف الصاعقة ؟: م 

  عبارة عن شرارة قوية تحدث بين الغيمة واالرض : اسماء 

  .)تكتبها على لسبورة بعد قراءتها من الكتاب ( ممتازة : م

  كمان مرة كيف تحدث الصاعقة ؟؟: م 

 تسمى عندما تكون الغيمة  قريبة من سطح االرض تنتقل الشحنات اليها وتحدث شرارة: هداية 

  الصاعقة 

  ممتاز ، كمان مرة : م

  )تكررها الطالبات ثالث مرات ( 

تفرغ يعني تنتقل الشحنات ما بين الغيمة واالرض على شكل شرارة قوية تسمى الصاعقة ، ما : م 

  هي الصاعقة ؟

  )طالبات يكررن التعريف بقراءته عن السبورة ( 

  على السبورة ) مانعة الصواعق ( المعلمة تكتب 
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 مرات بكون في عنا يا سادس عمارات عالية جدا بسموها ناطحات السحاب ، هذه البنايات :م 

بتتعرض للخطر الكثير اكثر من البنايات الهابطة ، النه ممكن يحدث تفريغ شحنات من الغيمة اليها 

وهذا يؤدي الى حدوث صاعقة مما يؤدي حرائق في المباني وعلشان هيك وعلشان نقي المباني هذه 

  ظاهرة الطبيعية بنستخدم اشي بنسميه مانعة الصواعق ، وين هاي بتتركب ؟ال

  على اسطح المباني : ط 

ممتاز ، على اسطح البنايات والعمارات العالية عشان تمنع حدوث الصواعق بدنا نشوف : م 

  تركيبها ؟ وكيف مبدأ عملها ؟

  )ترسم المعلمة عن اتاب العمارة ومانعة الصواعق ( 

  ون مانعة الصواعق ؟مم تتك: م 

  عصا فلزية : ط 

  رأس مدبب: 2ط

  اسالك فلزية  : 3ط

في القاعدة الفلزية وتكرر اجزاء )  المعلمة تكتب اجزاء مانعة الصواعق وتكرر اجزاءها ثم تزيد ( 

  مانعة الصواعق 

  ليش يا سادس هذه االجزاء الزم تكون من مواد فلزية : م

  النها مقاومة : ط 

  زية ليش مادة فل: م 

  النها مادة موصلة : 2ط

  احسنت ، عشان توصل الشحنات ، كيف مبدأ عملها ؟: م 

تكتب ...... ( كيف تعمل مانعة الصواعق على منع الصواعق ؟ تتكون اول اشي من رأس مدبب 

  )اجزاءها على السبورة 

  ) في هذه االثناء الطالبات يبحثن في كتبهن عن مبدأ عملها ( 

  مل مانع الصواعق ؟مين تشرح مبدأ ع: م 

سالك ثم القاعدة وتدفن في تحدث الصاعقة ثم تنتقل الى الرأس المدبب ثم العصا الفلزية ثم اال: ط 

  االرض 

  حكينا الصاعقة تفريغ للشحنات ما بين الغيمة وااللرض وبين هذول بتفرغن ؟: م 

  على الرأس المدبب: ط 

حن ما بين الغيمة والرأس المدبب ثم تنتقل الشحنات تتجمع على الرأس المدبب النه بصير ش: م 

  الشحنات من الرأس المدبب للعصا الفلزية لألسالك ثم القاعدة اللي مدفونة وين ؟

  تحت االرض : ط 
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  .يتم تفريغ الشحنات تحت االرض دون ان يحدث أي ضرر او حرائق : م 

نعة الصواعق تقوم على مفهوم ؟ تعيد كمان مرة ، كيف ما) المعلمة تكرر ( رح اعيد كمان مرة 

  منع الصواعق ؟

  والباقي ؟

تنتقل الشحنات من الغيمة الى الرأس المدبب ومن الرأس المدبب تنتقل عبر العصا الفلزية ثم : ط 

  .االسالك الفلزية بعدين تتجمع في القاعدة

 باطن تنتقل الى القاعد المدفونة تحت سطح االرض وبالتالي تتخلص من الشحنات يتم دفنها في: م 

  االرض دون حدوث أي ضرر كمان مرة ؟

  .طيب يختي اجت من على الرأس : م 

  من الغيمة ، تنتقل للرأس المدبب ثم العصا الفلزية ثم لالسالك بعدين تصل للقاعدة : ط 

  .احسنت وبالتالي يتم تفريغ الشحنات تحت سطح االرض دون حدوث أي ضرر : م 

  ا هو البرق ؟مفهوم ؟ بنراجع اللي اخذناه ، م: م 

  ) عدة طالبات يقرأن تعريفه عن السبورة ( 

  والرعد ؟: م 

  )تكرر عدة طالبات عن السبورة ( 

الحين حل االسئلة اخرجوا الدفاتر ، اول اشي بنحل بعدين بعطيكوا مجال عشان تكتبوا اللي : م 

  عاللوح 

الطالبة ةالمعلمة تكرر االجابة الطالبة تقرأ السؤال والمعلمة تعيده باللغة العامية ثم تجيبه  : 1س

  .وتسأل عن تفسير بعض الكلمات فيها ثم تكتب االجابة على السبورة 

الطالبة تقرأ السؤال وقبل انتظار االجابة المعلمة تعيد السؤال باللغة العامية تطلب االجابة من  : 2س

  .الطالبات ثم تكررها وتكتبها على السبورة 

  حنا بنحل االسئلة ما تلتهي فالكتابة انتبهو علي ما حدا يكتب عن اللوح وا: م 

  .بتكرر نفس استراتيجية االسئلة نفسها  : 3س

تنتهي الحصة المعلمة تطلب من الطالبات اكمال حل االسئلة في البيت لمناقشتها في الحصة القادمة 

  .وتطلب منهم اكمال الكتابة عن السبورة 
 

  5الحصة 

: مين مش حالة ؟ وتضع على اشارة على الدفتر وتصرخ : تسأل المعلمة تمسك الدفتر المتابعة و

  أنا بديش أسمع حكي 
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بدنا نحل األسئلة اللي بدها تجاوب ترفع ايدها ما بدي تقول أنا وتعمل فوضى واحنا نكتب : م

  عاللوح اكتبي واحنا نحل االسئلة محداش يلتهي فالكتابة 

  ) غته بالعامية وتكتب االجابة على السبورة طالبة تقرأ السؤال وتجيبه والمعلمة تعيد صيا( 

  .واحنا  نجاوب األسئلة بديش حدا يلتهي بالكتابة : م 

  مين تجاوب ؟: السؤال الثاني 

انتبهوا افهكموا السؤال ، تعيد المعلمة صياغته باللغة : طالبة تقرأ السؤال والمعلمة  تقاطعها ( 

  العامية وتناقش اجابته مع الطالبات 

يكتسب قضيب الزجاج المدلوك شحنة موجبة ويكتسب الحرير شحنة سالبة ، النه : ي علل : 1ط

  اصال فيه شحنة سالبة 

  ليش ؟؟: م 

  النه الحرير يكون عليه موجبة بتنتقل للزجاج  : 1ط

النه عند دلكه بالحرير تنتقل الشحنات الموجبة من الحرير للزجاج فيكثر عدد الشحنات : 2ط

  .الموجبة فيه 

 مش هيك ، انتبهوا علي ، وترسم على السبورة قضيب زجاج متعادل قبل الدلك ، انتبهي ال: م 

انت واياها على اللوح ما انتن مش عارفات تجاوبن  اثناء الدلك ينتقل عدد من الشحنات السالبة من 

  الزجاج لقطعة الحرير ، فبصير شو شحنة الزجاج ؟

  موجبة: الطالبات معا 

  ده ؟ شو شحنته صارت ؟والحرير شو زاد عن: م 

  سالبة: الطالبات معا 

فالجواب هز نتيجة انتقال عدد من الشحنات السالبة أثناء الدلك من قضيب الزجاج مشحون : م 

  )تكتبه عالسبورة ( بشحنة موجبة والحرير سالبة 

  معلمتي مريم معها طجة بتظل ترميها وتعاود ترجع وتعاود ترميها : ط

  شو الطجة؟: م 

  لونها اصفر طجة : ط 

  ) المعلمة تأخذ الكرة من الطالبات وتضعها على الطاولة( 

  ثم ترجع لقراءة االجابة التي كتبتها على السبورة 

  .السؤال اللي بعده ، انتبهي لما نحل السؤال ما حدا يكتب عن اللوح : م 

  تقرأ السؤال وتجيبه : ط 

  )جابة المعلمة تكتب االجابة على السبورة وتقرأ أثناء ااال( 

  )نور غير منتبهة ( انتبهي جاي ، يال يا نور : م 
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  نور قرأت السؤال وأجابته 

  .انتبهي واتركي القلم ) تعيد االجابة على السبورة وتقرأها بصوت عالي ( أيوة ، ممتاز ، : م 

شي تقرأ السؤال وتجيبه ، المعلمة تعيد قراءة االجابة وتكتبها على السبورة وهي تقرأها ثم تم: ط 

  بين الطالبات لرؤية ما يكتبن ، انت وين دفترك ؟ 

  نسيته : ط 

طولي ورقة نسيتيه خلص يعني ؟ طولي ورقة واكتبيه ، نست الدفتر خلص ؟ الطالبات : م 

  باستمرار يسألن لتوضيح الكلمات عن السبورة ، انت ليش بتكتبي على الكتاب ؟ اكتبي على الدفتر 

  ايق تقريبا الكمال الحل عن السبورة ثم تعطي للطالبات فرصة خمس دق

عندنا ) تشرح السؤال التالي ( يال يا سادس اتركي كل اشي بايدك وانتبهي علي يا سادس ، : م 

تقرأ ( ثالث قضبان ترسمها على السبورة كما فالكتاب ، ثالث مشحونات بالدلك يعني يحملن شحنة 

  .)السؤال فرع فرع وتوضح المقصود على الرسم 

  ة تجيب والمعلمة تعيد االجابة وتكتبها على السبورة الطالب

  المعلمة تشير لطالبة تقرأ السؤال ثم تقاطعها وتكمل المعلمة قراءة السؤال مع التوضيح اله 

  الشحنة موجبة : طالبة 

  تنافر ؟: م 

  سالبة : طالبة 

  )تكتب االجابة عالسبورة ( ليش ؟ النه الشحنات المتشابهة تتنافر : م 

في هذه االثناء تمشي المعلمة بين الطالبات وتنظر الى حلهن ، بعدها ( ال بسرعة انهن الكتابة ي: م 

  تطلب من احدى الطالبات مسح السبورة 

  انتبهو يا سادس ، مين تجاوب سؤال اربعة : م 

  احنا ما فرعناه : ط 

  ) السبورة طالبة تجيب والمعلمة نعيد كتابتها على) المعلمة لم تعلق وتطلب االجابة ( 

  "عدد اكبر من الطالبات ترفع ايدها "" السؤال التالي 

  كلكن جاوبتن ؟ حد ما جاوب ؟: م 

  ال: ط 

  يال ، يا يارا : م 

  يارا تبدأ القراءة 

  دايما ما بدي تكتبن انتبهي واحنا بنحل هذا فرع السؤال عملناها التجربة : المعلمة تقاطعها 

  يارا تجيب السؤال 

  تبه على السبورة  ، اللي بعده ؟تعيده وتك: م 
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  ما حدا عرفه ؟: ط 

تشرح السؤال بالعامية وتجيبه وتكتبه على السبورة ، وتعطي الطالبات فرصة للكتابة عن : م 

  السبورة 

تقرأ السؤال وترسمه ( اتركي كل شي امامك وانتبهي لسؤال خمسة وعينيكن عندي على اللوح : م 

  ) على اللوح 

  جابة عن الدفتر اال: طالبة تقرأ 

  خطأ ، شو شحنة الكرات ؟: ط 

  سالبة : ط 

  موجبة : 2ط

  ليش سالبة يا حلوة ؟: م 

  ال ما هي موجبة : 2ط

المعلمة تعلل وتشرح السبب وفي هذه االثناء تدخل وتخرج احد الطالبات معها بينما المعلمة تستمر 

  في الشرح  وتكتب االجابة على السبورة 

  تنتهي الحصة 

   .صة الجاي ان شاء اهللا بنكملالح: م 

  الصف السابع 

  

  

  1الحصة 

مين تذكرنا بدرسنا ؟ خليك معنا وبدون حركة كثير : م   

تمدد المواد بالحرارة: ط  

اذا متذكرين الحصة الماضية انتهينا الخر سؤال في الفصل ، كان كيف تؤثر الحرارة على : م 

ارة على االجسام االجسام ؟ وجاوبنا عن هذا السؤال كيف تؤثر الحر  

ترفع حرارتها: ط   

هاي وحدة والثانية ؟: م   

تغير حالتها : ط   

اعطيني مثال كيف تغير حالتها ؟: م   

تعمل على تمددها : ط   

انتبهوا شوي بالش نخربط احنا عنا الماء في الحالة الصلبة اذا تعرض لحرارة تحول لسائل هذا : م 

جسام طولها وحجمها او مساحة سطحها يعني بمعنى اخر معنى تغير الحالة ، كمان تؤثر على اال
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تمدد االجسام ، طيب هل تؤثر الحرارة في المواد الصلبة والسائلة والغازية ؟ هل تعمل على تمدد 

  المواد الصلبة والسائلة والغازية بنفس المستوى ؟

  نعم ، ثؤثر : ط 

  لة والغازات ولكن هل بنفس المستوى كيف يعني ؟ تعمل على تمدد المواد الصلبة والمواد السائ: م 

  ال ، كل وحدة الها صفات تختلف : ط 

ممتاز كل واحدة الها درجة انصهار خاصة بها ودرجة خاصة بها كل مادة لها حرارة نوعية : م 

  .خاصة بها 

لكن المواد بشكل عام تتمدد بالحرارة سواء اكانت صلبة او سائلة او غازية ، احنا رح نعمل : م 

  ة تجارب نثبت من خاللها ان المواد تتمدد بالحرارة مجموع

اول اشي رح نيجي على المواد الصلبة ونثبت انها تتمدد ، انا ما رح اعمل شي انتو رح تعملوا 

هذه مواد صلبة معادن مختلفة وزجاج بدك  تشوفي انها كلها تتمدد بنفس المستوى او ال ؟ في 

متفاوت ولكن فيه تمدد سواء كان المنيوم او حديد او نحاس تجربتنا ما رح يكون مقدار التمدد كثير 

  او زجاج حتى لو كان باالعشار من السنمتر ولكن يعني فيه تمدد التجربة الثانية شو هي ؟

  بدنا نجيب سلك نثبته من الطرفين واضع في الوسط مصدر حرارة عشان نشوف كيف بتمدد ؟: ط

  كيف بدك تعرفي مقدار التمدد؟: م

   طوله بنقيس: ط

  ممكن ، طيب شي اخر ؟: م

  يرتخي: ط

  ممتاز مثل ايش ؟: م

  اسالك الكهرباء : ط

ممتاز ، تكون في الشتاء مشدودة وفي الصيف مرتخية رغم انها هي نفسها اال انه شو بصير في : م

  الشتاء والصيف ؟

  في الشتاء تتقلص وفي الصيف تتمدد : ط 

  عملوا ؟طيب بالنسبة للمواد السائلة شو بدكو ت: م

  ال اجابة : الطالبات 

لحتى تشوفو شو بدكم تعملوا وتشوفوا مشاكلكم وتكونوا محضرين الثانية ، مين بدها تطلع تعمل : م

  التجربة االولى وتشرحها ؟

  ) سلك ، شمعة موجودة على المنضدة ( ياسمين تبدأ بتحضير المواد 

   شي ؟شو الزم تعمل ؟ هل تقيس السلك ام ال قبل ما تعمل أي: م

  نعم: الطالبات 
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  خليكوا مع ياسمين صلحوا خطأها اذا في خطأ: م 

  ايش رايك تستخدمي سلك اخر : م 

  معلمتي السلك اللي معها مثني مش رح يبين عليه : طالبات 

  ممتاز : م 

  )تبدا ياسمين بتثبيت السلك ( 

  )تعطيها لياسمين ( معلمتي معي شمعة اطول بكون افضل : ط 

  تين حطي الشمع: ط 

  بكون التمدد اكبر: ط 

  هل قست طوله عشان تعرفي كم تمدد؟: م 

  )ياسمين بتقيس طولع بالمسطرة ( 

  )بعدها بتعيد تثبيته فوق الشمعتين ) تكتبه على السبورة  (  سم 45طول السلك : ياسمين 

  ة سم او عشر ، المهم انه بتمدد بالحرار1قدد ما بصير في زيادة رح نقبلها سواء كانت : م 

  حتى رح نكتفي بالوقت احكي ، مين تعمل التجربة الثانية ؟ 

  ضحى اطلعي اعملي الثانية 

  لما تنزلي السلك الزم مباشرة تقيسي طوله ليه ؟: م 

  ال يرجع لوضعه الطبيعي : طالبات 

ممتاز، مين تساعدها لما توخذ الطول الثاني ، يال يا غدير  بس  السلك في شوية مشاكل ممكن : م 

  بس المهم انك حاولت % 100يطلع ما 

   سم 48طول السلك بعد التسخين : ياسمين 

   سم اشي كتير 3ممتازة ، حصلت نتائج ممتازة : م 

  صفقوا لياسمين ، شو نوع هذا التمدد؟ 

هذا تمدد بالحرارة تمدد طولي ، السؤال الثاني اللي بدنا نطرحه هل جميع المواد بتتمدد بنفس 

  المستوى ؟

  ال تختلف : طالبات 

شو بدها تعمل ؟ رح نحضر مجموعة مواد مثل قضبان نحاس ، المنيوم ، بالستيك ، شو بدك : م 

  تعملي ؟

  بدي اضع القضبان في الماء المغلي : ضحى 

  ما بدك تقيسي طولهن : م 

  كلهن نفس الطول : ضحى 
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لقياس فيها ؟ رح تضعهن جنب بعض وتشوف مين اطول ، هاي التجربة .بعدين شو رح تعمل : م 

  بالنظر بس 

  المعلمة تساعد الطالبة في اخراجهن من الماء الساخن ووضعها جنب بعض) بعد انتظار  دقائق  ( 

  البالستيك اطول شي ، بعدين االلمنيوم : الطالبات 

  اقصر شي النحاس ، احنا شو هدفنا من هاي التجربة ؟: م

  تجيب مع بعض دون وضوح : الطالبات 

  ع بعض ببطل اسمع ، هل تمددت المواد بنفس المستوى ؟لما تحكوا م: م 

  ال: طالبات 

في شغلة كثير مهمة تطبيق على  هذه الفكرة عنا في داخل االدوات الكهربائية اشي اسمه :  م 

ثيرموسات او منظم الحرارة ، يعمل على فكرة اختالف تمدد المواد الصلبة هذه يتكون من مادتين 

ر انه يدخل التيار الكهربائي داخل الجهاز الكهربائي ، يتمدد طوليا لهذه صلبتين مختلفتين الي بصي

المادتين ولكن كل مادة تختلف عن الثانية بكون مثبتين الشريطين فوق بعض ، اذا تمدد المادة من 

ليش ) تمثل ذلك بقلمين فوق بعض ( االسفل بشكل اكبر من العلوية تتمدد وترتفع لالعلى هيك 

  النه ما مجال المادة العليا انها تتمدد مثلها فتتقوس العلى شو بصير عنا ؟ترتفع العلى ؟ 

تفتح الدارة الكهربائية ولما تفتح بنشوف انه التيار الكهربائي فصل لحاله ، الثالجة طفت لحلها ، 

بعد شوي ترجع الثالجة تشتغل طيب احنا ما فصلناها وما شغلناها في الواقع اللي صار انه برد 

  .ستات رجع لوضعه االصلي فاغلق الدارة الكهربائيةالثيرمو

  طيب بدي وحدة تشتغل تجربة المواد السائلة يال يا هديل ورغد شو بدكم تعملوا؟ : م 

  )تضع عليها صبغة ( رح اساعدكم وألون الماء 

  سأضع في هذا الماء ماء ملون ونغطيه بفلين : هديل 

 فلين ونحط فيها مصاصة لحتى نصل الماء ونضع رح نستخدم الكلكل بدل الفلين النه ما في: م

  )الطالبات تعمل التجربة( الوعاء في الماء الساخن 

  شو تتوقعي يصير ؟: م 

  رح ترتفع الماء الملونة بالحرارة : طالبات 

  طيب لو بدنا نقيس ماذا نقيس ؟ طولها : م 

  ال : طالبات 

  ديل ورغد شو بدكم تعملوا ؟حجمها اثناء االنتظار بدنا نجهز تجربة الغازات ه: م 

  معلمتي بكفي تجربة وحدة الهن : الطالبات 

  المعلمة ال تستمع للطالبات وتعطيهن لعمل تجربة الغازات 

  شكلها تجربة السوائل ما زبطت ، النه الكلكل ما اغلق الوعاء منيح: م 
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  خلينا احنا نعمل تجربة الغازات بكفي هن تجربة وحدة : الطالبات 

   سالم اقرأي انت شونعمل ؟يال يا:م 

  )طالبة تقرأ خطوات التجربة( 

  )بالون ، قارورة ، ماء ساخن ( ادوات التجربة هيها : م 

  )تساعد الطالبة في تجهيز التجرية ( 

شو رح يصير ؟ كمان شوي رح ينتفخ البالون ليش ؟ جزيئات الهواء مع الحرارة رح تتحرك 

خل على البالون وينفخ جدران البالون بشكل اسرع وتتمدد ف رح يكبر حجمه ، يد  

اللي زبط منه الحصة الجاية بدي اشوفه على دفتر المختبر ، ورتبي وضعك علشان تطلعي على 

 الصف بس احنا ما كتبنا نتائج 

  خلص احنا عرفناهن: الطالبات 

  2الحصة 

  مثل االجرام واالشعاعات والنيازك وغيرها ؟: م

  اه يا معلمتي : ط

  ما في عنا مجال خلينا ننقل اللي على اللوح يا سابع شوي النه : م

  وبعدين بنكمل ، خلينا نكمل على اللوح بسرعة 

  انا يا معلمتي : ط 

  خليهم يكتبوا على الكتاب ، انت يا ست اشجان شو بدك تجاوبي شفوي طلعي دفترك: م

  يا معلمتي هذيك كلمة سوائل: ط

  السواتل مش السوائل : م

  ريمعلمتي ضاع دفت: ط

  وين ضاع ؟ مين شاف دفترها ؟: م

دوري عليه في داركم بعدين دوري في المختبر اكيد نسيتيه فالمختبر ، حضرتك بتفطني 

  بعد سنة 

  اه يا ديما اقرأي السؤال 

  خلينا نشوف ديما شو جاوبت ، تتجه الى السبورة وتمسحها ، وتسأل حدا بدو اياه هذا ؟: م

  ة ايش ؟ عيدي قراءة السؤال يا ديما  ال اعتقد النه اول سؤال ، وظيف

  ديما تقول وظيفة المكوك الفضائي ، حمل السواتل والتجهيزات الالزمة

  تعيد ما قالته ديما وتكتبه على السبورة : م

  اه يا امنة اللي بعده : م

  امنة تقرأ االجابة من دفترها 
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  انتبهي عليها يا فداء ، عيدي يا امنة : م

   اخرى من دفترها امنة تقرأ االجابة مرة

  المعلمة بتعيد ما قرأته الطالبة ووتكتبه على السبورة 

وال حرف تنقصي اسمعنا يا سابع , نقليهن يا سابع كل االسئلة وبدنا نبلش بدرسنا الجديد : م

  ؟

  يعني بدناش نضيع اشي ، يال بسرعة 

  ) بعد قليل تمسح السبورة ونبدا الشرح ( 

   الحية اللي بنستفيد منها اه يا سابع شو هي الكائنات: م

  الخميرة : ط

  ممتازة ، ندخل في الطعام كمان ؟: م

  الفيتامينات : ط

  نعمل مخلالت : ط أخرى 

  كيف نستخدم الكائنات الحية الصغيرة في صنع المخلالت : م

  البكتيريا : ط

  شو بتعمل البكتيريا ؟ احنا شو بدنا نسوي بالمخلالت : م

  بنملحهن: ط 

 حفظ االطعمة ، احنا اخذنا اذا دخلت البكتيريا في الموضوع شو بدها هذه من طرق: م

  تعمل ؟

  نحفظهن : ط 

  

هذه حاجة ، حاجة تانية يا سابع بدنا نوخذ الصحة والبيئة ، االدوية كيف تستخدمفي : م 

  االدوية كائنات حية دقيقة ؟

  بدل ما تضرنا بتصير تفيدنا ؟ كيف ؟ تعرفوش اللقاحات ؟

  

  اه : الطالبات 

  ..شو هن الللقاحات ؟ تنتظر لحظة : م 

  المطعوم ، اه شو اللقاح يا سابع ؟ عندكو فكرة ؟: م 

  ابرة : ط 

لنفرض انه غي عندنا ابو دغيم او نكاف او ابو داج مرض منتشر ، احنا بدنا اذا هذا المرض : م 

  موجود عند مجموة من الطالب وما ينتشر للباقي شو بدنا نسوي ؟



 147

  طعموهم: ا الطالبات مع

كيف بدنا نطعمهم ؟ يعني يا سابع اول اشي بدنا نشوف هذا المرض بكتيري وال فيروسي ، : م 

ثاني شي من البكتيريا او الفيروس المسبب للمرض بدنا نوخد من الفيروس اللي سبب المرض 

ضعيف جدا اوصيت في بعض االحيان واالغلب انهم بجيبوه وضعيف جدا جدا ، يحضر بطريقة 

  ليش ؟, ندسة الوراثية بكميات كبيرة وبدنا نحقنه لمين ؟ لالنسان السليم مش المصاب اله

  مناعة : الطالبات 

وتكمل دون توقف الطفل بوخد هذا المطعوم ساعة ساعتين بعدين بيسخن وترتفع درجة حرارته 

  كثير يوم او يومين او اربعة وعشرين ساعة باالكثر شو اللي صار ؟ اه يا اية ؟

  . الجسم صار حافظ هذا المرض بصير عنده مناعة ضد هذا المرض:اية 

ممتاز ، في عنر كريات الدم البيضاء قامت تحتج في جسم غريب دخل على الجسم شو على : م 

  الدم ، شو بدنا نسويله ؟

بدنا نسويله اجسام مضادة بتقاوم هذا المرض حتى لو كان بسيط ، هي صار عنا الجسم المضاد بعد 

ت محفوظة داخل الجسم لنفرض صار وباء او هذا المرض انتشر في ناس ما رح يتأثروا فترة وظل

  ليش ؟

  عنده مناعة : ط

النه جسمه عمل اجسام مضادة لهذا المرض ، فقاوم طبعا على سيرة النكاف كان قبل فترة العام : م

مجموعة كبيرة او اول العام بعثوا النا مطعوم بس طلع الجسم الموجود فيه قوي مش ضعيف لذلك 

من الطالب اصيبوا بالمرض ظهر عليهم اعراض قوية جدا جدا لهذا المرض هي محال للتقانة 

  مجال اخر يا سابع ؟. الحيوية 

  

  الزراعة: ط

كيف بستخدموا التقانة الحيوية في الزراعة ؟ اعطيني مثال كثير بستخدموها في , الزراعة : م

  دموها ومحسن انتاجنا كيف يا سابع ؟اسرائيل على فكرة احنا عنا صاروا  يستخ

  التسميد: ط 

  هي وحدة من الطرق ممكن كنوع من انواع االسمدة كمان ؟: م

  بيعطوا هرمونات : ط

  بيعطوا هرمونات للمواد الزراعية ، طيب بتسمعوش عن اشي اسمه تهجين ؟: م

  شو التهجين ؟: ط

  باتات ؟ او شو بدك تحكي انت ؟شو التهجين ؟ مثال بقدروا يعملوا اكثر من نوع من الن: م

  بنستخدم الكيماويات : ط
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استخدام الكيماويات ممكن يكون مقاومة للنباتات ممكن يكون مبيد للحشرات ، اذا هينا استخدمنا : م

التقانة ألكثر من شيء مرات كنا نحسن ساللة مرات بدنا نقاوم مرض نخلي النباتات مقاومة لمرض 

للذبول ، انتبهي يا رهف ، مرات بدنا نخليها مقاومة لالمالح في عنا ، مرات بدنا نخليها مقاومة 

اخر مجال اللي هو انتاج الطاقة اللي هو انتاج الكحول والغاز الطبيعي ، خلينا نقرأ هاي الفقرة يا 

سابع من التقانة الحيوية ، وامسكي قلمك ويال اشوف امسكي القلم عشان نشوف وين بدنا نخطط يا 

  نداء ، 

 تبدأ بقراءة النص من الكتاب ، والمعلمة تصلح بعض اخطاء لغوية لها وتقسم النص على نداء

الطالبات ، المعلمة تعطي اوامر للطالبات بوضع خطوط تحت االمور المهمة في الدرس ، مثل 

  . تعريف التقانة الحيوية ، مجاالت التقانة الحيوية ، وامثلة عليها في الصناعات الغذائية

  يا طالبات انتو عارفين اللبن شو امثلة؟: المعلمة 

  الحليب : ط

نضيف اله لبن تبدأ عملية التخمر ، نفصل عنه المواد الدسمة اللي هي الزبدة مثال وبعدين ممكن : م

نعمله اجبان ، صناعات اخرى ، الليه ي الخميرة اللي نستفيد منها في صناعة المعجنات واخر شي 

  .اللي هو الفيتامينات 

  

تقرأ مجال اخر للتقانة الحيوية اللي هي الصحة والبيئة المعلمة تعلق على االمثلة التي تتبع طالبة 

خلينا اول شي نحكي عن المضاد الحيوي الللي انذكر ، شو هو المضاد الحيوي يا : الصحة والبيئة 

سابع ؟ لوزك بوجعوكي بتروحي عالدكتور بعطيكي مضاد حيوي بتتذكروا اسماء للمضادات 

  وي ؟الحي

  اها بنادول : ط

مسكنات مش مضادات حيوية لكن المضاد الحيوي اللي بدخل فيه المضاد ) اول (كل اشي اخره : م 

الحيوية الزم تكملي كورس عالج كامل العالج النه اول اشي بيضعف هذا الفيروس شوي شوي 

د ضروري يا تدريجيا لحد ما يقضي عليه ، اذا انت قطعت الكورس من النص برجع من اول وجدي

  سابع تكملي الكورس 

الحاجة الثانية الهرمونات بتعرفوا هرمونات تنعطى للناس ؟ كعالج او غيره ؟ هرمون النمو اللي 

 سنة اثنين في نفس 13اخدتوه الفصل االول هرمون الغدة الدرقية مثال طالب في صفكو عمره 

فحص بكون عنده نقص في الصف كان بنية احدهم صغيرة نوعا ما بروح على الدكتور يعمل 

هرمون النمو لكن في شغلة انه هرمون الزم يعطى بطريقة غير عشوائية ، كيف يعني ؟ ما بصير 

شفت حالي قصير شوي اروح على الصيدلية واحكيله اعطيني هرمون نمو ، كمان من الهرمونات 

مون االنسولين زودوه الثانية للمصابين بالسكري اللي هو هرمون االنسولين ، على فكرة يا سابع هر
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عن طريق البكتيريا كيف؟ البكتيريا من الكائنات الحية سريعة التكاثر ، اخدوا خلية من البنكرياس 

محتوية على هرمون االنسولين وهندسوها جينيا وحطوها في خلية بكتيريا وهيئوا الها جو مناسب 

  .ى السكري للتكاثر حتى تكاثرت ، اخذوا الهرمون منها واستفادوا منها لمرض

المعلمة تشير الى طالبة اخرى الكمال القراءة ، الطالبة تقرأ المعلمة تبين لهن اين يضعن الخطوط 

 ..  

الحصة لم تنته المعلمة تشير لي بأنها ملت من الموضوع الن الموضوع غير ممتع وبتطلب منها 

  . لهذا الحد هذا اليومالحديث كثيرا دون نشاطات تذكر، تخرج من الصف وتخبر الطالبات انه يكفي

  

  2الحصة 

  3الحصة 

  اليوم شو علينا : م 

  حل اسئلة : ط 

  حل اسئلة الفصل  أي صفحة ؟: م

  93: ط

بعرف في مجموعة مش حالين الالسئلة ألنكد في امتحانات الشهرين بس ليش مش ما : م 

  بتحلوا االسئلة ؟

  )  اللواتي لم يحللن االسئلة الطالبات المراقبات اعطت كل منها قائمة باسماء الطالبات( 

  خلينا نحل السؤال االول يا بشرى : م 

  الطالبة تقرأ السؤال وتجيبه 

  ال تكتبي رح اعطيكي وقت للكتابة ) تكتب االجابة على السبورة ( ممتاز : م 

سؤال الثاني حليناه شفوي يا سابع رح نعيده ، معطينا التعريف وبدو المصطلح العلمي : م 

  يف لهذا التعر

طالبة تلو االخرى تقرأ الفرع تلو االخر ويجيبه والمعلمة تكتب على السبورة بعد ان تعيد ( 

  )االجابة 

  خليك معي بعد السؤال الثالث ننقل عن اللوح ، احكي وحدة وحدة : م 

طالبة تقرأ السؤال المعلمة تعيد السؤال وبعد اجابة الطالبة المعلمة تعيدها وتكتبها على ( 

  كذلك في باقي االسئلة ) السبورة 

  .سابع اللي عندها خطأ تصححه انقلي عن اللوح : م 
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احد االسئلة تبدأ الطالبة بالحل على السبورة ثم تطلب من المعلمة ان تكمل الحل عن الدفتر 

.  

طالبات يحاولن مساعدتها ، المعلمة ( ما في اشي صعب ضعي القانون وطبقي عليه : م 

  ) المشاركة تطلب من الطالبات عدم 

شفت ال داع للدفتر ، بعد ما تطبقي على القانون خلصت علوم بدنا نشوف شطارتك في : م 

  ) تتدخل المعلمة في اخراج الناتج النهائي ( الرياضيات 

  الصف الثامن

  1الحصة 

تكتب ( سنتعرف اليوم على انواع االنعكاس وعلى صفات االخيلة في المرايا المستوية : م 

  ) هداف على السبورة المعلمة اال

طبعا اول اشي رح نحكي عن انواع االنعكاس ولكن قبل ان نبدأ مين تحكي لي نص : م

  قانون االنعكاس ؟ احنا وصلنا لنص قانون االنعكاس ما هو نص قانون االنعكاس ؟

  زاوية االنعكاس = زاوية السقوط : اروى 

كي لي كيف اثبتنا من خالل زاوية االنعكاس  ، مين تح= ممتاز ، زاوية السقوط : م 

  زاوية االنعكاس ؟= التجربة ان زاوية السقوط 

زاوية = من خالل المنقلة والمراة المستوية وقلم الليزر اثبتنا انه زاوية السقوط : ط

  االنعكاس 

تحضرها من احد الخزانات ، وتعرضها ( اليوم ان شاء اهللا ، استنوا الحضر االدوات : م

  ) للطالبات 

 قصدير خشن ، هذه مراة مستوية ، قلم ليزر ، اغلقوا البرادي منيح ، اول اشي هذه: م 

  انواع االنعكاس ؟ 

  انعكاس منتظم : حنان 

  االنعكاس غير المنتظم او التشتت : اسماء 

  ) تكتب المعلمة على السبورة انواع االنعكاس ( 

  وم باجراء التجرية مين تعرفلي االنعكاس المنتظم ، اول اشي رح نوضحهن بعدين نق: م 

  هو انعكاس الضوء في اتجاه واحد عند سقوطه على سطح املس : ط 

  ........وترسم  ) المعلمة تكتب التعريف على السبورة ( 

الضوء هنا ينعكس اتجاه واحد النه السطح املس ومصقول واملس ، فلو وضعنا فراشة : م 

اة هل صورتك بتكون هون رح تنعكس صورتها واضحة ، طيب لو انا كسرت المر

  واضحة ؟
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  \تعرض للطالبات مراة مكسرة ، هل صورتك واضحة ؟( 

  ال: ط

هاي الكسور جعلت االشعة تتشتت او تتبعثر ورح يوضح اكثر من اشعة الليزر ، خلينا : م 

  .نعرف االنعكاس غير المنتظم 

  هو انعكاس الضوء في عدة اتجاهات بعد سقوطه على سطح خشن : النا 

  بعد كتابة التعريف على السبورة  ترسم هذا الرسم المعلمة 

................  

خلينا نثبت ذلك من خالل هذه التجربة ولكن السؤال قبل التجربة هل يبقى قانون : م 

االنعكاس صحيح رغم ان السطح غير مصقول ؟ انظري فقط على الزوايا وليس على شكل 

  االشعة 

  نعكاس زاوية اال= نعم ، زاوية السقوط : ط

ممتاز ، يبقى القانون صحيح ، انظري على رسم الكتاب وستالحظين ذلك ، طيب على : م 

  ثنيات كثيرة ، وتعرض عليها مصدر ضوئي 

ماذا تالحظين ؟ تشتت في عدة اتجاهات دليل على انه انعكاس غير منتظم بينما لو : م 

ئي على الباب ركزت الضوء على سطح املس رح تظهر الصورة ، تركز المصدر الضو

  )باعتباره سطح املس 

لو نظرت على مراة مكسورة حكينا ما رح تشوفي وجهك واضح ليش؟ الن االشعة اللي : م

سقطت عليه تتشتت وتتبعثر اذن ما هي انواع االنعكاس يا ثامن ؟ بدي ترفعوا ايديكم اكثر 

  النكم كلكم سمعتم وشفتم 

  انعكاس منتظم وانعكاس غير منتظم : اية 

  ما هو االنعكاس المنتظم ؟: م

  طالبة تقرأه عن السبورة      

  ممتازة وتكرر التعريف ، اما االنعكاس غير المنتظم ؟: م 

  تقرأه عن السبورة : ط 

حدا عندو سؤال )  تعيد تسليط الضوء على االلمنيوم وعلى الباب ( ممتاز ، انت شوفي : م 

  ؟

  )الطالبات لم تجيب( 

ات االخيلة في المرايا المستوية ولكن بدنا ننتبه انه قانون االن رح نحكي عن صف: م 

  زاوية االنعكاس حتى لو كان االنعكاس غير منتظم= االنعكاس يبقى زاوية السقوط 
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حتى ارى صفات االخيلة احتاج لمولد مثل شمعة وورقة رسم بياني ومراة مستوية ، خلينا 

  اكتبها على السبورة 

  بر المخت: مكان اجراء التجربة 

هنا تخرج مع ( التعرف على خصائص االخيلة في المرايا المستوية : الهدف من التجربة 

  )عدد من الطالبات للتدرب على نشاطات اليوم المفتوح بناء على طلب المديرة 

  مراة مستوية ، شمعة ، ورقة رسم بياني : االدوات : م 

تأتي المعلمة على ( رح نشتغل على شكل مجموعات واجي عليكم مجموعة مجموعة 

المجموعة االولى وتضع الشمعة على بعد محدد من المراة المستوية حددته بواسطة الورق 

  البياني 

  مين تعدلي عدد المربعات بين المراة والشمعة ؟: م

   مربعات10: ط

  ما بعد الخيال عن المراة ؟: م 

   مربعات 10: ط 

   المراة ؟بعد الجسم عن= اذن هل بعد الخيال عن المراة : م 

  نعم: ط 

  طول الخيال = هذه اول صفة للخيال ، هل طول الجسم : م 

  نفس الطول : ط 

  طول الجسم  ، هل عندما تنظرين للمراة تشاهدي نفسك اقصر ؟= طول الخيال : م 

  ال: ط 

  طيب انظرو لهذه الورقة ماذا يكتب فيها ؟: م 

  carnival: ط 

  ) امام المراة تضعها ( رح نشوف صورتها في المراة : م

  معكوسة : ط 

  معكوسة جانبيا : م

تعطي المعلمة احدى الطالبات لعمل النشاط  في المجموعة االخرى ، الطالبة تسأل ( 

المجموعات نفس االسئلة والمعلمة تنظر وتتابع دون تدخل ، بعد االنتهاء تكتب صفات 

  االخيلة في المرايا المستوية على السبورة

  خيلة ؟ما هي صفات اال: م 

  )طالبات ال اجابة ( 

  شو الحظتم ؟ بالنسبة للبعد ؟ للطول ؟ : م 
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  حجم الجسم نفسه: ط 

  يعني طول الجسم مماثل لطول الخيال: م 

  بالنسبة للبعد ؟: ط 

  بعد الخيال عن المراة = بعد الجسم عن المراة : معالي 

  هل صورة الخيال تظهر معتدلة ؟: م 

  معتدل ومعكوس جانبيا : شروق 

  )تقف عند السلة ( ممتاز ، انوار فايز واسماء تعالوا اقفوا عند السلة : م 

المعلمة تكتب مالحظة على دفتر المتابعة بجانب اسمائهن ، وتشعل الشمعة وتضعها امام 

  المراة 

  هل استطيع مسك الخيال بيدي ؟: م 

  ال: ط 

  كيف يبدو ؟ خلف المراة صح ؟: م 

  نعم: ط 

 سم  من مراة مستوية 70خيال ، طيب سؤال اذا وضع جسم على بعد هذا دليل ان ال:  م 

  كم بعد خيال الجسم عن المراة ؟

   سم 70: ط 

   سم ، كم يبعد الخيال عن المراة؟30ممتاز ، طيب اذا عملت ازاحة للجسم كمان : م 

  سم    100: ط 

ه استفادوا ممتاز ، طيب الحصة الجاي حضري التطبيقات على المرايا المستوية الن: م 

منها كتير مش بس تشوفي حالك فيها عملوا جهاز بيروسكوب رح نتعرف عليه ورح اجيبه 

  انا 

  اسماء مين سمحلك تجلسي ؟؟

  فكرت الحصة خلصت: اسماء 

لما اطلع انت بتجلسي ،، يعطيكم العافية                                                                : م

  

  2الحصة 

 المعلمة تدخل وتكتب العنوان على السبورة والتاريخ 

الحصة السابقة اخذنا من البيروسكوب وهو من التطبيقات على استخدامات المرايا المستوية ، : م

 فما هي فوائد استخدام هذا الجهاز ؟

تستخدم في الحروب : ط   
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ممتاز في مراقبة العدد النه حكينا يمكننا عكس الضوء من خلف األسوار او من خلف جدران  : م

 عالية طبعا يكون ضخم مش بسيط مثل اللي عندنا 

لمراقبة المتفاعالت ونواتجه ، واذا كان ينتج عنه انفجارات او غازات سامة يراقب عن طريق : 2ط

.البيروسكوب   

يستخدم في الغواصات : 3ط  

 لمراقبة الحيوانات المفترسة عند مراقبتهن البنات الي مبارح ما شافوا فيه يتجمعوا في هذه :م 

.الجهة لحتى تشوفوا االن رح اطوله   

)المعلمة تخرج الجهاز من خزانة المختبر والصف تعم فيه الفوضى (   

له نوعين ) هذا هو ( خلينا نراجع البيروسكوب سريع :: م   

  عالمات 3ه بزيد الها البنت اللي بتعمل مثل

نرى ما امامنا وهذا الذي يستخدم في المختبرات ، رح اجربه انا ، ) تعرض العينة ( هذا النوع 

 3معالي ضعي عدد من االصابع وانا رح احكيه واشوفه من خالل البيروسكوب ، انت حاطة الرقم 

.شوفن بسرعة وسارة واضعة القلم على وجهها ، يال اللي ما شافت بسرعة وحدة وحدة   

سنأخذ كيف نحسب عدد االخيلة المتكونة في مرآتين بينهما زاوية ، سبق واخذنا انه من صفات : م

بعد الجسم عن المراة ، كمان انه = الخيال المتكون في مراة مستوية وهمي ، وبعده عن المراة 

ظي هناك طول الخيال نفس طول الجسم ، سبق وعمرك رحت على صالون ،؟ اكيد نعم ، بتالح

انهفي مرايا كتيرة وكثيرا ما يضعوا مراتين مقابل بعض عشان تشوفي شعرك من الخلف ، 

هل حاولتي مرة انك تعديهن ؟. وبتالحظي انه بكون الك عدة اخيلة   

ال: ط  

.هل عمرك انتبهت انه مرات بكون الك صور كثيرة ومرات بكون صور قليلة : م  

نعم : ط   

 يتحكم في عدد االخيلة ؟ او كيف بتغير ؟ في عامل اليوم رح نتعرف طيب ما هو العامل الذي: م 

 عليه في حد بقدر يحكيلي ؟ 

البعد ؟ : ط  

ال: م   

الزوايا : ط  

ممتازة ، الزاوية حسب الزاوية الموجودة بين مرآتين وفي قانون بربط بين عدد االخيلة : م 

 والزاوية المحصورة بينهن رح نوخذه اليوم 

تكتبه على ( التجربة معرفة عدد االخيلة الموجودة بين مرآتين بينهما زاوية الهدف من : م 

  )  السبورة
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جسم ، مرايا مستوية :  األدوات   

معلمتي يوجد في المالهي غرفة مرايا ، لما تدخليها اشي بغير شكلك واشي بخليكي تصغري : ط

 واشي تطولي 

تكشف اله كل الشوارع حتى لو كان فيه ممتازة ، طيب كيف المراة اللي بجانب الشوفير ب: م 

 شاحنات بشوفها كلها ؟ 

بتصغر الصور :ط   

اذن هذه المراة غير مستوية ، رح نوخذ المرايا المحدبة والمقعرة يعني المرايا الكروية : م   

  مجموعات على الطاوالت 4طيب قسموا انفسكم على 

: خطوات العمل   

ي عندنا قانون بس اول رح نعمل جدول ونجرب كل هذه سنضع مراتين مستويتين بزوايا مختلفة ف

 الزوايا 

 
120  90  60  45  الزاوية بين المراتين 
         عدد االخيلة

 

رح تقدري انت الزاوية تقدير ، طيب حتى تعرفي عدد االخيلة في االمتحان ما بدنا عملي ، بدنا : م

-)هـ /360=( نظري باستخدام هذه القاعدة عدد االخيلة   

 تقسيم 360هي الزاوية المحصورة بين مراتين مستويتين ، اول شي يا ثامن تقسمي = هـ حيث 

 واحد وبعدين تقسمي ممنوع وخطأ شائع ، اصال حتى 360 ممنوع تنقصي من 1هـ بعدين نقصي 

 تنقصي الزم توحدي المقامات ، 

 االخيلة المتكونة  ، كم عدد90وضع جسم بين مراتين مستويتين الزاوية المحصورة بينهم : مثال 

 لهذا الجسم ؟ مين تطلع تحل ؟؟

اخيلة 3=1- 4  = 1-  ) 90 / 360  =  (1- ) هـ/360= ( عدد االخيلة : اروى  

  يعني قائمة 90ممتاز ، خلينا نجرب عمليا ، طبعا : م 

"تساعد المعلمة المجموعة االولى وباقي المجموعات تجرب وحدها "   

أ بالمرور على باقي المجموعات لمراقبتهن وتعيد توزيع بعض تبد( اللي عاللوح اكتبوه ، : م 

)الطالبات على المجموعات  

 عالمات على اوائل في المختبر وعلى نشاطك مش جلوسك 5 عالمة منهن 25ال تنسو عندي : م 

، هاي المجموعة ضعيفة الشاطرة بدها تساعدها ، المجموعة اللي انهت تساعد المجموعة اللي ما 

.انهت   
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نهي الطالبات وتسلم المرايا للمعلمة وتبدأ المعلمة بالحل مع الطالبات على السبوالة لتعبئة الجدول ت( 

( 

45تقدري ترسمي زاوية : م   

اخيلة 7 = 1-  ) 40 / 360= ( عدد االخيلة :    1ط  

  اخيلة 5 = 1- ) 60/ 360= ( عدد االخيلة : 2ط

. دو أي سؤال ؟؟ يعطيكم العافية ليش الصوت ؟ لهون بكفي انتهت الحصة حدا عن: م   

  

   3الحصة

   3.35كم تكون الساعة في مرآة لو كانت 

 ال اجابة  وتتمتم الطالبات بانهن غير فاهمات السؤال  - 

 )ترسم الساعة على السبورة : ( م

 تكون تسعة وثلث: 1ط

  تسعة وربع : 2ط

  نفس االشي : 3ط

  ال مش نفس االشي : 1ط

لمعلمة تحضر أدوات من ضمنها مرآة مستوية وتضعها مقابل في أثناء نقاش الطالبات ا( 

بتقدروا تيجو تشوفوها ، واالفضل بدي ارسمها :  الساعة المرسومة على السبورة وتقول 

  ))ترسمها (( على ورقة رسم  

  ) أثناء رسم المعلمة الطالبات جميعها تشتغل في أحاديث جانبية ( 

  .متحانكم وزاري رح يجيبولكوا هيك شغالت ثامن عشان ا: المعلمة تقاطع الطالبات 

  )تعرض الورقة أمام المجموعة االولى ( 

   9.25تظهر الساعة : الطالبات 

  ثامن عشان هذا نشاط سريع مراجعة للمرآة المستوية ، خلينا نبدأ باالنكسار : المعلمة 

  احنا ما شفناه: الطالبات 

  كم تطلع الساعة ؟: ط 

وا شوفوها كم تظهر بالمرآة ، لما يجيبوا زي هيك بكون البعد الساعة اللي في ايديك: م 

( نفسه بس مقلوب جانبيا ، نيجي عاالنكسار  ، ثامن اللي عاملة شلة بالخلف تعالن هون 

طالبة تشير للمعلمة انه بقي طالبتين فالصف لم تحضر ) ... (( تغير مكان جلوسهن لألمام 

  ))للمختبر فتبعثها المعلمة الحضارهن 



 157

بحكي عربي بسرعة تعالن هون انا ما بدي اعمل مجموعات تعالن كلكن ، يخرب بيتك  : م

  .انا ما بدي مجموعات       ، ما في وقت اسوي مجموعات قربوا هون عشان تشوفوا 

واهللا العظيماللي بتحكي اال احط الها صفر لسة دفتر العالمات ما شفتوه كله اصفار انت ال 

  . بتفهمن بتدرسن وال بتتعلمن وال

حكينا الحصص الماضية عن انعكاس الضوء وحكينا انه بصير لما يسير الضوء في خطوط 

مستقيمة في الوسط نفسه يعني السرعة ما بتتغير مين تحكيلنا عن ايش بنص قانون 

  االنعكاس ؟؟

  زاوية االنعكاس = زاوية السقوط : ط

  ممتاز ، زاوية السقوط تساوي زاوية االنعكاس : م 

  ) د رسم تخطيطي لزاوية السقوط واالنعكاس على السبورة  تعي( 

  )تحضر الطالبات من الصف المعلمة تقطع الشرح 

  )تصفع الطالبة على وجهها ( تعالي مين قلك تدخلي ، شو بتسوي فوق  : م 

  )وتطلب منها الوقوف جانبا اال ان الطالبة تخرج من الصف نهائيا 

اسئلة على الزوايا  بالتناظر والتبادل ، نيجي االن في الحصص السابقة خلينا كثير : م 

  للفصل الثالث من الوحدة وهو انكسار الضوء 

طبعا بدنا نتعرف على المقصود باالنكسار ونتعرف على قانون االنكسار وممكن نتعرف 

  )تكتب المعلمة  أهداف الحصة على السبورة ( على مفهوم الكثافة الضوئية 

لضوء حتى توضح مفهومه ونفسره يعني احيانا انت تنظري لبركة االن بالنسبة النكسار ا

ماء وحكينا بالنسبة لالنعكاس بتشوفي صوراك ، انت لنا تطلعي لبركة ماء فيها سمكة 

بتشوفيها كإنها قريبة لكن لما بدك تلمسيها تحسي انها ابعد مما رأيتيها يعني في بعد حقيقي 

اذا حدث حتى يبدو لك بعدين بعد ظاهري وبعد وفي بعد ظاهري تبدو لك كإنها قريبة ، م

حقيقي ، طبعا انت لما تطلعي من الخارج الوسط الموجودة فيه ايش هو ؟ الهواء وهي 

  موجودة في الماء هل الوسط نفسه 

  ال : ط

اذن هاي الفكرة انه الوسطين مختلفين ، وينتقل الشعاع من الهواء الى ماء ، هل الهواء : م 

  وسط شفاف ؟

  عم ن: ط 

  .اذن شروط وحتى يحدث االنكسار الزم يكون وسطين شفافين مختلفين : م 

المعلمة احضرت حوض ماء وتطلب من الطالبات مسطرة ، تضع المسطرة بشكل مائل ( 

  )في الحوض وتحمل الحوض على طاولة الطالبات ليشاهدن ما حدث 
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ا وصلت السطح متى بدت المسطرة كأنها مكسورة ؟ عندم: أثناء عرض النشاط : م 

  الفاصل بين الوسطين 

المعلمة تدور بالنشاط على طاوالت مجموعات الطالبات وتبين لهن مكان االنكسار كما ( 

  )في المجموعة السابقة 

  ماذا نسمي هذه الظاهرة ؟: م 

  االنكسار : ط 

  مين تعرف الي هذه الظاهرة حسب ما شاهدت ؟ وين تحضيركم ؟: م 

  أ تعريفه عنه ، والمعلمة تكتبه على السبورة تفتح الكتاب وتقر: ( ط 

أقل شي " المتعارف عليه انه الزجاج كثافته اكثر من الهواء والهواء اكثر كثافة من الماء : م

  "كثافة الماء 

ترسم المعلمة على السبورة حوض فيه ماء من وسط الهواء ورسمت شكل شعاع الضوء ( 

  )المنكسر 

  أين أرسم الحد الفاصل ؟ : م 

  من السطح العاكس : ط 

من نقطة السقوط ارسم العمود المقام ، مين تحدد زاوية االنكسار !! هذا سطح عاكس : م 

  )تحددها احدى الطالبات الرسم ( هون وزاوية الشقوط 

  هل هي نفس القياس حسب الرسم ؟: م 

  اه: ط 

  ال : 2ط

  متقابالت : 3ط

  ال مش متقابالت : 4ط

  نفس القياس ؟انظرن للزاوية هل هي : م 

  ال: ط 

  ؟..هل تكون اقل منها ام اكثر .. زاوية السقوط ال تساوي زاوية االنكسار ... احيانا :  م 

  اكثر : ط

في شيء يعني عامل يحدد ان كان العمود المنكسر مقتربا من المقام ام مبتعدا عنه يعني : م 

اوية االنكسار اقل من زاوية احيانا بتكون زاوية االنكسار اكبر من زاوية السقوط واحيانا ز

  السقوط ، ما هو العامل المؤثر قبل شوي حكيته ؟؟

  احسب الكثافة : ط 
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ممتازة ، حسب كثافة الوسط ، في معلومة بتقول انه كثافة الزجاج اكبر من كثلفة : م 

الهواء وكثافة الهواء اكبر من كثافة الماء ، الكثافة الضوئية شو هي الكثافة الضوئية ؟ 

  .افة الضوئية هي قدرة الوسط على كسر االشعة الساقطة الكث

عملت المعلمة عبارة عن ماء الجير في حوض ومررت من خالله شعاع ليزر لكي ( 

 دقائق من الحصة لتحضيره ، اذ ان المعلمة لم 6توضح زاوية االنكسار ، اخد هذا النشاط 

ر مجموعة تلو االخرى تكن قد حضرت ادواته قبل الحصة ، وطلبت من الطالبات الحضو

  .لمشاهدة سير الضوء 

هذا النشاط يبين مفهوم االنكسار والحصة القادمة رح نوخذ عن الكثافة الضوئية وهل يكون 

  . مقتربا او مبتعدا عن العمود المقام 

  الصف العاشر 

  1الحصة 

  .اال ان بعض الطالبات ظلت تتكلم . انتظرت المعلمة برهة لحين انضباط الصف 

  اذا بتظلي تبرمي بتطلعي برة : المعلمة الحدى الطالبات قالت 

مين تذكرنا فيها يا عاشر أ شو , من التطبيقات اللي درسناها عن ظاهرة تأثير فنتوري : ثم أكملت 

  هو مقياس فنتوري إليش يستخدم ؟  اه يا رنال ؟

  انبوب عريض واله منطقة اختناق : رنال 

 هي اللي تحكي اذا انتبهت على مقياس فنتوري اللي حكينا عنه احدى الطالبات تقاطع تقول المعلمة

الحصة الماضية جهاز يستخدم لقياس كثافة السوائل يبدأ بقمة عريضة نوعا ما ومن ثم يختنق طبعا 

رح ينشأ فرق في الضغط ألنه عنا هون مساحة كبيرة وبالتالي رح تكون ع صغيرة والضغط  كبير 

المساحة صغيرة ع كبيرة .. أثناء الحديث ) معا (لبات يشاركنها عند االختناق شو بصير ؟ الطا

  .والضغط قليل 

  )الي ذنين ثنتين (وحدة تجاوب   : المعلمة تصرخ 

  المساحة صغيرة  ع  كبيرة الضغط قليل : ط

تكتب على السبورة وتعيد س صغيرة ع كبيرة ص قليل انتبهي علي هان يا عاشر هاي بالنسبة : م

  فنتوري لمين ؟ لمقياس 

او ) المعلمة تتوجه الى السبورة وتبدأ بالكتابة ( كمان حكينا اذا احنا بدنا نوجد احد المساحات : م

احد السرعات المفروض يكون عندي فرق في الضغط معطيني اياه او يكون الضغط األول 

زء  الضغط ألنه احنا بنوخد معادلة برنولي في الج∆والضغط عند االختناق وفي كل االحوال 

هذا الجزء  تجيب (    ) الخاص في االنبوب االفقي يعني رايح فيها جزئين طاقة الوضع يعني رح 

  .الطالبات معا مع المعلمة 



 160

التطبيق الثاني يا عاشر على هذه الظاهرة او على فنتوري  مبدأ اللي هو المرذاذ زي ما انتو : م

 المقصود بالمرذاذ ؟ بتقصد فيه هذا اللي وتقول ما.. شايفين على الطاولة تمسك المعلمة المرذاذ 

شايفينه وكمان تقصد فيه زجاجة العطر اذا انتبهت على هذا االجهاز وتشير لما في يديها وتقول شو 

في عنا ؟ عنا سائل ومساحة االنبوب عريضة وبعدين اذا ضغطت شو رح يصير ؟ رح يرتفع 

 بعدين شو رح يصير ؟؟ بالعكس بدو يطلع )المختنق ( السائل من الجزء العريض الى الجزء االرفع

السائل برة بدو يطلع من مساحة ضيقة الى مساحة اوسع ،، إذن رح يصير عندي فرق في الضغط 

في المنطقتين وكمان فرق السرعات اذا اجينا نشوف شو رح يصير عنا هان في الواسع وبعدين في 

  الضيق وبعدين في الواسع مين تحكيلنا شو بصير ؟

  .مساحة اكبر السرع كبيرة والضغط قليل اول : ط

  مساحة كبيرة سرعة قليلة ضغط كبير ، طيب لما ينتقل السائل : م

  مساحة أضيق سرعة أكبر وضغط أقل : الطالبات معا 

  اكيد انا بدي اضغط عليه واطلعه برة السائل يتحول إليش ؟ شو رح يصير اله ؟: المعلمة 

 والسرعة قليلة والضغط كبير ، وبما انه جزيئات الهواء منتشرة انتقل السائل لمساحة كبيرة واسعة ،

في كل مكان رح تحمل قطرات السائل اللي يتبخر هذا بالنسبة للرذاذ وهذا الجزء ما عليه اسئلة وما 

  كيف يكون شكل الطائرة ؟.. رح نوخذ عليه اسئلة اما الجزء االخر اللي هو حول الطائرة 

  

لموجودة على الجناحين طبعا احناه ون بنحكي عن الهيلوكبتر المروحية وكيف رح نكون قوة الرفع ا

النه بكون في عندها مروحة وكمان بكون على المؤخرة اللي الها مروحة احنا بدنا نحكي عن 

الطائرة المروحية احنا بدنا نحكي عن الطائرات المقابلة او غيرها تتجه الى اللوح وترسم الشكل          

ل الجناح كالتالي محدب مزبوط ؟ خلينا نشوف شو بصير في سرعة الهواء هان ؟ بكون فيها شك

وشو رح يصير يا عاشر في الضغط ) تشير الى تحت الجناح وفوقه ( وفي سرعة الهواء هان ؟ 

  في المنطقتين مين بدها تحكيلنا ؟

ئر ما يغطى على عندي شكل مقوس جناح الطائر ما بكون على استقامة وحدة واحنا اخذنا انه الطا

جناح مستقيم اال على درجة حرارة معينة ، لكن في الوضع الطبيعي يكون مقوس مزبوط ؟ طيب 

أي طائرة بتتعرض ألكثر من قوة ، خلينا نشوف شو هن القوى اللي متعرضة الهن ؟ بتقدري 

  ترسميهن يا منال ؟

  القوى : منال 

  نعم ، اشيرلي شو هن القوى على الطائرة : ط 

   .↑ قوة الهواء من أعلى الى اسفل ، قوة الدفع من اسفل ألعلى ↓ترسم  منال 

  وشو كمان ؟: المعلمة 
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  ...االجابة جماعية  

  قوة الوزن لألسفل يعني قوة الدفع لألعلى وقوة الوزن لألسفل شو كمان ؟: م

  قوة دفع المحرك دائما بتكون لوين ؟

  لألمام : ج 

  مقاومة الهواء : م 

) و (  اكتبي ↓ك ترسمي يا منال ؟ هان شو رسمتينا وتشير اللى اللوح على السهم إذن لو بد:  م 

   ↑يعني وزن وهيك 

  الرفع : الجميع للمعلمة 

  

او قوة دفع الهواء واطلعي على باقي االسهم لألمام وللخلف ، لألمام المحرك وللخلف مقاومة : م 

  الهواء 

  وال تكتب القوى ) لف   للخ←لألمام ، →الطالبة تكتب على االسهم  ( 

بس احنا ما النا في األمام وال في الخلف احنا قلنا حاجة وحدة يا عاشر لما تطلع لفوق كيف : م

  يحدث هذا الموضوع ؟

  تعود الى اللوح اشوف يا رناد شو عملت ؟

  .ه يعني مقاومة الهواء . كتبت لالمام يعني هذه قوة دفع المحرك ، واللي للخلف يعني هذه ق

يف الطيارة تطلعه لفوق وما تنزل تحت ؟ اكيد رايحة تتغلب قوة الرفع على مين ؟ الوزن طيب ك

  . علشان هيك بترتفع ألعلى 

تمسح المعلمة القوى ( خلينا نشوف شو بصير بالنسبة لقوة الرفع يا عاشر نمسح اللي كتبناه 

الها جناح واحد الزم يكونو بس خلينا نطلع على شكل الجناح طبعا الطائرة الطائرة ما ) المكتوبة 

)  وتشير الى اللوح ( اذنين وتعيد رسم         عشان التوازن حاجة ثانية اذا انتبهت السطح محدب 

  والمساحة مالها ؟

  .واسعة : الطالبات جماعة( 

  .اذن س كبيرة مساحة واسعة وسرعة انسياب : م

  لألعلى اكبر من سرعتها من اسفل : ط 

 والضغط ← السرعة صغيرة ←رعة مع المساحة اذا كانت المساحة صغيرة خلينا نراجع الس: م 

  .كبير والعكس صحيح 

  بس انتبهي في الكتاب حاجة غلط كاتبين النا انه الضغط العلوي اكبر من الضغط السفلي 

  .ال هو العكس : احد الطالبات 
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لسفلي اعلى من الضغط في هذه الحالة الطيارة ال ترتفع يا عاشر ، ترتفع اذا كان الضغط ا: م 

في عنا سرعتين رح , العلوي في هذه الحالة ترتفع ألعلى وتتغلب على مين ؟ على وزنها وتطير 

  .2توخذها ، سرعة تحت الجناح اللي هي ع ، وسرعة فوق الجناح اللي هي ع

شكل الطائرة رح نوخذ الشكل االفقي يعني رح نوخذ معادلة برنولي الخاصة باالنبوب االفقي 

  ناته شو رح يصير عنا ؟مع

 1 ع– 22ع( ث  ½  = ض ∆تتوجه المعلمة الى السبورة وتكتب عالسبورة 
تقرأه المعلمة أثناء     )  2

  .كتابته 

بالعادة ث يعطيك كثافة الهواء ما عنا هواء محدد النه ايش؟ مزيج من الهواء : بدي احكي شغلة : م

  .الموجود في الجو 

  وبعدين بنكمل ، الطالبات يبدأن في تحضير الدفاتر بدنا نفتح دفترنا نحل سؤال 

هاي وحدة الحاجة . عاشر كل االسئلة الفصل والوحدة مطلوبة تحلوها : المعلمة بين الطالبات 

الثانية في المجموعة ما صلحت الهن دفاتر المختبر شو احط الهن عملي ؟ ها ؟؟ طيب يا عاشر 

   السؤال يا عاشر من الكتاب نكتب يا عاشر ؟

  استني شوي : ج 

  اذا كانت سرعة الهواء فوق جناح طائرة يعني بين قوسين : م 

 ، لتطير 20 الثانية 80ث  األولى /  م 20= ث  وسرعة الهواء تحت الجناح /  م 80 = 2ع

  : متر مربع ، احسبي 30= الطائرة على ارتفاع ثابت وكانت مساحة الجناحين 

 .متر مكعب/  كغم 1.3لمت ان كثافة الهواء قوة الرفع على جناح الطائرة ، اذا ع  . أ

  .خلصتي ؟ اتركي خلينا نشوف سؤالنا ... انتبهي يا عاشر : م

  نكتب على اللوح المعطيات بالرموز ونقرأها اثناء كتابتها 

  ث/  م80=2ع

  ث /  م 20 = 1ع

  قوة الرفع: ط 

 واحد والز م خليكو معي شوي كمان معطينا مساحة الجناحين احيانا بعطيك مساحة  جناح

   النه ما في طاشرة بجناح واحد وال عصفور بجناح 2تضربي في 

   متر مربع 30= عناك مان م للجناحين 

انتبهي علي هون يا عاشر انت بتالحظي انه بدو قوة الرفع وما في قانون قوة الرفع ، بس 

  القوة= هو ما بدو قانون جديد احنا بنعرف الضغط 

  الضغط * المساحة = معناها القوة 

  1معلمتي مش السرعة فوق الطائرة يعني ع: ط 
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   ف يالكتاب غلط الحين بنحطلكوا علهي دائرة 2ع: م 

  انتبهي هان يا عاشر خلينا نكمل 

  المساحة / القوة = ض 

انا ما باخد ضغط بوخد معدل ضغط يعنيع ندي فوق الجناح وعندي تحت الجناح يعني 

  . الضغط ∆محل الضغط بدي احط 

  

 سؤالنا مش موجود معي اال المساحة كمان مرة بعيد المساحة هذه تعني مساحة لكن في

الجناحين يعني ما في عندي طائرة بجناح واحد اذا كان معطيكي لجناح واحد بتضربيها في 
2   

   الضغط ؟∆حنين اجيبي 

   الضغط ارجع عالمعادلة ∆للحصول على 

22ع( ث  ½  = ض ∆
 1 ع– 

  ) نون مع المعلمة الطالبات تقرأ القا)  (  2

  اللي معها الة حاسبة تساعدنا شوي = ض ∆خلينا نكمل 

   ) 400_6400. * ( 65=  ض ∆

   باسكال240 = 6000. * 65= ض ∆شو بطلع الجواب 

  بدنا نعوض قيمة الضغط وين ؟) 1(عندنا معادلة 

  م يعني المساحة * ض ∆= ق 

 النه اجت 2احد اضرب في  مساحة الجناحين بعاود اعيد اذا اجت جناح و30 *240= 

  اكتر من مرة في امتحان الوزاري لجناح واحد 

 =7200  

   ض غلط ∆يا معلمتي قيمة : ط 

  انتو هيك نقلتوني مش مشكلة بدورو عليها وبتحلوها : م

انتبهي يا عاشر انه االجابة اللي طلعت باالخر بالنيوتن واذا طلع عندي خطأ باالرقام ما 

  ي طريقة الحل وفي الدار خل, تكتبه وال تنقليها 

  شو شغلتك ؟

   390 اكتبي 240معلمتي اكتبي بدل : ط 

  المعلمة تصحح الخطأ 

   7000قيمة القوة : ط 

  هي صارت االجبة صحيحة ما رح تتغلبوا فيها : م 

  خلصنا ؟
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  ال اساع : ط 

يال انقلي كمان مرة بعيد اللي مما سلمت دفترها العالمة من عشرة يختي  ،، انت : م 

  سلمتي دفترك ؟ اكيد ال ، العالمة من عشرة ، عشرة من المعدل وما بستلم اال اليوم ليش ؟

  النه عندي اكتر من شعبة يا عاشر وحددت الكم اليوم صح وال ال ؟

  طيب خلينا نوخد سؤال يا عاشر اللي خلصت 

  استني شوي : ج 

 ما ضل اال اسئلة  ، االسئلة صارت جاهزة98 صفحة 10انا بقول اللي خلصت سؤال : م 

  بسيطة 

  متر مربع هاي شو ؟؟/ المعلمة تقرأ السؤال بعينيها ثم تسأل نيوتن : م 

  هاي القوة : ط 

:: هاي وحدة الضغط يعني باسكال ما بدها تحويل يعني بس الكتابة بتختلف ،، عاشر : م

  .خلينا نمسح الجهة االولى من اللوح 

  استني : ط 

  امسحها يا معلمتي : ط أخرى 

  اها امسحيها وخلينا نكتب المعطيات : م 

  معلمتي كم المساحة ؟: ط

  ميساء عاللوح وايناس اقرأيها 

   باسكال100=  ض ∆:  ايناس 

  الطالبات نيوتن 

  متر مربع يعني باسكال بمعنى اخر / نيوتن 

  الطالبة تكمل القراءة والمعلمة تفسر المعطيات بالرموز 

  هائي خلينا نشوف و بدنا نعمل ؟هذا مش جايب سيرة المساحة ن: م 

   2بدنا نضرب ع في : ط

  عاشر شو طالب في السؤال ؟ سرعة جريان الهواء فوق الجناح : م

   2يعني ع: ط

  أصال قوة الرفع ما الها عالقة بالسؤال نهائي معناها نا رح احتاج للمساحة : م 

  قوة الرفع شو بتساوي هان " م 

  م* ض ∆= قوة الرفع 

ض ، إذن ما تدخلي القوة ∆القة بسؤالنا النه هو طالب الشرعة ومعطيك هذا ما اله ع

  نهائي وال تدوري على مساحة الجناح 
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22ع( ث  ½  = ض ∆الطالبة في هذه االثناء بدأت بالحل على القانون 
 1 ع– 

2  (  

  يا معلمتي هاي معطيني قوة : ط 

متر / ني باسكال مش نيوتن متر مربع  يع/ ال هذا الضغط اطلعي شو هي الوحدة نيوتن : م

  مربع يعني باسكال ؟

  ) سؤال موجه للطالبات ( 

  اه : ج

  اذن هذا معدل ضغط فهمته وال ال يا عاشر ؟: م 

مترمربع هي باسكال والباسكال وحدة ضغط مش وحدة قوة ، اذا كانت قوة الزم / نيوتن 

  .يعطيني الوحدة نيوتن 

  حطي الوحدات موجهة الكالم الى ميساء : م

  تعود المعلمة الى السبورة لمراقبة ماذا تفعل الطالبة 

22ع( ث  ½  = ض ∆
 1 ع– 

2 (  

  )100 2 -   22ع (1.29. * 5= ض ∆تقرأ 

 =45(... ) .  

   والمعلمة تطلب مننها زيادة صفر 10000 بدل 10.1الطالبة تكتب 

  وبنطلع االجابة. 45اول اشي بتقسم على : م

  )100 2 -   22ع. (45. / 45.  = 45 / 1000: الطالبة 

  يا عاشر .  45/ 1000شوفو شو اجابة : م 

  10000 -   22ع = 155.3: ط 

   على الطرفين 10000اجمعي : م 

  الطالبة تجمع 

  1155.3=  22ع

2بس احنا ما بدنا ع: م 
  2بدنا ع 2

  نوخذ الجذر : احدى الطالبات 

   الطالبة على السبورة وتنفذ والطالبات يعطينها الجواب النهائي

  يال انقلوا يا عاشر هذا السؤال : م

  

  

  

  7خلينا نشوف س: م
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  ايناس على اللوح 

  سارة اقرأيلنا السؤال 

الطالبة تقرأ السؤال والمعلمة تترجم الرموز على السبورة بينما ايناس تنتظر المعملة حتى 

  تنهي المعلمة الكتابة 

  ؟ عاشر انتبهي هذا السؤال بسأل هل ترتفع الطاشرة ام ال : م 

  وهون ما بنقدر نجاوب اال اذا حلينا وطلعنا قوة الرفع ونقارنها بقوة الوزن 

بدنا نشوف مين االكبر هي وال الوزن ؟ اذا كان الوزن اكبر مستحيل الته بيسحبها : م 

لتحت ، اذا كانت قوة الرفع االكبر معناها بدها تطير الطيارة هذا االشي بدك تعرفيه طبيعي 

  يناس بدها تعمل ؟، خلينا نشوف شو ا

  المساحة /  ض ∆= القوة : ايناس 

  ض ∆ما بتقدري تحسبيها اال اذا اوجدت : م 

22ع( ث  ½  = ض ∆: ايناس 
 1 ع– 

2 (  

يا عاشر لحتى تعوض في السؤال انتبهوا هون ،             هون قوة الرفع وهون قوة :  م

 كانت الوزن اكبر اكيد رح تغلب الوزن اذا كانت قوة الرفع اكبر رح ترتفع الطائرة واذا

  وما رح ترتفع الطائرة رح يتغلب الوزن شو بدها تطلع النا ؟

  ايناس بدها تطلع قوة الرفع 

هنا اخدت المعلمة الطبشورة وبدأت بالتعويض في المعادلة مع الطالبات والطالبات اعطت 

22ع( ث  ½  = ض ∆ض وفق المعادلة ∆االجابة النهائية 
 1 ع– 

2 (  

  م* ض ∆= إلكمال السؤال الطالبة تكتب ق ) بيان ( لمة تخرج طالبة اخرى المع

  المعلمة اضربو مساحة الجناحينن بدل المساحة الطالبة تنفذ 

  الطالبات يعطنها االجابة النهائية 

  شو بدنا نعمل ، بدنا نحط الرقمين ونقارنهم مع بعض : م 

ه وتقول لها حطي دائرة فاضية واكتبي قيمة المعلمة تطلب من الطالبة كتابة الرقم اللي طلعت

  .......         ......الوزن بهذا الشكل   

  

  حسب ما انتو كاتبين مين اكبر ؟: المعلمة 

  تطير : الطالبات 

 واكتبي اذن ترتفع الطائرة  ، النه قوة الرفع اكبر من قوة  >اذن اكتبي اشارة : المعلمة 

  الوزن 

   ، واالسئلة بدي اياها بكرة محلولة انقلن ويعطيكن العافية: م 
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  علينا امتحان : ط

  ما ظل اشي يختي منهن حلينا : م

  علينا امتحان : ط

ماشي خليها وابدأ بالحرارة النه ما ظل اشي فيها كل اسئلة الحل حليناها ظل سؤال او : م

  اثنين من اسئلة الفصل وسؤال او اثنين من اسئلة الوحدة 

ش بالحرارة النه ما مش ضايل اال خمس اسئلة والخمس اسئلة مش اذا ما حليتهن بكرة ببل

  .حل 

  

  2الحصة 

  كنا يا عاشر ماخذين سؤال عن االتزان الحراري ذكروني فيه ، اقرأيه يا منار : م 

   غم32ماء بارد ) ,,, (اوجد درجة الحرارة لخليط ناتج من : منار 

   كغم 032. غم يعني  32: م 

  درجة سلسيوس  22= درجة الحرارة : م 

   درجة سلسيوس وطبعا الحرارة النوعية للماء 22= 2د: م 

   درجة 75 غم  ودرجة حرارته 88الماء الساخن : منار 

طبعا وضعنا الماء البارد مع الماء الساخن وصار عندنا اتزان حراري ، شوفي يا ست : م 

  ؟ مالك يا اخالص ؟ تعالي هاتي كرسيك وتعالي هون 

  احطها في الزاوية ال بدي : اخالص 

  طيب في الزاوية: م 

  عشان نكمل ، شو نعمل ؟: م 

  كمية الحرارة المكتسبة = كمية الحرارة المفقودة : ط 

  المعلمة تكتب هذا القانون على السبورة 

  مين اللي اكتسب ؟: م 

  الماء البارد : ط 

  مين اللي فقد ؟: م 

  الماء الساخن : ط 

  لة ، اكتبيها يا بيان وبعد التعويض وصلنا لمعاد: م 

  بيان تكتبها وهي تحمل دفترها 

  .وصلنا لهون واللي ظل تجميع حدود على ما اعتقد ) ح ن * دلتا د *ك ( اكتبي : م 

  حليناه : ط 
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  حلينا بس ما خلصنا : م 

  = د : م 

  طلع عندي بالسالب: ط 

  حلك غلط النه درجة الحرارة الجديدة الزم تكون بين ايش وايش ؟: م 

  75 و 22 : ط

   75 واقل من 22ممتاز ، اعلى من : م 

  احل وال ال : بيان 

حلي ، بس اتركي دفترك يا بيان خلصنا هيك علوم واللي ظل رياضيات ، حدود جبرية : م 

  وفيها متغيرات كيف بدنا نجمع بيان 

  بدنا نجمع الحدود اللي فيها نفس المجهول : بيان 

 على الطرفين اذن هاي الجهة 368 و 37 ، اجمعي ماشي خلينا نشوف شو بدها تسوي: م 

  شو بصير فيها ؟ بدنا نجمع حاجة ثانية شو هي يا عاشر ؟

  الطالبة تجمع عدد اخر على كال الحدين 

  طلعتوا اجابة يا عاشر ؟: م

  الطاللبات يخرجن النتائج على االلة الحاسبة ويقرأنه لبيان 

ه الحدين ، كم طلع الجواب ؟ اعطونا اجابة االن بدنا نتخلص من معامل د فنقسم علي: م 

  نهائية 

   ، ومن االجابة اللي بتطلع بتدري تحكمي حلك صح وال غلط  

   602,00الطالبات 

  االجابة خطأ عاشر االجابة خطأ عندكو خطأ في االجابة او في التجميع : م 

  معناها عندنا خطأ في الجمع : الطالبات 

  مع ابدأوا بالجمع من طالية تج: م 

  حليناه وكله طلع جواب واحد قبل : الطالبات 

  602مستحيل : م 

  كان مقربة في المثال احنا احنا ما قربناه : الطالبات 

   والخطأ في التجميع 10لو بدك تقربي ما بنفع ، غلطتكم امبارح نفس االشي الفرق : م 

في الجمع في طالبة تخرج االجابة االخيرة انها خاظئة ، طالبة اخرى تكتشف خطأ ( 

  )الخطوة االولى 
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اتركو الخطوات النهائية وارجعوا للخطوات االولى يا عاشر ، عاشر ظل تجميع الحدود : م 

بتجمعي لحالك اتركوا االن الجواب النهائي ، ما رح ارجع كمان نرة واضيع الوقت في 

  .البيت حليه 

  في االمتحان ما بطلع الجواب صح : ط 

   خطأ مستحيل يطلع الجواب: م 

  معلمتي ليش جمعنا قبل ما نقسم : ط 

  : احنا جمعنا حدود مثل : م 

  س2 – 7 = 5 –س 2

   للطرفين 5شو نعمل ؟ بنجمع 

  س للطرفين 2س في الجهتين بجمع 2س   انا ما بدي 2 – 12= س 2

  12= س 2

   بالضبط شو اللي سويناه ؟3=  بتصير س 4 بقسم على 12= س 4بتصير 

  60.8ع معلمتي الجواي طل: ط 

 انقلي عن اللوح حتى نحل السؤال الثاني 75 و22هذا دليل انه اجابتها صحيحة بين : م 

  كملي حل مبارح يا عاشر 

  السؤال الجديد يحتاج حساب للحرارو النوعية ، 

  107ص : ط

 رقم الصفحة مش عارفات تقرؤوه ، مين تقرأه ؟ يال يا ياسمين ، مين تحل ؟ 118ص: م 

  يال يا يارا 

سمين تقرأ ، المعلمة تحول المعطيات الى رموز وتحول لهن غم الى كغم مباشرة ، الرا يا( 

  )تكتب 

 ؟؟ كيف سنحسب الحرارة النوعية 2مين اكتسب حرارة ومين خسر ؟ ما هي د: م

  للخارصين 

  نخرجها من الجدول وخلص: ط 

االتزان الحراري يا ال ، لو بدو اياها من الجدول ما طلب منك ايجاد قيمتها ، على مبدأ : م 

 20 درجات صارت 10 وضع في ماء حرارته 100عاشر يعني الخارصين درجة حرارته 

اللي هي درجة االتزان ، رجاء اتركي القلم ورح اعطيكي وقت تكتبي ، احنا قلنا يا عاشر 

انه النظام غير مغلق ، لذلك فقد بإحدى طرق انتقال الحرارة ، الرا بدها تحدد مين فقد 

  اكتسب ، وتبدأ الرا بكتابة القانون على اللوح ومين 

   د الدنيا –دلتا د يعني د العليا : م
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  كمية الحرارة المكتسبة = كمية الحرارة المفقودة : ط 

  مين المفقودة : م 

  القصدير : الطالبات 

  مين اللي فقد ؟: م 

  الماء: ط 

  )الرا تكتب والمعلمة تفسر الرموز اللي تكتبها ( 

  ط هون غل: م 

  الطالبات اعطني اياها هيك : الرا

  ال تظلي تقولي هن ، انت انتبهي وحلي ، الوحدات مهمة يا عاشر : م 

  )ينتهي حل السؤال ( 

  180يال السؤال السادس ص : م 

  كيف بقدر احدد درجة الحرارة الدنيا ، ودرجة الحرارة العليا : ط

  خلينا نشوف السؤال ونجاوبها على سؤالها : م 

ة تقرأ السؤال وطالبة تحل على السبورة والمعلمة تحول الكلمات الى رموز وتحول طالب( 

  )الوحدات التي تحتاج الى تحويل 

  مين العليا ومين الدنيا انتبهي وركزي ، خلينا نشوف مين اللي فقد ومين اللي اكتسب : م 

  الطالبات الثلج اكتسب والماء فقد 

درجة سلسيوسية شو تتوقعي بعد االتزان صار  80درجة حرارة الثلج صفر والماء : م 

  للماء 

  رح تقل درجة حرارته : ط 

 والدنيا هي درجة الحرارة االتزان اما الثلج رح يصير اله 80معناها العليا كانت : م 

العكس ، الدنيا صفر وبدها تزيد درجة الحرارة معناها العليا هي درجة االتزان المجهولة 

  النه بعد صفر يبدأ بالتحول للسيولة ، فهمت يا ياسمين ؟لدينا ، رح الثلج يختفي 

  تشير بأنها لم تفهم وطالبة تضحك ساخرة : ياسمين 

 وماء في 10كمان مرة بعيد ، انسي السؤال انا عندي في وعاء ماء درجة حرارته : م

 وضعتهن معا في وعاء واحد ، اكيد درجة الحرارة الجديدة ال 90وعاء اخر درجة حرارته 

 رح تكون اكبر معناها اشي الدنيا بالنسبة 10به الماء االول وال الثاني بالنسبة للي تش

 رحتكون درجة احرارة الجديدة اقل  اذن رح تكون بالنسبة الها العليا ، اكثر من 90للوعاء 

  هيك صعب أوضح 

  في الحل العليا هي نفسها الدنيا فما في داعي تظلك تكرري اثناء الحل عليا ودنيا 
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 الطالبة تكتب القانون بال صوت وتطبق المعلمة فقط نتابع والطالبات بعطن الطالبة االجابة (

  ) باستخدام االلة الحاسبة 

  اشر يعطيكو العافية انقلوا اللي عاللوح يا ع
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  )2(الملحق 

  اختبار الخريطة المفاهيمية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    الصف السادس 

)1(  

 مستخدمة كلمات ربط مناسبة صممي خريطة مفاهيمية تتضمن المفاهيم االتية •

 ):االمالح(مبتدئة بـ

  

/ التبخير/األحواض/المضخات/ مستودع الملح/ العالج/  الصناعة /البحار واألنهار/باطن األرض

كبريتات وكربونات /الصوديوم/الكلور/لوريد الصوديومك/دباغة الجلود/ملح الطعام/ المالحات

  .الصوديوم

  

 :حددي موقع المفاهيم التالية واربطيها مع الخريطة السابقة •

أمالح  /أشعة الشمس /المفاصل والروماتيزم /البحر الميت والمالح /الزجاج والورق والفخار 

  .الصوديوم والكالسيوم

)2(  

  

هيم االتية مستخدمة كلمات ربط مناسبة صممي خريطة مفاهيمية تتضمن المفا •

 ):الكشاف الكهربائي (مبتدئة بـ

الشحن /الشحن باللمس/عدم انفراج/انفراج/ورقتا ألمنيوم/الساق الفلزي/القرص/الكشاف الكهربائي

  .الجسم غير مشحون /الجسم مشحون/مادة عازلة/مادة موصلة/التمييز/بالتأثير

  الصف السابع

)1(  

ة تتضمن المفاهيم االتية مستخدمة كلمات ربط مناسبة صممي خريطة مفاهيمي •

 ):التقانة الحيوية ( مبتدئة بـ

المضاد /الشلل والكزاز والدفتيريا والحصبة/اللقاحات/الصحة والبيئة/الغاز/الكحول/إنتاج الطاقة

 /الزراعة/هندسة وراثية /لبكتيريا الفيروس/تحسن البيئة ومعالجة الفضالت  /الحيوي

  .طحالب وفطريات وبكتيريا/ئيةالصناعات الغذا/يماوياتالك/التهجين

 :حددي موقع المفاهيم التالية واربطيها مع الخريطة السابقة •
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هندسة  /البكتيريا/هرمون األنسولين/هرمون النمو /الهرمونات /الشلل والكزاز والدفتيريا والحصبة

  .المعجنات واللبن والمخلالت وصنع األدوية /وراثية 

)2(  

يطة مفاهيمية تتضمن المفاهيم االتية مستخدمة كلمات ربط مناسبة صممي خر •

 ):المادة ( مبتدئة بـ

تغير درجة /عيةدرجة االنصهار والحرارة النو /غازية/الحرارة/تمدد/حجمي /سائلة/طولي /صلبة

  .ثيرموستات/الحرارة
 
 :حددي موقع المفاهيم التالية واربطيها مع الخريطة السابقة •
 

  .قارورة وبالون/دنحاس وحدي /منظم الحرارة /فلين وماء ساخن

  امن الصف الث

صممي خريطة مفاهيمية تتضمن المفاهيم االتية مستخدمة كلمات ربط مناسبة  •

 ):المرايا( مبتدئة بـ
 

بينهما زاوية  المرايا الكروية ،المرايا المقعرة ، المرايا المحدبة ،منتظم،انعكاس الضوء ،غير منتظم،

  .الخيال انكسار الضوء،الكثافة،مرايا المستوية ،
 
 :حددي موقع المفاهيم التالية واربطيها مع الخريطة السابقة •

  .) ، طول الجسم والخيال متساويان معتدل ،وهمي(/1- )هـ/360 /االلمنيوم

  الصف العاشر 

صممي خريطة مفاهيمية تتضمن المفاهيم االتية مستخدمة كلمات ربط مناسبة  •

  ):معادلة برنولي(مبتدئة بـ

  .مقياس فنتوري،المرذاذ،قوة رفع الطائرة ،المساحة ،السرعة،المائع المثالي 
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  فهرس األشكال 

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل 

  15  نمط الحوار الثالثي عند ليميك  1

  16  حوار الطالب المعلم   2

لخطاب معلمة الصف السادس )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   3

   درس االمالح/

49  

لخطاب معلمة الصف السادس )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   4

  درس الكشاف الكهربائي/

51  

لخطاب معلمة الصف السابع )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   5

  درس التقانة الحيوية/

61  

لخطاب معلمة الصف السابع )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   6

  درس تمدد المواد بالحرارة/

62  

لخطاب معلمة الصف الثامن  )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   7

  درس المرايا/

71  

لخطاب معلمة الصف العاشر )الثيماتي (مخطط النمط الموضوعي   8

  معادلة برنولي/

80  

  99  طريقة ربط وشرح المعلمة للمفاهيم في الصف السابع  9
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  :فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدولرقم الجدول 

  32  المشاركات في الدراسة من طالبات ومعلمات ومؤهالتهن وخبراتهن  1

  34  الصفوف والدروس والمدة الزمنية للمشاهدة  2

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة   3

على السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية 

  للصف السادس األساسي

43  

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة   4

على السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية 

  للصف السابع األساسي

55  

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة   5

جية كما ظهرت في الحصص الصفية على السلوك الدال على اإلستراتي

  للصف الثامن األساسي

66  

استراتيجيات تركيب النشاط ، والنمط الموضوعي ،وتعليم المفهوم ،وأمثلة   6

على السلوك الدال على اإلستراتيجية كما ظهرت في الحصص الصفية 

  للصف العاشر األساسي

74  

في الخريطة (نوع  العالقات غير الصحيحة والناقصة عند الطالبات   7

) الثيماتي(مع نوع وعدد عالقات الداللة في النمط الموضوعي ) المفاهيمية

  للمعلمة في كل صف من الصفوف االربعة

81  

  

  

  



 176

  فهرس المالحق 

  الصفحة  المحتوى  الملحق

  110  حوار مدون لدروس صفية/الحصص الصفية  1

  167  اختبار الخريطة المفاهيمية  2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 177

  :توياتفهرس المح

 أ ....................................................................................................................:إقرار

 ب ..........................................................................................................:شكر وتقدير

 ج ................................................................................................................الملخص
Abstract:.............................................................Error! Bookmark not defined. 

 1........................................................................................................الفصـل األول

 1.............................................................................................مشكلة الدراسة وأهميتها

 1..........................................................................................................المقدمة. 1.1

 5..................................................................................................مشكلة البحث. 2.1

 7................................................................................................أهداف الدراسة. 3.1

 7..................................................................................................أسئلة الدراسة. 4.1

 8..................................................................................................أهمية الدراسة. 5.1

 8..............................................................................................محددات الدراسة. 6.1

 9..........................................................................................مصطلحات الدراسة. 7.1

 12.........................................................................................................الفصل الثاني

 12..............................................................................................االطار النظري. 1.2

 25............................................................................................الدراسات السابقة. 2.2

 31............................................................................تعقيب على الدراسات السابقة. 3.2

 33.......................................................................................................:الفصل الثالث

 33.......................................................................................منهجية الدراسة وإجراءاتها

 34..........................................................................................:متغيرات الدراسة. 2.3

 34............................................................................................:أدوات الدراسة . 3.3

 37.......................................................................................صدق وثبات التحليل. 4.3

 38................................................................................................سياق الدراسة. 5.3

 39...........................................................................................إجراءات الدراسة. 6.3

 41........................................................................................................الفصل الرابع

 41................................................................................................نتائج الدراسة. 1.4

 83.......................................................................نتائج تحليل الخريطة المفاهيمية. 2.1.4

 95......................................................................................................الفصل الخامس



 178

 95................................................................................................مناقشة النتائج. 1.5

 95.................................................................قة بالسؤال االولتحليل النتائج المتعل. 1.1.5

 100...............................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.2.1.5

 103..............................................................تحليل  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.3.1.5

 106....................................................................توصيات لوزارة التربية والتعليم. 1.2.5

 107......................................................................................توصيات للباحثين. 3.2.5

 174....................................................................................................األشكالفهرس 

 175...................................................................................................:فهرس الجداول

 176....................................................................................................فهرس المالحق

 177................................................................................................:فهرس المحتويات

  

  

  

  

  

  

  

  

  


