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مقدمة إلى برنامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة 
المتخصص لمعلمي الصفوف )7 – 12(

يشكل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف )٧-12( 
بعًدا رئيًسا من أبعاد استراتيجية إصلح النظام التعليمي في األونروا. ويهدف هذا البرنامج 

إلى حتسني املمارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا من 
خلل تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج طلبة صفوف 

املرحلة العليا من السابع وحتى الثاني عشر بفاعلية في العملية التعليمية التعلمية. 
وسيشكل هذا البرنامج وبرنامج التطوير املهني املستمر للمعلم القائم على املدرسة 

ملعلمي الصفوف األول وحتى السادس برنامًجا شامًل لتدريب معلمي األونروا جميًعا أثناء 
اخلدمة. ويتألف البرنامج املتخصص من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفًقا لنظام 

التعلم الذاتي حيث يركز كل منها على جانب من جوانب عمليتي التعليم، وحتديًدا ما يتعلق 
بتعليم وتعلم اللغة العربية في الصفوف السابع إلى الثاني عشر. وقد صممت اجملمعات 

التدريبية واألنشطة ودراسات احلالة في هذا البرنامج لتزود معلم اللغة العربية مبنظور عام 
حول املناحي والطرائق التي تدعم تطوير ممارسات تعليم وتعلم تتسم باجلودة داخل الغرف 

الصفية في مدارس األونروا. 
متتاز اجملمعات التدريبية في برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف )٧-12( بأنها تفاعلية حيث إنها تطلب منك، أيها املعلم، أن تتمعن في ممارساتك، 

وجترب املناحي اجلديدة وتفكر في األثر الذي حتدثه هذه املناحي واملمارسات على تعلم ودافعية 
الطلبة.
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مقّدمٌة عن المجّمع الّتدريبي الثالث: التقييم لتعلم ذي 
جودة

الوحدة الّتاسعة: استراتيجّيات تطوير ممارسات الّتقييم املتمركزة حول 
الّطالب

شهدت الّسنواُت األخيرة اهتماًما من الّتربويِّني بتقييم تقّدم تعّلم الّطلبة وإجنازاتهم 
الّتعّلمّية مع الّتركيز على أهمّية دور الّتقييم كونه ميّثل جزًءا من العملّية الّتعّلمّية اليومّية 

في املدرسة. توّجه هذه الوحدة املعّلمني إلى تدقيق أساليبهم في تقييم معرفة الّطلبة 
واستيعابهم ملوضوع الدرس في أثناء مراحل الّتعّلم اخملتلفة، مبا يساعد املعلِّمني على 

تخطيط دروٍس هادفٍة وفاعلٍة، باإلضافة إلى ذلك، تناقش هذه الوحدة أهّمّية الّتغذية الّراجعة 
الّتي يقّدمها املعّلم لطلبته عن إجنازاتهم وتأثيرها على تعّلمهم.

الوحدتان العاشرة واحلاديّة عشرة: أساليب طرح األسئلة لتعزيز ممارسة 
الّتقييم البنائّي لتعّلم الّطلبة )وحدة مزدوجة(

ترّكز هذه الوحدة املزدوجة على أهمّية طرح األسئلة، كونها متّثل جزًءا من عملّية الّتقييم 
البنائّي الّتكوينّي اليومّية، فأنواع األسئلة الّتي يوّظفها املعّلم: ملاذا؟ وكيف؟ ومتى يطرحها؟ 

لها أثٌر كبيٌر على حتقيق الّنتاجات الّتعّلمّية اخلاّصة بالدرس لدى الّطلبة. فقد اعتاد بعض 
املعّلمني توظيف األسئلة املغلقة الّتي لها إجابة صحيحة واحدة، لذلك، تبنّي هذه الوحدة 

أهمّية استعمال تقنّية األسئلة املفتوحة في مساعدة الّطلبة على الّتعمق بتفكيرهم 
واالهتمام مبوضوعاٍت مختلفٍة. كما تشّجع الّطلبة على طرح أسئلتهم اخلاّصة عن موضوع 

معنّي، ثّم البحث واالستقصاء عن إجاباتها. فهذه املناحي حتّفز الّطلبة على املشاركة 
والّنجاح في الّتعّلم. 

الوحدة الّثانّية عشرة: مراقبة ورصد التقدم في تعلم الطلبة 
من الّضروري أن يحتفظ املعّلم بسجّلٍت عن تقّدم الّطلبة من أجل توظيفها في الّتخطيط 

للخطوات القادمة من عملّية الّتعّلم. وتبحث هذه الوحدة في أهّمّية الّتقومي الّتربوّي الذي 
موضوعه املنهج، وفي حصول املعّلم على دليٍل يؤّكد معرفة الّطالب وفهَمه ملوضوع الدرس، 
كما تبنّي هذه الوحدة أّن دفاتر العلمات الّتي يستخدمها املعّلمون في املدارس، ال توّفر لهم 

الكثير من املعلومات عن تقّدم تعّلم الّطلبة. بل إّن الّنماذج املرفقة عن أعمال الّطلبة ودفاتر 
العلمات املزوَّدة مبلحظات، هي الّتي توّفر صورًة أوضَح عن تقّدم الّتعّلم، ولذا، يتمّكن املعّلم 
من الّتخطيط بفاعلّيٍة للخطوات القادمة من الدرس. ومن جهٍة أخرى، تعرض هذه الوحدة 
ِه، وتؤّكد أّن احتفاظ املعّلمني بسجّلت  بعض األمثلة الّتي ميكن أن يختبرها املعّلم في صفِّ
عن تقّدم تعّلم طلبتهم ميّكنهم من معرفة نوعّية املساندة الّتي يحتاج إليها كّل طالٍب 

لفهم موضوع الدرس، وكذلك متّكنهم من حتديد حجمها، وتقدير الوقت الّلزم لها.
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الوحدة الّتاسعة: استراتيجّيات تطوير ممارسات الّتقييم 
المتمركزة حول الّطالب

مقّدمة
يخّطط املعّلمون للموضوعات الّتي سيشرحونها في حصصهم كتابيًّا أو بأذهانهم فحسب، 

لكّنهم قّلما يُشركون الّطلبة بهذا الّتخطيط. لذلك، جتد الّطلبة في معظم األحيان ال 
يعرفون إالم يهدف املعّلم من احلّصة، أو ما يترّتب عليهم خلل تلك احلّصة، أو بعدها. يأتي 

عدٌد من  الّطلبة إلى املدرسة كّل يوم، وليس لديهم فكرٌة واضحٌة عما سيتعّلمونه من 
املنهاج الدراسّي، بل ينتظرون أن يكشف لهم املعّلم موضوع الدرس )أو يخبرهم عن رقم 

الّصّفحة الّتي سيعملون عليها(.

ترتكز هذه الوحدة اخلاّصة بالّتقييم على حاجة الّطلبة ملعرفِة أكبرِ قدرٍ من املعلومات عن 
مسارهم الّتعّلمّي في املدرسة، مبا في ذلك االجتاه الّذي يسلكونه، والّنقاط األساسّية الّتي 

يحتاجون إليها لتحقيق الّنتاجات الّنهائّية للّتعّلم.

وانطلًقا من ذلك، يجب أن يكون الّطلبة على علم مبا يأتي:
•  معرفة الّطلبة الّسابقة، أي: ماذا حّصلوا سابًقا من الّتعّلم )معلوماتهم الّسابقة(. 

•  الّنقطة الّتي يَْسَعْوَن إليها في تعّلمهم.
•  كيفّية الوصول إليها.

يجب أن يتمركز الّتقييم في وقتنا احلاضر حول توجيه الّطلبة إلى تطوير قدراتهم على حتديد 
الّنقاط الّثلث الّسابقة، ويجب أن ينطوَي أيًضا على البحث عن أدّلة وتفسيرها من ِقَبِل 

الّطلبة ومعّلميهم بحيث تساعدهم على إجناز هذه العملّية.

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة، وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تكون قد 

طورت:
•  فهمك للّتقييم الّتكوينيَّ املستمّر  في تطوير مناٍح نشطٍة لألساليب الّتربوّية.

•  معارفك لتحديد الفرق بني الّتقييم الّتكوينّي املستمّر والّتقييم اخلتامّي.
•  قدرتك في تقدمي تغذية راجعة فردّية ومستمّرة ومتمّيزة للّطلبة عن تطّورهم في 

الّتعّلم.

الّتقييم املتمركز حول الّطالب
حظي الّتقييم الّرامي إلى حتسني الّتعليم واالرتقاء مبستوى إجنازات الّطلبة وحتصيلهم 

الدراسي بأهّمّية كبيرة في الّسنوات األخيرة، وأصبح تعزيُزه من اجلوانب الّرئيسة للّنهوض 
بالعملّية الّتعّلمّية، فأنت بحاجٍة دائًما إلى دليٍل على إجنازات الّطلبة وتطّورهم في الّنشاط 

أو الدرس، أو حّتى في سلسلة من الدروس، وذلك لتخطيط املراحل القادمة من العملّية 
الّتعليمّية، وتعديل أساليبك في الّتدريس مبا يلّبي حاجاتِهم الّتعّلمّية. كما حتتاج أيًضا، مع 

الوقت،  إلى جمع األدّلة بطرائَق مختلفٍة لتقييم مدى فاعلّية عملّية الّتعليم والّتعّلم.
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يتيح الّتقييم للمعّلمني حتديَد حاجاِت الّتعّلم لدى الّطلبة، ولكْن ليكوَن دقيًقا، فإّنك بحاجة 
إلى تطبيق أنواٍع متعّددٍة من املقاييس الّتي تساعدك على قياس مدى فهم الّطلبة وتقّدمهم 

في الّتعّلم.

يعتمد تقييم الّطلبة الّتقليدي على االمتحانات واالختبارات الّتي تقّدم ملّخًصا عن مستوى 
الّطالب في نهاية كّل مرحلٍة، وهو يرّكز على مقارنة الّطلبة بعضهم ببعض، وليس على 

تقييم املعلومات الّتي تعّلمها الّطالب في تلك املرحلة، حيث يذكر عدٌد كبير مّنا حصولَه 
على الّترتيب األّول أو الّثاني أو اخلامس أو أّي ترتيٍب آَخرَ في االختبارات الّصّفّية. يُسّمى هذا 
الّنوع من الّتقييم بالّتقييم اخلتامّي. أّما معلومات الّتقييم الّتي نلحظها ونسجّلها في 

خلل عملّية الّتعليم، والّتي تُْسَتْخَدُم لرصد تقّدم الّطالب في الّتعّلم، فُيطلق عليها 
مصطلح الّتقييم البنائّي.

أصبح هناك العديد من األدّلة البحثّية اجلوهرّية املتعّلقة مبمارسات الّتقييم في املدارس، 
تؤّكد على أّن املعّلمني الّذين يعملون على تطوير استراتيجّياتهم في الّتقييم البنائّي، 

ًفا  يحّققون نتائَج أفَضَل مع الّطلبة، فإذا قام املعّلم مثًل بتعديل أسلوبه في الّتعليم، موظِّ
الّتقييماِت البنائّيَة الّتي نّفذها خلل الدرس، فسوف يزداد استيعاُب الّطلبة ملوضوع الّتعّلم 

ومشاركتهم فيه. بحث )بلك ووليم، 199٨( في أكثر من مئتني وخمسني  دراسة من مناطَق 
مختلفٍة من العالم، وخلص إلى الّنتائج اآلتية:

•  إّن تطوير مهارات الّتقييم البنائّي لدى املعّلمني يرفع مستوى العملّية الّتعّلمّية.
•  حّقق املعّلمون الّذين يواظبون على تطوير أدائهم في توظيف الّتقييم في عملّية 

الّتعليم والّتعّلم نتائَِج أفَضَل.

يُستخدم عادًة مصطلُح »الّتقييم من أجل الّتعّلم« في هذه األّيام لوصف استراتيجّيات 
الّتقييم البنائّي. انظر إلى الّرسم البيانّي املرفق، فإّنه يلّخص بعض اخلصائص الّرئيسة لهذه 

االستراتيجّية:

الّتقييم البنائّي يحّفز الّتعّلم ويرفع مستوى الّتحصيل
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يعّد »الّتقييم من أجل الّتعّلم« وسيلًة فّعالًة لرفع الّتحصيل الدراسّي لدى الّطلبة، وهو 
يستند إلى مبدأ يفيد أّن أداء الّطلبة سوف يتحّسن بشكٍل كبيٍر إْن فهموا الهدف من 
تعّلمهم، وأين هم من حتقيق ذلك الهدف، وكيف ميكنهم حتقيقه )أو سّد الفجوة في 

معرفتهم(. ويعّد هذا األمر من األمور األساسّية في الّتعليم والّتعّلم الفّعال.

متّثل خصائص »الّتقييم من أجل الّتعّلم« الّصفات العاّمة للمعّلم اجلّيد، وهو يتطّلب 
من املعّلم احلصول على معلوماٍت أكثرَ تفصيًل عن الّتقّدم الّذي يحرزه الّطلبة في تلبّية 

أهداف منهاج معنّي، كما أّنه يوجب عليك أن حتّدد الّطلبة الّذين يحرزون تقّدًما في الفهم، 
والّطلبة الّذين يواجهون صعوبات في فهم أّي درس، كي تتمّكن من الّتفكير بطرائَِق مختلفٍة، 

ُنُهْم من الّتعّلم. ملساعدتهم في عملّية الّربط الّتي مُتَكِّ

أهمّية »الّتقييم من أجل الّتعّلم«
في أثناء عملك مع الّطلبة، وطرح األسئلة عليهم، أو االستماع إلى تفسيراتهم، أو قراءة 

أعمالهم املكتوبة، إنَّ ذلك كلَّه يَُعدُّ الزًما من لوازم إصدارك األحكام وطورًا من أطوارها، أي: 
الّتقييمات عن كلِّ ما تعتقد أّن الّطلبة قد فهموه أو تعّلموه.

ولكن، من الّضروري أن تكون واضًحا في أهدافك الّتعّلمّية جتاه الّطلبة، إذ يجب على املعّلمني 
حتديد نتاجات الّتعّلم بوضوح، وكذلك معايير الّنجاح، حيث يتطّلب توظيف الّتقييم البنائّي، 
ا،  والّتقييم املستند إلى املعايير منك أن تكون أهدافك الّتعّلمّية اخلاّصة بالدرس واضحًة جدًّ

وأن يكوَن لدى الّطلبة فكرٌة عن موضوعات تعّلمهم. مثال: أخبرْت إحدى املعّلمات طلَبَة 
صّفها: 

سوف نتعّلم هذا األسبوع أسلوب اجلملة الّشرطّية، وسنبدأ بعصٍف ذهنيٍّ عّما تعرفونه عن 
هذا األسلوب ومكّوناته، وفي نهاية األسبوع، أتوّقع منكم أن تكونوا قد: 

•  جمعتم العديد من الّنماذِج عن هذا األسلوب من نصوص مّرت معنا سابًقا، أو أقواٍل، 
وأشعارٍ، وِحَكٍم مأثورٍة، ودرستموها.

•  حّددمت أركان هذا األسلوب.
•  حاولتم اكتشاف أثر بعض األركان ببعضها اآلخر.

ًما، حيث ساعدت الّنشاطات  واإليضاحات الّتي  كان الدرس الّذي خّططت له املعّلمة منظَّ
ز األسلوُب الّذي وّظفته املعّلمة في طرح  وّظفتها في أثناء الدرس على حتقيق أهدافه. ركَّ

األسئلة والّتحّدث مع الّطلبة على مساعدتهم في فهم املعلومات وإجناز الّنشاطات 
بسهولٍة. إّن وجود أهداٍف تعّلمّيٍة واضحٍة متّكنك من الّتركيز أكثر على الّتغذية الّراجعة الّتي 

من شأنها أن تساعد الّطلبة على ربط األفكار بعضها ببعٍض.

دُ مسبًقا حاجاِت الّطالب قد يكون محّددًا لدرٍس  إّن الّتقييم املستند إلى املعايير الّتي حُتَدِّ
واحٍد، أو متعّلًقا بفترٍة زمنّيٍة أطول من العمل، وينبغي تقييم كّل طالٍب في ضوء املعايير 

احملّددة إلجنازات الّطالب باستخدام استراتيجّيات الّتقييم البنائّي.

يدخل أسلوب »الّتقييم من أجل الّتعّلم« في املمارسات اليومّية للمعّلم، وذلك من خلل 



٤

طرح األسئلة والّتحّدث مع الّطلبة ومناقشة أفكارهم. مثال: عندما يسأل أحَد الّطلبة 
سؤااًل مثل: »هل تستطيع أن تخبرني ما هو االسم اجلامد وما هو االسم املشتّق؟« فإّنك في 

الواقع تقوم بعملّية الّتقييم )هل استوعب الّطالب/اجملموعة/الّصّف هذا املفهوم؟(. بينما 
يقوم الّطالب باإلجابة، تستطيع احلكم على مقدار املعلومات الّتي يعرفها، وتقّرر هل تسأل 

املزيد من األسئلة، أم هل توّظف أسلوبًا آَخرَ ملساعدة الّطلبة في عملّية الّتعّلم. 

سوف نتناول أسلوب طرح األسئلة بطريقٍة أكثرَ تفصيًل في الوحدتني العاشرة واحلادّية 
ا لتطوير استراتيجّيات الّتعليم الّنشط  عشرة، وذلك ألّن عملّية طرح األسئلة مهّمة جدًّ

ومساعدة املتعّلمني على تطوير مهارات الّتفكير لديهم. ولكن أّواًل، ال بُدَّ من احلصول على 
مزيٍد من املعلومات عن عملّيات الّتقييم. 

اقرأ دراسة احلالة اآلتية، وهي تصف االستراتيجّيات اخملتلفة الّتي استخدمْتها منى في تقييم 
مدى تعّلم الّطلبة.

دراسة احلالة )19(
تدّرس منى الّصّف الّتاسع الّلغة العربّية في مدرسة الرمال اإلعدادّية للبنات في غّزة، ومن 

ضمن املنهاج الّذي بني يديها درس أسلوب الّتعّجب. تدرك منى أّن هذا الدرس ميكن توظيفه 
في القراءة )الّتركيز على الّنبر التكويني ألسلوب الّتعّجب(، وفي اإلنشاء )استخدام أساليب 

الّتعّجب القياسّية أو الّسماعّية في تعبيرهم(، وفي الّنحو )إعراب ما، إعراب صيغة أفعل، 
ب منه(، وفي الّصرف )من خلل اشتقاق الوزن الّصرفّي(، حتى  حكم الفاعل فيها، نصب املتعجَّ

في اإلملء، كون علمات الوقف مهارة إملئّية، وكذلك إثبات همزة أفعل.

وتدرك منى أّن البناء على معلومات الّطلبة الّسابقة هو من الوسائل الّتي تكفل تعّلمهم 
ا ونوًعا، مع ما يلزم ذلك من إجراء عملّيات تقومي تزّودنا بتغذيٍة راجعٍة. اعتادت  تعّلما أفضل كمًّ

منى إجراء الّتقومي البنائّي املستمّر لتتأّكد من فهم الّطالبة للمفهوم الّذي شرحْته.

وللبناء على معلومات الّطالبات، كان عليها أن تتعّرف املعلوماِت الّتي ميتلْكنها، ثم تشرع 
في إكمال البناء املعرفّي، وصواًل لألهداف اإلجرائّية الّتي يتطّلبها الدرس. لذلك وّزعت عليهّن 

مصّورة كانت قد أعّدتها سابًقا، َعرََضْت فيها بعض مناذَِج من أساليِب اجلمِل: )الّشرط، 
االستفهام، األمر، الّتعّجب، الّتمّني(، ثم طلبْت منهنَّ أن يكتْب اسم كّل أسلوب في الفراغ 

الّذي تركته بجانب كّل جملة. وبعد قراءة األجوبة الّتي أثبتتها الّطالبات، الحظت أنهّن 
لم يخطْئن في الّتعّرف على أسماء األساليب. أعادت األوراق إلى الّطالبات، ثم انتقلت إلى 

الّسبورة، وعّرفْتهّن عنوان درسهّن اجلديد، وكتبت اجلمل الّتعجبّية الّتي جاءت في األوراق، على 
اجلانب األمين، ووضعت على اجلانب األيسر جدواًل جعلْته في خانتني: األولى منهما للّثابت، 
والّثانّية للمتغّير في اجلملة الّتعجبّية القياسّية. أجرت عصًفا ذهنيًّا مبنيًّا على الّتأّمل 
ملعرفة العناصر الّثابتة وتلك املتغيرة في هذه اجلمل، وكانت تكتب على الّسبورة كلَّ ما 

تذكره الّطالبات، وكان أّول ما الحظته الّطالبات أّن )ما الّتعجبّية( عنصر ثابت في هذه اجلمل، 
في حني أّن أحرف فعل الّتعجب تتغّير تبًعا ملقصود الداللة، ولكّن الوزن )أفعل( بقي ثابًتا، 

والحظت الّطالبات أّن املتعّجب منه منصوب دائًما، وملّا كان الّنصب عنصرًا ثابًتا، بحْثن في 
املتغّير، وهو علمة الّنصب: ]الفتحة )ظاهرة أو مقّدرة(- الكسرة )في جمع املؤّنث الّسالم(- 
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األلف )في األسماء اخلمسة(- الياء )في جمع املذّكر الّسالم، واملثنى([، وكانت مع الّطالبات  
ترفق ذلك باألمثلة، والحظت الّطالبات أّن من الّثابت أيًضا علمة الّتعّجب، ولم يفت منى أن 
تنّبه الّطالبات إلى وجوب الوقوف عليها ملا متّثله الّنقطة الّتي توضع في األسفل من ضرورة 

متثيل املعنى بالّنبر التكويني للتعّجب.

وملّا كانت منى تدرك أهمّية تقييم كّل طالبة في ضوء املعايير الّتي حّددتها، عمدت إلى توزيع 
نشاط مصّور على الّطالبات، تطلب فيه منهّن الّتعّجب من بعض األمور: )سرعة الفهد، 
جمال الّزهرة، ضخامة البناء املدرسّي... إلخ(، وبعد الفراغ من اإلجابات، تبادلت الّطالبات 

األوراق، ثم نّفذت جلسة أسئلة وأجوبة للّتفاق على اإلجابات الّصحيحة، وكانت الّطالبات 
ْحن أوراق زميلتهّن ويضْعن عليها العلمات. أخذت املعّلمة منى األوراق مجّددًا،  يصحِّ

واحتفظت بها لتدقيقها الحًقا، ومعرفة األخطاء الّشائعة فيها، لتزّود كّل طالبة بتغذية 
راجعة توجيهّية تطويرّية.

تعليق
إّن أولى اخلطوات الّناجحة بالدرس الّتي انطلقت منها منى في هذا الدرس، كانت في الّتقومي 
القبلّي الّذي أجرته، والّذي قصدت منه الّتعرف على واقع الّطالبات الّتحصيلّي، ليتيّسر لها 

االنطلق بالّطالبات من حيث هّن، مع الّنظر إلى حيث يجب أن يكّن، وقد ساعدها الّتقومي 
القبلي على إدراكها أّن الّطالبات جميعهّن ميّيزْن أساليب اجلملة العربّية، فانتقلْت إلى 

ممارسة استراتيجّية أخرى مهّمة، وهي العصف الّذهني املبنّي على الّتأّمل والّتفكير العميق، 
أدركت به الّطالبات العناصر الّتي حتكم اجلملة الّتعجبّية، صرًفا، ونحًوا، وإملًء. فانتقلْت مع 

ب منه، )وهما من العناصر الّثابتة( إلى  الّطالبات من ملحظة صيغة )ما أفعل(، ونصب املتعجَّ
ملحظة أحرف الفعل وعلمات الّنصب )وهما من العناصر املتغّيرة(، دون أن تغفل ولو للحظٍة 

واحدٍة أثر األسلوب الّتعّجبّي في إثراء األساليب الّتعبيرّية الّتي ميكن توظيفها في الّتعبير.

ولكي تتأّكد منى من امتلك الّطالبات- طالبًة طالبًة- للمفهوم الّذي تعاجله، عمدت إلى 
نشاط تقوِّم به الّطالبات فرديًّا، وهو ما يعرف بالّتقومي التكويني )الّنشاطات الّتقوميّية الّتي 

تصاحب شرح املفاهيم املتعّددة في احلّصة الواحدة، حيث يجري املعّلم تقوميًا شفهيًّا أو 
خطيًّا سريًعا يتأّكد من خلله من حصول تعّلم هذه املفاهيم، أو عدمه، فيعّدل أداءه وفق ما 

يلحظ(. وفي احلقيقة، إّن الّطالبات هّن من قّوْمن أنفسهّن عندما كّن يصّحْحن لبعضهّن 
بعًضا بإشراف املعلمة وتوجيهاتها، وقد استرجعت األوراق من الّطالبات لتقرأها بهدوٍء فيما 
بعد، لتحّدد األخطاء العاّمة واألخطاء الفردّية في آٍن، فتعالج كلًّ منها، إّما فرديًّا أو جماعيًّا.

واآلن، فّكر بأسلوبك اخلاّص في الّتعليم، كم مرًَّة توظف هذه األنواَع من األساليب؟ 

يحتاج املعّلم كي يكون فّعاال في الّصّف إلى حتّدي أفكار طلبته وتنويرها واستيعابها 
لًعا على معلومات طلبته الّسابقة، ويوّظف هذه  يوميًّا. لذلك، هو بحاجة إلى أن يكون مطَّ

املعلومات لبناء معرفتهم وتوسيع مهاراتهم. فكيف جتمع، إذًا، املعلوماِت عن طلبة صفك؟ 
وأيًّا من أنواع الّتقوميات الّثلثة )القبلّي- التكويني- اخلتامّي( والّتي تقع جميًعا حتت مسمى 
الّتقومي الّتكويني، تعتمد أكثر؟ وما الفترة الّزمنّية الّتي جُتْرِي فيها الّتقومي اخلتامّي: حّصة؟ 

درس؟ وحدة؟ فصل؟  



٦

البناء على املعلومات الّسابقة شرط من شروط الّتعليم الفّعال.

نشاط )21(

في هذا الّنشاط، ستدّقق طرائقك الّتقييمّية، هناك خمس عشرة عبارة  في اجلدول 
اآلتي، اقرأها بتمّعن، ثّم ضع لنفسك علمًة بجانب كّل واحدة منها، باستخدام 

الّتدريج اآلتي، واملكّون من أربع نقاط:
-غالًبا )1(- أحيانًا )2(- نادرًا )٣(- إطلًقا )٤(.

واآلن، أكمل اجلدول واضًعا إشارة )     ( حتت العنوان املناسب بجانب كّل عبارة:

إطلقًانادرًاأحيانًاغالًباتقييم النّشاطات

يوّفر لي الّتقييم دليًل مفيًدا على استيعاب طلبتي، - 1
ويساعدني على الّتخطيط للدروس الّلحقة.

تساعد الّتغذية الرّاجعة الّتي يتلّقاها طلبتي على - 2
حتّسنهم.

تساعد ممارساتي في الّتقييم الّطلبة على الّتعّلم - ٣
. بشكٍل مستقلٍّ

َلَبَة كيف كان أداؤهم احلالّي في الّتقييم - ٤ أُْخِبرُ الطَّ
مقارنة مع أدائهم الّسابق.

ُن تقييم أعمال الّطلبة تعليقاٍت وتوجيهاٍت - 5 أَُضمِّ
مفيدةً.
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تطوير قدراتي يعتمد أساًسا علّي وعلى االستفادة من خبرات من حولي مشافهًة وكتابًة.

أقّدم الّتوجيهات ألساعد طلبتي على تقييم - ٦
أعمالهم بأنفسهم.

أحّدد نقاط قّوة الّطلبة، وأنصحهم كيف ميكن تطوير - ٧
مواطن القّوة لديهم.

أشّجع الّطلبة على االستفادة من  أخطائهم، وفي - ٨
هذا فرصة تعّلمّية قّيمة.

أوّظف األسئلة بصورة رئيسة الستنباط األسباب - 9
والّتفسيرات من الّطلبة.

أحتفظ بسجّلت تُْظِهرُ تقّدم الّطلبة الفردّي في - 10
خلل عملّية الّتعّلم.

أناقش معايير الّتقييم مع الّطلبة بطرائق - 11
يفهمونها.

أمنح الّطلبة فرصة لتقييم أعمال بعضهم بعًضا.- 12

أناقش مع الّطلبة بصورٍة منتظمٍة الّطرائق الّتي - 1٣
ميكن من خللها حتسني أساليب الّتعّلم.

أناقش أهداف الّتعّلم مع الّطلبة أنفسهم، وبطريقة - 1٤
ميكنهم فهمها.

أساعد الّطلبة على تذليل الّصعوبات الّتي - 15
تواجههم في تعّلمهم.



٨

واآلن، راجع منط إجاباتك ملعرفة عدد املمارسات الّتي تطّبقها داخل الغرفة الّصّفّية، ما الّذي 
ميكنك فعله لتوسيع نطاق ممارساتك؟ حّدد ممارسة أو اثنتني في الّتقييم ترغب في تطبيقهما 

األسبوع املقبل ملساعدة الّطلبة على الّتعّلم بشكل أفضل. دّون بعض امللحظات املتعّلقة 
باملوضوع في دفتر ملحظاتك اخلاصِّ بالبرنامج، وخّطط متى سيتّم تطبيقها؟ وكيف؟ وفّكر 

أيًضا كيف ستتأّمل في فاعلّيتها، وأثرها على دافعّية الّطلبة وتعّلمهم.

تعليق
تظهر استراتيجيات »الّتقييم من أجل الّتعّلم« مثل تلك املدرجة في اجلدول في الّنشاط 

الّسابق مدى حيوّية دورة الّتعّلم والّتعليم، كما تبنّي مدى أهمّية دورك في تعرف طرائق 
تعّلم أفضل لطلبتك، هل أتاح اكتشاف االستراتيجّيات اجلديدة لك أفكارًا جديدة الستيعاب 

طلبتك أو طرائق تعّلمهم؟ إن عملّية جمع املعلومات عن طلبتك متّكنك من مساندتهم، 
ودعمهم بطريقة أفضل.

ومن أهّم استراتيجّيات ممارسات الّتقييم تقدمي تغذية راجعة لطلبتك، وهذا ما سيتّم بحثه 
اآلن:

الّتغذية الرّاجعة 
تظهر الدراسات واألبحاث أهمّية تقدمي معلومات للّطلبة عن تقّدمهم ومهاراتهم في 

الّتعّلم من ِقَبِل معّلميهم، إذ كيف نتوّقع أن يتطّور الّطالُب إذا لم يتمَّ توجيُهُه للقيام 
بذلك؟ إّن تقدمي املعّلم للتغذية الّراجعة عن كيفّية الّتعّلم، والّتي نعني بها مناقشتهم 

باالستراتيجيات الّتي متَّ توظيفها ومدى كفاءتها، يساعد الّطلبة على الّتفكير بطرائق 
مختلفة للّتعّلم، كما يحتاج الّطلبة إلى الّتغذية الّراجعة لتعزيز ما تعّلموه وما ميكنهم 

تطويره في تعّلمهم. فهذه االستراتيجّيات كّلها، ستنعكس بشكل إيجابّي على تقّدم 
الّطلبة ورفع حتصيلهم الدراسّي.

ماذا يُقصد بالّتغذية الّراجعة؟ في هذه احلالة، تعّد الّتغذية الّراجعة تقدمي املعلومات عن مدى 
ُنُه من  جناح الّطالب في الّتعّلم في أثناء نشاط أو درس أو فصل دراسّي، ودعمه ونصحه مبا ميكِّ
إحراز تقّدٍم أفَضَل. كما يجب أن يشعر الّطالب أّن املعلومات الّتي توفرها له الّتغذية الّراجعة 

من معّلمه مفيدٌة له، وإاّل فلن يََتَقيََّد بها.

يلقي الّنشاط اآلتي الّضوء على مسألة تقدميك للتغذية الّراجعة وكيف تقوم بتطبيقها 
حاليًّا.

نشاط )22(

اختر درًسا تنوي تدريسه في هذا األسبوع، وفي أثناء شرح الدرس، دّون ملحظاتك عن:
فِّ كلِّه عن  ْمَت فيها تغذيًة راجعًة لطالب معنّي أو للصَّ •  عدد املّرات الّتي َقدَّ

تقّدمه/ تقّدمهم في عملّية الّتعّلم.
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•  أسماء الّطلبة الّذين ُقّدمت لهم الّتغذية الّراجعة.
ل اإلجابات الّتي حصلت عليها في دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج.  •  سجِّ

•  ابحث عن أحد زملئك في البرنامج واملدرسة، نّفذ الّتمرين نفسه، وشاركه في 
املعلومات، وذلك ملناقشة املسائل اآلتية معه:

ُوا الّتغذية الّراجعة خلل الدرس؟ •  ما نسبة الّطلبة الذين تَلَقَّ
•  هل كان من املمكن تغيير طريقة تقدميك للّتغذية الّراجعة بحيث تشمل املزيد 

من الّطلبة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف؟
•  هل كان من املمكن تغيير طريقة تقدميك للّتغذية الّراجعة، بحيث تشمل 

حصول عددٍ قليٍل منهم على تغذية راجعة أكثر تفصيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، 
فكيف؟

وا الّتغذية الّراجعة في  •  كيف ميكنك الّتأّكد من عدم وقوع الّطلبة الّذين لم يََتلَقَّ
هذا الدرس بأخطاٍء في الدروس القادمة؟

•  ما االستراتيجّيات املمكن توظيفها كي تتمّكن من تقدمي الّتغذية الّراجعة 
للمجموعات بداًل من طالٍب واحٍد؟

تعد جلسة املعّلم مع الّطلبة ونقاشهم مًعا تغذيًة راجعًة تسهم في تطوير األداء وحتسني الّنتاجات.

بعد االنتهاء من املناقشة، دّون األفكار اخملتلفة الّتي استنتْجَتها أنت وزميلك مًعا في دفتر 
امللحظات اخلاّص بالبرنامج، ثّم اقترح متى ميكنك تطبيق هذه األفكار؟ وكيف؟
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تعليق
إّن تبادل األفكار، واختبار استراتيجّيات وتقنّيات جديدة للتقييم، وتقدمي الّتغذية الّراجعة 

بالّتعاون مع أحد زملئك، من شأنه أن يكون داعًما لك بشكٍل كبيٍر، ومعيًنا لك على اكتشاف 
األفكار بشكٍل واسٍع قبل عرضها على الّطلبة، كما أّن الّتحّدث عن مجريات األمور يساعدك 

في الّتفكير باخلبرات والّرؤّية املهنّية الواسعة الّتي اكتسْبَتها فيما أنت تتلّمس تأثير 
الّتغييرات الّتي قمَت بها على الّطلبة أنفسهم.

شهدت الّسنوات األخيرة تغييراٍت مهّمًة في األفكار الّتقليدّية للّتقييم املدرسّي، منها 
الّتركيز على الّتغذية الّراجعة املستمّرة، وتقييم الّطلبة بناًء على مجموعة من الّنتاجات 

الّتعّلمّية أو املعايير احملّددة واملوضحة للّطلبة في بداية الدرس قبل شرح املوضوع.

تَُعدُّ الّتغذية الّراجعة من األمور املهّمة في العملّية الّتعليمّية، حيث أثبتت األدّلة البحثّية 
أّن بعض الّطلبة قد يجلسون في الّصّف ملدة تزيد عن شهر دون الّتحدث مع املعّلم فرديًّا، 

وعندما تعيد الّتفكير مبعّلميك لتحّدد املعّلم اجلّيد منهم، فإّنك ستمنح هذه الّصّفة  لذلك 
املعّلم الذي أعطاك من وقته، وتعامل معك على صعيد شخصّي.

واآلن، اقرأ دراسة احلالة اآلتية الّتي تعطينا حملة عن كيفّية تطوير ُعَمرَ ملهاراته في إعطاء 
طلبته تغذيًة راجعًة عن أعمالهم.

دراسة احلالة  )20(
كان عمر وهو معّلم الّلغة العربّية في مدرسة الكرمل في سوريا يشعر بالقلق بشأن جودة 
الّتغذية الّراجعة الّتي يقّدمها لطلبته من الّصّف الّسابع أساسي في مادة الّلغة العربّية، 

حيث كان يضع العلمات مع تعليق بسيط في معظم الوقت. سمع عمر في أحد اجتماعات 
املعّلمني أّن األبحاث أظهرت أهّمّية الّتعليق على أعمال الّطلبة وضرورته، ولكّنه كان يعلم 
ا فيه عدد كبير من الّطلبة،  ا، ألّنه يدّرس صفًّ أّنه على الّرْغِم من أهّمّيته، فهو أمر صعب جدًّ

والّتعليق على أعمالهم بالّتفصيل يستغرق وقًتا طويًل. بعد الّتفكير مليًّا  في املوضوع، 
توّصل عمر إلى أسلوب جديد: 

•  نّظم جدواًل زمنيًّا ملقابلة كّل طالب بشكل فردّي كّل ثلثة أسابيع، ثّم كتابة تعليق 
بعد مناقشته. أخبر الّطلبة عن هذا االجتماع الفردّي، وعّلق اجلدول الّزمنّي الجتماعاته 
مع طلبته على اجلدار داخل الغرفة الّصّفّية. وفي االجتماع، حتّدث عمر مع الّطلبة عن 

تطّورهم في تعّلم املوضوعات اخملتلفة في ماّدة الّلغة العربّية، وعن اجلوانب الّتي ما 
زالْت بحاجة للتطوير، وعن الّطرائق املقترحة ملساعدتهم على الّتعّلم بشكٍل أْفَضَل.

•  أخبر الّطلبة أّنه سيقوم كّل سّتة أسابيع على األقّل بكتابة تغذية راجعة مفّصلة عن 
تقّدمهم في الّلغة العربّية على دفاتر خاّصة، ثّم يأخذونها معهم إلى املنزل. )كما أّنه 

صّحح دفاتر الّنشاطات الكتابّية، ووضع عليها العلمات في أوقات أخرى(.
وفي خلل هذه الفترة، بدأ يعّدل أسلوب الّتصحيح الّذي كان يعتمده، وينّوع في االختبارات. 
أعّد لهم مّرة اختبارًا تشخيصيًّا يكشف عن مدى متّلك الّطالب من املعلومات الّتأسيسّية 

املطلوب توافرها للنطلق في درس أسلوب الّشرط فهًما وتوظيًفا، والّتمّكن من مهاراته، 
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وبعد أن وّزع عليهم االختبار، وشرعوا في اإلجابة، أخذ يناقش معهم طريقة الّتفكير للوصول 
إلى األجوبة الّصحيحة، بل ومنحهم وقًتا إضافيًّا لتغييرها حّتى يتأّكد من استيعابهم الّتام 

ملوضوع الدرس. لقد كان هدفه من ذلك أن يتأّكد من فهم الّطلبة جميعهم، ليبدأ بالبناء 
على ما فهمه الّطلبة، أضف إلى ذلك تصويب طرائق تفكيرهم الّنحوّي، بعد الكشف عن 

مكامن اخللل في مهارات حّددها االختبار الّتشخيصّي. وعند الّتصحيح، َحرَص على أاّل 
يكتفي بالعلمة، بل كان يُرفقها مبلحظاٍت تقوميّيٍة، إضافًة إلى كتابة سؤال أمام اخلطأ 

الّذي وقع فيه املتعّلم، وهو سؤال يثير تفكير املتعّلم، ليصّوب سياق الّتفكير الّذي انتهجه 
املتعّلم، كأن يكتب مثًل األسئلة اآلتية: 

• أال ترى أّن هذا اإلعراب ال يستقيم، ألّن جواب الّشرط لم يتحّقق؟ 
• ما املاضي من هذا الفعل؟ صغ مضارعه، وحّدد آخر فيه، حّدد 

بدّقة أركان اجلملة الّشرطّية، راجع متى يجب اقتران جواب الّشرط 
بالفاء؟...  

تعليق
هناك أدّلة واضحة على أهّمّية وضع امللحظات على أعمال الّطلبة، وأّكدت إحدى الدراسات 

قبل بضع سنوات أّن هناك تقدًما ملحوًظا في أداء الّطلبة في الّصفوف الّتي يعطي فيها 
املعّلم امللحظات بداًل من وضع العلمات فحسب. وهذا يدّل على أّن ُعَمرَ كان سائرًا في االجّتاه 

الّصحيح! 

إّن الّتغذية الّراجعة املستندة إلى العلمات أو الدرجات فحسب، لن تسهم في تطوير الّتعّلم 
لدى الّطلبة، ولكّن الّتعليقات )املكتوبة أو الّشفوّية( من شأنها أن تسهم في ذلك. ويجب 
أن يكون في تعليق املعّلم أكثُر من مجّرد »ممتاز«، أو »أحسنت«، أو أية كلمة أخرى من هذا 
القبيل. والّتغذية الّراجعة هي مبثابة خريطة طريق للوصول إلى الهدف الّتعليمّي بأسرع 

وقت، وأجود نتيجة.
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لقاء املعلم مع الطالب بشكل دوري عامل أساسّي في جناح العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية.

كيف تعطى الّتغذية الرّاجعة للطلبة؟
تذّكر دائًما أّن توجيهاتك للّطلبة يجب أن توّفر دافًعا ملساعدتهم على الّتطّور في الّتعّلم، 

وبالّنظر إلى ذلك، فإّن سؤااًل واحًدا ميكن أن يكون فّعااًل في مساعدة الّطلبة على الفهم أكثر 
من شرح املعلومات وإعطائهم إّياها. وقد حتتاج لطرح املزيد من األسئلة لترسيخ املفهوم في 
ا في عملّية الّتعليم والّتعّلم، فيمكنك  عقل الّطالب، وهذا األسلوب يطّور طريقة فّعالة جدًّ

أن تقول للّطالب مثًل: »هذا جّيد حّتى اآلن، ولكن، هّل فّكرَْت في العوامل الّتي تؤّثر على 
كسبك الّلغوّي ورقّي لغتك؟ ميكنك كتابة أفكارك في نهاية الورقة«.

قام بعض املعّلمني بتطوير مجموعة من البطاقات الستخدامها في الّتغذية الّراجعة، وحتتوي 
بعض هذه البطاقات على عبارات غير مكتملة، مثال: 

•  هل فّكرت بـ...؟
•  ناقش مع زميلك...

•  انظر إلى الّصفحة... في كتابك.
•  ما علقة ... بـ ...؟

•  علم اعتمْدَت في تفسيرك ...؟
•  تأّمل إجابتك رقم...، واستحضر معلوماتك عن...  

•  قارن بني ... و...

يوّزع املعّلم البطاقات على الّطلبة بشكٍل سريٍع، ويطلب منهم أن ميألوا الفراغات باألجوبة 
املناسبة. مثال: »هل فّكرت بـاملقارنة بني االستعارة والكناية؟ أو بني خبر كان وخبر إّن؟« عد 
د الّصفات املمّيزة لكّل منهما. غالًبا ما يحّبذ  إلى كتابك املدرسّي ومراجع أخرى لتقارن وحتدِّ
الّطلبة فكرة احلصول على بطاقة، وتَُعدُّ وسيلًة سريعًة متنح املعّلم فرصة إلقامة حوارٍ مع 

عدد كبير من الّطلبة. 
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عند إعطاء الّتغذية الّراجعة، من األفضل توظيف تقنّيات واستراتيجّيات مختلفة 
للمحافظة على اهتمام الّطلبة، وملساعدتك على الّتخاطب مع أكبر عدد منهم. ومن املهّم 

أيًضا متابعة الّتغذية الّراجعة الّتي تعطيها للّطلبة حّتى تتأّكد أّنك قد قّدمت تغذيًة راجعًة 
لطلبتك جميعهم، ولم تترك أحًدا منهم دون اهتمام. 

واآلن، جّرب الّنشاط اآلتَِي الّذي يطلب منك تسجيل الّتغذية الّراجعة خلل درس أو اثنني: 

نشاط )2٣(

ارسم جدواًل، وسّجل فيه أسماء الّطلبة املوجودين في صّفك، أو في صّف آخر 
تدّرسه، في جهة من اجلدول، ثم سّجل الدروس الّتي ترغب بتدريسها خلل األسبوع أو 

األسبوعني القادمني في اجلانب الّثاني من اجلدول، انظر إلى املثال أدناه:

في كّل مّرة تقّدم تغذية راجعة ألحد طلبتك، ضع إشارة )     ( في املرّبع املقابل السمه، 
وإذا تكّررت الّتغذية الّراجعة للطالب نفسه، أي: إّنك أمضيت معه وقًتا أطول من املقّرر 

أو العودة إليه أكثر من مّرة، فضع إشارة )*( بجانب إشارة )     (.

في نهاية الفترة الّزمنّية الّتي حّددتها، فّكر باألسئلة اآلتية:

ما نسبة الّطلبة الّذين متّكنت من الّتحّدث معهم؟  •
هل أثبتْت لك الّنسبُة املئوّيُة الّتي حّققتها أّنك قادر على تقدمي تغذية راجعة   •

لكّل طالب خلل الفترة الّتي حّددتها؟
هل متّكنت من الّتحدث مع الّطلبة الّذين واجهوا صعوباٍت في فهم املوضوع؟  •

هل جنحت في تقدمي تغذية راجعة للّطلبة الّذين وجدوا موضوع الدرس سهًل؟   •
هل كنت قادرًا على تكليفهم مبهّماٍت إضافّيٍة أصعَب وأكثرَ تعقيًدا؟

ما أنواع الّتغذية الّراجعة الّتي قّدمتها؟  •
هل استفاد منها الّطلبة؟ كيف علْمَت ذلك؟ مثال: هل أنهى الّطلبة املهّمة دون   •

مساعدٍة إضافّيٍة؟ هل كتبوا تفسيرًا واضًحا يُْظِهُر مدى فهمهم لألفكار؟

دّون أفكارك في دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج.

االسم
املمنوع من 

الّصرف
اجملموعاملفعول معهاحلالالبدل

٣*لينا

٤*إميان

1النا

0مرمي
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تعليق
إّن توظيف لغة الّتقييم مع الّطلبة ليست عملّية آلّية تقول فيها: »أحسنت«، أو »حتتاج 

إلى املزيد من العمل«، بل هي عملّية تنطوي على تفكير واسع الّنطاق في كيفّية مساعدة 
الّطلبة على الّتعّلم، ألّن ذلك سيحدث فرًقا في حتصيل الّطلبة الدراسّي. يقوم العديد من 

املعّلمني بالّتقييم ألّنه جزء من العملّية الّتعليمّية املعتادة، ولكن إن كنت ترغب في حتسني 
ممارساتك وتطويرها، فعليك الّتفكير بشكل واضح مبا تقوله أو ما تقوم به مع الّطلبة، واعلم 

أّن املعّلمني- حّتى اخلبراء منهم- يحتاجون إلى تطويرها دوًما.

هناك العديد من األدّلة البحثّية الّتي تشّدد على أهّمّية الّتغذية الّراجعة اجلّيدة في عملّية 
ُهَك نحو تعزيز  الّتعليم والّتعّلم. توّقف لبرهة، وفّكر في الّنتائج املدرجة تالًيا، والّتي توجِّ

مهاراتك في طرائق تقدمي الّتغذية الّراجعة للّطلبة:

•  تعّد الّتغذية الّراجعة الّشفوّية والكتابّية فّعالًة على حّد سواء، شريطة أن تكون 
عميقًة.

•  إّن توجيه عبارات الّثناء مهّم، ولكّن تقدميها بعد مهّمة محّددة متّ تنفيذها بطريقة 
. صحيحة مع ذكر مزايا هذه الّطريقة يُعدُّ أكثر فاعلّية من تقدمي الّثناء بشكل عامٍّ

•  تكون الّتغذية الّراجعة أكثر فاعلّية إذا رّكزت على طريقة إجناز املهّمة بداًل من توجيهها 
إلى شخص الّطالب، سواء أصاب أم أخطأ.

•  قد تكون الّتغذية الّراجعة املوّجهة إلى الّسلوك والعرض الّصّفّي ضرورّية، ولكن يجب 
أاّل تكون على حساب الّتغذية الّراجعة املتعّلقة باملهّمات.

•  يجب أن تشير الّتغذية الّراجعة إلى العمل في املستقبل، أي: إلى اخلطوات الّتي يجب 
على الّطالب القيام بها بعد مناقشتك عمله معه.

•  يجب الّنظر إلى األخطاء على أّنها فرص وميادين للتعّلم.

الّتغذية الّراجعة أكثر فاعلّية إذا رّكزت على طريقة إجناز املهّمة.
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ملّخص
تساعدك هذه الوحدة على فهم ممارساتك احلالّية في تقييم الّتعّلم، وباألخّص الّتقييم 

من أجل الّتعّلم. من العوامل املهّمة في تقييم الّتعّلم أن تكون قادرًا على البحث عن أدّلة 
واضحة عن تعّلم كّل طالب، وأن تكون واضًحا أيًضا في توّقعاتك من الّطلبة في مجال 

تعّلمهم، حتى تتمّكن من تقييم تقّدمهم باملقارنة مع معايير الّتعّلم ونتائجه.

هناك الكثير من االستراتيجّيات اخملتلفة الّتي ميكنك توظيفها ملساعدة الّطلبة على الّتعّلم، 
مبا فيها تقدمي الّتغذية الّراجعة بأشكالها اخملتلفة، واالطلع على مدى معرفة الّطلبة. 

ا من هذه العملّية، وفي الوحدتني اآلتيتني سنبحث هذا  ويشّكل طرح األسئلة جزًءا مهمًّ
ٍع. املوضوع بشكٍل موسَّ

للّتغذية الّراجعة اجليدة أهمية كبيرة في عملية التعليم والتعلم

•  تكون الّتغذية الّراجعة للّصّف، باستخدام جمع اخملاطبني )ـــتم(/ اخملاطبات )ـــنّت( 
مفيدة، كأن تقول لهم/ لهّن: »قمتم/ قمنتَّ بعمل جّيد هذا اليوم. أعتقد أّن اجلميع اآلن 

يفهم ضرورة بنية الّسرد، ودور احلوار في تنامي أحداث القّصة«.
•  يحتاج الّطلبة إلى فهم أهّمّية الّتغذية الّراجعة. لذلك، يجب عليك االنتباه لطريقتك 

في تقدمي الّتغذية الّراجعة ومراعاة شعور الّطالب دون أن تنسى للحظة واحدة أّنه 
متعّلم وإنسان.

ليس من الّضروري توظيف أشكال الّتغذية الّراجعة جميعها في كّل حّصة أو كّل أسبوع، 
لكن من الّضرورّي تقدمي تغذية راجعة مناسبة للّطلبة بشكل مستمرٍّ كي يتمّكنوا من 

الّتعّلم بفاعلّية.

ويوضح الشكل اآلتي بعض عناصر الّتغذية الراجعة وصفاتها:
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من املهّم تقدمي تغذية راجعة مناسبة لتوجيه عمل الّطلبة ومساعدتهم على فهم نقاط 
قّوتهم وضعفهم إزاء العمل، حيث يحتاج الّطلبة الّذين استوعبوا املوضوع بسهولة إلى 
إعطائهم نشاطاٍت تسهم في توسيع آفاق تعّلمهم ومساعدتهم على الّتفكير بصورة 

أعمق في األفكار املوجودة في الدرس. أّما الّطلبة الّذين واجهوا صعوبة في استيعاب 
املفهوم، فهم بحاجة إلى مساعدة إضافّية منك أو من أقرانهم، كأن تقسم الّنشاطات إلى 
وحدات أصغر، أو أن تفّسر لهم األفكار بأساليب مختلفة، وتتحّدث معهم عنها للّتأّكد من 

استيعابهم لها. إّن الّتحّدث مع الّطلبة بهذه الّطريقة سيساعدهم على تطوير الفهم 
واملهارات الّلزمة للّتعّلم، واألهّم من ذلك، أّنه سيساعدهم على العمل بشكل مستقّل 

وحتّمل مسؤولّية تعّلمهم أيًضا. 

ال بّد، أّنك تتذّكر أّيامك على مقاعد الدراسة، وتعرف أهّمّية حتّدث املعّلم مع الّطالب، 
وتقييمه، وإطلع والديه على ذلك الّتقييم في نهاية كّل يوم. يحتاج كّل طالب إلى الّشعور 

بوجود شخص يهتّم به، ويرعاه، ويفهمه انطلقا من كونه متعّلما، وهذا الّشعور يأتي من 
ثِِه مع املعّلم عن مدى تطّوره. ترّكز املناحي اجلديدة من الّتعّلم الّنشط، والّتقييم من أجل  حَتَدُّ

الّتعّلم، على بناء الّتعّلم املرتكز على القّوة العاطفّية الّتي تنتج عن هذه العملّية.
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الوحدتان العاشرة والحادّية عشرة: أساليب طرح األسئلة 
لتعزيز ممارسة الّتقييم البنائّي لتعّلم الّطلبة )وحدة 

مزدوجة(

مقّدمة
ترّكز هذه الوحدة املزدوجة على مفهوم طرح األسئلة على الّطلبة، ألّنها تعّد من أهّم 

املهارات الواجب على املعّلم إتقانها وتطويرها، وألّنها تُعّد من األساليب الّتعليمّية املهّمة 
الّتي تسهم في مساعدة الّطلبة على فهم العالم من حولهم، وتعميق تفكيرهم، وتنمّية 

إبداعاتهم. 

ناقشت الوحدة الّتاسعة مفهوم الّتقييم البنائّي، وأهّمّيته في حتسني فاعلّية العملّية 
الّتعليمّية وجناح الّتعّلم، كما بحثت في أهمّية الّتغذية الّراجعة في مساعدة الّطلبة على 
الّتعّلم، ويعّد طرح األسئلة جزًءا رئيًسا من عملّية الّتقييم البنائّي اليومّية، فاملعّلم الّذي ال 
يطرح األسئلة هو شخص يحاول أن يجد طريقه وهو معصوب العينني! وكّلما َطرَْحَت املزيد 
من األسئلة، أصبحت على دراية بتقّدم تعّلم الّطلبة بشكٍل فرديٍّ أو على صعيد مجموعات 

أو الّصّف بأكمله. وكما نوقش في مجّمع تدريبّي سابق، فإّن قّلة من الّطلبة يتعّلمون 
بالّطريقة املباشرة البحتة، ألّن هذه الّطريقة تؤّدي أحيانًا إلى عدم ربط الّطلبة بني املعلومات، 

أو صعوبة استيعاب املفاهيم والّنشاطات الّتعّلمّية وإدراكها. لذلك، يجب على املعّلم أن 
يكون مدرًكا للصعوبات الّتي قد يواجهها الّطلبة، وعليه الّتخطيط بدّقة ملساعدتهم على 

تخّطيها، فاملعّلم وهو أحد أهمِّ القادرين على مساندة الّطلبة في رفد تعّلمهم. ويشّكل 
طرح األسئلة محورًا أساسيًّا لهذه العملّية املتكاملة.

نتاجات الّتطوير املهني للمعّلم
يتوقَّع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة املزدوجة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن 

تكون قد طورت:

•  الّطرائق املتنّوعة في طرح األسئلة، ووظفتها بحيث تسهم في مساعدة الّطلبة على 
الّتعّلم.

•  معرفتك ألهمّية األسئلة الّتي تعتمد على مستويات الّتفكير العليا، واستخدمتها 
بفاعلّية في تطوير مستوى تفكير الّطلبة وتعّلمهم.

•  دمج عملّية إعداد األسئلة، مبا فيها أسئلة »اخلرائط الّذهنّية«، في االستراتيجّيات 
املستخدمة في الّتخطيط للدروس.

أهمّية طرح األسئلة في عملّية الّتعليم والّتعّلم
هناك أنواع عديدة مختلفة من األسئلة الّتي ميكنك توظيفها ملساعدة طلبتك على الّتفكير 
بدّقة مبوضوعات الّتعّلم. مثال، يتّم توظيف أسلوب األسئلة الّسريعة واإلجابات الّسريعة في 
جلسة »عصف ذهنّي« إلثارة اهتمام الّطلبة، وجذب انتباههم ملوضوع الدرس، كما يتيح هذا 

األسلوب للمعّلم فرصة اكتشاف اخلبرات الّسابقة لدى الّطلبة عن هذا املوضوع أو ذاك.
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تلقي هذه الوحدة الّضوء على بعض الّطرائق املستخدمة في تصنيف األسئلة وتأثيرها 
على عملّية الّتعليم والّتعّلم داخل الغرفة الّصّفّية. يطلب منك الّنشاط األول الّتفكير 

بسرعة في األسباب الّتي تدفعك لتوظيف أسلوب طرح األسئلة، وذلك لتحفيزك على البدء 
بالّتفكير بأهّمّيتها البالغة في دورة الّتعليم والّتعّلم.

نشاط )2٤(

واآلن، اقرأ دراسة احلالة )21( الّتي تشّجع فيها رميا طلبتها على طرح األسئلة اخلاّصة بهم.

دراسة احلالة )21(
تدّرس رميا الّصّف احلادي عشر الّلغة العربّية، في ثانوّية القسطل، في بعلبك، في البقاع 

الّلبنانّي، وبني يديها في مادة األدب، محور الّتواصل االجتماعي، وكان من دروس هذا احملور درس 
عن معّوقات الّزواج. وقّررت استهلل حّصتها مستخدمة أسئلة الّطلبة لشرح الدرس. تدرك 

رميا أّن عملّية طرح األسئلة عملّية أساسّية في شرحها في خلل احلّصة، ولكن أعجبتها 
فكرة أن يطرح الّطلبة األسئلة بأنفسهم. في بداية حصتها، أخبرت الّطلبة أّن موضوع 

انظر إلى بنود القائمة اآلتية الّتي تصف أسباب طرح األسئلة: أيٌّ منها باعتقادك 
يرتبط بصورة مباشرة بعملّية متابعة الّتقّدم في العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية؟

1- إثارة الفضول واالهتمام مبوضوع الدرس.
2- الّتركيز على قضّية أو مفهوم معنّي.

٣- تطوير منحى نشط للّتعّلم.
٤- حتفيز الّطلبة على طرح األسئلة على أنفسهم وعلى اآلخرين.

5- تنظيم مهّمة بطريقة يستفاد فيها من الّتعّلم إلى أقصى حّد.
٦- اكتشاف الّصعوبات الّتي حتّد من فاعلّية العملّية الّتعّلمّية عند الّطلبة. 

٧- حتفيز الّطلبة على املشاركة في الدرس واحلّصة.
٨- إتاحة الفرصة للّطلبة الستيعاب املعلومات، والّتفكير فيها، واالستجابة لها.

9- املساعدة في تطوير مهارات الّتفكير لدى الّطلبة.
10- الّتعبير عن االهتمام احلقيقّي بأفكار الّطلبة ومشاعرهم.

11- ربط موضوع الدرس بحياة املتعّلم.

من الواضح أّن الّنقاط الّثانّية واخلامسة والّسادسة والّثامنة ترتبط بصورة مباشرة 
بتقدم العملّية الّتعّلمّية، بينما ترتبط باقي الّنقاط مبساعدة الّطلبة على الّتعّلم، 

وفهم طريقة تعّلمهم بصورة أفضل. ولتنفيذ ذلك، ال بّد أن تتوّفر لدى املعّلم 
مجموعة من مهارات طرح األسئلة، ومن املهّم أن يعي املعّلم نوعّية األسئلة الّتي 

عليه توظيفها باستمرار من أجل تقييم تعّلم الّطلبة وتطّوره، إضافة إلى أنواع 
األسئلة الّتي تساعد الّطلبة على الّتعّلم بحّد ذاته.
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●  هل هذه الّظاهرة طبيعّية أم غير طبيعّية؟
●  هل هذه الّظاهرة ُتَعدُّ مشكلًة؟

●  أهي خاّصة بلبناَن، أم بالبالد العربّية أيًضا؟ أم هي ظاهرة عاملّية؟
●  ما األمور الّتي باتت جتعل من الّزواج أمًرا صعب الّتحقيق؟ 

●  كيف ميكن للّشباب مواجهة هذه املشكلة؟ 
●  كيف ميكن للّدولة أن تسهم يف معاجلة هذه املشكلة؟

●  كيف ميكن للّدولة أن تسهم يف معاجلة اآلثار الّناجمة عن هذه 
املشكلة؟

●  هل ميكن ألبناء املجمتع أن يبقوا دون زواج؟ 
●  كيف تسهم مؤّسسات املجتمع املدنّي يف إيجاد حلول لهذه املشكلة؟

ينّية يف احلّد من هذه املشكلة؟ ●  ما دور املفاهيم والِقَيِم الدِّ
●  ما الّنسبة التي حتتّلها البطالة والفقر يف هذه الّظاهرة؟

●  هل اإلرشاد األسرّي والّزراعّي والّصناعّي يسهم يف حل املشكلة؟

الّدرس يتمحور حول مظهر اجتماعّي، تختلف الّدول باختلف ِقَيِمها وعاداتها االجتماعّية 
وأوضاعها العاّمة بالّتعاطي معه، وهو موضوع الّزواج، واملعّوقات الّتي يواجهها الّشباب 

لتحقيق فرص الّزواج. ثّم طلبت منهن العمل ضمن مجموعات ثنائّية، والّتفكير بأكبر عدد 
من األسئلة املتعّلقة بهذا املوضوع، وحّددت لهن مدة زمنّية كافية. بعد ذلك، نّفذت جلسة 

نقاش للّصّف كّله، حيث أسهمت كّل مجموعة ثنائّية بسؤال. دّونت رميا العديد من األسئلة 
على الّلوح، وكانت في بعض األحيان تساعد الّطلبة على إعادة صياغة الّسؤال بطريقة 

صحيحة.
 

تأّمل قائمة األسئلة الّتي خرج بها الّطلبة:    

تستطيع رميا اآلن استخدام جدول الّتصنيف ملساعدتها على الّتخطيط لدروس احملور اآلتية، 
أو أليِّ درس مرتبط مبظهر من مظاهر الّسلوك اإلنسانّي. حّددت املعلمة رميا لكّل مجموعة 

جانًبا من جوانب اجلدول، ملناقشتها وبحثها، وزّودْت كلًّ منها ببعض املصادر الّتعّلمّية 
ملساعدتهم في بحثهم، وأخذْت تدّون إجابات الّطلبة في اجلدول على الّلوح، ثّم عمدْت إلى 
إثارة فضولهم لنقاش مختلف اآلراء الّتي توّصلوا إليها، وأشارت إليهم أّن موضوع الّتعبير 

في احلّصة اآلتية سيكون حول ما متّ نقاشه، وشّجعت الّطّلب على تنظيم أفكارهم وإثرائها، 
لطرحها واالستفادة منها.   

العزوف عن 
الّزواج

احللولالّنتائجاألسباب، وأنواعها

دينّيةسياسّيةاجتماعّيةاقتصادّية
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حتفيز الطلبة على طرح األسئلة على أنفسهم وعلى اآلخرين أساس في شرح الدرس.

تعليق
أثار أسلوب رميا انتباه الّطلبة، وجعلهم يتعّمقون في األفكار الّتي لم يكونوا قد انتبهوا إليها، 
شارك الّطلبة منذ البداية في العملّية الّتعّلمّية بنشاط، واستطاعت املعّلمة أن تكّون فكرة 
عن معرفة الّطلبة الّسابقة ملوضوع الّدرس، ومن ثّم خّططت دروسها القادمة بناًء على هذه 
املعلومات، من خلل توظيفها ألسئلة متمركزة حول املوضوع، كما زّودت رميا طلبتها مبصادر 
تعّلمّية من أجل البحث فيها والّتوصل إلى إجاباٍت ألسئلتهم، كذلك نّظمْتهم للعمل في 
مجموعات كي يتمّكنوا من طرح أفكارهم وأسئلتهم والّتشارك بها مع زملئهم الباقني. 

أسهم أسلوب الّتشارك هذا في مساعدة الّطلبة على حتّمل مسؤولّية أكبر جتاه تعّلمهم، 
وبناء فهمهم واستيعابهم للموضوع بالّتعاون فيما بينهم. ومن جهة أخرى، فإن عملّية طرح 

األسئلة متّكن الّطلبة من اإلصغاء لإليضاحات الّتي يقّدمها زملؤهم داخل الغرفة الّصّفّية، 
وهذه العملّية تساعد على بناء استيعاب الّطلبة من خلل مقارنة مثل هذه اإليضاحات 

بفهمهم ومعلوماتهم اخلاّصة عن املوضوع.

يشرح الّنشاط اآلتي كيف ميكنك القيام مبهّمة مشابهة لدراسة احلالة هذه.

نشاط )2٥(

طّبق هذا الّنشاط على أحد الّصفوف الّتي تدّرسها: اعثر على أربع أو خمس وسائل 
إيضاحّية تتعّلق مبوضوع درس ما، واعرضها داخل الغرفة الّصّفّية، مثل صور أو أعمال 

فنّية، أو... إلخ، كّلف الّطلبة بالعمل في مجموعات ثنائّية، وإن توافرت املساحة في 
الغرفة الّصّفّية، اطلب منهم القيام من مقاعدهم واالقتراب ملشاهدة املواّد. أّما إذا لم 

تتوافرْ، فاطلب منهم أن يأتوا على شكل مجموعات مكّونة من سّتة أو سبعة أزواج 
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ملاذا تعّد عملّية طرح األسئلة عملّية مهّمة؟
تعّد عملّية طرح األسئلة طريقًة محّفزًة ومثيرًة للهتمام، تهدف إلى إشراك الّطلبة في 

مناقشة موضوعات جديدة وتقييم تعّلمهم، وفي دراسة حديثة ُسئل بعض املعّلمني حديثي 
ا؟ كان الّسبب الّرئيس برأيهم ما يلي:  العهد بالّتعليم: ملاذا تُعّد األسئلة مهّمة جدًّ

لكن، تُظهر الّدراسات الّتي أُجريت في العديد من الغرف الّصّفّية أّن بعض املعّلمني ينسون 
هذا الّسبب! حّللت إحدى الّدراسات أكثر من ألف سؤال متّ طرحه في  مجموعة من صفوف 

املرحلة اإلعدادّية في إحدى املدارس الواقعة في بلدة صغيرة، درس الباحثون في البداية الفئة 
َهْت إليهم األسئلة، فخلصوا إلى أّن 12% من األسئلة ُطرحت على مجموعات من  الّتي ُوجِّ
الّطلبة، و22% ُوّجهت للّصّف بأكمله، و٦٦% منها ُوّجهت للّطلبة بشكٍل فردّي. وهذا يبنّي 
أّن املعّلم كان يرّكز في أسئلته على الّطالب بشكل فردّي، وليس على اجملموعات، وفي هذا 

ما يشير إلى ضرورة التفات املعّلم ألسئلته وأنواعها، وإيفائها حّقها من العناية واالهتمام، 
خاّصة في املرحلتني  املتوّسطة والّثانوّية، حيث تختلف الفئات العمرّية، ويطلب حينئذ من 

املعّلم أن يتوّخى الّدّقة فيها، ويراعي اختلف القدرات وطبيعة املواّد واملفاهيم.
كما درس الباحثون أنواع األسئلة املطروحة، فوجدوا أّن:

•  5٧% من األسئلة كان إداريًّا، أي: هل أحضر كّل منكم معجمه اخلاّص به؟
•  ٣5%  من األسئلة كان متعّلًقا بحقائق أو معلومات أو بيانات، مثال: ما هي أحرف 

الّزيادة؟ 

كّل مّرة، وبعد عودة الّطلبة إلى مقاعدهم، اطلب منهم كتابة بعض األسئلة عن املواّد 
الّتي شاهدوها، ثّم أكمل بعدئٍذ سير احلّصة كما فعلت رميا في دراسة احلالة الّسابقة 

بكتابة بعض أسئلة الّطلبة على الّلوح والعمل معهم إلعادة صياغة األسئلة 
وتصنيفها إلى فئات. 

أجب عن األسئلة الّتي ميكن اإلجابة عنها مباشرة مع الّصّف بأكمله، ثم ناقش 
الّطلبة باحتماالت اإلجابة عن األسئلة األخرى، ودّون أفكارهم، ثّم أخبرهم أّنهم 

سيحاولون اإلجابة عن هذه األسئلة في احلّصة القادمة، واطلب منهم إحضار بعض 
الكتب املتوافرة لديهم، والّتي قد تساعدهم في اإلجابة عن بعض األسئلة.

استخدم دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج لتدوين مجريات الّدرس، ورّكز على كيفّية 
تفاعل الّطلبة داخل احلّصة، ونوعّية األسئلة الّتي طرحوها، والّتعّلم الّذي نتج عن هذا 

الّنشاط، وفّكر أيًضا بكيفّية تطبيق هذا الّنشاط مّرة أخرى، وتطويره بطريقة أكثر 
فاعلّية، ودّون أيًضا في دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج كيف ستجيب عن األسئلة 

األخرى مع طلبة صّفك في احلّصة القادمة.

ملعرفة خبرات الّطلبة الّسابقة عن املوضوع ومدى فهمهم إّياه
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•  ٨% من األسئلة كان من مستويات الّتفكير العليا الّتي تتطّلب الّتفكير العميق من 
الّطلبة،  مثال: ملاذا ال تخلو اجلملة بنوعيها- اسمّية كانت أو فعلّية- من اسم؟

في هذه الدراسة البحثّية، يطرح املعلمون أسئلة عّدة، ولكن عددًا قليًل منها يسهم في 
انخراط الّطلبة في عملّية تعّلمهم ومشاركتهم.

يبحث الّنشاط اآلتي في نّص )سيناريو( خاّص مبجريات حّصة صّفّية، ومن ثّم يوّجهك لتحليل 
أنواع األسئلة الّتي طرحها املعّلم في احلّصة، حيث سيساعدك ذلك على فهم األنواع 

اخملتلفة لألسئلة، ومعرفتها.

نشاط )2٦(

اقرأ النص اآلتي، وأجب عن األسئلة أدناه في دفتر امللحظات اخلاص بالبرنامج:
•  هل ميكنك استخراج مثال على سؤال إدارّي؟

•  هل يوجد أمثلة على أسئلة تعّد أوامر بحتة؟
•  أجتد أسئلة مفتاحّية في هذا الّنّص؟ ما فائدتها؟ وهل أحسن املعّلم توظيفها؟

الّنّص
املعّلم: الّسلم عليكم. سنشاهد اآلن )فيلما( بعنوان: »سحر البتراء«، رجاء، ضعوا 
أقلمكم على الّطاولة، أرجو أن ترّكزوا كثيرا في املاّدة الصوتية املرافقة للّصور، وأن 

تُبدوا اهتماًما باملوسيقى التكوينية، وعليكم أن تتبّينوا املوصوفات والعناصر الّتي رّكز 
عليها )الفيلم(، تلك الّتي يبدو من العنوان أّنها جعلت من البتراء مدينة ساحرة.

املعّلم: علم رّكز )الفيلم( في وصفه البتراء؟ هل ميكنك أن جتيب عن هذا السؤال يا 
أحمد؟

أحمد: رّكز )الفيلم( على جمال طبيعتها، وآثارها.
املعّلم: أحسنت يا أحمد!

سمير: رّكز على وصف القلعة.
املعّلم: جّيد، علم ركز )الفيلم( في وصف القلعة. 
وسيم: على ضخامة احلجارة، وعلى علّوها، وقّوتها.

املعّلم: لعّلكم الحظتم أّن هناك مقاِطَع من )الفيلم(، يتوّقف فيها الكلم، وتبقى 
املوسيقى فحسب. هل كانت مرافقة املوسيقى موّفقة؟ ما رأيك يا منير؟

منير: نعم.
املعّلم: تخّيل أّنك شاهدت )فيلم( "سحر البتراء" من دون املوسيقى املرفقة معه؟ هل 

ُكْنَت ستتأّثر الّتأثر نفسه؟ جلل.
جلل: ال طبًعا، فاملوسيقى أضفت عليه َمْسَحًة جمالّية، وجعلتني أكثر إحساًسا 

وأعمق نظرًة.    
املعّلم: ما رأيكم باآلالت املوسيقّية التكوينية، وهي هنا كما سمعتم معتمدة أساًسا 

على الكمان؟ أيكون آلالت أخرى الّتأثير نفسه، فيما لو اقتصرت على العود والّناي 
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فحسب؟ ماجدة. 
ماجدة: ال، طبًعا، كان سيتغّير... أساًسا لقد الحظت تغّير املوسيقى عند االنتقال من 

وصف الّسهول إلى وصف القلعة.
املعّلم: أحسنت، يا ماجدة، ما الّذي تغّير في هذا املقطع؟ 

جمال: أصبحت املوسيقى أقوى، وكأّن الّصوت صار أضخم.  
املعّلم: ما علقة ذلك بالقلعة؟ 

جنوى: للّداللة إلى قّوة القلعة.
املعّلم: أحسنتم جميًعا يا أحّبائي، واآلن سنقوم بتجربة أخرى، سنستمع خللها 
إلى املوسيقى فحسب، وعلى كّل طالب أن يكتب أمامه الكلمات أو الّصور الّتي 

يستحضرها، وإن أردمت إغماض أعينكم، فافعلوا ذلك، وتخّيلوا أّنكم تصّممون ملصًقا 
ملدينة البتراء، وهو ما سنقوم به الحًقا.

دّون إجاباتك في دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج، وتذكر أنك ميكن أن تناقش ما تدونه 
مع زملئك ومع اخملتصني التربويني. 

تعليق
أرجو أن يكون هذا الّتمرين قد ساعدك على حتديد األنواع اخملتلفة لألسئلة الّتي يطرحها 
املعّلم في الّصّف، ومن خلل حتليلك لهذا الّدرس تكون قد الحظت أنواع األسئلة وإيحاء 

العبارات الّتي استخدمها املعّلم.

فّكر في دروس اللغة العربية التي تنفذها واألسئلة التي تطرحها، هل تستخدم أنواع 
األسئلة اخملتلفة بصورة متوازنة؟هل تركز على األسئلة اإلدارية أكثر من األسئلة اخلاصة 

مبحتوى املادة؟ 
سيساعدك هذا الّتمرين على تنفيذ الّنشاط القادم الّذي يطلب منك حتديد أنواع األسئلة 

الّتي تستخدمها في غرفتك الّصّفّية، والّتفكير بتحقيق الّتوازن بني أنواع األسئلة 
الّتنظيمّية واإلدارّية كاّفة، واألسئلة األخرى الّتي حتّفز الّتفكير.

ْذ هذا الّنشاط مع أحد زملئك، وتشارَْك معه في اخلبرات بعد تنفيذكما لزيارتني تبادّلّيتني  نفِّ
بينكما.
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توجِيه أسئلة مختلفة األنواع واملستويات، طريقة محفزة ومثيرة الهتمام الطلبة.

نشاط )27(

في هذا الّنشاط، حتتاج لدعوة أحد زملئك مللحظة جزء من حّصتك أو كّلها. قّدم 
لزميلك منوذًجا كالّنموذج املرفق، وتأّكد أّنه على علم بأنواع األسئلة الّثلثة، ويستطيع 

الّتمييز بينها بسهولة، ثّم اطلب منه إحصاء أنواع األسئلة الّتي تطرحها في أثناء 
تقدميك للحّصة.

وفي نهاية احلّصة، ناقش مع زميلك نسبة األسئلة الّتي طرحَتها على الّطلبة من 
كّل فئة، هل أنت راٍض عن هذا الّتوزيع؟ هل طرحت عددًا كافًيا من أسئلة مستويات 

الّتفكير العليا؟ إن كنت ترى أّن حتقيق الّتوازن بني أنواِع األسئلة يحتاج لتعديل، فبرأيك، 
ماذا تستطيع أن تفعل لتحسني ذلك؟ ما كان انطباُع زميلك عن احلّصة؟

كّرر الّنشاط نفسه مع زميلك، ولكن مع تبادل األدوار هذه املرة، ثّم تباحثا في مجريات 
احلّصة، وناقشا كيف وّظف كلٌّ منكما أسلوب طرح األسئلة في الّتعليم داخل الغرفة 

الّصّفّية.

جدول: إحصاء أنواع األسئلة

أسئلة املعلوماتاألسئلة اإلدارّية
أسئلة مستويات الّتفكير 

العليا
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األسئلة املغلقة واألسئلة املفتوحة
هناك طريقة أخرى ميكن استخدامها للّتمييز بني أنواع األسئلة الّتي يطرحها املعّلم في 

الغرفة الّصّفّية، وتتمّثل بتصنيفها إلى أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة.

تَُعرَُّف األسئلة املغلقة بأّنها محدودة اإلجابة، فغالًبا ما تكون اإلجابة عليها بـ»نعم« أو »ال«، 
أو بجملة بسيطة تدّل على حقيقة أو معلومة معّينة. وتستخدم هذه األسئلة لتوجيه 

احلوار، بحيث نحصل على معلومات محّددة، أو  نثبت حقائق معّينة. وبشكل عاّم، إّنها حتمل 
على األغلب إجابة واحدة فحسب، مثال: »كم نوًعا اجلملة في الّلغة العربّية؟«.

حتّفز األسئلة املفتوحة عددًا من اإلجابات اخملتلفة، مثال: »لَِم حُتذف الّنون في املثّنى وجمع 
املذّكر الّسالم عند اإلضافة؟« أو »ملاذا ال تخلو جملة من اسم في العربّية؟«، أو »ملاذا ال 

ننظر إلى حركة الهمزة املتطّرفة، عند كتابتها، ونكتفي باالستجابة إلى حركة ما قبلها 
فحسب؟«... إّن مثل هذه األسئلة يحّث الّطلبة على الّتفكير باملفاهيم أو القضايا الّتي 

أثارتْها األسئلة، ويتوّقع أن تكون اإلجابة عنها بأجوبة مختلفة. إّن األسئلة املفتوحة الّتي 
يتّم اختيارها بعناية، تشبه إلى حّد كبير أسئلة مستويات الّتفكير العليا، حيث إّن كليهما 

يشّجع على الّتفكير العميق لدى الّطلبة. 

هذا مثال آخر: أحضر وسام إلى غرفته الّصّفّية صورة، وطلب من الّطلبة أن يتأّملوها، ويكتبوا 
ماذا ميكن أن يكون األسلوب الّتعبيري الّذي يستخدمه صاحب الّصورة. كانت الّصورة متّثل 

وجه شخص ينظر إلى أعلى، ويضع كّفيه حول فمه محاواًل تركيز األصوات الّتي تنطلق من 
فمه. لم يكن مكتوبًا على الّلوحة أيُّ كلم، تعابير الوجه غير واضحة الّداللة، أهي تعابير 
غضب، أم فرح، أم رضا، أم... إلخ؟ هذا الّسؤال يعطي الّطلبة مساحة مناسبة الكتشاف 

أفكار متنّوعة، ومفاهيم مختلفة عن الّصورة، كما يتعّرف املعّلم من خللها أشكاَل الّروابط 
الّتي استخدمها الّطلبة في أثناء حتليلهم للّصورة، ممّا يساعدهم على االنتقال إلى املرحلة 

اآلتية من الّدرس بدّقة أكبر. 

يّتفق الباحثون أّن األسئلة املفتوحة تعّزز تعّلم الّطلبة أكثر من األسئلة املغلقة، ذلك بأّنها 
متّكنهم من اكتشاف أفكارهم، والّتعمق فيها، واالستماع إلى وجهات نظر زملئهم، وتبادل 
األفكار معهم، وعليك أن تنتبه لنسبة استخدام األسئلة املفتوحة واألسئلة املغلقة داخل 

الغرفة الّصّفّية، حيث إّن بعض الّدراسات أشارت إلى أّن املعّلمني يجدون طرح األسئلة 
املغلقة أسهل، ولكن، وفي الواقع، فإّن أغلب األسئلة املفتوحة لها أثر أكبر وأشمل على 

تعّلم الّطلبة، ألّنها تستثير الّتفكير وحتّفز اإلبداع.



2٦

األسئلة املفتوحة األسئلة املغلقة

األسئلة املفاهيمّية واألسئلة الّتجريبّية وأسئلة الِقَيِم
تصّنف األسئلة بطريقة أخرى إلى أسئلة مفاهيمّية وأسئلة جتريبّية وأسئلة الِقَيم.

توّظف األسئلة املفاهيمّية في الّنشاطات الّتصنيفّية، كأْن يطلب املعّلم من الّطلبة قراءة 
فقرة، وتصنيف األفعال فيها إلى مجرد ومزيد، أو إلى الزم ومتعّد... 

ا ما بني أيدي طالباتها في الّصّف الّثامن، وطلبت منهن  كأن تقوم معلمة قد وََضَعت نصًّ
الّتمّعن بقراءته وفهمه، واستخلص أساليب الّطلب الّتي جاءت في هذا الّنص، وتصنيفها 
بحسب نوعها )أمر- متّن- ترّج- حتضيض– استفهام- نهي(. صّنفت الّطالبات األساليب إلى 
أنواعها، وُعْدَن إلى مصّورة أخرى وّزعتها عليهّن مجّددًا، للّتحّقق من صّحة عملهّن. تطرح 

املعّلمة بعد ذلك أسئلة عن الّتصنيف الّذي اعتمدته الّطالبات:
 

•  ما الفرق بني الّتمّني والّترّجي؟   
•  فّكرن في أغراض االستفهام انطلًقا من الّسؤال اآلتي: أتطلْب دائًما تزويَدكّن مبعلومات 

عندما توّجْهن أسئلًة؟
•  كيف يتحّول االستفهام إلى طلب؟

•  أتعرْفن أحرف حتضيض أخرى غير هّل؟

وبذلك تستطيع املعلمة تطوير األفكار املفاهيمّية للّدرس، فمن خلل متّعن الّطالبات 
بالّتصنيف الّذي وََضْعَنُه فيما يتعّلق بهذه األفكار املفاهيمّية، بدأْن يتذّوْقن الّلغة بطريقة ألذَّ 

وأعمق، ممّا لو شرحت لهّن طريقة تصنيف أساليب الّطلب إلى فئات مباشرٍة. 

أّما األسئلة الّتجريبّية، فتنطوي على امللحظة واستدعاء احلقائق والّتجربة أحيانًا. الحظ 
الباحثون كيف رّتب املعّلمون األسئلة الّتجريبّية ملساعدة الّطلبة على ملحظة الّنتائج، 
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وتخمينها، وربط بعض احلقائق ببعضها اآلخر.

•  مثل أن تقوم معلمة بتطبيق فكرة األسئلة الّتجريبّية، فوضعت أمام طالباتها أفعااًل، 
وكانت قد عّرفتهن أّن من علمات الفعل املاضي قبوله تاء الّضمير أو تاء الّتأنيث، )َت، ُت، 
ِت( و)ْت(، وطلبْت منهن أن يجّربن إحلاق إحدى الّتاءات بآخر األفعال املوضوعة بني أيديهم 

لتمييز املاضي من املضارع. 
املعّلمة: سمير، أمامك الفعل األول )يتهافُت(، ِبَ ينتهي هذا الفعل؟ وما حركة آخره؟  

سمير: بتاء، وحركتها الّضّمة.  
املعّلمة: جّرب إدخال تاء ضمير الّرفع املتحّرك على آخره: )َت، ُت، ِت(.  

سمير: ال ميكننا ذلك.  
وهكذا، حّتى متّكن الّطلبة من متييز املاضي عن املضارع مبثل هذه اخلصيصة.   

•  أو أن تستخدم معّلمة الّلغة العربّية للّصّف الّثامن، األسئلَة الّتجريبّية على درس 
اجملّرد واملزيد، لتكتشف الّطالبات أحرف الّزيادة الّتي ميكن أن تزاد على اجلذر املوضوع بني 

أيديهّن، واالحتكام إلى دالالت األوزان: )فاعل( للمشاركة، )استفعل( للطلب والّظن...، 
)تفّعل( للستجابة أو املطاوعة... 

ترتبط أسئلة الِقَيِم بالقيم الّتي تبحثها مع طلبتك من خلل شرحك ملوضوع الّدرس، وجتدها 
مفيدًة عند مناقشتك ملوضوعات مثل حقوق اإلنسان أو احلفاظ على البيئة، مثال: قد يثير 
املعّلم هذه األسئلة مثًل: »كيف ميكن لألديب، وهو ابن بيئته، أن يؤّثر على اجملتمع؟« وما دور 

األديب جتاه بعض القضايا اإلنسانّية؟ إّن أّي جانب من املنهاج الّدراسّي يتحّدث عن احلقوق وعن 
الّظلم أو حّتى يطرح وجهات نظر مختلفة يقع حتت فئة أسئلة الِقَيِم. هنا، يجب على املعّلم 

الّتفريُق بني احلقائق والبراهني واآلراء. إّن مثل هذا الّنوع من األسئلة يسمح للّطلبة بتكوين 
آرائهم اخلاّصة عن موضوع ما، والّتفكير به واستيعابه. 

إّن الّطرائق اخملتلفة لتصنيف األسئلة الّتي متّت مناقشتها في هذه الوحدة، توضح كيف 
تعّزز بعُض أنواع األسئلة الّتعّلم أكثر من غيرها، ومن املؤّكد أّن أنواع األسئلة جميعها تفيد 
العملّية الّتعّلمّية، لكّن األسئلة الّتي تستحّث تفكير الّطلبة )وليس األسئلة الّتي تعتمد 

على تذّكر املعلومات، وحفظها( يجب أن تظهر بوضوح في استراتيجّيات طرح األسئلة الّتي 
يّتبعها املعّلم. ليس هناك حاجة ألن يبقى تصنيف األسئلة هذا في ذهنك كّل يوم! ولكّنك 

َع من استخدامك  حتتاج إليه لتطوير منهجّية فاعلة لطرح األسئلة في حّصتك، لتوسِّ
لألسئلة األكثر صعوبًة، من أجل مساعدة الّطلبة على الّتقّدم والّتطّور في العملّية 

الّتعّلمّية.  

جتد أدناه خّطة لدرس تشتمل على أسئلة عّدة، ويليه نشاط تقييم يرتبط بالّدرس. اقرأ 
اخلّطة بتمّعن، ومن خلل قراءتك، تتبَِّع األسئلة اخملتلفة الّتي سيوّظفها املعّلم.

خّطة الّدرس 

نشاط )2٨(
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األهداف الّتعليمّية
يتوّقع في نهاية هذه احلّصة أن يصبح الّطالب قادرًا على:

•  الّتمييزِ بني الّصحيح واملعتّل من احلروف.
•  تعرُِّف مفهوِم تقديرِ احلركاِت، ما معنى للّثقل؟ ما معنى للّتعّذر؟

ر على الياء والواو واأللف.  •  حتديد احلركات التي تَُقدَّ
•  إعراب مفردات معتّلة اآلخر.

الّصّف: الّسابع أساسي
املادة: لغة عربّية

املصادر: ورقة عمل واحدةاملوضوع: تقدير احلركات اإلعرابّية للّثقل وللّتعّذر.

معلومات الّتخصص الّلزمة للمعّلم
إّن الّلغة- أّية لغة- أصوات، وهذه األصوات إّما محركة أو ساكنة، ومنها ما هو صحيٌح أو 

، وعند إعرابنا  . وأحرف العّلة هي: ا- و- ي. وقد يكون أيُّ حرف من حروف الكلمة معتلًّ معتلٌّ
الكلمات ننظر احلركة اإلعرابّية على آخر حرف فيها، وتظهر احلركات اإلعرابّية على احلروف 

، والفتحة تظهر على الواو والياء. فإذا كانت الكلمة تنتهي بأحد  الّصحيحة بشكٍل عامٍّ
رُ على األلف لتعّذر الّنطق  أحرف العّلة، فيلزم عندها أن ندّقق الّنظر، فاحلركات الّثلث تَُقدَّ

بها مع أّي حركة، ذلك بأّن األلف حرف مدٍّ وساكنٌة دائًما، في حني إّن حرف العّلة إذا كان )واوًا(، 
فتقّدر عليه الّضمة فحسب، لثقل الّنطق بها، بينما تقّدر الّضمة والكسرة على الياء لثقل 

الّنطق بالياء معهما. 

1.  املقّدمة: الّتخطيط جللسة نقاش مع طلبة الّصّف يستند إلى طرح مجموعة من 
     األسئلة

•  في أّي نوع من أنواع الكلمة ميكن لنا أن جند حرف/ أحرف عّلة؟
•  حركة آخر حرف في الكلمة إّما أن تكون ثابتة أو متغّيرة. فماذا تسّمي الكلمة التي ال 

تتغّير حركة آخرها؟ وتلك التي تتغّير حركة آخرها؟ 
دَ حركة اإلعراب؟ •  إلى أّي حرف من الكلمة يجب علينا أن ننظر لنحدِّ

•  ما الذي يجلب احلركة على آخر حرف في الكلمة املعربة؟
•  هل تظهر دائًما احلركُة اإلعرابّيُة على آخر الكلمة؟ 

•  ما الّذي ميكن أن مينع ظهور حركة اإلعراب؟

2.   رسم خريطة ذهنّية ألفكار الّطلبة
بتوظيف األسئلة الّسابقة، سأرسم خريطًة ذهنّيًة مبّسطًة ألفكار الّطلبة على الّلوح في 

أثناء مناقشتهم للموضوع، وأقوم بربط أفكارهم على اخلريطة الّذهنّية، وسأطّور األفكار 
اآلتية خلل جلسة الّنقاش عن األسئلة املطروحة املتعّلقة باحلركات الّظاهرة واملقّدرة 
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واملرتبطة بالّصحيح واملعّتل:

•  أحرف العّلة قد تكون في أّي نوع من أنواع الكلمة )اسم- فعل- حرف(.
•  ال ميكن ظهور أّي حركة على األلف، لتعّذر الّنطق بها مع احلركة.

•  تظهر الفتحة على الواو وعلى الياء خلّفة لفظهما معها.

٣.  العرض
يتوّزع الّطلبة في مجموعات ثلثّية، وتعطي كّل مجموعة كلماٍت من عندها، أو تستخرج 

كلمات من أّي نّص من الّنصوص الّتي حتفل بها الكتب املدرسّية، وتصّنفها إلى صحيح 
ومعتّل، ثّم تصّنف معتّل اآلخر منها بحسب نوع حرف العلة )ا- و- ي(. تتبادل اجملموعات أوراق 

عملها. أدّون الكلمات الّتي استخرجوها على الّلوح في جدول، ونبدأ مبناقشة مترير احلركات 
الّثلث على آخر الكلمة املعتّلة. وفي نهاية الّدرس، أناقش الّطلبة في اإلجابات الّتي اّتفق 

اجلميع على صّحتها.   

٤.   الّتقييم
ماذا تعّلم الّطلبة من هذا الّدرس؟ وكيف أتأّكد من ذلك؟

تستطيع تطبيق خّطة الّدرس هذه مع طلبتك في الغرفة الّصّفّية أو الّتخطيط لدرس آخر 
بطريقة مشابهة، توّظف فيها أسلوب طرح األسئلة. اكتب اخلّطة في دفتر ملحظاتك 

اخلاّص بالبرنامج، وحاول حتديد أنواع األسئلة الّتي توّد طرحها في مراحل مختلفة من الّدرس. 
ل إعداد بعض هذه األسئلة مسبًقا، لتساعدك على بناء أنواع مختلفة من األسئلة في  يُفضَّ

ذهنك قبل دخولك إلى غرفة الّصّف. واعلم أّنه كّلما نّوْعَت في منط األسئلة وتركيبها في 
خلل شرحك للحّصة، استطعت تعديل العملّية الّتعّلمّية وتكييفها بطريقة تلّبي حاجات 

الّطلبة، وهذا يرتبط باالستماع ملا يقوله الّطلبة، والّتفكير باألهداف املرجّوة من الّدرس، مبا 
في ذلك املعارف واملهارات واالجّتاهات الّتي ترغب بتطويرها، وبعد ذلك، اطرح مجموعة متنّوعة 

من األسئلة لتحفيز الّطلبة على الّتفكير بأهدافك  الّتعّلمّية في محاولة لتطويرها.

واآلن، قم بتنفيذ الّدرس في أقرب وقت ممكن، ثّم اكتب تقييمك جملرياته في أسفل اخلّطة 
الّدرسّية حتت العنوانني الّرئيسني اآلتيني:

•  ما األمور الّتي سارت كما أريد في الّدرس؟
•  ما األمور الّتي أوّد تغييرها في املّرة القادمة الّتي سأشرح فيها الّدرس نفسه أو غيره؟

من املهّم أن تتأّمل مدى جناح أساليب طرح األسئلة الّتي طّبقتها في درسك، ما نوع األسئلة 
الّتي وّظفتها؟ هل وّظفت الكثير من األسئلة املفتوحة؟ هل حّفزْت هذه األسئلُة الّطلبَة 

على الّتعّمق في الّتفكير باألفكار الواردة في الّدرس؟ كم مّرة وّظفت أسئلة منّظمة )جّيدة 
البناء( من خلل طرح أسئلة سهلة تساعد على اإلجابة عنها؟ هل يّسر هذا األسلوُب  إيصاَل 

املعلومة إلى الّطلبة في أثناء محاولتهم فهم األفكار الواردة في الّدرس؟

إّن تطوير أساليب طرح األسئلة هو عملّية مستمّرة للمعّلمني جميعهم. تبنّي دراسة احلالة 
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اآلتية محاولة فتحي توظيف طرائق متنّوعة في طرح األسئلة لتقييم الّتعّلم بطريقة ممتعة 
للّطلبة.

دراسة احلالة )22(

يدّرس فتحي البلغة للصف الّتاسع، في مدرسة ذكور دير عمار في الّضّفة الغربّية، وعندما 
وصل إلى درس الّتشبيه، أخذ يفّكر بالّطريقة املناسبة الّتي يقّدم بها هذا املفهوم، عاد إلى 

بعض الكتب املدرسّية األخرى، ليّطلع منها على طريقة تقدمي هذا املفهوم، لعّله يغني 
الّطريقة الّتي اعتاد أن يقّدم بها هذا الّدرس. وبعد االّطلع والّتفكير، اختار اعتماد طريقة 

الّتمثيل ليأمن عدم اخللط بني املشّبه واملشّبه به.

وقد حّدد أهداف احلّصة األولى على الّشكل اآلتي: 

•  حتديد اجلمل الّتي تتضّمن تشبيًها.
•  حتديد أركان جملة الّتشبيه.

•  اكتشاف أثر الّتشبيهات في إيصال األفكار واملفاهيم في الّنّص، وبعث املشاعر.
•  توظيف هذا األسلوب في مواقَف حّية. 

قبل الّشروع بالّدرس، سأل فتحي طلبته عن احلاجة العملّية للّتشبيه الّذي يلجأ إليه 
اإلنساُن؟ مبعًنى آَخرَ، ملاذا نشبِّه شيًئا بشيٍء آَخرَ؟ وما املعايير الّتي نستند إليها عند 

استخدامنا الّتشبيه؟ أميكن تشبيه معلوم لنا مبجهول، أم العكس؟

طلب فتحي من الّطلبة تشبيه أشياء كان يسّميها لهم بأشياء يعطونها من عندهم. 
وبعد أن تأّكد من قدرتهم على اكتشاف العلقة بني املشّبه واملشّبه به، قّسمهم إلى أربع 

مجموعات، مجموعة )املشّبه بهم(، ومجموعة )املشّبهني(، ومجموعة )أداة الّتشبيه(، 
ومجموعة )وجه الّشبه(. كان في كّل مّرة يعطي جملة تشبيهّية، وتختار كلُّ مجموعة ما 
يخّصها منها، واملعّلم في هذا يرشد ويوّجه، ويصّوب إن كان ثّمة حاجٌة. أّما مجموعة أدوات 
الّتشبيه، فلم يكن لها في بعض اجلمل حّصة، ملاذا؟ وما داللة ذلك؟ ناقش فتحي طلبته في 

أدوات الّتشبيه، وطلب منهم تعدادها، ووضع اجلملتني اآلتيتني على الّلوح:

فلن كالقمر- فلن قمر.

وطلب من طلبته الّتأّمل فيهما، وحتديد أركان الّتشبيه في كّل منهما، وطلب منهم ممارسة 
الّتفكير الّتأّملّي قبل اإلجابة عن هذا الّسؤال؟ في أّي اجلملتني جند الّتلزم بني فلن والقمر 

أقوى؟

ومن أجل أن يتأّكد فتحي من استيعاب الّطلبة بشكل أوضح، كان قد أعدَّ جدواًل، جعل 
عناصره أركان أسلوب الّتشبيه: املشّبه، واملشّبه به، وأداة الّتشبيه، ووجه الّشبه، ويطلب فيه 
منهم ملء الفراغ بكلمة يختارونها من أذهانهم، وبهذا الّنشاط، اكتشف أّن هناك طالَبنْي ال 
يزاالن يواجهان صعوبة في إجناز املهّمة، فعمد إلى تخصيص وقت ملساعدتهما بغية الوصول 

بهما إلى مستوى زملئهم.
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تعليق
يعي فتحي أهّمّية األسئلة الّتي تثير الّتفكير عند طلبته. إّن طريقة الّسؤال ال تنفصل عن 

نوع املهارة الّتي بني يدي املعّلم، فبعض املهارات تلئمها أسئلة الِقَيِم، وبعضها اآلخر تلئمه 
األسئلة املفاهيمّية، أو األسئلة الّتجريبّية. وعند الّتحضير للّدرس، اعتادَ فتحي أن يحاوَل 
مه الكتاب.  إخضاَع أيِّ مفهوم بني يديه ألنواع األسئلة الّثلثة، خارًجا عن املألوف الّذي يقدِّ
وهذا ما جتّلى في أمرين على األقّل، عندما سأل طلبته عن الغاية من استخدام الّتشبيه؟ 

وعن أثر حذف أداة الّتشبيه. ومن ثّم، ال يخفى أّن تقسيم الّصّف إلى مجموعات مّكنه من 
إشراك الّطلبة جميعهم، واكتشاف قدرات كّل مجموعة، بل قدرات كّل طالب، ألّن األمثلة 

الّتي كان يقّدمها كانت تدور على طلبة اجملموعة طالًبا طالًبا.

وقد أعّد فتحي جدواًل دّون فيه أسماء طلبة الّصّف من جانب، واإلجابات الّتي يعطونها 
صحيحة عند أّي تقومي، قبليًّا كان أم تكوينياً أم بَْعِديًّا، إضافًة إلى خانة الّتوّقع املرافقة لكّل 

طالب: أي: ماذا يتوّقع من الّطلبة؟ وكان يضع )      ( في املرّبع املقابل السم الّطالب، وكان هذا 
اجلدول يغّطي مساحة زمنّية فصلّية، وكثيرًا ما كان يعود إليه مع الّطالب نفسه، ليرى هذا 

الّطالب تقّدمه بذاته.

فيما بعد، قام فتحي باختبار طلبته اختبارًا شفويًّا، اعتمد فيه أسئلًة مفاهيمّيًة، وأسئلًة 
جتريبّيًة في الوقت نفسه، من مثل: 

•  صهيب، أعطني جملة تشبيهّية تشبِّه فيها الكتاب بالبحر، واذكرْ وجه الّشبه.
•  أحمد، أعطني جملة تشبيهّية تشبه فيها الكتاب بالّطائر، ثم احذف أداة الّتشبيه 

ووجه الّشبه.
•  حامد، هذه جملة فيها تشبيه، أعد قراءتها بعد حذف الّتشبيه، ماذا الحظت؟ ما الّذي 

تغير؟

توظيف طرائق متنّوعة في طرح األسئلة لتقييم الّتعّلم بطريقة ممتعة للّطلبة تساعد في إقبال الطلبة على التعلم.
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حتسني أساليب طرح األسئلة
عهم  ز الّتفكير وتشجِّ إّن الّطلبة يتعّلمون بطريقة أفضل من خلل طرح األسئلة الّتي حتفِّ

عليه، ولكّنها في الوقت نفسه تتناسب مع قدراتهم، وكّلما ازدادت خبرة املعّلم في توظيف 
هذه األساليب واملهارات، تعّمقت مهارته في طرح األسئلة، حيث إّن املعّلمني ذوي اخلبرة 

يجيدون اختيار الّنوع امللئم واملناسب من األسئلة لطلبتهم، أّما بقّية املعّلمني ذوي اخلبرة 
األقّل، فهم بحاجة إلى الّتدّرب والّتفكير بكيفّية طرح األسئلة، وفيما يلي خمس خطوات 

تساعدك على تطوير هذه املهارة:

1- يجب أن يتّم بناء األسئلة بصورة جّيدة بداًل من أن تكون مجّرد دالالت تشير إلى االجّتاه 
الّصحيح، كما أّن الّتركيز املبدئّي في بناء أسئلة محّددة في موضوع معنّي يشّكل نهًجا 

ضروريًّا في عملّية طرح األسئلة الفاعلة.

2- يجب أن يتناسب مستوى األسئلة مع فهم الّطالب أو طلبة الّصّف جميعهم، لذا 
عليك اختيار الّلغة واملصطلحات الّتي يستطيع الّطلبة فهمها. 

٣- يجب توجيه األسئلة لتوسيع تعّلم الّطلبة وضمان مشاركتهم جميًعا فيها، حيث 
أظهرت ّعدة أبحاث أّن املعّلمني الّذين يوّجهون أسئلتهم إلى الّطلبة من مكانهم أمام 

الّصّف، مييلون إلى توجيه األسئلة إلى الّطلبة الّذين يجلسون في منتصف الّصّف، كما 
أظهرت األبحاث أيًضا أّن املعّلمني عندما يختارون الّطلبة الّذين يرفعون أيديهم طلًبا 

لإلجابة بداًل من طرح األسئلة بطريقة عشوائّية على الّطلبة كّلهم، فإّن ذلك سيحّد من 
عدد الّطلبة املشاركني في العملّية الّتعّلمّية.

٤- يجب املباعدة بني طرح األسئلة، وكذلك طرحها ببطء، وقد استحدث باحٌث تربويٌّ ما 
مصطلح »وقت االنتظار«، حيث الحظ هذا الباحث من خلل مشاهدته ألكثر من ثمامنئة  

شريط )فيديو( ملعّلمني داخل غرفهم الّصّفّية، أّنهم يسألون ما بني ثلثة إلى خمسة 
أسئلة في الّدقيقة، وال يتيحون وقًتا لإلجابة عنها سوى ثانية، أو رمّبا أقّل من ذلك، فل يأخذ 
الّطالب وقته للّتفكير في اإلجابة، وإمّنا يطلب املعّلم من طالب آخر اإلجابة أو يعيد صياغة 
الّسؤال. وبعد أن أقنع الباحث املعّلمني بإطالة »وقت االنتظار« ثلث ثواٍن أو أكثر، ليس بعد 
طرح الّسؤال فحسب، بل بعد احلصول على إجابة مبدئّية من الّطالب أيًضا، وجد الباحث 

أّن نوعّية اإلجابات قد حتّسنت حتسًنا ملحوًظا لدى الّطلبة، وأّنهم أصبحوا يجيبون إجابات 
أفضل، وأكثر تفصيًل.

٥- يجب طرح أسئلة سابرة وأسئلة موّجهة، وهي عبارة عن أسئلة للمتابعة، يطرحها 
املعّلم عندما يجيب الّطالب إجابة غير وافية أو غير مناسبة، وتعّد هذه األسئلة من أكثر 
األسئلة أهّمّية، والّتي تطوِّر و»ترفد« استيعاب الّطالب للموضوع، كما تؤّدي دورًا كبيرًا في 

الّتقييم البنائّي لتقّدم تعّلم الّطالب، ومن األمثلة على ذلك:

•  إعادة صياغة الّسؤال باستخدام مصطلحات أبسط.
•  ربط بعض الّنقاط الّرئيسة احملّددة واملوّجهة في املوضوع مع الّسؤال األصلّي.

•  مراجعة املعلومات املشروحة سابًقا، ثّم العودة إلى الّسؤال األصلّي.
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واآلن، إليك بعض األمثلة على األسئلة الّسابرة واألسئلة املوّجهة:

•  أتظهر آثار البيئة االجتماعّية دائًما في الّنتاجات األدبّية؟
•  أعط مثااًل واحًدا عن كل من داللتي اسم الفاعل على املاضي، وعلى املستقبل.

•  اسم الفاعل املضاف يدّل على املاضي، فكيف تفّسر داللته على املستقبل في قولنا 
مثًل: أنا مكافُئ أخيك يوم جناحه؟ هات أمثلًة تطبيقّيًة من عندك.

الكلم إّما خبر أو إنشاء فحسب، ملاذا تعتقد أّن هذا صحيح؟  •
هل هناك وجهة نظر أخرى؟  •

ما األساس الّنظرّي لتلك املقولة؟  •

بصفتك معّلًما، عليك االستماع إلجابات الّطلبة عن األسئلة بتركيز، ألّنك تستطيع حتديد 
مدى استيعابهم للموضوع من خلل إجابتهم، كما يجب أن تتحّرى الّدّقة في اختيارك 

للّنقاط الّتي ستبني عليها األسئلة الّسابرة واألسئلة املوّجهة. 

هناك العديد من األبحاث املتعّلقة بأسلوب طرح األسئلة كما أوضحنا سابًقا، وأنت قد 
تخطئ في بعض األحيان في اختيار أسلوبك في طرح األسئلة، لذا إليك قائمة باألخطاء 

الّشائعة في طرح األسئلة، كما حّددها فريق بحث تربوّي:

طرح الكثير من األسئلة في وقت واحد.  •
طرحك الّسؤال واإلجابة عليه شخصيًّا.  •

طرح األسئلة على مجموعة محّددة من الّطلبة فحسب، مثال: طرح األسئلة على   •
الّطلبة الّذين يرفعون أيديهم لإلجابة.

تسمية طالب ما لتوّجه إليه الّسؤال، فاآلخرون لن يفّكروا في أّي إجابة.  •
طرح سؤال صعب في مرحلة مبكرة من شرح الّدرس.  •

طرح أسئلة ليس لها صلة باملوضوع.  •
طرح نوع واحد من األسئلة في كّل مرة، كاألسئلة املغلقة.  •

طرح األسئلة بلهجة الّتهديد، مثال: الّصراخ عند طرح الّسؤال.  •
عدم إتاحة الوقت الكافي للّطلبة للّتفكير باإلجابة، ثّم تختار من سيجيب؟   •

عدم تصحيح اإلجابات اخلاطئة، أو توظيفها في الّتمّكن من املفهوم.  •
جتاهل بعض إجابات الّطلبة.  •

الفشل في بناء معلومات على اإلجابة.  •
طرح أسئلة ال يستطيع الّطلبة اإلجابة عنها.   •

يرتكب معظم املعّلمني مثل هذه األخطاء في وقت ما! لكّن أثر بعض هذه األخطاء أسوأ من 
غيره، مثال: إّن طرح أسئلة بطريقة الّتهديد قد يحّد من بناء ثقة الّطالب بنفسه. متّ إدراج 

هذه األخطاء الّشائعة لتنبيهك إلى بعض املشكلت املرتبطة بعادات طرح األسئلة.

من أكثر الّتحّديات الّتي يواجهها املعّلم حضورًا، الّتأّكد من حصول الّطلبة كّلهم على 
فرصة للمشاركة واإلسهام في جلسات طرح األسئلة ومناقشتها، وملواجهة هذا الّتحّدي، 
عليك تطوير مهاراتك في طرح األسئلة، والّتخطيط الّدقيق لنوع األسئلة الّتي ستوّظفها، 
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واألوقات املناسبة لطرحها، ويعتمد هذا على املوضوع الّذي ستدّرسه، وعلى الّنتاجات 
املنشودة في نهاية الّدرس أو املوضوع. 

ملّخص
تعّد عملّية طرح األسئلة مهارة واستراتيجّية يجب تطويرها وحتسينها بشكل مستمّر من 

ِقَبِل املعّلمني حّتى ذوي اخلبرة منهم، وال يتأّتى ذلك إال بالّتفكير واملمارسة. كان الفيلسوف 
اليونانّي الّشهير سقراط يعّلم طلبته بتوظيف أسلوب طرح األسئلة! بالّنسبة له، كان 

تطوير هذه املهارة، برأيه، عملّيًة مستمّرًة مدى احلياة.
 

يعّد طرح األسئلة عملّية مهّمًة وضرورّيًة ملساعدتك على حتديد مدى فهم الّطالب ملوضوع 
الّدرس، حيث إّن اعتماد أسلوب الّتقييم البنائّي في الّتعّلم يقّدم للمعّلم فكرة أوضح عن 

كيفّية تعزيز مهارات الّطلبة ومعارفهم. يحّقق معظم الّطلبة األهداف الّتعّلمّية املوضوعة 
ْطَتها لهم، وقد يحتاج البعض اآلخر إلى  من خلل الّنشاطات الّصّفّية واجلماعّية التي خطَّ

دعٍم ومساندٍة فردّيٍة، لذلك يجب على املعّلم أن يكون على معرفة تفصيلّية مبدى فهم كّل 
طالب وتقّدمه، وكذلك الّصّف بأكمله، كما عليه معرفة الوقت الّصحيح للّتدّخل، كأن 
يوّظف أسلوب طرح األسئلة املنّظمة لتقسيم الّتعّلم إلى خطوات يَْسُهُل معها على 

الّطلبة فهمها. يعّد طرح األسئلة ملعرفة مدى فهم الّطلبة نوًعا من أنواع الّتقييم البنائّي، 
ويوّفر لك املعلوماِت الّلزمَة في تخطيطك للخطوات اآلتية في عملّية الّتعّلم للّصّف 

بأكمله، وللّطلبة بشكل فردّي. 

يَُعدُّ الّتخطيط اجلّيد جللسات طرح األسئلة، والّتشارك بأساليب طرح األسئلة مع املعّلمني 
اآلخرين من األمور املهّمة والّضرورّية لسير العملّية الّتعّلمّية، ومن املهّم أيًضا تطويُر هذه 

األساليب، وحتسيُنها بشكٍل مستمرٍّ، واملعّلم ذو اخلبرة يستخدم هذا املنحى لتطّوره املهنّي، 
ويجعله في صميم ممارساته اليومّية.
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الوحدة الّثانّية عشرة: مراقبة ورصد التقدم في تعلم 
الطلبة 

مقّدمة
انصّب تركيزنا في هذا اجملّمع الّتدريبّي على بحث مفهوم الّتقييم وأساليبه وأنواعه وطرائقه. 

ولكن، وقبل أن ننتقل لبحث طرائق مراقبة تقّدم تعّلم الّطلبة ورصده من ِقَبِل املعلِّم، علينا 
أّواًل أن نرى مدى االنسجام والّتكامل بني لوازم جذور  املصطلحات الّتربوّية الّثلثة: )الّتقومي- 

الّتربية- املنهج(، وأن نفهم أّن كلمة "تقييم" أو "assessment" بالّلغة االجنليزّية قد اشتّقت 
من الكلمة الّلتينّية assidere، والّتي تعني "يجلس بجوار"، ممّا يؤّكد لنا أّن فكرة الّتقييم 

تعتمد أساًسا على عدم تهديد الّشخص املقيَّم، والّتأّكد من صّحة املعلومات املتوافرة، وعلى 
أّن الّتقييم ميّثل شراكًة قائمًة على الّتفاهم والّثقة املتبادلة بني املقيِّم والّشخص الّذي 

يُجرى تقييُمُه. فيما يتعّلق بالّطلبة، ال بّد أن تكون العلقة بني عملّيات الّتقييم والّتعليم 
والّتعّلم علقًة إيجابّيًة وليست سلبّيًة، فنحن جميًعا نعي أّن الّطلبة سيحافظون على 
دافعّيتهم إلى انخراطهم في الّتعّلم عندما يلمسون الّتقدم الّذي حّققوه في تعّلمهم، 

ا من عملّيتي  ل مساعدتهم على حتديد الّتقدم الّذي حّققوه ومعرفته جزًءا مهمًّ لذلك تشكِّ
الّتعليم والّتعّلم. وفي هذا اإلطار، يساعد أسلوب الّتقييم املتمركز حول الّطالب على فهم 

الّنجاح الّذي حتّقق في العملّية الّتعليمّية وإدراكه، ويبنّي لهم اخلطوات اآلتية للّتقّدم نحو 
بلوغ أهدافهم وحتقيق قدراتهم، كما يستفيد الّطلبة عندما يكون منحى الّتقييم املّتبع 

ًما ملساعدتهم على فهم ما هو مطلوب منهم،  في املدرسة وفي الغرفة الّصّفّية مصمَّ
ومتكينهم من تتّبع تقّدمهم الّشخصّي نحو حتقيق أهدافهم. 

وعلى املعّلم أن يَِعَي أّن معنى الّتقييم هو "املراقبة الفّعالة لتقّدم تعّلم الّطلبة بأساليب 
متعّددة"، وليس بالّضرورة أن تكون هذه األساليب معّقدة، أو حتتاج إلى وقٍت طويٍل إلجنازها، 

بل األهّم أن يرتبط بعضها ببعض لبناء صورة عّما يستطيع الّطالب إجنازه، وملساعدتك على 
تكييف أساليبك الّتعليمّية مبا يتلءم مع حاجات الّطالب الفردّية.

بالعودة إلى اجلذر ]ق- و- م[، جند الّلوزام اآلتية: 

االستقامة- االنقياد- الّثبات واالستمرار واملواظبة وامللزمة- الّتمسك- الّظهور واإلعلن- 
اعتماد البرهان للّتفريق بني متضاّدين- اإلصلح- احلاجة الّضرورّية وما يلزم الّشيء للقيام به- 

العزم والّتصميم- إصدار حكم في تقدير شيء. 

وتركز اللغة واملعنى االصطلحي للكلمة على تلك املعاني، فبالعودة إلى اجلذور ]ر- ب- ب[، 
و]ر- ب- و[، و]ر- ب- ي[، فنجد الّلوازم اآلتية:

احملافظة على الّشيء ورعايته- إصلح الّشيء- اجلمع والّضم- الّزيادة والّنمّو- االرتفاع والّرقّي- 
الّتواتر واالستمرار- اإلقامة وطول املّدة- الّسيادة- الّرعاية اجلسدّية- التكوينية والعيش مًعا.

أّما جذر ]ن- ه- ج[، ففيه الّلوازم اآلتية: 

الوضوح- االستمرار وطول املّدة- ضرورة وجود منطلٍق وبدايٍة- ضرورة وجود غايٍة وهدٍف.   
أضاءت لنا معاني اجلذور الّسابقة لوزام الّتقييم الّتربوّي الذي موضوعه املنهج، ومنها: 
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اإلصلح، والّرعاية، واالستمرار، والّنمّو... إلخ.

نتاجات الّتطوير املهني للمعّلم
يتوّقع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تكون قد 

تطّورت على:

مهاراتك اخلاّصة بتوظيف نتاجات الّتعّلم الواضحة مع الّطلبة، في ضوء فهمك   •
ملستلزمات الّتقييم. 

مهاراتك في توظيف مجموعة من االستراتيجّيات ملساعدة الّطلبة على تقييم   •
تقّدمهم في الّتعّلم، بناء على أهداف موضوعات املنهاج.

وعيك ومهاراتك في تخصيص سجّلت كتابّية ذات علقة بتقّدم الّطلبة وكيفّية   •
توظيفها. 

تبحث هذه الوحدة في الّطرائق الّلزمة لتسجيل تقّدم الّطلبة في الّتعّلم وتوثيقه، ممّا يتيح 
للمعّلم والّطالب أن يفهما توّقعاتهما من عملّية الّتعّلم والّتقّدم الّذي حتّقق فيها. وانطلًقا 

من ذلك، فإّن االحتفاظ بدليل عن املراحل املهّمة لعمل الّطلبة داخل الغرفة الّصّفّية 
يساعدك في بناء صورة واضحة عن الّطلبة في خلل عملّية تعّلمهم، وفي فهم الّطريقة 

ا من دورة الّتعليم والّتعّلم، ذلك بأّن توافر املعلومات  الّتي يتعّلمون بها، ويعّد ذلك جزًءا مهمًّ
في هذه الّناحّية سيمّكنك من الّتخطيط للمراحل اآلتية من عملّية الّتعليم بسهولة، وعلى 

الّنحو الّذي يضمن تلبية احلاجات الّتعّلمّية الفردّية لكّل طالب.

تختلف أنواع الّسجّلت واألدلة املستخدمة في مراقبة تقّدم تعّلم الّطلبة ورصده حسب 
الّصّفوف واملوضوعات اخملتلفة. سنبحث في هذه الوحدة األنواع اخملتلفة لهذه الّسجّلت 

ومحتوياتها، ولكّن جمع األدّلة املناسبة يتطّلب منك الّتأّكد من املعلومات واملفاهيم التي 
تريد أن يتعّلمها الّطلبة )نتاجات الّتعّلم( وااللتفات إلى الّطريقة التي ستتأّكد من خللها 

من استيعاب الّطلبة لتلك املعلومات واملفاهيم أو رمّبا أكثر من ذلك. 

ومن أجل تنفيذ ذلك، ال بّد أن يكون لدى املعّلمني أّواًل تصّورٌ واضٌح عن نتاجات تعّلم الّطلبة 
في الّصّف، والّتخطيط لكيفّية تقييم تقّدمهم وإجنازاتهم، ولكن هذا ال يعني أن يضطرَّ 

، وعلى األخّص مع املهّمات الكثيرة  املعّلم إلى تقييم كّل طالب من طلبته بشكٍل فرديٍّ
األخرى املطلوبة منه، وإمّنا يعني أن يكون لديه مجموعٌة من االستراتيجّيات اخملتلفة في جمع 

األدّلة لقياس مدى تقّدم الّطلبة في الّتعّلم. وكما ناقشنا سابًقا، فإن الّركيزة األساسّية 
النطلقك هي حتديد نتاجات تعّلم واضحة، وفي دراسة احلالة 2٣ والّنشاط 2٧ في هذه 

الوحدة، سيتبنّي لك كيف أّن حتديد نتاجات تعّلم واضحة، سيمّكنك من جمع أدّلة حلدوث 
الّتعّلم بسهولة.

دراسة احلالة )2٣(
تدّرس منى الّلغة العربّية للّصّف احلادي عشر في ثانوّية اجلليل في بيروت، وهي تدرك أّن 
املعّلم اجلّيد يقوم باإلعداد للمهّمة الّتعليمّية مسبًقا في إطار الّتخطيط للّدرس، بانًيا 
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املفاهيم اجلديدة على ما يعرفه الّطلبة، مستخدًما لذلك االستراتيجّية امللئمة من ضمن 
االستراتيجّيات املتنّوعة الّتي يعرفها. وعندما وصلت إلى درس عصر الّنهضة، عمدت إلى 

حتديد نتاجات الّتعّلم املنشودة من هذا الّدرس، وهي أن يتعّرف الّطلبة الواِقَع الّتاريِخيَّ قبل 
الّنهضة، فهو حقيقة املسّبب واملوجب لها، هذا من جهة، وأن يتعرََّف ملِمَح هذا العصر 

عاّمة من جهٍة أخرى، وال يكتفي باجلانب األدبّي، بل يتعّداه إلى اجلوانب املاثلة في أّي مجتمع 
من مجتمعاتنا، منها اجلانب االجتماعّي، واجلانب الّسياسّي، واجلانب االقتصادّي... لذلك، 

وعند رصد هذه الّنتاجات، عادت إلى كتب علمّية تاريخّية أرَّخت تلك احلقبة من تاريخنا، كما 
استفادت من مراجعتها معّلم ماّدة الّتاريخ.

       
ا تعّرفت من خلله ما يعرفه الّطلبة عن عصر الّنهضة،  في البداية، أجرْت عصًفا ذهنيًّا عامًّ

وكانت تثبت اإلجابات الّتي تتلّقاها من الّطلبة على الّلوح، كيفما اّتفق. ثّم أعادت مع 
م األجوبة إلى ظواهر سياسّية، ثّم اجتماعّية، ثّم  طلبتها تصنيف األجوبة في جدول يقسِّ

اقتصادّية، ثّم ناقشت معهم آثار ذلك على احلركة األدبّية. وكانت قد طلبت من معّلم الّتاريخ 
أن يساعدها على رسم صورة تاريخّية عن األحداث الّتي سبقت عصر الّنهضة، أبرزتْها لهم 

على شكل لوحة مفاهيمّية أو خريطة ذهنّية، عّلقْتها على جدارّية الّصف. بدأت تناقش 
طلبتها في أجوبتهم املبوَّبة، بالعودة إلى اخلريطة الّذهنّية املعّلقة، متعمدًة حتفيزهم على 

االنتباه واالهتمام مبعرفة اجلزئّيات، مستفيدين من الّلوحة املعّلقة أمام أعينهم، وذلك بتوجيه 
الّسؤالني اآلتيني: 

1-  من لديه معلومة لم تُْذَكرْ؟
2-  من عنده تصحيح ملعلومة خاطئة؟

وملّا كانت منى قد قّسمت احملتوى الّتعليمّي جملموعة أفكار، حصرتْها في ثلث، فقد قّسمت 
طلبة صّفها إلى مجموعات، وفق اآلتي: 

1-  مجموعة تتحّدث عن األسباب املوجبة ألّي نهضة.
2-  مجموعة تتحّدث عن أبرز ما ميّيز عصر الّنهضة. 

٣-  مجموعة تتحّدث عن نتائج الّنهضة أدبيًّا.

وحّددت لهم مّدة ربع ساعة تنجز فيها كّل مجموعة مهّمتها. وطلبت من الّطلبة العودة 
إلى مصادر تعليمّية أخرى بدءا من الكتب املدرسّية: )الّلغة العربّية- الّتاريخ...(، وكان ذلك 

مبثابة شكل من أشكال الّتقومي البنائّي.

متّعنت منى في األفكار الّتي كتبها الّطلبة على أوراقهم لكي تتأّكد من استيعابهم 
لبعض جوانب املوضوع، وكانت تزّودهم بالّتغذية الّراجعة املناسبة، وهذا يؤّكد حرصها على 

متابعتها رصد تقّدمهم، وخاّصة في مجال قدراتهم الّتنظيمّية، ودّقة املعلومات احملّصلة، 
وتتمّكن من توظيف هذه األفكار في تخطيطها للّدرس اآلتي. وبعد ذلك، قّررت إعادة أوراق كّل 

مجموعة إلضافة حقائق وأفكار جديدة. 
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تعليق
إّن أبرز ما قامت به منى هو الّربط بني معرفة الّطلبة الّسابقة، ونتاجات تعّلمّية واضحة، 

باستخدام استراتيجّية العصف الّذهني أّواًل، وعمل اجملموعات ثانًيا. لقد اكتشفت من خلل 
الّتقومي القبلّي الّذي أجرتْه املعلوماِت الّتي يعرفها الّطلبة، ثّم توّسعت وتعّمقت في نقاش 

بعض املفاهيم، مستندة مع الّطلبة إلى الّلوحة املفاهيمّية الّتي كانت قد أعّدتْها مسبًقا، 
والعودة إلى مصادر أخرى، وذلك لتحفيز اهتمامهم وإثارة دافعّيتهم. وكانت قد وّظفت 

أشكااًل من الّتقومي الّتكوينّي املستمّر شفويًّا وخّطيًّا، ولم تبخل بتزويدهم بشكٍل متواصٍل 
في خلل عملهم بالّتغذية الّراجعة التي تشّكل خريطة طريق تعّلمّي.  

لقد شّكلت فترة العصف الّذهنّي منطلًقا لتعّلم الّطلبة األّولّي، ومادََّة عرٍض أمام الّطلبة 
والهيئة الّتعليمّية وأولياء األمور.

للوصول إلى صياغة نتاجات تعّلم فّعالة وواضحة، حتتاج إلى تدريب وممارسة، وسيفيدك هذا 
في اعتماد االستراتيجّيات الّلزمة، كما بّينت دراسة احلالة اخلاّصة مبنى.  

حتديد نتاجات تعّلم واضحة هو خريطة طريق للمتعّلمني وتسّهل حصول الّتعّلم.

نشاط )29(

ر بالّطريقة الّتي ستبدأ بها درسك،  ا من الّصفوف الّتي تدّرسها، ثّم فكِّ اخترْ صفًّ
وستعرض من خللها نتاجات الّتعّلم املنشودة في نهاية الّدرس. خّطط لكتابة ثلث 

نقاط توضيحّية للّنتاجات الّتعّلمّية على الّلوح أمام الّطلبة.

ِط اآلن لدرس يساعد طلبتك  بعد أن حّددت الّنتاجات الّتعّلمّية من الّدرس، خطِّ
على حتقيق الّنتاجات احملّددة مسبًقا. فّكر بالّطريقة الّتي ستطلب فيها من الّطلبة 
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تعليق
يشّكل دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج إحدى الوسائل لتسجيل تقّدم الّطلبة في الّتعّلم، 

فهو دفتر خاّص بك، ويساعدك على الّتخطيط بكفاءة وفاعلّية لتلبية احلاجات الّتعّلمّية 
لصّفك، والّتفكير في أساليبك الّتعليمّية وممارساتك في الّصّف. ولكن، كيف ميكن مساندة 
طلبتك في تعّلمهم بطريقة فّعالة جتعلهم يستوعبون دورهم الّتعّلمّي، ويوّظفون قدراتهم 

الكامنة؟

إعطاء توجيهات واضحة وإتاحة فرصة للّتدرّب، يحّقق الهدف، ويحدث فرحة ورضا عن الذّات.

تسجيل أفكارهم، سواء بشكل فردّي أو ضمن مجموعات، وفّكر أيًضا بالّطريقة الّتي 
ف فيها أفكارَ الّطلبة بحيث تساعدك أنت وطلبتك على تقييم استيعابهم  ستوظِّ

وتعّلمهم في نهاية الّدرس. 

ْط ملناقشة طلبتك في كيفّية متّكنهم من حتقيق األهداف  بعد شرح الّدرس، خطِّ
املنشودة من الّدرس، ثّم اسألهم كيف توّصلوا إلى ذلك؟ وال تنَس أن تسّجل ملحظاتك 

عن إجابات الّطلبة. 

ل الّنتاجات وإجابات الّطلبة عن أسئلتك في دفتر ملحظاتك اخلاّص بالبرنامج،  سجِّ
وقّيم بإيجاز كيف ساعدك حتديد الّنتاجات الّتعّلمّية على تركيز انتباه الّطلبة على 

املفاهيم واملعلومات الّتي عليهم أن يتعّلموها. وَِصْف أيًضا كيف سار الّنقاش بينك 
ل املهارات واملفاهيم الّتي تعّلموها من وجهة نظرك، واألسلوب  وبني الّطلبة، ثّم سجِّ

الّذي اّتَبْعَتُه ملعرفة ذلك، وأخيرًا تأّمل مليًّا في انعكاس حتديدك لنتاجات تعّلمّية 
واضحة على تقييمك مِلا َفِهَمُه الّطلبة وما لم يفهموه في نهاية الّدرس. 
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العلمةاسم الّطالب
ملحظات املعلومات الّتأسيسّية الّسابقة: األداء- القدرات- الّتطّور 

)أخرى( 

طرائق مراقبة تقّدم تعّلم الّطلبة ورصده
من الّضرورّي أن يحظى املعّلمون بنظام راسخ ملراقبة تطّور تعّلم الّطلبة ورصده حّتى 

يتمّكنوا من حتديد مواطن القّوة لدى الّطلبة، وحتديد اجلوانب الّتي ما زالْت حتتاج ملساندة. 
وللقيام بذلك بفاعلّية، عليك أن تعرف بدّقة طرائق متعّددة جلمع األدّلة عن تقّدم الّطلبة في 

تعّلمهم ومتتلك املهارة الستخدامها.

يعتمد معظم املعّلمني على دفتر العلمات لرصد الّتقدم الّذي يحّققه الّطلبة ومراقبته، 
لكّن هذا الّدفتر ال يوّفر معلوماٍت كافيًة لتخطيط اخلطوات اآلتية املناسبة في العملّية 

الّتعليمّية، وال مينح الّطلبة فرصة للّتفكير بإجنازاتهم أو بطرائق تعّلمهم في املواقف واحلاالت 
اخملتلفة، فيما يوّفر دفتر العلمات املزّود مبكان لتسجيل امللحظات والّتعليقات عن كّل طالب 
دليًل على تقّدم الّتعّلم، ولكن بشكل محدود أيًضا، إذ ال ميّكن الّطالب من فهم مدى تقّدمه 

في الّتعّلم، ولكّنه ال يعينه على كيفّية تطوير نفسه خلل عملّية الّتعّلم.

إّن اّتباع منحى أكثر شمولّية، تُبنى من خلله صورة عن الّطلبة خلل تعّلمهم، وعن إجنازاتهم 
مع مرور الوقت، يستفيد منه املعّلمون والّطلبة في مناقشة بعضهم بعًضا عن تقّدم تعّلم 
الّطلبة وإجنازاتهم، فقد يلحظ املعّلم مثًل أّن أحد الّطلبة يكّرر األخطاء نفسها في اإلعراب، 

فهو ال ميّيز بني اسم وفعل، لذلك، يوضح له املعّلم عندئٍذ خطوات اإلعراب، بعد أن يزّوده 
باملعلومات الّتأسيسّية الّلزمة عن أنواع الكلمة، واحملّكات املعيارّية املمّيزة لكّل نوع، ويقّدم 
له توجيهاٍت تساعده على إجراء اإلعراب بسهولٍة ويسٍر. ولوال تلك املعلومات الّتي جمعها 
املعّلم عن تعّلم الّطالب مع مرور الوقت، ملا متّكن هذا املعّلم من حّل مشكلة هذا الّطالب. 

رْ أّن الّطلبة عندما يخطئون بشكل مستمرٍّ سيفقدون دافعّيتهم للتعّلم، وسيكرهون  وتذكَّ
املوضوع، ورمّبا العملّية الّتعّلمّية برّمتها أحيانًا. 

هناك مجموعة متعّددة من الّطرائق جلمع األدّلة. ويشير اآلتي إلى أدوات تقييم أعمال الّطلبة: 

اسم الّطالب
يعرف أّن املبتدأ 

كلمة واحدة، وال 
يكون جملة

يعرف أّن حكم 
املبتدأ الّرفع، 

ويعرف علمات 
رفع األسماء كّلها

يعرف  أّن حكم 
اخلبر الّرفع، ويحّدد 

أنواعه

يعرب اجلملة 
الواقعة خبرًا 

للمبتدأ

أداة )أ(

أداة )ب(
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علمات الّصّف الّسابع أساسي في ماّدة  الّلغة العربّية للفصل الدراسّي

موضوعه:االختبار وتاريخه:
الّتمرين 

الّثاني
موضوعه:

الواجبات 
املنزلّية

101020العلمة القصوى

5٤9عبد الّل

٧٦1٤راما

9101٧حسني

9٨1٦محمد

2٣0سميرة

وميكن للمعّلم أن يعّد بطاقة تقومي عمل جماعّي، أو بطاقة يرصد فيها نتائج لقاءات فردّية أو 
ثنائّية...  

بََحَثِت الوحداُت الّسابقُة في هذا اجملّمع الّتدريبي )الّثالّث( األفكار املرتبطة بتقييم املعّلم 
والّتقييم الّذاتّي وتقييم األقران كونه جزًءا من عملّيتي الّتعليم والّتعّلم. وتبحث هذه الوحدة 

في أنواع الّسجلت واألدّلة الّتي ميكنك جمعها لتجهيز ملفٍّ لكّل طالب من طلبتك وبناء 
صورة عنهم جميًعا. تأّمل الّنموذجني اآلتيني )د( و)هـ(، وهما من أعمال املعّلَمنْي محّمد ومنير 
من مدرسة مملكة البحرين في غّزة، وفّكر في املعلومات الّتي ميكن استخراجها من كّل منوذج 

لتخطيط اخلطوات اآلتية فيما يتعلق بتعّلم هؤالء الّطلبة.

أداة )ج( بطاقة تقومي ذاتّي، تتوّسع بنودها وفق املوضوع

في طور الّتحّققغير محّققمحّققاملهارة الّتعبيرّية اخلطّية

أقرأ املعطى بهدوء، وأحّدد املطلوب منه 
بدّقة.

أضع تصميًما أراعي فيه املطلوب.

أحّدد األفكار الّرئيسة، وأختار لها جمًل 
مناسبًة.

أكتب بخّط واضح، وألتزم علمات 
الّترقيم، ونظام الفقر.



٤2

علمات الّصّف الّسابع أساسي في ماّدة الّلغة العربّية للفصل الدراسّي

الّتمرين الّتعليقاالختبار
الّثاني

الواجب الّتعليق
املنزلّي

الّتعليق

     العلمة
القصوى

 اسم
 الطالب

101020

5عبد الّل
يفهم املوضوع 
عاّمة وال يهتّم 

بالّتفاصيل.
٤

ال يحّدد متاًما 
داللة األفعال 

اإلجرائّية.
9

يحتاج إلى املزيد 
من الّتدريب 
والّدعم في 

جلسات خاّصة.

٧راما

بحاجة إلى 
املزيد من 

الّتدقيق في 
املفاهيم 

املتشابهة.

٦

بحاجة إلى 
تدريب للعتماد 

على الّصفات 
املمّيزة 

وتوظيفها.

1٤

بحاجة إلى 
ممارسة الكتابة 

وفق معايير 
الّتقومي الّذاتّي.

9حسني
يفهم املوضوع 

بشكل كامل
10

ممتاز، عليه 
االنتقال إلى 

املرحلة اآلتية.
1٧

محاولة جّيدة، 
أخطاء بسيطة.

٨ممتاز9محّمد
جّيد، هفوات 

بسيطة.
1٦

هفوات بسيطة، 
يحتاج إلى 

مراجعة عمله 
مّرة أخرى.

2سميرة

ال حتسن توظيف 
معلوماتها 

الّسابقة 
وتنطلق منها.

٣

تربكها العقبات 
ولو كانت 
صغيرة أو 
بسيطة.

0
لم تستطع إجناز 

املهّمة، حتتاج 
إلى املساعدة.

أداة )هـ(

كّل ما ميكن استخلصه من الّنموذج )د( هو أّنه جدول يحتوي على علمات الّطلبة الّتي 
سّجلها محّمد بعد تنفيذهم الّنشاطات وتأديتهم املهّمات، ولكّنه ال يقّدم لنا فكرة عن 
مواطن القّوة أو الّضعف لدى الّطلبة حول هذا املوضوع من مبحث الّلغة العربّية. أّما في 

الّنموذج )هـ(، فقد أدرج منيٌر تعليقاٍت وملحظاٍت بجانب علمات الّطلبة توضح قدرات 
الّطلبة أو الّنقاط الّتي يحتاجون فيها إلى مساندة أو إرشاد أو املزيد من الّتدريب، ولذلك، فإّن 

الّنموذج )هـ( يعّد أكثر فائدة للمعّلم في دعم تعّلم الّطلبة جميعهم، ومساندة تقّدمهم 
بصورة أفضل. 

ال يستطيع املعّلم تنفيذ مثل هذا الّتقييم في كّل درس، وال يستطيع االحتفاظ بكّل ورقة 
عمل يقّدمها الّطالب، ولكّنه يستطيع تقسيم الّطلبة إلى مجموعات حسب الّنتاجات 

واإلجنازات الّتي حّققوها، وتسجيل امللحظات اخلاّصة بتقّدم تعّلمهم، إّما في دفتر العلمات، 
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أو دفتر ملحظات آخر. كما ميكن للمعّلم أيًضا االحتفاظ بأوراق العمل التي تعكس تقّدم 
الّطالب، ومن املمكن إشراك الّطالب في عملّية اختيار تلك األوراق. قد تتضّمن مجموعة 

األوراق اخملتارة بعض األعمال الكتابّية والّرسومات أو الّرسومات البيانّية أو حتى الّصور، كما 
يستطيع املعّلم تسجيل بعض امللحظات عن هذه األعمال بحضور الّطالب في بعض 

األحيان، ليبنّي له أهّمّيتها في أّنها مؤّشر على تقّدمه في الّتعّلم، ومن جهة أخرى تعّد هذه 
األعمال فرصة للّتحّدث مع الّطالب عن تقّدمه في الّتعّلم، وحتديد أهداف جديدة واقعّية 

وقابلة للتحقيق، وفتح آفاق تعّلمّية بعيدة املدى، مدعمة مبا يلزم من الّتفّهم واالحترام 
والّتقدير.

املعّلم النّاجح ال يكتفي باّتاه تقوميّي واحد بل يستخدم عّدة سجّلت تقوميّية فرديّة وجماعّية.

تصف دراسة احلالة اآلتية كيف بدأت رنا بإنشاء سجّلها اخلاص، لتعكس من خلله مدى 
تقّدم الّطلبة، ومدى تطّور فهمهم للموضوعات املطروحة.

دراسة احلالة )2٤(
رنا، معّلمة الّلغة العربّية، انتقلت حديًثا إلى مدرسة إناث الّنظيف في األردّن لتدرِّس الّصّف 

الّثامن. وملّا كانت رنا معّلمة ممّيزة واسعة اخلبرة، كان أول شيء عمدت إلى فعله هو إجراء 
اختبار تشخيصّي لبنات الّصّف جميعهّن. لذلك، حّضرت لهّن ورقة عمل، وطلبت منهّن 

تنفيذها مبا ميلْكن من معلومات ترتبط باملعلومات الّتأسيسّية التي بُِنَي عليها منهاج 
الّثامن. وفيما يلي ما سّجلْت من ملحظات: 

باسمة: بحاجة إلى مساندة تعّلم، تشمل املهارات اإلملئّية، وخاصة الّتاء الّطويلة   •
واملربوطة، والهمزة املتوّسطة.

ناديا: املعلومات الّتأسيسّية متوافرة، لكّنها تفتقر الّدّقة في حتديد املطلوب من   •
الّسؤال، وحتديد مدلول كّل فعل إجرائّي.
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وكانت تْطلُِع طالباتها على نتائج جلسات مساندة الّتعّلم هذه، وتريهّن نتائج تقوميها في 
اجللسة، وبدأت الّطالبات يبدين تقّدما، وممّا ساعدهّن على ذلك أّنهّن كّن يريْن امللحظات 
الّتقوميّية الّتي كانت رنا تضعها، ويتلّقنْي تشجيًعا منها. زادت ثقة الّطالبات بأنفسهّن، 

وبدأت تلحظ أّن مشاركتهّن الّصفّية زادت عما كّن عليه أول لقائها بهّن. 

تعليق
إّن جلسات مساندة الّتعّلم هذه، ما كانت لتنجح لوال مثابرة رنا، ورؤيتها الّتربوّية الّتي كانت 

تتمّتع بها، وهي تقوم على:

االنطلق دائًما ممّا تعرفه الّطالبات، يساعدها في ذلك جدول املهارات الّتأسيسّية الّذي   •
أعّدته، والّذي تعود إليه لتحّدد حاجات الّطالبة. 

وضوح نتاجات الّتعّلم.  •
اعتمادها الّتقومي البنائّي املستمّر بأنواعه كّلها )القبلّي- األثنائّي أو املرحلّي- البعدّي(،   •

الّذي يقّوم مستوى الّطالبة قبل كل موقف تعّلمّي، وخلله، وبعده، وتسجيل 
امللحظات الّتقوميّية، وعدم االكتفاء بالعلمة، وحرصها على جمع األدّلة على تقّدم 

الّطالبات، موثِّقًة كلَّ ما يصدر عن الّطالبة. 
إظهارها للّطالبات تفاؤلها بهّن، وتشجيعها لهّن.   •

منيرة: ال متّيز بني بعض األسماء واألفعال: تغريد- أَْكل- يسيُر )مضارع سار(- يسيٌر )من   •
املاضي يَُسرَ، أي: َسُهَل(.

زينة: لغتها جّيدة، أفكارها إبداعّية، لكّنها ترتبك أحيانًا عند اإلجابة عن الّسؤال، وقد   •
يكون ذلك خوًفا من الفشل، وحرصها على أن تتقن عملها وتقّدمه بأفضل صورة.

بدأت رنا جتمع الّطالبات األربع في وقٍت مقتطٍع من االستراحة، بعد أن حصلت على 
موافقتهّن ملّدة عشر دقائق فحسب، وهي تَُعدُّ كافية إذا ما ُقيَِّد لها االستمرار واملتابعة، 

وكانت قد جّهزت جدواًل باملهارات الّتأسيسّية تعود إليه عند احلاجة، وتضعه بني يدي من 
حتتاج إليه من الّطالبات. وكانت تتبع هذه اجللسات مبلحظات متأل بها بطاقة الّرصد الّداعمة 

للّطالبة، ممّثلة بهذا اجلدول: 

املهارة
)م( 

محّقق

)ط(
في طور 
الّتحقق

)غ(
غير محّقق

ملحظة

باسمة

ناديا

منيرة

زينة
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تطّور مهارات رصد تقّدم تعّلم الّطلبة، وتوثيقها
قد جتد عند تسجيلك للملحظات عن طلبتك أّن ذلك يحتاج منك إلى كتابة تفاصيَل كثيرٍة، 

وأّن هذه الّطريقة تستغرق منك وقًتا طويًل، ولكن بعد أن تزداد خبرتك في العمل بهذه 
الّطريقة، ستجد أّنك تكتب تفاصيل أقّل، وأّن ملحظاتك أصبحت موجزة، ولكّنها معّبرة 
وذات مغزى. فقد كتب أحد املعّلمني- ويدعى رامزًا- في إحدى املّرات وصًفا مطّواًل ومفّصًل 

عن طريقة تلخيص طالب يدعى بشير لنّص أدبّي. وبعد أن أصبح رامز أكثر خبرة، أدرك عند 
قراءته مللحظته عن بشير مّرة أخرى أّنه لو راقب بشيرًا وطريقة تلخيصه الّنّص األدبّي، لكان 

كتب: "بشير كان قادرًا على حتديد املفاصل الّرئيسة من خطوات الّتلخيص". وال شّك أّن 
تسجيل هذه امللحظة أسرع، ولكّن املعّلم لم يكن قادرًا على تسجيل مثل هذه امللحظة 

منذ البداية، ألّنه كان محتاًجا إلى تطوير مهاراته في امللحظة، واالستماع، إلى جانب مهارته 
في الّتلخيص.

يدّرس املعّلمون في العادة أكثر من صّف، ولذلك، من املهّم أن يحتفظوا مبثل هذه امللحظات 
والّسجّلت عن تقّدم الّطلبة في تعّلمهم وتطّورهم، لكي يتمّكنوا من الّتخطيط وفًقا لها. 
وبالّرغم من عدم متّكنك من كتابة ملحظات عن كّل طالب في كّل درس، إاّل أّنه ميكنك جمع 

األدّلة عن بعض الّطلبة في كّل درس. 

يطلب منك في الّنشاط اآلتي اختيار مجموعة من الّطلبة وجمع األدّلة عن مدى تقّدمهم 
في الّتعّلم، ممّا مينحك فرصًة للّتمّرس في كتابة امللحظات والّتعليقات كاملثال اآلتي:

نشاط )٣0(

في نهاية األسبوع، تأّمل اجلدول، وفّكرْ في املعلومات املفيدة الّتي َجَمْعَتها عن الّطلبة. 
كيف ميكنك أن توّظف هذه املعلومات في الّتخطيط ملساعدتهم على الّتقدم في 
تعّلمهم؟ إن لم توّفر لك امللحظات الّتي سّجلتها معلوماٍت مفيدًة، فهل ميكنك 

الّتفكير ملاذا حدث ذلك؟ هل حتتاج إلى الّتمّرس أكثر في مراقبة الّطلبة، واالستماع 
إليهم وهم يعملون لتحديد املعلومات الّتي يعرفونها، واملهّمات الّتي يستطيعون 

امللحظاتاسم الّطالب/ الّطالبة

صبا
متّيز محّكات كّل منط تعبيرّي على حدة، لكّنها ترتبك وتفشل 

عندما تتداخل األمناط.

مجد
يحتاج إلى املساعدة في حتديد مفاصل القّصة، خاصة عند 

الّتمييز بني الوضع الّنهائي واحلّل.

أنس

مشاركته الّصفّية ممتازة، وغالًبا أجوبته صحيحة، أّما عند 

االمتحان، فأعتقد أّنه ال يحسن توظيف املعلومات مجتمعة، 

األمر الّذي يجيده في درٍس واحٍد.



٤٦

تنفيذها ومحاولة اكتشاف العوامل املعّوقة؟  ملتفتا إلى عدد الّطلبة في صّفك، كم 
مّرة سّجلت مثل هذه امللحظات عن كّل طالب؟ حّدد لنفسك هدًفا وهو زيادة عدد 

امللحظات الّتي تسّجلها عن كّل صّف تدّرسه في األسبوع الواحد بشكل منطقيٍّ 
قابل للتحقيق حّتى يصل عدد امللحظات إلى ملحظة واحدة حول كّل طالب على 

األقّل.

يعّد ذلك مجّرد بداية لبناء صورة شاملة عن الّطلبة وهم يتعّلمون، وكّلما قمت بهذه 
العملّية بشكل أكبر، ستنعكس فوائدها على أسلوبك في الّتعليم، وستتمّكن من 

تخطيط دروسك بشكٍل أفضل يلّبي حاجات طلبتك، وستحصل على معلومات وفيرة 
تشارك فيها أولياء أمور طلبتك أو زملئك عند تدريس جوانب أخرى من املوضوع. وبناًء 
على جدول حصصك، سيكون تسجيل امللحظات ومراجعتها أسهل في بعض األّيام، 
وقد ال تتمّكن من تسجيل أّي ملحظات في أّيام أخرى، لكن ما إن تصبح متمّرًسا في 

تسجيل امللحظات، حّتى ترى فوائد هذه العملّية، إذ ستتعرَّف َطلََبَتَك في كّل صفٍّ 
بشكل أفضل، وستتمّكن من توظيف أساليبك الّتعليمّية مبا يتناسب مع حاجاتهم 
الّتعّلمّية، ممّا يساعدك على إطلع أولياء أمور طلبتك على مستوى أوالدهم الّتعّلمي، 

فيدعمون عملك، ويعملون معك ملساعدة أوالدهم على حتقيق املزيد من اإلجنازات.

ملّخص
ألقينا في هذه الوحدة نظرة على أسلوب العصف الّذهنّي للّتأّكد من استيعاب الّطلبة 

لبعض جوانب املوضوع، واّطلعنا كذلك على أهّمّية الّتعليق على عمل الّطلبة، وإعداد ملّف 
إجنازات "بورتفوليو"، وتسجيل امللحظات عن تعّلم الّطلبة في أثناء العمل داخل الغرفة 

الّصّفّية، وتعّد جميعها أساليب جلمع األدّلة على تعّلم الّطلبة وقدراتهم. ويعدُّ جمُع األدّلة 
عن إجنازات الّطلبة من األساليب املهّمة في العملّية الّتعّلمّية الّتي تسهم في مراقبة تقّدم 

طلبتك ورصده في تعّلمهم، وميّكنك من مناقشتهم بشكل بّناء عن مستوى استيعابهم 
للّدرس واملوضوع، ومن حيث تطّورهم ليصبحوا متعّلمني أْكفاء، ممّا يسهم في وضع اإلصبع 

دًَة . على املشكلة، أو توجيه القدرات وجهًة محدَّ

يسهم جمع األدّلة عن إجنازات الّطلبة أيًضا في مساعدتك على معرفة كيف ساعد 
تخطيطك للّدرس على حتقيق نتاجات الّتعّلم الّتي حّددتها. في دراسة احلالة األخيرة، قامت 

رنا باختبار تشخيصّي للّطلع على واقع طالباتها الّتحصيلّي، وللكشف عن مدى حضور 
معلوماتهّن الّتأسيسّية الّلزمة. وما كان لتطّور طالباتها أن يتحّقق لوال جلسات الّدعم التي 
قّدمْتها املعّلمة مستخدمًة اجلدول الذي تلحظ فيه تقّدمهّن، وتعتمده في الّتغذية الّراجعة 

لكلٍّ منهّن.

تتمحور الفكرة الّرئيسة في هذا اجملّمع الّتدريبّي حول أهّمّية توجيه املعّلم للمنهاج الّدراسّي 
وحتديده بنتاجات تعّلمّية واضحة، فإن كان ذلك الّتوجيه جّيًدا، فهو سيوفر معيارًا ملناقشة 
الّطلبة جميعهم عن الّرحلة الّتعّلمّية الّتي ينطلقون فيها مع املنهاج الّدراسّي. وهذا ما 
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ُه إليه مدارُس األونروا، ألّن انخراط الّطلبة في تعّلمهم بنشاط وحصولهم على تغذية  توجِّ
راجعة باستمرار عن تقّدمهم في الّتعّلم وإرشادهم إلى الّطريقة املناسبة ملساعدتهم 
على الّتقدم سوف يحّسن حتصيلهم الّدراسّي، وسيؤّدي إلى حتّلي هؤالء الّطلبة بالّثقة 

واالستقللّية خلل عملّية الّتعّلم، وكذلك في مستقبلهم.






