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 سـتخدم تحيـ  ُيمكـن أن    ،ُيعترب التقـويم الرتبـوا املكـوان الـرليُ لكأـظم أنلمـة التعلـيم       

ُتســاعُد علــ  مــا أنهــا كالتقــديرات يف املــدارر ملأراقبــة نلــم التعلــيم مــن أجــظ ا اســبة العامــة   

حتسني املناهج  وُتمكِّن من تقيـيم فعاليـة التعلـيم واملمارسـات التعليميـة ودرجـة لطـاز الطالـب،         

 .وُتقرمر مدى لجادة الطالب للمهارات
 

 

 يف عامــة مبـاد  " ومهمــات لتقـويم تفكـري الطالـب   كيـف تصـمم أسـلة    " ويطـرح كتـاب   

 يف الـتفكري  علـ   الطالـب  قـدرة  وتقـوام  حمـددة  معـايري  تسـتويف  مسـتهدفة  ومهمات أسئلة تصميم

ميكن للمعلـم   الدراسية واملواد الصفوف عرب األمثلة بعشرات ويستعني الكتاب. العليا مستوياته

  أن يستعني بها لكي:

 حلواًل تستدعي كمشكالت التقويم ومهمات أسئلة لىل وينلر الطالب منلور يعتمد. 

 العليا مبستوياته اتفكرًي تتطلب متعدد من ختياراال نوع من أسئلة يصمم. 

 بكفاءة املفتوحة األسئلة يستعمظ وكيف واملغلقة املفتوحة األسئلة بني الفرق يتفهم. 

 والصـعوبة،  ، املعـريف  املستوى ذلك يف مبا األداء، تقويم مهمات معامل يف ويتحّكم يغيمر 

 . متباينة تفكري مهارات ليستهدف

 والتعلم للتعليم األمشظ اإلطار يف العليا مستوياته يف التفكري تقويم يف يتحكم . 

ــاب  ــرح الكتـ ــا يطـ ــار بنـــك" كمـ ــذا" األفكـ ــن الـ ــتخدمه أن ميكـ ــون يسـ ــز املعلمـ ـــ للقفـ ــادرة ــــ  واملبـ

 .تقوميهم يف يبتكرون وهم همربأفكا
 

وكافــة املهــتمني  واملشــرفني الرتبـويني  للمعلمـني نأمـظ أن يكــون الكتـاب مرشــًدا ودلــياًل   

ثغـرة يف   الكتـاب  أن يسـد   نأمـظ . كما مبا يعود عل  طالبنا بالنفع والفالدة ،بالعملية التعليمية

  املكتبة الرتبوية العربية.
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عبــداب بـــن زيـــد  األســتاذ الـــدكتور  باجلهــد الطيـــب الــذا بذلـــه    نشـــيدأن  يفوتنــا وال 

  جزيظ الشكر والتقدير. فله منايف ترمجة الكتاب ، حت  جاء بالصورة اليت هو عليها،  الكيالني

  واب املوفق،،،
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SUSAN M. BROOKHART 

 

 

 (Susan M. Brookhart, PhD) ســوزان م. بروكهــارت

ــا" يف واليـــة "مونتانـــا".        ــتقلة تقـــيم يف "هةلةنـ ــارة تربويـــة مسـ مستشـ

 بتداليـــــــــة واملتوســـــــــطة املـــــــــرحلتني االعملـــــــــت يف التـــــــــدريُ يف

ــة( ــم األ ـــول والقيـــادة        .)اإلعداديـ ــتاذ كرســـي يف قسـ شـــغلت أسـ

تعمـظ   ، حي  (Duquesne University)دوكني جامعةالرتبوية يف 

ا كباحثــــة استشــــارية يف املرتبــــة العليــــا يف مركــــز تطــــوير  حالًيـــ 

  Center for Advancing the Study)م ـمالبح  يف التعليم والتعل
 

of Teaching and Learning )  يف كليــة الرتبيــة. تكتــب عمــود الرتبيــة يف  لــة National 

Forum  و لــةPhi Kappa Phi ًــة   وتعمــظ حمــرر  :Educational Measurementا يف  ل

Issues and Practice    الــيت تصــدر عــن هيئــةNational Council on Measurement in 

Educationوهي املؤلفة أو املؤلفة املشاركة، لعدة كتب، منها .: 

 How to Give Effective Feedback to Your Students.   
 ."(فاعلة لطلبتككيف تعطي تغذية راجعة "الرتمجة العربية :  (

 How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. 
 .") فك يف العليا التفكريمهارات  تقو مم كيف" :العربية  الرتمجة (

 How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. 

التقويم الذاتي وتستخدمها يف تصمم قوالم لرشادات كيف ")الرتمجة العربية : 

 .("التقويم التكويين ومنح الدرجات
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 Advancing Formative Assessment in Every Classroom. 
 .("تعميم التقويم التكويين يف كظ غرفة  ف")الرتمجة العربية : 

 Learning Targets: Helping Students Aim for Understanding in Today’s 

Lesson. 
 .: مساعدة الطلبة يف استهداف الفهم يف درر اليوم(م: أهداف التعلالعربية )الرتمجة

  Grading and Group Work. 
 .("وضع الدرجات والعمظ يف  موعات")الرتمجة العربية : 

 

susanbrookhart@ bresnan.net  : التوا ظ مع املؤلفة عرب الربيد اإللكرتونيميكن 
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وأسـاليب   ا،وأفكـارً  ،مفـاهيم  ،ا وللمعلـم بشـكظ خـا    ـًللقـار  عمومـ   ،يقدمم هذا الكتاب

تطــرح املؤلفــة مبــاد  عامــة وأســاليب   .عمليــة لتقــويم الــتفكري يف مســتوياته العليــا عنــد الطلبــة 

لجرالية مدعمة باألمثلة التوضيحية املتنومعة عن كيف ميكن تصميم وكتابة أسئلة ومهمـات  

ــه .لتقــويم الــتفكري يف مســتوياته العليــا    ــ وتوجم ــوع اال  ا خاً ــاهتماًم ــار مــن  ا لألســئلة مــن ن ختي

ــة   النهايــات باعتبــار أن هــذه األنــواع مــن ا   مفتوحــةمتعــدد واألســئلة   ألســئلة هــي األكثــر طواعيم

  ، حسـب تصـنيف بلـوم اجلديـد    بتكـار ، واالوالتقـويم  ،التحليـظ  ،لتقويم مسـتويات الـتفكري العليـا   

ويف  .كمــا ترّكـــز علـــ  مهمـــات لتقـــويم األداء تســـتدعي مهـــارات الـــتفكري يف مســـتوياته العليـــا  

فتوحـة النهايـات   عرض املؤلفة هلذه األسئلة واملهمـات تبـيمن كيـف ميكـن الـتحّكم يف كـم هـي م       

  .وعل  أيمة درجة من الصعوبة ،ويف أا مستوى من التفكري تعمظ ،وكم هي مغلقة
 

لن تقويم التفكري يف مستوياته العليا يفرتض أن هذه املستويات من التفكري موجودة 

  فـال  ـمممها وال بـد مـن أنهـا تثلـت يف مكونـات أساسـية ألهـداف التعلـ        ـمتعلـ  لدى الطالب أو أنـه    

 .مـممها ومل تتمثــظ يف أهـداف التعلــ ـممعنـ  لتقـويم معرفــة أو مهـارة غـري موجــودة أو مل يسـبق تعلـ      

ــا تتبـــيمن العالقـــة بـــني التقـــويم والتعلـــ   ـــمهنـ ــالج  ـمم وكيـــف أن تعلـ م الطالـــب ميكـــن أن يتـــأثر بنتـ

   .وخبا ة لذا اقرتنت نتالج التقويم بالتغذية الراجعة املناسبة ،التقويم
 

فــال بــد مــن أن   ،علــ  تقــويم الــتفكري عنــد الطالــب بأســئلة ومهمــات   ولذا كنمــا نعمــظ  

م أو نصـو   ـما يف أهـداف التعلـ  ـًيتمثظ التفكري يف مسـتويات حمـددة يف معـايري يعبمـر عنهـا عمومـ      

 .املناهج الدراسية املعتمدة لدى اإلدارات الرتبوية يف املناطق التعليمية
 

ــد وتعميمـــات وأأ    ــرح قواعـ ــة علـــ  طـ ــة مل تقتصـــر املؤلفـ ــر عامـ ــب   ،طـ ــت اجلوانـ بـــظ راعـ

  يات  ـفية وموضـوعات دراسـية فتلفـة    اإلجراليـة و دعمتهـا باألمثلـة التوضـيحية عـرب مسـتو      

بظ تناولتها بتحليظ مستفيض تبيمن فيه كيـف أن هـذه األمثلـة     ،تكتف بعرض هذه األمثلة ومل
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تهـا مـا وـاول    عن أسئلة ومهمات تعرب عن حمتوى معريف ومهـارات معينـة قـد ال تكـون يف حـد ذا     

 .مصممها تقوميه
 

  لكنــه هــو غــري مــألوف يف البيئــة العربيــة  يف هــذه األمثلــة مـا  ،قـد دــد املعلــم العربــي 

ا عامـة يـبين   يستطيع أن يسـتخل  أأطـرً   ،بغض النلر عن حمتواها ،حني يتمعمن فيها كنماذج

م ـمري وأهـداف تعلـ  ا ومهارات تستند لىل معايًـّعليها مناذجه اخلا ة اليت تستدعي حمتوى معرفي

 .تعتمدها اإلدارات الرتبوية عل  املستوى ا لي أو القومي
 

هذه بعـض املالمـح مستخلصـة تـا تعرضـه مؤلفـة هـذا الكتـاب ميكـن أن يفيـد منهـا            

 .املعلم العربي يف تصميم أسئلة ومهمات يقوام بها التفكري يف مستوياته العليا عند طلبته

 

             Ahzkaylani@yahoo.com 
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" ُ ــام ــ     .ليـــام" طالبـــة يف الصـــف اخلـ ــة الصـــف علـــ  حفـ يف درر العلـــوم يعمـــظ طلبـ

ختبارات قصرية تتضمن أسئلة مـن    وتطبق عليهم ا، والغازيةوالساللة ،خوا  األجسام الصلبة

" ."درجـــة ارـــرارة الـــيت يتحـــومل عنـــدها اجلســـم الصـــلب لىل ســـالظ ُتـــدع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع:نو

؟" بـالرجوع لىل التفسـريات املناسـبة    عنـدما يغلـي املـاء   "مـاذا وـد     وديبون عن أسئلة من نـوع: 

 .كتابتها بكلماتهم اخلا ة مبا يعبمر عن فهمهم عادةليف الكتاب املقرر و
 

 .يــا" يســتعمظ الطلبــة نفــُ الكتــاب املقــرر  وليفيف الصــف اخلــامُ الــذا تــدرر فيــه "أ 

ــق علــيهم بعــض االختبــارات  ـًأيضــ ــالي   غــري أن معلــم اســئلتهم   .ا ُتطبم ــ  النحــو الت : "يف تــأتي عل

 ."ســام"اجلبـال يغلــي املــاء عنــد درجــة حـرارة أقــظ مــن الدرجــة الــيت يغلـي فيهــا عنــد ســطح البحر     

فهــظ وتــاج طــب  اجلـــزر يف     .يقــوم بغلــي اجلــزر لتقدميـــه يف وجبــة العشــاء      ،يعــييف يف اجلبــال  

 .؟ عّلظ لجابتك"عند سطح البحرا أكثر أم أقظ تا وتاجه ـًاجلبال وقت
 

كثــر أيــا" سـتتعلم  . لكن"أوليفذْين الصـفني عــن حـاالت املـادة   يـتعّلم الطلبـة يف كــال هـ   

أنواع األسئلة اليت تلقيهـا معلمتهـا تسـاعدها     لنلذ  .وستتذكر ما تتعلمه ألمد أطول من "ليام"

ويف الوقــت  ،ويف ربطهــا مبعــارف وعمليــات تفكــري أخــرى  ،ا عــن حــاالت املــادة ـًيف اســتعمال معرفتهــ

 .تعرمف هذه األشياءا من ـًذاته تتبيمن أن هناك غرض

و ًهـنم ااجــة لىل أن   ،يـا" يف هـذا العـالهم ُهـنم املسـتقبظ     فالفتيـات مـن مثـظ "ليـام" و "أولي    

أن يطـومروا مهـارات الـتفكري العليـا     لىل وسـيحتاج الطلبـة    ، يتغيمر بسـرعة العامل .يتعّلمن التفكري
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أن الطلبــة سيســتفيدون حقيقــًة مــن     غــري مصــدمق   لذا كنــت   .وأن يســتخدموها طــوال حيــاتهم   

 ،فـإذا كنـت مصـدمقا    .رجو من هذا الفصظ أن يقنعكأ فإني ،تقويم التفكري يف مستوياته العليا

ئلة )مبـا يف ذلـك   يف  ـورة سسـة أسـ    ،فسيوفر لك هذا الفصظ بعض األفكـار املهمـة األساسـية   

 ."  ..."كيف ـ"( ثم ُتتبع بة...أومهلا هذا : "َمن
 

للـتفكري يف مسـتوياته    تعريفــًا ( Alexander, et, al., 2011) تقرتح "أليكساندر" ورفاقها

 ا ألغراضنا يف هذا الكتاب:ـًالعليا يعترب مناسب
 

 

ــان  ــف   فكرتـ ــذا التعريـ ــان تـــربزان يف هـ ــتوياته العليـــا    .كبريتـ األوىل أن الـــتفكري يف مسـ

نــوع مــن ال تعمــظ علــ  حتويلــه". أا أن هــذا وــد  عنــدما ينشــغظ الطلبــة مبــا يعرفــون بطريقــة   

ــاج املعرفــة ذاتهــا     ــظ    .  بــظ يــأتي بشــيء جديــد  الــتفكري لــيُ  ــرمد لعــادة لنت ــة الــيت حتل فالطالب

بـظ تبحـ  عـن     ،نسـخها يف كراسـتها   أوتقتصر عل  سرد القصيدة  ال  عل  سبيظ املثال ،قصيدة

فالقصــيدة  .ا يســتند لىل هــذه العنا ــر واألســاليب  وتبتكــر تفســريً  األدبيــةالعنا ــر واألســاليب  

النقطة الـيت   .شيء جديد ُيبتكر .مبجملها يتم حتويلها لىل أجزاء ثم يعاد تشكيلها يف التفسري

م سوف ينلر لىل هذا االبتكار كدليظ عل  الـتفكري الـذا كـان    نهتم بها يف هذا الكتاب أن املعل

 .يدور يف رأر الطالب
 

يتطّلـب   ،الفكرة الكبرية الثانية يف هذا التعريـف هـي تصـومر املعرفـة علـ  أنهـا " مرّكـب       

" يكــون للــتفكري يف مســتوياته العليــا .والعمــظ يف نهــج تــأمملي ،ا عــن البيمنــةـًواثــ ،اوابتكــاًر ،اجهــًد

يف كتابي املنشـور عـام    .ا ميكن استعماله وحتويلهـًلذا كانت املعرفة يف حقيقة األمر شيئمعن  

How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your ClassrooM, 2010    كيـف تقـومم(

أن يف ا يفكــرون ًـّخّلصــت ثــال  طــرق كــان املعلمــون تقليديــ   ،مهــارات الــتفكري العليــا يف  ــّفك( 
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هـذه   .وحـظ املشـكلة   ،والـتفكري الناقـد   ،م(ـمنتقال )أثر التعلا: وهي ،يستخدمون بها املعرفةالطلبة 

لذ تشــرتك مجيعهــا يف أن   .الطــرق الــثال  يف الــتفكري حــول اســتخدام املعرفــة ليســت اســتثنالية    

ه أو موقـف ـــــــ كمـا يشـري التعريـف ـــــــ ثـم ووملونـ         ،أو شـيء  ،الطلبة يطبقون ما يعرفون يف فكرة

  .لىل ما هو جديد
 

 ,Bloom, Engelhart, Furst)يـرتب  الــتفكري مبسـتوياته العليــا بعمــظ بلـوم ورفاقــه    

Hill, and Krathwohl, 1956.) حــاول بلــوم و رفاقــه رنــب فكــرة أن التحليــظ     ،يف ارقيقــة، 

والتطبيــق يف الرتتيـــب   ،واالســتيعاب  ،والرتكيــب، والتقــويم كانــت لىل حـــد مــا "فــوق" املعرفـــة     

اهلرمي. لاّل أن فكرة مساعدة الطلبة يف تطوير مهارات يف استعمال املعرفة اليت يكتسبونها تلظ 

جــراء لويلــظ التوجمــه لىل تصــنيف بلــوم أو غــريه مــن التصــنيفات     ،هميتهــا لــدى الرتبــويني أهلــا 

ا بداللـــة ُبعـــد غالًبـــ" تصـــنيف بلـــومأأشـــري لىل " ،يف هـــذا الكتـــاب .ا لتحقيـــق ذلـــكـًا وشالعـــعملًيـــ

 ،افهـم  ،: تـذّكر Anderson & Krathwohl, 2001))العمليـات املعرفيـة يف تصـنيف بلـوم املعـدل      

  .ابتكر ،قومم ،حّلظ ،طبمق
 

يف  .كةال االختبارات وأسـاليب تقـويم األداء ميكـن أن تشـمظ الـتفكري مبسـتوياته العليـا       

استعمظ كلمة "اختبار" لتعين  موعة من األسئلة ديـب عنهـا الطلبـة بطريقـة      ،هذا الكتاب

األسـئلة   .ا ووضع مراقهـب ًـّيف زمن حمدد قصري نسبي عادة ،والقلم أو باستعمال اراسب – الورقة

ا علـ   ـًولكـن يف هـذا الكتـاب اقتصـر غالبـ      ،""فقرات اختباريـة   اـًحيانأعل  هذه االختبارات تسم  

 "اسئلة".تسميتها 
 

يتأّلف من جزأْين : مهممة يؤديها الطالـب وخطـة تصـحيح للحكـم علـ       " تقويم األداء" 

 ،داء أغنيـة أ  األداء. ميكن ملهمات تقويم األداء أن تتطلب من الطالب القيام بعملية عرض )مثاًل

عمــظ   نتــاج منــتج )مــثاًلأجهــزة األمــان بعنايــة( أو لأو اســتعمال  ،لقــاء مونولــوج مــن شكســبري لأو 

 ."مهمــةمــا يطلــب مــن الطالــب عملــه يف تقــويم األداء يســم  "    .أو منحوتــة( ،تقريــر، أو ديورامــا

الـرغم  علـ    ،وليُ خط  التصحيح ،االهتمام األكرب يف هذا الكتاب هو كتابة مهمات األداء

ا عممــ احتــد  بالضــرورة   ،يف مناقشــيت ملهمــات األداء  .همــاتقــويم األداء ال يكتمــظ لاّل بكةلي مــن أن 
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ــويم       ــة التقـ ــرتب  خبطـ ــة أن تـ ــن للمهمـ ــف ميكـ ــه يف األداء وكيـ ــ  عنـ ــن الرجـــوع لىل   .نبحـ ميكـ

 How to Create and عـن املنلومـات وخطـ  التصـحيح األخـرى يف      كثـر تفصـيالً  أمعلومـات  

Use Rubrics for Formative Assessment and Grading (Brookhart, 2013b) [  كيـف

  .[الذاتي وتستخدمها يف التقويم التكويين ومنح الدرجاتتصمم قوالم لرشادات التقويم 
 

يف هذا الكتاب اتبنم  وجهة النلر أنـه دـب    .دالما"جابة املقتضبة هلذا السؤال هي "اإل 

التخطـي  للتــدريُ   دأيبـ ا ـًطبعــ .اـًا( دالمـ ـًعليـك أن تقـومم الـتفكري يف مســتوياته العليـا )تقريبـ     

ــاج و  ـًوالتقـــويم مراعيـــ  ــراض املنهـ ــايري الدولـــة وأغـ ــية أا معـ ــاالت   .هدافـــه التدريسـ ــم ارـ ويف معلـ

عنــدما  ،ويف ارــاالت القليلــة  .ستتضــمن هــذه بعــض التوقعــات عــن الــتفكري مبســتوياته العليــا     

ة ضــافة فــر  للطلبــلفــإنين اقــرتح  ،لذا كــان اهلــدف حفــ  جــدول الضــرب( ختلــو منهــا )مــثاًل  

 .و تتصظ خبرباتهم الشخصيةأشياء أخرى يعرفونها ألعمظ رواب  بني ما تقوم بتدريسه و
 

جبانبيــــه  قهـــوام الــــتفكري يف مســــتوياته العليــــا يف مجيـــع جوانــــب التــــدريُ، والتقــــويم   

ســئلة عــن الــتفكري يف مســتوياته العليــا يف الكــثري مــن   أخدام تالتكــويين واخلتــامي. ميكنــك اســ 

ــفية  –املواقـــف  ــات الشـــفهية الصـ ــرية  ،املناقشـ ــارات القصـ ــروج  ،االختبـ ــن   ،تـــذاكر اخلـ ــا مـ وغريهـ

ميكنك استعمال مهمات يف التفكري مبستوياته العليـا يف   .سرتاتيجيات الصفية واالختباراتاإل

وأخـرى   –ومشاريع قصـرية  ،ساليب تقويم األداءأو ،م الصفيةـمونشاطات التعل ،الكثري من األمثلة

 ،ومهماتــه ،ســئلة الــتفكري مبســتوياته العليــا  أاألهميــة هنــا أن   النقطــة البالغــة  .األمــد –طويلــة 

ــويم    ــدريُ والتقـ ــب التـ ــع جوانـ ــظ مجيـ ــب أن تتخلـ ــة بعـــض     .دـ ــ  الطلبـ ــ  وفـ ــر حتـ ال تنتلـ

يبــدأ الــتفكري يف اللحلــة دــب أن  .ارقــالق ثــم تطلــب مــنهم حتليــظ ارقــالق كخطــوة ثانيــة  

 .اليت يشاركك الطلبة هدف التعّلم
 

 .لليك أربعة منها.سباب كثرية لتقويم التفكري يف مستوياته العليا يف  فِّكهناك أ
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 ما تعمظ عل  تقوميه يعطي مؤشرا للطلبة عن ما تفكر أنه مهم أن يتعلموه. 
  تعمظ عل  تقوميه يساعد يف تعريف ما سيتعلمه الطلبة حقيقةما. 
 تقويم مهارات التفكري العليا يؤدا لىل حتسني تعّلم الطلبة ودافعيتهم. 
        معايري الوالية ا ورية العامة وكـذلك معـايري اجليـظ القـادم تتطلـب تعلـيم وتقـويم 

 .التفكري يف مستوياته العليا
 

  .يتعلق بآخر سببْينوأود أن أضيف بعض الشيء مبا 
 

قـام   .مهم أفضـظ ـميستدل من البحو  أن الطلبة الذين يطلب منهم أن يفكروا يكون تعل 

مبراجعـة دراسـات اثـت يف رثـار      (Higgins, Hall, Baumfield, and Moseley, 2005)بـاحثون  

ــة     اســتخدم هــؤالء   .واراهــاتهم ،وحتصــيلهم ،مــداخالت مهــارات الــتفكري علــ  مــدركات الطلب

واستخلصـوا حجـم األثـر )كميـة التغيمـر       (meta-analysis)الباحثون أسلوب "مـا وراء التحليـظ"   

لتحقيق الغرض مـن مـراجعتهم    .مقدرة بوحدات االحنراف املعيارا( يف كظ من هذه الدراسات

"كأســـاليب أو عمــد "هيجنـــز" ورفاقــه لىل تعريـــف مــداخالت مهـــارات الــتفكري      ،هلــذه الدراســـات 

تلـك الــيت تتطلـب مــن    ا أوًـّجراليــلبـرامج ُتعــراف املـتعلمني بالعمليــات العقليـة القابلــة للتحـومل     

 .(p. 7)ويقومموا تفكريهم وتعّلمهم"  ،ويصفوا ،املتعلمني أن خيططوا
 

 ،واململكـة املتحـدة   األمريكيـة  معلمهـا يف الواليـات املتحـدة    ،دراسـة  (12)وجد الباحثون 

دراسـات( وثانويـة    2أجريت هذه الدراسات يف مـدارر ابتداليـة )   .بة ألغراض اثهمكانت مناس

ــة )     ،دراســة( 12)  2والرياضــيات ) ،دراســات( 1وكــان معلمهــا يف  ــاالت املنــاهج يف حمــو األمي

وجــد البــاحثون أن معــدمل حجــم األثــر لتــدريُ مهــارات الــتفكري    .دراســات( 2والعلــوم ) ،دراســات(

 كان كما يلي :

 (26.1)  يف اختبــارات الــتفكري املنطقــي اللفليــة وغــري    فرجــات معرفيــة )مثــال ذلــك

 .دراسة (12)يف  ،اللفلية (
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 (26.1)    والرياضـيات  ،اختبـارات القـراءة    التحصيظ يف فرجات منهجيـة )مثـال ذلـك، 

 .دراسة (22)يف  ،والعلوم(
 (2611) )دراسات (.)يف  ،فرجات يف اجلانب االنفعالي )االراهات والدافعية. 
 

فإن تقـدير معـدل حجـم األثـر      ،بسبب  ةَغر العدد رجم األثر يف املخرجات االنفعالية

ا مـن حجمـْي األثـر ايخـرْين املستخلصـْين مـن عـدد أكـرب مـن          ـًيبدو أقظ ثباتـ  (2611) ـبة

 ،(2611) ـا مقارنـة بةــ يبـدو  ـغريً  ( 26.1)الـرغم مـن أن حجـم أثـر مبقـدار      علـ    .الدراسـات 

 .ثر كبري ملداخلة تربويةأا عن معرًب (26.1)يلظ ارجم 
  

لدراسـات تناولـت    "مـا وراء التحليـظ"   (Abrami, et al., 2008)أجـرى "أبرامـي" ورفاقـه    

الـرغم مـن أن الـتفكري الناقـد     علـ   مداخالت مهارات التفكري عل  مقاييُ التفكري الناقد ذاته. 

ا مـــن لاّل أن هنـــاك كـــثرًي ،للـــتفكري يف مســـتوياته العليـــا كمـــا ســـبق تعريفـــه هنـــا   لـــيُ مثـــياًل

 ،واالســتدالل ،والتقــويم ،والتحليــظ ،  فمهــارات الــتفكري الناقــد تشــمظ "التأويــظ التــداخظ بينهمــا

دراسـة يـرتاوح املشـاركون     (221)وجد "أبرامـي" ورفاقـه   .(p. 1103)" اتيليم الذنوالت ،والتوضيح

ــارات    .املدرســـة االبتداليـــة والراشـــدين  فيهـــا بـــني طلبـــة كـــان معـــدل حجـــم األثـــر ملـــداخالت مهـ

لكن معـدل حجـم   . جلميع ايثار يف مجيع الدراسات (2611)التفكري عل  تطوير مهارات التفكري 

( 26.1سـنوات مـن العمـر :     22و  .األثر عل  مهارات التفكري عنـد طلبـة املـدارر االبتداليـة )بـني      

( كــان أعلــ  تــا هــو لــدى طلبــة    26.2ســنة مــن العمــر :   .2و  22نويــة )بــني وطلبــة املــدارر الثا

  .(.261املرحلة اجلامعية األوىل )
 

خنلـ  لىل أن تعلـيم مهـارات      –بأسلوب مـا وراء التحليـظ     –باعتبار هاتني الدراستني 

ويف  ،التفكري ذاتهـا ا يف تطوير مهارات ـًالتفكري لطلبة املرحلتني االبتدالية والثانوية يؤثر لدابي

فحجم األثر مبقـدار   .اـًمجيعها يف نفُ املستوى تقريب ،والدافعية ،حتصيظ املوضوعات املدرسية

الـذا استخلصـه "هيجنـز" ورفاقــه مبـا يتعلـق بالتحصــيظ يف املوضـوعات املدرسـية يكــاف          (26.1)

نن مـن نـوع   يف مقيـار مقـ   %(11)لىل  %(2.)االنتقال بصف من الطلبـة "مبسـتوى متوسـ " مـن     

  .اختبارات القراءة او الرياضيات املقننة
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ــا. يف          ــتوياته العليــ ــريا مبســ ــب تفكــ ــايري تتطلــ ــن املعــ ــا مــ ــام وغريهــ ــور العــ ــايري ا ــ معــ

ا حركــة اإل ــالح املســتندة لىل معــايري كــرد فعــظ    ـًات مــن القــرن املاضــي بــدأت عمليــ  يــالثمانين

ات القــرن املاضــي والــيت ركــزت علــ  املهــارات      يرركــة "ارــد األدنــ  مــن الكفايــة" يف ســبعين     

وأن  ،سرعان ما اكتشف املربون وعامة النار أن "ارد األدنـ  أ ـبح ارـد األقصـ "     .األساسية

للمهــارة لــدى الطلبــة     ا عــزاًلساســية كــان عملًيــ  أقيــار ارــد األدنــ  مــن الكفايــة يف مهــارات      

Brookhart,) 2013c). واملنلمــات املهنيـــة تعمــظ علــ  معـــايري    ات بـــدأت الواليــات  يــ يف الثمانين

وحدثت تطورات موازية يف تقويم األداء تتطّلب مـن الطلبـة    .مشلت التفكري يف مستوياته العليا

 من  رمد استدعالها. أن يستخدموا املعرفة بداًل
 

ــة   ــذه النقطــــ ــد هــــ ــة      ،عنــــ ــام للواليــــ ــور العــــ ــاير ا ــــ ــالرجوع لىل معــــ  www.core)وبــــ

standards.org)، اجليظ القادم للعلـوم   ومعايري(www.nextgenscience.  org)،    واإلطـار املرجعـي

يصـبح مـن املمكـن و ـف      ،(www.socialstudies. org/c3)ملعايري الوالية للدراسات االجتماعية 

يف املســتقبظ مــن معلــم الطلبــة يف الواليــات   وأا ـًبعــض مهــارات الــتفكري اخلا ــة املطلوبــة حاليــ 

تأّكــد مــن استقصــاء املعــايري يف  .هاـملكــن  ــرد معاجلــة خاطفــة لــن تفــي املعــايري حقــ  .املتحـدة 

فـإن القـوالم الـيت     ،ومع ذلك .كثر تا أعرضه هناأستطالع تفا يظ ل اوحاو  ،حقظ تدريسك

ــة      ــارات الـــتفكري املطلوبـــة يف املعـــايري اراليـــة لتحصـــيظ الطلبـ ــا يلـــي تبـــيمن أن مهـ أعرضـــها فيمـ

أا أن الـتفكري يف مسـتوياته    –عريف التفكري يف مستوياته العلياكربيني يف تتضاهي الفكرتني ال

ن املعرفـــة فيهـــا "حتويلـــه"، وأالعليـــا وـــد  عنـــدما ينشـــغظ الطلبـــة مبـــا يعرفونـــه بطريقـــة يـــتم  

 .والعمظ يف نهج تأمملي ،ا عن البيمنةـًواث ،اوابتكاًر ،ايتطّلب جهًد ،ارقيقية مشروع مرّكب
 

والدراســــــات  ،والتــــــاري  ،العــــــام للواليــــــة يف رداب اللغـــــة اإلطليزيــــــة معـــــايري ا ــــــور  

 National Governors Association Center for Bestواملوضوعات التقانية ) ،جتماعية، والعلوماال

Practices       مارسـات[  امل]مركـز مجعيـة اركـام القوميـة ألفضـظ[NGA Center] & Council of 

Chief State School Officers [CCSSO], 2010a))       تـنلم املعـايري كمتواليـات عـرب الصـفوف يف
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( تـأتي املعـايري ا وريـة علـ      ة )يف األدب والنصـو  املعلوماتيـة  يف القـراء  .طار املعايري ا وريـة ل

 النحو التالي : 

 فكار رليسية وتفا يظأ. 
 ] الصناعة والرتكيب ]للن. 
 .تكامظ املعرفة واألفكار 
 ومستوى الرتكيب يف الن .القراءة  مدى 
 

 تأتي املعايري ا ورية عل  النحو التالي :  ،يف الكتابة

 غراضهاأنواع النصو  وأ. 
 لنتاج و توزيع الكتابة. 
 وعرضها البح  يف بناء املعرفة.  
 مدى الكتابة. 

 

ــه       ميكنــك أن تالحــ  يف  ــياغة املعــايري ا وريــة أن الرتكيــز يقــع علــ  الفهــم املوجم

املفهـوم الضـمين هـو العالقـة بـني الـن  و"نصـو " أخـرى          .يقرأ الطالب أو ما يكتـب  باهلدف ملا

ــرى(      ــربات األخـ ــة واخلـ ــافة لىل املعرفـ ــة باإلضـ ــو  املكتوبـ ــال النصـ ــار  أو   ،)كـ ــرد )القـ وذات الفـ

: اســتعمال املعرفــة ته العليــاه للــتفكري يف مســتوياهــذه كلــها رتــاز اختبارنــا مبحوريــ  .الكاتــب(

 . وتوليد معرفة جديدة ،والتفكري التأملي ،البح  عن البيمنة ،ويف العمليةلتحقيق التحويظ  
 

تندرج  (NGA Center & CCSSO, 2010b)معايري ا ور العام للوالية يف الرياضيات 

الـرغم مـن أن الـتفكري    علـ    .: معـايري ا تـوى ومعـايري التمـرين الرياضـي     نوعني مـن املعـايري  يف 

 ،مثلـها مثـظ معـايري القـراءة     ،فـإن معـايري التمـرين الرياضـي     ،ا تـوى جزء ال يتجزأ من معايري 

تؤلف قالمة  روة ومستهدفة من أنواع التفكري الرياضي اليت يفرتض يف الطلبـة أن يتعلمـوا   

 : لصفيةيوجد مثانية معايري للتمرين الرياضي تتقاطع عرب املستويات ا .كيف يؤدونه

 حلهاتبيمن املطلوب يف املسالظ وثابر عل  . 
 ايًّا  ردا وكمفكر تفكرًي.  
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 ا معقولة وانقد حجج ايخرينـًأّلف حجج. 
 اًـّا رياضيـًابن منوذج. 
  سرتاتيجيةلاستخدم األدوات املناسبة يف. 
 انتبه لىل الدّقة. 
 اا  عن البةْنية واعمظ عل  استغالهلا. 
 اا  عن النسق وعبمر عنه يف منطق مكرر. 
 

ــة  ــرة ثانيـ ــظ      ،مـ ــة يف التحويـ ــتخدام املعرفـ ــ  اسـ ــن حيـ ــان مـ ــان التوأمـ ــظ الفكرتـ ويف  ،تلـ

 .ماثلتني يف املشهد ،وتوليد معرفة جديدة ،والتفكري التأملي ،يف البح  عن البينة ،العملية
 

 ،ُبنيت معايري اجليـظ القـادم يف العلـوم علـ  اإلطـار املرجعـي للمجلـُ القـومي للبحـ          

مثلــها مثــظ معــايري    .(م1221 الرتبيــة العلميــة )للعــام   للصــفوف: الروضــة حتــ  الثــاني عشــر يف   

تضمنت معايري العلوم قالمة  روة وهادفة ألنواع التفكري  ،ا ور العام للوالية يف الرياضيات

وقـــد أأطلــق عليهــا "تارســات العلـــوم     .العلمــي الــذا يفــرتض أن يـــتعلم الطلبــة كيــف يؤدمونــه      

ــة لــدى والغــرض منهــا "تنميــة عــادات الــتفكري العلمــي       ،واهلندســة" وتطــوير قــدراتهم يف    ،الطلب

ويلفت اجمللـُ   .(p. 41)ا يف سياق علمي" ًـّوتعليمهم كيف يفكرون منطقي ،االستقصاء العلمي

القـومي للبحـ  االنتبـاه لىل أن  ــال العلـم كـان يعـاني يف تارخيــه مـن نلـرة ضـيقة يف تعلــيم          

 .منهجيتـه البحثيـة  للعلـم وتعلـيم منطقـه و    هم سـاذج وقا ـر  ـَذا أدى لىل فـ وهـ  ،ارقالق العلميـة 

تضــممن  ،يف حقيقــة األمــر  .وقضــت حكمــة اجمللــُ القــومي للبحــ  باختيــار األمــرين كالهمــا     

واألفكـار   ،املفاهيم الشمولية ،: املمارسات يف العلوم واهلندسةإلطار املرجعي ثالثة حماور رليسةا

أ مــن ا ــاور يف مســتوياته العليــا جــزء ال يتجــز لــرغم مــن أن الــتفكرياعلــ   .ا وريــة الضــابطة

ا يف فإن املمارسات يف العلوم واهلندسة تبـيان بكـظ وضـوح أن معـايري العلـم تتطلـب تفكـريً        ،الثالثة

 وفيما يلي املمارسات الثمانية : .مستوياته العليا

 )طرح األسئلة )يف العلوم( وتعريف املشكالت )يف اهلندسة. 
 واستعماهلا طوير النماذجت. 
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  وتنفيذها ختطي  او. 
 وتفسريها حتليظ بيانات. 
 استخدام الرياضيات والتفكري ارسابي. 
 )انشاء تفسريات )يف العلوم( وتصميم حلول )يف اهلندسة. 
 االنشغال يف حجة عن دليظ. 
 و نقلها ،وتقوميها ،ارصول عل  املعلومات. 
 

ــة  ــرة ثانيـ ــظ      ،مـ ــة يف التحويـ ــتخدام املعرفـ ــ  اسـ ــن حيـ ــان مـ ــان التوأمـ ــظ الفكرتـ ويف  ،تلـ

ماثلتـان يف املشـهد يف    ،وتوليـد معرفـة جديـدة    ،والـتفكري التـأملي   ،يف البح  عن البيمنـة  ،العملية

 .دبيات اللغة اإلطليزيةأمعايري العلوم كما كانت يف الرياضيات و
 

دنيــة" اإلطــار املرجعــي ملعــايري الواليــة يف    "اريــاة املو"حيــاة العمــظ" ، و ، تؤلــف "الكليــة" 

 National Council for)الدراسات االجتماعية ]املرجع : اجمللُ القومي للدراسات االجتماعية 

the Social Studies [NCSS], 2013)   تطويرها من قبظ تثلني مـن وكـاالت الواليـة     [   وقد

و موعــات  [NCSS]وجــاءت مــدخالتها مــن اجمللــُ القــومي للدراســات االجتماعيــة    ،الرتبويــة

ــة أخــرى لتوجيــه الواليــات لىل تعزيــز الــزخم يف الصــفوف بــني الروضــة والثــاني عشــر يف            مهني

عـداد الطلبـة   لكـان اهلـدف    ."التـاري " و ،"اجلغرافيـا" و ،"االقتصاد"و ،موضوعات "الرتبية املدنية"

 أاكثــر مــن أ ،"اين .ريــاة مدنيــة واعيــة  –أيضـــًا –ولكــن  ،اة العمــظلــيُ فقــ  للجامعــة وحيــ 

وطــرح األســـئلة   ،القــوة العقليـــة لتعــرمف املشــكالت االجتماعيــة    لىل وقــت مضــ  وتــاج الطلبــة     

 ،واستقصــاء حلــول تكنــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن نتــالج   ،وتطــوير اســتطالعات حمكمــة  ،اجليــدة

والتوا ـظ والعمـظ فيمـا     ،وبـني رراء تـنمم عـن ضـيمق األفـق      والتمييز بـني دعـاوى تسـتند لىل البيمنـة    

 ينتلم اإلطار املرجعي للمعايري يف أربعة أبعاد : .(p. 6)يتعلمون " 

 تطوير اسئلة وختطي  استطالعات. 
 تطبيق مفاهيم ووسالظ ضابطة. 
 تقويم املصادر. 
 تو يظ النتالج واختاذ موقف واع. 
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يف البحـ  عـن    ،ويف العمليـة  ،املعرفـة يف التحويـظ  نعود ثانية لنـدعو الطلبـة السـتخدام    

 .وتوليد معرفة جديدة ،والتفكري التأملي ،البيمنة
 

 .مهـارات الـتفكري الــيت تتطلبهـا معــايري هـذه األنلمــة املعرفيـة ا وريــة تـثري االهتمــام       

وح : ا وبوضـ ـًالواحدة تلو األخرى كما فعلُت اين يطلق الرسالة تصـر  عاليـ   ،وسرد هذه املهارات

فضـظ  أتشـري البحـو  أن هـذا دعـظ مـنهم       .أن ما سوف نتوقعه من الطلبة أن يتعلموا أن يفكروا

سـئلة ومهمـات تسـتثري الـتفكري     أكيف يكتبـون   أن يعرفوا لىلمفكرين. ولذلك وتاج املعلمون 

مثـــظ هـــذه األســـئلة واملهمـــات دـــب أن تصـــبح وقـــالع يوميـــة يف     .مبســـتوياته العليـــا يف طلبـــتهم 

   . فوف اجليظ القادم
 

سئلة ومهمات تقومم بهـا الـتفكري يف   أا كيف تكتب ـًما تبق  من هذا الكتاب يشرح عملي

م ومهماتـه كمشـكالت تسـتدعي    ا ألسـئلة التقـوي  يعرض الفصظ الثـاني تصـومرً   .مستوياته العليا

هذا التصومر يساعد يف تأكيد أن األسئلة واملهمات اليت تطرحها للطلبة تتطّلب حقيقة  .حلواًل

الفصظ الثال  يصف  ـاالت   .حتويظ املعرفة كما تطّلبه تعريفنا للتفكري يف مستوياته العليا

ميكـن بهـذه الطريقـة     .ه العليـا بدالظ التقويم اليت ميكن استعماهلا لتقويم التفكري يف مستويات

معلـم الفصـول الباقيـة تعـرض      .سئلة اختبارية ومهمات تقويم األداء عل  حـد سـواء  أاستعمال 

سـئلة  أ: الـتفكري يف مسـتوياته العليـا    ا فتلفة مـن األسـئلة واملهمـات لتقـويم    ـًكيف تكتب أنواع

ومهمات تقـويم األداء الـيت ترّكـز علـ  مهـارات       ،النهايات مفتوحةاألسئلة  ،االختيار من متعدد

الفصظ األخري يبحـ  قضـايا تنليميـة يف تقـويم      .أو مشاريع بعيدة املدى ،أو نتاجات ،أو عمليات

ــْين يعرضـــان    ــا. خنلـــ  لىل ملحقـ ــ   لالـــتفكري يف مســـتوياته العليـ ــادات يف اســـتعمال فطـ رشـ

باإلضـــافة لىل "بروتوكـــول"  ،تبـــارجبـــدول موا ــفات( لتصـــميم اخ  أحيانــــًااختبــار )يشـــار لليـــه  

 .ملراجعة مهمات التقويم
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وتعـرف الكـثري عـن     ،فهي تفهـم كلمـات كـثرية    .ككلبة ،كلبتنا "لةز ا" حقيقة ذكية

ــا ُم   ،املنــزل والعبــ   تروتيني وتســتطيع فــتح أا ســقاطة بــاب لذا مل     ،قــوا لالرــاه  وتتمتــع اــ

علــ   .مشــكالت باسـتعمال تفكـري يف مســتوياته العليـا    ولكنهـا ال حتـظم   . ـابع متعارضــة أتتطلـب  

ــة  هلــا روتــني  ــباحي يشــمظ حصــوهلا      ســبيظ املثــال  ثــم الــذهاب لىل مأواهــا وتنــاول     ،علــ  وجب

ا تقفز وتركض لىل غرفة الغسيظ حي  سرعان م ،كألي فطورك" ،: "اذهيبلذا قلت هلا .فطورها

تهـــرول لىل البـــاب اخللفـــي  ،لذا قلـــت هلـــا "مـــا يعـــين الـــذهاب لىل مأواهـــا"  .يوجـــد وعـــاء طعامهـــا

ــا لتخـــرج  اخلـــروج للمـــأوى أم تنـــاول  ســـألتها "هـــظ تريـــد أواًل ولكـــن لـــو .وتنتلـــر حتـــ  يفـــتح هلـ

 ،ئنييففكرة املفاضلة بـني شـ   .اـًدون أن تفهم شيئ من ؟" فستنلر لليك بعينيها البنيتْينالفطور

 .أو حت  التفكري بشيئني واملقارنة بينهما ليست من فزون ذاكرتها
 

سـئلة  أحت   غار األطفال ميكنهم اإلجابة عن  .قارن ذلك مبا يتمكن طفظ من عمله

ــة معينــة       .حــول الفطــور أو املــأوى    أنميكــنهم     يســتطيع معلمهــم أن خيــربك ملــاذا اختــار لجاب

فــالتفكري يف مســتوياته العليــا جــزء مــن   ."أنــا جــالع"(  ا لــه عالقــة بالســؤال )مــثاًلـًيــذكروا سببــ

ا ـًكـرب مـن الـتعّلم تـا هـو حاليـ      أا وبشيء من العمظ املنلم ميكن أن يصبح جـزءً  ،حياة اإلنسان

 .يف الكثري من املدارر
 

"حظ املشكلة"  يغة  ازيـة كـربى ملعلـم مهمـات الـتفكري مبسـتوياته العليـا ولكـثري         

بسـ  حــاالت  ــنع القــرار  أمـن مهمــات التقــويم الـيت تتنــاول الــتفكري يف مسـتوياته العليــا. مــن     

مرّكــب )لىل مـــاذا يرمــز ارـــوت األبــيض يف قصـــة     ؟( لىل تفســري نـــ م ارمـــام أوماًل )الفطــور أم 
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ختطي  وتنفيـذ اسـتطالع )مـاذا وـد  يف الغـالف اجلـوا لذا أمكـن تقليـظ          ؟( لىلدةك" –"موبي 

جابــة عــن  لوعلــ  الطلبــة أن يتو ــلوا لىل   ،الغــازات املنبعثــة مــن البيــوت اخلضــراء لىل النصــف(  

سـرتاتيجيات الــيت  عندلـذ، أن يكتشــفوا الوسـالظ واإل   ،؟" وعلـيهم وب مــين عملـه السـؤال "مـا املطلـ   

أو كثــر مــن الوســالظ  أو أبعــد ذلــك علــيهم اختيــار واحــدة    .بتســاعدهم يف عمــظ مــا هــو مطلــو  

ــر مــا لذا أطــزوا حقيقــًة مــا        اوأخــرًي .ســرتاتيجيات وتطبيقهــا اإل علــيهم مراجعــة النتــالج وتقري

 & Bransford)كأنـه و ـف تقليـدا لعمليـات حـظ املشـكلة       و يبـدو هـذا   .ا مـنهم ـًكـان مطلوبـ  

Stein, 1984.) 
 

الــتفكري بأســئلة التقــويم ومهماتــه كمشــكالت تســتدعي مــن الطلبــة      ،يف هــذا الكتــاب 

ومــن وجهــة نلــر   .مهمــة أوها ميثــظ طريقــة تســاعدنا يف تعــرمف حقيقــة مــا ســيقو م يف ســؤال   ـمحلــ

اذا يطلـب  مـ أومل مـا سيشـغظ ذهنـه أن يتحـرمى "     فـإن  ،مهمـة  أوعندما يعرض عليـه سـؤال    ،الطالب

الســؤال دــب أن تطــابق   عــن هــذا همــة هنــا أن اإلجابــة  ؟" النقطــة املمــين هــذا الســؤال أن اعمــظ  

ا "كمحـاذاة" ويعطـ    ـًيشـار لىل هـذا أحيانـ    .املهارة املستهدف تقوميها يف السؤال أوا املعرفة ـًتام

عندلـذ ال   ،مقصـود غـري  لذا كان السؤال أو املهمـة يسـتدعيان مـن الطالـب مـا هـو        .همية خا ةأ

فـإن مـا هـو مطلـوب بالدرجـة األوىل عنـد        ،وهلـذا السـبب   .تعين نتالج التقويم ما تفكر أنها تعين

 .سئلة ومهمات وكتابتها التعرمف عل  فرجات التعّلم اليت حتتاج أن تقوامهاأتصميم 
 

سرتاتيجية التفكري من خالل األسـئلة واملهمـات الـيت تكتبهـا مـن      لأدعوك لىل استعمال 

املشـكلة حتـ  تتعـرمف ا تـوى ومهـارات الـتفكري الـيت         وجهة نلر الطلبة وهـم يعملـون علـ  حـظم    

املهمـة   أووظ املشكلة اليت يعرضها السؤال  باستعمال عدسة طالب .السؤال أو املهمة يستدعيها

ــن أن         ــنيف الـــيت ميكـ ــات التصـ ــن فئـ ــات حســـب أا  مـ ــئلة أو املهمـ ــرمف األسـ ــهظ تعـ ــن السـ ــظ مـ دعـ

ــون )أو  ــتعملها املعلمـ ــأ ،يسـ ــب علـــيه  ،اـًحيانـ ــتعماهلا(يتوجـ ــا  ،م اسـ ــن أمثلتهـ ــنيف بلـــوم ت: ومـ  ،صـ

وتارســات العلــوم  ،معــايري ا ــور العــام للممارســة الرياضــية و ،"و ْب" ـمســتويات عمــق املعرفــة لةــ و

 وغريها. ،واهلندسة
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داء بسـيطة لبيـان كـم تكـون هـذه العمليـة مفيـدة        أسنتناول اثنني مـن األمثلـة ملهمـات     

فلنبـدأ   .ما ميكن ملهمة تقويم أن تعرب عنه حول ما يعرفه الطلبـة ومـا باسـتطاعتهم عملـه     لفهم

 .مبهمة الرياضيات التالية
 

 

 (B,1) , (B,3) , (B,4)دناه النقاط ذوات اإلحداثيات أحدد عل  الشبكة املبينة 

 

 

 

حدد عل  الشبكة ثال  نقاط أخرى اي  عندما تو ظ النقاط السـت حتصـظ علـ      

 ـــــــــــــــــــــــــاذكر احداثيات النقاط اجلديدة الثال ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ مربع.
   

الست لتلهر مربعك. وضح كيف قررت أين تضع نقاطك الثال  و مظ النقاط 

ــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــــ   ــــــــــــــــ
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 ,National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2009, grade 4املصدر: 

block M10, question #16) لجابة. كثر منأمعدمل اي  يسمح ب  
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لذا أخذنا هذا التقويم لألداء يف الرياضيات مـن وجهـة نلـر الطالـب، ميكـن أن خنلـ         

 –بالرســم –لىل شــيء مــن مثــظ : مــاذا تطلــب مــين هــذه املســألة أن أعمــظ ؟ أومال، دــب أن أوقــع         

األزواج املرتبــة وكيــف توّقــع علــ  الشــبكة. بعــد ذلــك،    أعــرف مــا  ا. هــذا يعــين ان علــيم ان  ـًنقاطــ

ا، فأوقعهـا  ـًا تشـّكظ مربعـ  ـًأقرر عل  ثال  نقاط أخرى واليت، مع النقاط الـيت لـدا حاليـ    أندب 

ــع   أن أعــرف –اـًأيضــ – بالرســم علــ  الشــبكة، ثــم أقــوم بتو ــيلها. لــذلك، يفــرتض بــيم       مــا املرب

كــون مــا يعــين أن علــيم أن أ  ا دــب أن أأعلــظ حجــيت، أخــرًيا. وكيــف اتأكــد بــأنين  ــنعُت واحــدً 

 فكارا الرياضية يف كلمات باإلضافة لىل النقاط عل  الشبكة. أا عل  تو يظ قادًر
 

خال ـة القــول أن املنطــق الـذا يســتعمله املعلمــون لتقـويم عمليــات تقــوميهم ينطــوا     

 :فها هذا السؤالارات التفكري يكتنوأا مه ،عل  تعرمف حمتوى املعرفة واملهارات

  واملربعات ،والشبكات ،فهم األزواج املرتبة –حمتوى املعرفة. 
  يو ظ النقاط خب  ،يرسم النقاط عل  الشبكة –حمتوى املهارات. 
   ــتفكري ــارات الـ ــر مربعـــ  –مهـ ـــًاا ـًيبتكـ ــة   أ ليـ ــروط معينـ ــه شـ ــظ  ،تتـــوافر فيـ ــاره أوولـ فكـ

 .ويعرب عن التفكري الرياضي بكلمات ،اخلا ة حول كيف حتظ املشكلة
 االبتكار والتحليظ، حسب تصنيف بلوم، شكالن من التفكري يف مستوياته العليا. 
             تو ــيظ فكــر أ ــيظ حالــة خا ــة مــن االبتكــار والــيت حتتــاج فيهــا الطالبــة أن تشــكظ

 ا للقار . ـًعبارات رعظ تفكريها مرلي
 

ولـو أن تلـك املشـكلة     ،كانت تلك قالمة من املعرفة واملهارات يف مشكلة واحـدة  ،حسنا

  .تأتي تقوميا لألداء
 

أن  ،وقد عادت قبعات املعلـم ثانيـة   ،واملهارات بهذه الطريقة تتيح لنا دراج قالمة املعرفةبإ

نـا فقـ  أن نعـرف    لذ أرد .نسأل ما لذا كانت هذه املعرفة واملهارات هي املستهدفة يف التقويم أم ال

ولكـن   .هـدافنا أفمثظ هذا التقويم ال يتوافـق مـع    ،ما لذا كان طلبتنا يستطيعون توقيع النقاط

يعرفون عن توقيع النقاط يف حـظ   لذا اردنا أن نعرف ما لذا كان طلبتنا يستطيعون استخدام ما

 .هدافناأا مع ـًعندلذ يكون التقويم متوافق ،اًـّمشكلة والتفكري رياضي
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ــه الطلبــة يف الواقــع عنــدما      أرجــو ان يكــون هــذا العــرض قــد    أ وضــح كيــف أن مــا يفعل

واين سـنجرب   .املهمـة  اويعاجلون سؤاال او مهمة هو املفتاح لتعريـف مـا يـتم تقوميـه يف السـؤال      

  .هذه املرة يف العلوم ،أخرى أداءالعملية يف مهمة 
 

AG

pHpH

 pHpHpH

AGpH

 

: مـا املشـكلة الـيت ُيطلـب مـين      الطالـب  هذه املهمة من وجهة نلر مرة ثانية، لننلر لىل 

حلها؟ ماذا تتطّلب املهمة مين أن اعمظ ؟ أومال، عليم أن أقرر ما لذا تـوّفرت لـدا مجيـع املـواد الـيت      

سأحتاجها. ميكنين عمظ ذلك بالتحقق من أن ما هـو موجـود يف مـوقعي يف املختـرب مطـابق ملـا       

يف حملــول، ومقارنــة لونهــا   pHحــ  يف القالمــة. بعــد ذلــك احتــاج أن اغمــُ قطعــة مــن ورق ف 

 (pH<7)، ثــم قــراءة الـــرقم املناســب. دــب أن اعــرف كيـــف أميمــز بــني األ ـــاض        pHمبقيــار  

أن اتبع تعليمات عمظ  حيفة بعمودين، ودب أن اتكـن   عليم . بعد ذلك،.(pH > 7)والقواعد 

عـادة سـرد مـا    لن مـن  ا، دـب أن اتكـ  دناهـا لىل أعالهـا. وأخـريً   أبعد ذلك من ترتيـب األعـداد مـن    

 والذا دب أن يطابق ما طألب مين حسب التعليمات. –قمت به 
 

نســــتطيع أن حنلــــظ املعرفــــة واملهــــارات يف ا تــــوى   ،بإعــــادة قبعــــات املعلــــم ثانيــــة  ،اين

ــا وضــعنا   علــ   .ومهــارات الــتفكري الــيت تتطلبهــا هــذه املهمــة     يــدينا علــ  طبيعــة   أالــرغم مــن أنن

ــا متضــممن يف املهمــة         ،املهمــة أن  لاّل ،تــا قــد يقــودك لىل الــتفكري بــأن الــتفكري مبســتوياته العلي

لذا ترمجنــا  .حســب تصــنيف بلــوم  ،الطالــب ال وتــاج أن ينتقــظ لىل مــا وراء مســتوى "التطبيــق"   

حتليـــظ الطالـــب يف الفقـــرة الســـابقة لىل اللغــــة الـــيت يســـتعملها املعلمـــون يف تقـــويم عمليــــات         

كري الـيت تنطـوا عليهـا    ع أن نتعـرمف املعرفـة واملهـارات يف ا تـوى ومهـارات الـتف      نستطي ،التقويم

 :  هذه املهمة
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   ــة ــوى املعرفــ ــات   –حمتــ ــرف الكلمــ ــامض ،pHيعــ ــدة ،حــ ــرمف ورق فحــــ    ،قاعــ  pHيتعــ

 .(1) يفصظ األ اض عن القواعد عند الرقم pHيعرف أن مقيار  ،pHومقيار 

   يســتعمظ ورق فحـــ   –حمتــوى املهـــارات pH ،  يرتـــب  ،يســجظ بيانـــات علــ  الصـــحيفة

 .األعداد من أدناها لىل أعالها
   مراجعــة كيــف    ،تطبيــق قاعـدة يف تصــنيف األ ــاض والقواعـد   –مهـارات الــتفكري

 .تطبيق التعليمات
جابــة للتطبيــق، حســب تصــنيف بلــوم، يعــين اســتخدام قاعــدة أو طريقــة يف موقــف للتو مــظ لىل   ا

  حيحة.

" من "كمشكالت تستدعي حلواًل ،التمرين يف حتليظ مهميْت تقويمرجو أن يكون هذا أ 

وجهة نلر الطالب قد ساعدك يف تبيمن أن موضـوع التقـويم وكميـة النشـاط املطلـوب مل يكونـا       

بـدْت   .كافيني لتحديد ما لذا كانت املهمـة فعـال تتطّلـب االنشـغال يف تفكـري مبسـتوياته العليـا       

ا لكن يف حقيقـة األمـر كانـت تقوميًـ     ،مبسألة رياضية تقليدية شبيهة ،لىل حد ما ،املهمة األوىل

هنـا ال   .يسـتند لىل فهـم الطالـب للمسـتوى اإلحـداثي      ا ا ـيالً مفتوح النهاية ألداء تطّلب تفكـريً 

لكنهــا يف الواقــع  ،رمبــا بــدت املهمــة الثانيــة تتعــة  .تلهــر مجيــع اإلجابــات الصــحيحة متماثلــة 

هنـــا تلهـــر اإلجابـــات  .يف الغالـــب علـــ  اتبـــاع تعليمـــات  كانـــت مهمـــة مغلقـــة النهايـــة اعتمـــدت 

شـيء يتطلـب مـن     أايف ارقيقـة مل يكـن هنـاك يف مهمـة العلـوم       .الصحيحة مجيعهـا متماثلـة  

مل وـتج الطلبـة أن يكـون     .يتجـاوز أنـه مقيـار للحامضـية والقاعديـة      pHا ملفهوم ـًالطالب فهم

أيـون اهليـدروجني( وملـاذا يقـيُ درجـة       )مقيـار لنشـاط   pHلديهم فهم معمق ملا يعنيـه مقيـار   

جـراءات القيـار   لكـظ مـا احتـاج الطالـب عملـه حتـ  يـنجح أن يـتمكن مـن تطبيـق            .ارامضية

 .اقرأ العدد، وسجمله( ،قارن اللون عل  املقيار ،)اغمُ
 

* * * * * * 
 

تقوميـات مـع     ـياغة  يـة سـنلقي نلـرة علـ  كيف    ،الرابع حتـ  الثـامن  من يف الفصول  

توجيه االنتباه لىل كيـف نتأكـد مـن أن األسـئلة أو املهمـات تتطلـب مـن الطلبـة أن يسـتخدموا          
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وأن  ،ا للتقـــويم بطريقــة مـــا ـًا ومتاحــ وأن دعلـــوا تفكريهــم مرليًّـــ  ،الــتفكري يف مســـتوياته العليــا  

درجـة( عـن نوعيـة الـتفكري وكـذلك عـن ا تـوى مـن          ،يف نهايـة األمـر   ،يتلقوا تغذية راجعة )أو

أا  –التقـــويم"  أدوات نبـــدأ يف الفصـــظ الثالـــ  بو ـــف " ـــندوق  ،ومـــع ذلـــك .معرفـــة ومهـــارات

ا مـن تقـويم الـتفكري يف    ـًكثر قربأكامظ  موعة طرق التقويم اليت سنختار من بينها ما هو 

 .يف الفصول الرابع حت  الثامن ،مستوياته العليا
 

ــدم ــة  وعنـ ــع األمثلـ ــتمعن يف مجيـ ــتعمظ  ،ا تـ ــور  لاسـ ــرتاتيجية منلـ ــب كمـــا   –سـ الطالـ

ـمها؟ مـا الـذا يطلـب السـؤال     ما املشكلة اليت اعمـظ علـ  حلـ    –عرضت بالتفصيظ يف هذا الفصظ 

بكلمـة   .: حتقـق منـه بنفسـك   ا يتم تقوميـه يف سـؤال او مهمـة   ممأقوله عال تسّلم مبا ؟ مين عمله

لقـد ضـممْنُت امللحــق    .ا مــن الـتفكري مبسـتوياته العليـا   ـًأنـت كقـار  مـارر بنفسـك شيئـ      ،أخـرى 

 .ردت حتليظ مهمات مع زماللك يف مدرستكأا لذا رمبا رده مفيًد بروتوكواًل )ب(
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 أحيانــًا  .سـتختار مطرقـة   ،الذا كنـت سـتدق مسـمارً    .اختيار األداة املناسبة للعمـظ مهـم  

 ،بكـظ بسـاطة   ،مـن مهـارات يف حـدودها الـدنيا     أن مـا يقيمـدني بشـكظ رليسـي مـا هـو متـاح لـيم         أجد

فرة يف اا لذا كانــت هنــاك واحــدة متــو بغــض النلــر عممــ  –عــدم معــرفيت لــألداة املناســبة للمهمــة  

 .الطابق األرضيأو املررب 
 

ــظ   ــذا الفصـ ــة  يصـــف هـ ــويم املختلفـ ــراض التقـ ــويم املتاحـــة ألغـ ــة  ."أدوات" التقـ منلومـ

بكـثري تــا هــي يف خــربات املعلمــني   أوســع –فرة علـ  نطــاق واســع  اا متــوعملًيــ ،مكانـات التقــويم ل

فرة سـوف تّكنـك مـن مراجعـة خياراتـك واختيـار       افمعرفتك جلميع اإلمكانات املتو .السابقة

للتقـــويم  قــ  يف ارالـــة الــيت ختتــار فيهـــا بــديالً    ف .ألغراضــك يف املوقـــف اخلــا    أداة فضــظ أ

ســواء كانــت عــن الــتفكري مبســتوياته العليــا أو غــري    ،ميلــك أن يــزودك باملعلومــات الــي تنشــدها 

تكتــب " مــا اخــرتت يف الفصــول الرابــع حتــ        –ميكــن عندلــذ لدرشــادات حــول "كيــف      ،ذلــك

  .دكيتفالثامن أن 
 

ــارات التقــويم     ت حــدى هــذه الطــرق أن   ل .املتاحــة لــك وجــد طــرق كــثرية لتصــنيف خي

 (Bennett, 1993)يستعمظ "َبنةـْت"   .تستخدم درجة "الرتكيب" اليت وتاجها الطلبة لالستجابة

ــواع فتلفــة مــن التقــويم         تصــنيًف ــه الــيت   .ا يعــرب عــن كــم مــن الرتكيــب تتطلبــه أن يف قالمت

 ،اختيار مـن متعـدد   :كما يلي ،كثر متطلباتهأقظ متطلبات الرتكيب لىل أيعرضها مرتبة من 

يستعمظ  .عرض ،تركيب ،تكميظ ،تعويض/تصحيح ،عادة تنليمل لعادة ترتيب/ ،تعرمف اختيار/

ا بعض الشيء للتعبري عن متصظ كمية الرتكيب اليت ـًا فتلفـًتصنيف (Snow, 1993) "سنو"

يسـرد قالمتـه    ،مرتبـًة حسـب كميـة الرتكيـب     .وتاجها الطالب يف أنواع فتلفة من التقويم

تكميـظ بسـي / تعـبري     ،: اختيـار مـن متعـدد، اختيـار مـن متعـدد مـع تركيـب متـداخظ         كما يلي
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عـــادة التعلـــيم )شـــرح لســـلوب أ ،تـــرين مشـــكلة ،مقـــالي قصـــري اإلجابـــة/تكميظ مركـــب ،مقفـــظ

ا مبـرور  ـًورمعات تا هو مـذكور رنفـ   ،مقالي طويظ/مشروع عرض ،نلام( ،بةْنية ،جراءل ،مفهوم

 . (p. 48)حمفلة(   )مثاًلالوقت 
 

ــو    ــويم تتـ ــدالظ التقـ ــنيف بـ ــرى لتصـ ــأ طريقـــة أخـ ــديك بـ ــواع  افر لـ ــة أنـ ــرد يف قالمـ ن تسـ

ــ    ــة علـ ــات املختلفـ ــفية أالتقوميـ ــة الصـ ــار املمارسـ ــرق     .سـ ــكظ الطـ ــة ال تشـ ــذه القالمـ ــظ هـ يف مثـ

مـن ذلـك يـتم و ـفها بداللــة      ملقـدار الرتكيـب الـذا تتطلبـه اســتجابة  بـدالً      املختلفـة متصـالً  

ــة واملعلمــني يف غرفــة الصــف     ســيختلف دور الطلبــة واملعلمــني عنــدما     .الــدور الــذا تؤديــه للطلب

 .سئلةأاو ديبون عن  ،او يقومون بأداء ،او يكتبون مقالة ،ايأخذ الطلبة اختباًر
 

قد ف .طومر "ْستيجنز" ورخرون  ورتني من هذا النوع من التصنيف للتقوميات الصفية

أو  ،عد يبنــ  علـ  شــكظ التقــويم )اختبــار ـُتصـنيفا ثنــالي البــ  ((Stiggins, 1992طـومر "ْســتيجنز"  

ا )يعتمـد  ا ) ـواب/خطأ( أو ذاتيًّـ  ًـّسئلة شفهية( وما لذا كان التصحيح موضوعيـ أو أ ،داءأتقويم 

ــ  تقــديرات أو أحكــام و ــفية(    رد ـــــــ : ببســاطة تس أحـــد  مــن هــذا التصنيـــــف   هنــاك  ــورة   .عل

 & Stigginsتوا ـظ شخصـي )   ،داءأتقـويم   ،مقالـة  ،: اسـتجابة فتـارة  هـي  ،ع طرق تقـويم ــــــــربأ

Chappuis, 2011, p. 73).    احتفلت هذه الصورة األحد  بالتمييز بني تقويم موضـوعي ورخـر

ألداء ا لـ ـًوتطرح تقومي ،ويف فئتني من االستجابة املختارة واملفتوحة )مقالة( ،ذاتي يف االختبارات

 .والتوا ظ الشخصي )شفهي( كفئات منفردة دون تييز بني تقويم موضوعي ورخر ذاتي
 

استخدم الصورة األقدم من تصنيف "ْستيجنز" الـيت حتـتف  بـالتمييز     ،يف هذا الكتاب

السـبب وراء هــذا االختيـار أن التصـحيح املوضــوعي     .اًـّذاتيـ  أما ًـّبـني أن يكـون التصـحيح موضوعيــ   

ا مــن التغذيــة  ) ــواب/خطأ( وأحكــام املعلــم عــن نوعيــة األداء يؤديــان لىل نــوعني فــتلفني جــدًّ   

ومبــا أن الرتكيــز يف هــذا الكتــاب علــ  التقــويم ومــا يرتتــب عليــه مــن تطــوير     .الراجعــة للطلبــة

 .همية خا ةأالراجعة اليت يتلقاها الطلبة يكون لنوع التغذية  ،للتفكري يف مستوياته العليا
 

ــكظ  ــرض الشـ ــم ) يعـ ــندوق ملخًصـــ ( 2 –1رقـ ــتخدمة يف هـــذا   أدا "لصـ ــويم" املسـ وات التقـ

يف بعــض األحيــان ميكــن  .وفيــه تو ــف الطــرق فقــ  عنــد اســتعماهلا يف تقــويم الــتعّلم  .الكتــاب
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وقلــم يف  –يف اسـتعمال فقـرات ورقـة    مـثالً   –اسـتعمال هـذه الطـرق يف تقـويم االراهـات وامليــول      

  .ا عل  تقويم التعّلمـًولكن هذا الكتاب مقصور تام –املسوح 
 

فهـذا الكتـاب يركـز علـ  كيـف تكتـب        .(2 –1رقم ) لن أناقيف مجيع الطرق يف الشكظ

سـوف تسـتعمظ هـذه الطـرق يف معلـم األحيـان        .سئلة ومهمات ألبرز أنواع التقوميـات )امللللـة(  أ

مـن املهـم أن تتبـيمن أن هـذه الطـرق تـتالءم مـع         .لتقويم التفكري يف مستوياته العليـا يف طلبتـك  

طـرق أخــرى قــد تســتعملها مـن  ــندوق ادوات التقــويم حتــ  تـتمّكن مــن اإلحاطــة بكامــظ مــدى      

  .بدالظ التقويم
 

موعة بدالظ التقويم قبظ أن نتقص  لنلق نلرة سريعة يف هذا الفصظ عل  كامظ  

 ،يف هـذا اإلطـار   .كثر عن الطرق األكثر مالءمة لتقويم التفكري يف مستوياته العليـا أتفا يظ 

ربعة بدالظ نركز عليها يف هذا الكتاب حول تقويم التفكري يف مستوياته العليا أيبدو أن اختيار 

ال بـد مـن أن    ،مـن األسـئلة أو املهمـات    عنـدما تقـرأ األمثلـة عـن كـظ نـوع       .دـب أن يكـون معقـوالً   

كثر مالءمة لتقويم التفكري يف مستوياته العليـا  أيتبيمن لك ملاذا بعض أنواع األسئلة واملهمات 

 من أخرى.
 

كـظ   .أشـري لىل كيـف تصـحح كـظ فقـرة      ،لكظ مـن بـدالظ التقـويم    ايتيةيف املناقشات 

 .مهمة تقويم تتطلب طريقة لتقويم الدليظ عل  تعلم الطالب املعب ر عنه يف اسـتجابته  أوسؤال 

ال  .اا واحــًدـًو مهمــة تقـويم دــب أن يعطيـا درجـة ليســا شيئـ    الكـالم والقــول: لن كـظ سـؤال أ   هـذا  

م ا )للتعلم( أًـّتستطيع أن تعرف مبجرد النلر لىل السؤال أو املهمة ما لذا كان أاٌّ منهما تكويني

ويف كــثري مــن ارــاالت  ،يعتمــد األمــر علــ  كيــف يســتعمظ التقــويم  .ا )لتقــدير درجــة(ًـّختاميــ

  .اًـّا او ختاميًـّميكن استعمال نفُ األنواع من التقويم تكويني
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ج أن تقـدم للطلبـة تغذيـة راجعـة     لكنك حتتا ،ا درجاتالتقوميات التكوينية ال تقدمر هل

ا فتلفـة مـن األسـئلة    ـًحتـ  تـتفهم أنواعـ    .فتلظ معايري التصحيح ضرورية ومهمـة  ،دالهمعن أ

التغذية الراجعة ميكـن أن تكـون بصـورة تعليقـات مكتوبـة       .واملهمات حتتاج أن تعرف كيف ُتقهو م

 وميكن أن تأخـذ  ـورة درجـة )كمـا يعطـ  يف اختبـار(،       ،ا عل  معايري املنلومةو شفهية اعتماًدأ

ــم اين      أو  ــة أيـــن هـ ــة ُتبـــيان للطلبـ ــورة درجـــة مؤقتـ ـــ  ،بصـ الدرجـــة  أو  ا أن التقـــدير ويكـــون مفهوًم

 .الشفهية حيثما امكن ذلكأو  ا أو ي باستعمال التعليقات املكتوبةًـّشخصي .سيتغريان
 

 .وتقــدر هلــا درجــات  ،اخلتامي/النهــاليالتقوميــات اخلتاميــة هــي تقوميــات للتحصــيظ   

"كتــدريب" وباســتخدامات   ميكنــك الــتفكري باســتخدامات تكوينيــة لطــرق التقــويم املختلفــة       

 .ُ طرق التقويم كتعبري عن مقدار ما يعرفه الطلبةختامية لنف
 

عمليـــة "تقـــدير الـــدرجات" بصـــورة عامـــة كأســـلوب تقـــويم تســـتعمله  يف فكِّـــر  ،لــذلك 

فاسـتجابة طالـب لسـؤال     .مهمـماملهمـات كبيمنـات عـن تعلـ    أو  لبـة لألسـئلة  لتحويظ استجابات الط

دت أن تكــون أرلذا  .شـارات علــ  ورق لىل أن تسـتعمظ طريقــة تقـويم معينــة لتفسـريها    لهـي  ــرد  

ا ملتابعــة عندلــذ تكــون مســتعدً  ،ال تفســر "التصــحيح" لــيعين بالضــرورة "تقــدير درجــات"   ا وأحــذًر

تــذّكر أن تســتعمظ األمثلــة لتوضــيح   .فرةاالظ التقــويم املتــوالقــراءة وأنــا ا ــف لــك مجيــع بــد  

 .خرىأفضظ من  يغ أكيف أن بعض الصيغ معدمة لتقويم التفكري يف مستوياته العليا بشكظ 
 

 ،خطأ/القلم اليت ميكن تصحيحها بطريقة  واب  –و –فقرات اختبار الورقة  ،اعموًم

، تــدع  لدجابــة اخلطــأ اوالــيت عــادة تعطــ  نقطــة واحــدة لدجابــة الصــحيحة وال تعطــ  نقاطـًـ   

 ،الصــواب/واخلطأ  ،: امــأل الفــرا   ـًا هــي كثــر األنــواع منهــا شيوعــ    أ ."فقــرات اســتجابة فتــارة   "

اسـتيعاب  أو  ميكـن أن نقـوام بهـا اسـتدعاء    األنـواع األربعـة مجيعهـا    . واالختيار من متعدد ،املقابلة

لتقـويم   ،يف بعـض األمثلـة   ،الرغم من أن األنواع األربعـة ميكـن تصـميمها   عل   .حقالق ومفاهيم

الفقــرات مــن نــوع االختيــار مــن    .لاّل أن ثالثــة منهــا  ــرد امتــداد  ،الــتفكري يف مســتوياته العليــا 

 .متعدد هي اليت ميكن بظ دب استعماهلا بشكظ روتيين لتقويم التفكري يف مستوياته العليا
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ميكـن هلـذه الفقـرات     .رمز، أو عدد ،عبارة ،: كلمةتتوقع كإجابة  فقرات "امأل الفرا "

قالمـة مـن   ، أو اغـات بصـيغة مجـظ تتخللـها فر   ، أو مسـألة بفـرا  لدجابـة   أو  أن تأتي بصيغة سؤال

أنه ميكـن أن نقـومم   من رغم عل  الأفضظ استعمال هلا يف تقويم التذكر،  .عنا ر يتوقع تعرمفها

  :فيما يلي مثال عن فقرة امأل الفرا  تقيُ التذكر .بها تفسريات وتطبيقات بسيطة
 

 

ـًا أم يـبني مـا لذا كانـت  وابـ     أنعبارات يفرتض يف الطالـب    فقرات الصواب / واخلطأ 

، أو الأو  نعـم عنـه بــ   خذ فقرات الصواب / واخلطأ  يغة سـؤال ُيجـاب   خطأ. يف بعض األحيان تأ

يف فقـــرات الصـــواب /  .خطــأ  أممجلــة يكـــون اركــم عليهـــا علـــ  أنهــا  ـــحية    أو  ســؤال حســـابي 

 .واخلطأ شـيء مـن املرونـة يف تقـويم الـتفكري يف مسـتوياته العليـا اكثـر مـن فقـرات امـأل الفـرا             

وما أشـبه ذلـك تـا تتطلـب      ، أو توقعات،تعميمات، أو ميكن أن تتشكظ من عبارات تصف عالقات

قـــويم التـــذكر لاّل أن افضـــظ اســـتعمال هلـــا يف ت .كثـــر مـــن التـــذكر يف ابســـ   ـــوره أجابتـــه ل

  .فيما يلي مثال عن فقرة الصواب / واخلطأ لتقويم االستيعاب .واالستيعاب
 

 

اســتجابات يفـرتض تطابقهمــا  تطــرح للطلبـة قالمــة معطيـات وقالمـة      تـارين املقابلـة   

يف هذا النوع من الفقرات درجة من املرونة يف تقـويم   .حمك تن  عليه التعليماتأو  ا ملبدأـًتبع

ا كتابـة  ولكن من الصعب جدًّ ،تا هي يف فقرات امأل الفرا أكثر  يالالتفكري يف مستوياته الع

فيما يلي مثـال لتمـرين مقابلـة يقـومم      .من االستدعاء البسي أكثر  تارين مقابلة جيدة تقومم

 .معرفة حقالق
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-1   Poem with 3 lines and 17 syllables     a.Cinquain 

-2 Long narrative poem 

 

b. Epic   

-3 Five line poem            Haiku  c 

-4 Poem with 14 lines and a strict rhyme scheme  d. Ode 

e. Sonnet 

 

 

أو  عـادة علــ  شـكظ سـؤال مباشــر    ،تعـرض للطلبــة مقدمـة    فقـرات االختيـار مــن متعـدد    

يفرتض يف الطالب أن خيتـار   .اكثرأو  جابتني حمتملتنيلُتتبع بقالمة من  ،مجلة غري مكتملة

يؤخذ عل  فقرات االختيار من متعدد أنها تنطوا علـ   ازفـة كـبرية يف     .اإلجابة الصحيحة

لكن  ،فقرات االختيار من متعدد تستعمظ بإفراطويم عل  مستوى التذكر. يصح القول: لن تق

أحـد األسـباب    .استعماهلا يقتصر عل  تقويم الـتفكري يف مسـتوى التـذكر   ا أن ـًما ليُ  حيح

يف  –أيضــًا  –أن أبيمن كيف ميكن استعمال فقرات االختيار من متعـدد   وراء تأليفي هلذا الكتاب

مـن املميـزات ارقيقيـة لفقـرات االختيـار مـن متعـدد أنـك          تقويم التفكري يف مسـتوياته العليـا.  

وسـع تـا   أ مستوياته العليا ويف الوقت نفسه تقومم مدى مـن ا تـوى   تستطيع تقويم التفكري يف

ا ألن الطالـب ميكنـه أن يكمـظ عـددً     ،بأسـاليب تقـويم األداء  أو  تتمكن من تقوميـه بأسـئلة مقاليـة   
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مهمــة أو  ا مــن فقـرات االختيــار مـن متعــدد يف الوقـت الــذا تتطلبـه كتابــة مقالـة واحــدة      كـبريً 

 .  داء واحدةأتقويم 
 

نقـارن فيمـا يلـي بـني فقـرتني مـن نـوع االختيـار          ،تبيمن كيف ميكـن عمـظ ذلـك   وحت  ن

   .يف الفقرة األوىل يتم تقويم استدعاء حقالق يف األدب .من متعدد
 

E. B. White

 

ــا يف          ــار مــن متعــدد ُيقــومم فيهــا الــتفكري يف مســتوياته العلي يف املثــال الثــاني فقــرة اختي

  ال ا توى نفسه. 
 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2011, grade 8, block R2, 

question #8

 

حتـ   –ام الشخصـيات يولـد لـه توأمـان     أ –أن تعرف نفُ ارقيقـة   لىل حتتاج الطالبة

ــذا الســـؤال  ــاج   ،تســـتجيب هلـ ــا حتتـ ــأ –ولكنهـ ــياق    –اـًيضـ ــة يف سـ ــ  تلـــك ارقيقـ ــر مبعنـ أن تفكـ



 

 

 

 

 
43 

 
 

أن تســتوعب لىل حتتــاج الطالبــة  .مالحلــات لا. بــي. هوايــت عــن رحلتــه لىل حديقــة اريوانــات 

ــ   وأن تســـتوعب املقالـــة األمشـــظ )عـــن رحلـــة لىل حديقـــة        ،اإلطليـــزا البســـي  للجملـــة   املعنـ

بعض األساليب اجملازيـة   –أيضـًا –وأن تستوعب ،"برونكُ" للحيوانات وما شاهده املؤلف هناك(

اليت استعملها املؤلف ليعبمر عن وجهة نلره حول السخرية يف وقوع مثـظ هـذا ارـد  الطبيعـي     

طفـال املدينــة  أالنقـد الفتقــار  أو  وأنـه اختــتم املقالـة لـيُ بالســخرية    ،ةيف وسـ  مدينـة مزد ــ  

عل  ذلـك   بناًء .بظ لىل حد ما بنوع من االستغراب ،وهو ما ميكن توقعه ،لتذوق مجال الطبيعة

دون معرفتنا لكظ ذلك واستعمال هذه املعرفـة  من و .اإلجابة الصحيحة )ج(يكون البديظ  ،كّله

 .مجيعها معقولة ةالبدالظ األربع تكون ،يف تفسري اجلملة
 

عنـدما   .ا مـن التجربـة الشخصـية   ـًعرض شيئأأن  فامسح ليم يف ذلك، لذا كنت تشك

وهــو  ،NAEPرجعــت لىل موقــع فقــرات مســموح بهــا مــن    ،كتــب هــذا اجلــزء مــن الكتــاب  أكنــت 

أنـا تـن ُيقـرأ هلـم بدرجـة       .وعثـرت علـ  هـذا السـؤال     ،موقع غين بأمثلة من األسـئلة االختباريـة  

 .سـئلة االختيـار مـن متعـدد    يف التقـويم وقـد كتبـت املئـات مـن أ      باإلضافة لىل أنين خبرية ،جيدة

كــم وتمــظ أن يكــون  –هــذا الســؤال يف مســتوى الصــف الثــامن   .ا كــم هــي فاعلــةوأعـرف جيــدً 

فحصـلُت علــ  نســخة مـن املقالــة ذاتهــا    ،كنـت مفتونــة  .لكــنين اخـرتت اإلجابــة اخلطــأ   ؟ـًا عبـ 

فقـ    ،عندلـذ  .وقرأتها وفكرت يف كةال حمتوى املقالة وما وـاول املؤلـف أن وققـه مـن خالهلـا     

وتكنـت مـن الـتفكري بصـوت عـال الـذا انتهيـت بـه لىل التفسـري الـذا            ،دركت املقصود، أعندلذ

ــؤ      ــن كـــظ ذلـــك أن هـــذا السـ ــا يتبـــيمن مـ ــرة الســـابقة. مـ ــريً أوضـــحته يف الفقـ ا يف ال يتطّلـــب تفكـ

 .مستوياته العليا
 

سيعرض لك الفصظ الرابع كيف تكتب فقرات اختيـار مـن متعـدد ُيقـو م بهـا الـتفكري       

سـئلة االختيـار مـن    أوضمـح لطلبتـك أن    ،اـًيضـ أ .اكه أن تفعظ ذلـك دالمًـ  ـمأحث .مبستوياته العليا

ســتطبق علــيهم علــ  مســتوى   كــثري مــن االختبــارات الــيت    .متعــدد هــذه حقيقــًة تقــوام الــتفكري  

أسـئلة   يف رأيـي أن  .الوالية وعل  املستويني القومي والعاملي يستعمظ فيها هذا النوع من األسـئلة 

االختيـار مــن متعـدد الــيت ُيقهـو م بهــا الـتفكري يف مســتوياته العليـا ال تســتعمظ بدرجـة كافيــة يف        
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كري مبستوياته العليا يف التقـويم  دخال التف، بينما تثظ فر ة كبرية إلالتقويم الصفي املعتاد

  .أنك ستوافق ،بعد أن تقرأ الفصظ الرابع ،أرجو .الصفي
 

ال  ،القلـم الـيت تتطلـب مـن الطالـب أن ينـتج االسـتجابة        – و – الورقـة  اختبارات فقرات

ــة الفقــرات يطلــق عليهــا "   ،أن خيتارهــا هــذه  نــوعني شــالعني مــن  . أكثــر " ذات االســتجابة املبنيم

ــة و   ــرات األســـئلة املقاليـ ــوات  –بـــيان  الفقـ ــالظ رياضـــية   –خطـ ــتعمظ املعلمـــون   .ارـــظ يف مسـ يسـ

أنلمة النقاط األخرى للتعبري عن نوعية االسـتجابة علـ  مقيـار مـدرج لىل عـدة      أو  املنلومات

شــــخ   حيـــ  ميكـــن ألام   ،الصـــواب / واخلطـــأ  ا لفقـــرات  ـًمســـتويات للجـــودة. خالفـــ   أو  نقـــاط 

ال ، هنــا ميكــن ملعلمــني فــتلفني أ    يســتعمظ نفــُ مفتــاح التصــحيح أن خيــرج بــنفُ الدرجــة       

اهلــدف النهــالي كتابــة ســؤال علــ  درجــة كافيــة مــن     .يتفقــوا علــ  نوعيــة االســتجابة لطالــب 

   .الدنيا الوضوح واستعمال منلومة حمددة املعامل حت  تصبح درجة االختالف يف حدودها
 

ال ، ولكنهــا دــب أ ميكــن اســتخدام األســئلة ذات االســتجابة املبنيمــة يف تقــويم التــذكر     

ربـع حـاالت   أميكنك أن تطلب من الطلبـة أن يـذكروا    ،عل  سبيظ املثال .تستخدم هلذا الغرض

ــ  األرض وأن يــذكروا تعاريفهــا    ــه   مثــظ هــذا يعتــرب هــدرً    .للمــادة توجــد عل ا للوقــت واجلهــد ألن

ســهظ وأســرع أن تكتشــف مــا لذا كــان الطالــب يعــرف هــذه ارقــالق بأســئلة        أميكنــك بطريقــة  

فيما يلـي مثـال لسـؤال اختبـار مقـالي يطلـب مـن الطلبـة تطبيـق معـرفتهم            االستجابة املختارة.

  .عن حاالت املادة يف حظ مشكلة
 

  

ســوف تعـــرب   .يف هــذا املثــال طأرحــت مشــكلة وعلــ  الطلبـــة أن يصــمموا وســيلة رلــها        

ــادة        ميكــن  .تصــاميمهم عــن معــرفتهم مبنطــق الــتفكري العلمــي وكــذلك معــرفتهم اــاالت امل

 .سلم نقاطأو  ل باستخدام منلومةتصحيح اجابات الطلبة هلذا السؤا
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الكلمات ليست الوسـي  الوحيـد الـذا ميكـن أن يسـتخدمه الطلبـة يف  ـياغة لجابـاتهم.          

ميكنهم استعمال األرقام، أو النوتات املوسيقية، أو رموز اراسب، أو أا نلام رموز رخر، اعتماًدا علـ   

  مادة املوضوع واملطلوب تقوميه. فيما يلي مثال عل  مسألة رياضية من نوع االستجابة املبنية.
 

  

 ،مقاليـة أسـئلة   :أغراض ثالثةجيدة يف أسئلة  لك الفصظ اخلامُ كيف تكتبيبيمن 

وأسئلة ذات النهايات املفتوحة واليت ميكن أن تسـاعدك يف   ،بيمن خطوات ارظ يف مسالظ رياضية

يفـرتض يف األسـئلة يف مجيـع هـذه      .استخدام املناقشات الصفية كمناسبات للتقـويم التكـويين  

 .ا يف استجاباتهميفكروا وأن دعلوا تفكريهم مرليًـّ لبة أناألغراض أن تتطلب من الط
 

ــيئا      ــوا شـ ــة أن يفعلـ ــن الطلبـ ــويم األداء مـ ــب تقـ ــتج  –يتطلـ ــار منـ ــرض أو  ابتكـ ، أو داءأعـ

خطــة التصـحيح الـيت يــتم   أو  : مهمـة األداء واملعـايري  ويم األداء مــن جـانبني يتـألف تقـ   .كةالهمـا 

أأرّكـز علـ  كيـف تصـمم وتكتـب       ،يف هـذا الكتـاب   .كةال هذْين مطلوبـان مبوجبها تقويم األداء. 

ا ـًداء، وأركز عل  مهمات األداء اليت تقومم التفكري يف مستوياته العليا وتتطلـب تصحيحـ  أمهمة 

   .يستند لىل أحكام
 

ا ميكــن أن يفعلــه   عــادة عممــ   تقــويم األداء والتصــحيح بطريقــة الصــواب/واخلطأ    يعبمــر  

ــة. تقوميــات  ــ  أ األداء الــيت ميكــن التصــحيح فيهــا    الطلب ، أو خاطئــة أو  ســار أنهــا  ــحيحة  عل

 .أداء مهارات بسـيطة أو  ُيقهو م فيها عادة التذّكر ،كسلسلة من قرارات نعم/ال عل  قالمة شطب

 :ل  هذا النوع من تقويم األداءفيما يلي مثاالن ع

  املعلم يطلب من كظ طالب أن يُعدم سسات حت  املالة.
  ندوق لسعافات أولية مناسب لالستعمال املنزلي. رهيزيتتبع كظ طالب قالمة مرجعية يف 
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ــالني تقومًيـــ  علـــ   ــن أن يف هـــذين املثـ ــرغم مـ ــريً  ،ا ألداءالـ ــان تفكـ ا يف لاّل أنهمـــا ال يتطلبـ

ا ـًا مهمـ ـًسلوبأمستوياته العليا. يؤلف تقويم األداء املعتمد للتصحيح بطريقة الصواب/واخلطأ 

  لكنين يف هذا الكتاب أرّكز عل  تصـميم وكتابـة   حتفاظ به يف  ندوق ادوات التقويمالدب ا

 .من التصحيح بطريقة الصواب/واخلطأأكثر  داء مرّكب يتطّلب ما هوأتقويم 
 

ــام    ــتند لىل أحكـ ــادا علـــ  التصـــحيح املسـ ــادة   األداء الـــذا يـــتم تقوميـــه اعتمـ داء أهـــو عـ

للتعلم يف مستويات معرفيـة أعلـ  مـن منـاذج األداء البسـي  الـذا سـبق         أهدافـًامرّكب واذا 

 .لأــبم املوضــوع أن طعــظ كةــال املهمــة والتصــحيح يعــربان عــن تفكــري يف مســتوياته العليــا   .و ــفه

  .داءأفلنتمعمن يف املثال التالي ملهمة 
 

  

املشـكلة )مـاذا نريـد أن نعـرف      فهـي تطلـب مـن الطلبـة تعريـف       داء مركبـة أهذه مهمـة  

جابة علـ  السـؤال حمـددة )الدراسـة     اإل. وسيلة ؟(ًـّا مبدرج األعمدةور تصلح أن تثمظ بيانيمن أم

فسـيتعلظ الطلبـة بأسـباب فتلفـة      .لكن األسئلة يف اقسـام التقريـر مفتوحـة النهايـة     ،املسحية(

ــا يريـــدون ان يعرفـــوا وملـــا يعتقـــدون أنهـــم تعلمـــوه عـــن حمتـــوى التقريـــر    عـــن عمـــظ أو  كـــثرية ملـ

وه دـب أن حتتـوا بيانـات    فأو ـاف الطلبـة ملـا قـاموا بـه ومـا تعلمـ        .مسوحات ومدرجات األعمـدة 

يعرفـون( عـن التمثيـظ البيـاني باألعمـدة كوسـيلة رياضـية ورليـة          غنية حول ما يعرفـون )ومـا ال  

 .تقرير واتصال
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فط  التصحيح الذا يرّكـز فقـ  علـ   ـحة مـدرجات األعمـدة خيفـي معلومـات         

أنــواع  عــن عمليــات الــتفكري عنــد الطلبــة وعــن فهمهــم الســتعمال مــدرجات األعمــدة يف تو ــيظ     

ال تكـون   ،وبـذلك تبقـ  الـدرجات فقـ      ،مـا أن ترسـظ التقـارير لىل البيـوت     .معينة من املعلومات

وهـذا هـو السـبب الـذا دعـظ لتقـويم املهمـة         .هناك معلومات عـن تفكـري الطلبـة يف هـذا اإلطـار     

صميم ت –ولو أن الرتكيز يف هذا الكتاب عل  املكوان األول  ،، املهمة وفط  التصحيحمكوانان

   .وكتابة املهمات
 

ــورة امتحـــان شـــفهي   ــةأو  تـــأتي األســـئلة الشـــفهية يف  ـ ــا   ،مقابلـ حيـــ  ميكـــن كتابتهـ

باإلضـافة   .بأسلوب مشابه ملا هو متبـع يف األسـئلة ذات االسـتجابة املبنيـة يف االختبـارات املقاليـة      

األسـئلة الشـفهية    .تفيد األسئلة الشفهية يف التقويم الصفي التكويين غري النلامي ،لىل ذلك

تفــتح نافــذة يف فهــم  ،يف مناقشــات  موعــات  ــغريةأو  ســواء كانــت للصــف بأكملــه ،للطلبــة

أن األســـئلة الشـــفهية يف مواقـــف النقـــاة تتـــيح للطلبـــة االســـتجابة   ،أضـــف لىل ذلـــك .الطلبــة 

 .اـًناء عل  تفكري بعضهم بعضا والبـًألفكار بعضهم بعض
 

تــذّكر يســهظ أســئلة  هــي عــادةاألســئلة الشــفهية بتغذيــة راجعــة مــن نــوع  ــواب/خطأ  

لة الـيت يلجـأ لليهـا املعلمـون يف معلـم األحيـان عنـدما        ئوهي من نوع األسـ  .طرحها "عل  عجظ"

عـادة يطـرح املعلـم السـؤال علـ  طالـب واحـد كـظ مـرة ويعّقـب علـ              .اـًسـئلتهم مسبقـ  أال يعـدون  

ما شابه ذلك حت  يعرف الطالب وبقيـة الصـف أن اإلجابـة كانـت     أو  " ح"أو  "نعم" ـاإلجابة بة

 :. فيما يلي مثاالن حيحة

 ما عا مة والية فريجينيا؟
 كم عدد اإللكرتونات يف ذرة هيليوم؟

 

لذا كــان علـــ    .ا لوقــت األســـئلة الشــفهية  جيــدً  مثــظ هــذه األســئلة ال تثـــظ اســتغالالً    

ــم خا ــة     ــار قصــري  ،الطلبــة أن يعرفــوا حقــالق معينــة يف فرجــات تعّل أكثــر فاعليــة يف   فاختب

فقــ  ألن الفصــظ يغطــي مجيــع بــدالظ      األســئلةأذكــر هــذا النــوع مــن     .ا يعرفــونالتحقــق تــ 
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وبـني ارـني    ،كإمكانيـة  ومنها األسـئلة الشـفهية بتغذيـة راجعـة مـن نـوع  ـواب/خطأ        ،التقويم

يف خــذ  ،علــ  الطلبــة األســئلةلذا كنــت ســتطرح هــذا النــوع مــن   .وايخــر ميكــن أن تكــون مفيــدة 

 ،ا مــنهم فقــ  تســتدعيه ولــيُ واحــدً  ،ا تســأل فيهــا الصــف بأكملــه  ـًاالعتبــار أن تســتعمظ طرقــ 

اء النقـر باأل ـابع واأللـواح البيضـ     .وذلك حت  حتصظ عل  احسار عن معرفة الصـف بكاملـه  

ا مــن ـًلذا كنـت ســتتذكر شيئـ   ،ولكــن حقيقـةً  .اسـتجابة تتـيح للصــف بكاملـه أن يسـتجيب     رالت

 .ال تكثر من استعمال هذا النوع من السؤال، فاألفضظ أن تتذكر أهذه الفقرة
 

ــة راجعــة تســتند لىل أحكــام      هــي األفضــظ للكشــف عــن تفكــري    األســئلة الشــفهية بتغذي

األسـئلة الشـفهية الـيت تتطلـب مـن       .بـداء مالحلـاتهم عليـه   لالطالب حت  يتمّكن ايخرون من 

ميكــن  .جابــة واحــدة لمفتوحــة النهايــات تســمح بــأكثر مــن   أســئلة  الطلبــة أن يفكــروا هــي عــادة 

 بكيــف  –أيضـــًا  –يفكــرون ولكــن   مبــاذاا لــيُ فقــ   الســتجابات الطلبــة أن تعطيــك استبصــارً   

 .يفهمون املفاهيم اليت تنطوا عليها الدراسة
 

عمظ مـــع طلبتـــك األســـئلة  مـــور عنـــدما تســـت أاألفضـــظ أن حتـــتف  يف الـــذهن بثالثـــة  

كجـزء مـن خطـة الـدرر      ،اـًسئلتك مسبقـ ، دب أن حتضمر أاألول .فتوحة النهاياتالشفهية م

أســـئلة  بكــظ بســـاطة لــن تتو ــظ لىل    ،ا علـــ  قــدميك ـًاالعتياديــة. مهمــا اعملـــت الــتفكري واقفــ    

م املسـتهدف وأنـت علـ  عجـظ مـن      ـملف عينة تثلة جملال التعلمفتوحة النهاية وعالية اجلودة تؤ

قبـظ أن تعطـي الطلبـة تغذيـة راجعـة عـن        ،األمـر الثـاني   .األمـور ال تسـري علـ  هـذا النحـو      .مركأ

هظ تسـتطيع ان تضـيف    ،: "ررونـًااغتنم الفر ة ودع الطلبة يستجيبون لبعضهم بعض ،لجاباتهم

؟" ، وهــظ ميكنــك أن ختربنــا ملــاذا  افــق علــ  وجهــة نلــر أمــري  هــظ تو ،"لةيــا ،ا لىل فكــرة زاك؟"ـًشيئــ

ا أنهـا موا ـفات   أ –، تستند لىل معايريدب أن تكون تغذيتك الراجعة للطلبة حقيقية ،اـًثالث

ــام.  –تتقصـــاها يف فهـــم الطلبـــة وتؤشـــر لىل تقـــدمم الطلبـــة حنـــو هـــدف الـــتعّلم   وال تنتهـــي بأحكـ

كمـا هـو    ،(Brookhart, 2008)دب أن تعـرب عـن خصـال  التغذيـة الراجعـة الفعالـة        ،باختصار

 .األمر يف التغذية الراجعة عل  أنواع أخرى من األداء
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مفتوحـة النهايـة يسـتفاد    أسـئلة   يتضمن الفصظ اخلامُ تفصيالت عـن كيـف تكتـب   

لــتعّلم والتقـــويم  منهــا يف املناقشــات الصــفية ويف الوقــت نفســه تـــوفر لنــا معلومــات عــن كةــال ا         

 نستعرض املثاليني التاليني : ،يف الوقت الراهن .التكويين

ملاذا يف رأيك نعرمف النلام البيئي بأنه  تمع مؤلف من عنا ـر حيمـة و أخـرى غـري حيـة؟ هـظ       

ميكنك أن تعطي مثااًل عـن كيـف تـرتب  هـذه العنا ـر يف النلـام البيئـي األعلـم يف منطقـة          

 َيلوستون؟
مــا   –( هـذه األهميــة؟ لذ لننــا نصــرف عليـه الكــثري مــن الوقــت    slope" )امليــظفهــوم "ملـاذا نعطــي مل 

 أنواع املشكالت يف العامل اليت يساعدنا مفهوم امليظ عل  فهمها؟
 

ا ـًتبعــ .وهــذا  ــحيح ،ا مــن تقــويم األداء ـًيعتــرب بعــض الرتبــويني حقالــب التقــويم نوعــ  

وبها من املميزات اخلا ة مـا دعلـها    ،أنها نوع خا  من تقويم األداء ،للطريقة اليت أفكر فيها

مبا أن هذا الكتاب يركز عل  كيف نصـمم ونكتـب مهمـات     .جديرة بأن نتحد  عنها عل  حدة

 .ميكن تصورها كمجموعة مـن املهمـات   –تقويم األداء، فلن أطيظ اردي  عن تصميم حقالب 

ــا عملـــُت علـــ    ،لكـــن ــتكمال   أ ،األخـــرى دراج بعـــض الطـــرقلكمـ تنـــاول ارقالـــب هنـــا جملـــرد اسـ

 .فمن املهم تعرمف مجيع بدالظ التقويم اليت ميكن استعماهلا .املوضوع
 

 داًءأتنقســـــم حقالـــــب التقـــــويم لىل فئـــــتني عـــــامتني : حقـــــاب منـــــو وحقالـــــب أفضـــــظ   

(Brookhart & Nitko, 2015.)   داًءأبينمـا تعـرب حقالـب أفضـظ      ،حقالب النمو تعرب عـن التطـومر 

ا، حقالـــب النمـــو هـــي األفضـــظ ولـــيُ دالًمـــ ،اعموًمـــ .عــن حـــاالت خا ـــة مـــن منجـــزات الطلبـــة  

هي األفضظ ألغراض التقويم اخلتامي )ووضـع   فضظ اداًءأوحقالب  ،ألغراض التقويم التكويين

 الدرجات(.

هـــي حقالـــب تصـــحح باســـتخدام  حقالـــب التصـــحيح فيهـــا بطريقـــة الصـــواب/واخلطأ  

 .لكـن ال يو ـ  بهـا    ،الـرغم مـن أن هـذه الطريقـة تكنـة     علـ    .املطلوبـة قالمـة شـطب بالعنا ـر    
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ــاء ارقالــب        أو  فكــرة الصــواب/واخلطأ  ــأتي منافيــة للغــرض املســتهدف مــن بن قالمــة الشــطب ت

 .بالدرجة األوىل: وهو رميع وتقويم حجم من البيمنات الستخال  حكم عن تعلم الطالب
 

 هـي حقالـب يـتم اركـم     ا لىل أحكـام ستناًدحقالب يتم تصحيحها أو تغذيتها الراجعة ا

م عـادة باسـتخدام   ـما لىل معـايري التعلـ  فيهـا علـ  حجـم مـن البيمنـات املتضـمنة يف ارقيبـة اسـتنادً        

 .ككـظ أو  ا باعتبـار مكومنـات جزليـة   ًـّا ذاتيـًتقوميأو  اًـّمنلومات. تتضممن ارقالب عادة تأممال ذاتي

اذا تعّلمـَت مـن قيامـك    ميكن توجيه هذا التقويم الذاتي بأسئلة مفتوحة النهايات )من مثظ "مـ 

أو  ميكـن للمعلـم تقـويم ارقيبـة باسـتخدام املنلومـات       .باسـتخدام منلومـات  أو  ؟"(بهذا العمظ

يف بعــض األحيــان يــتم تقــويم كــظ جــزء مــن البيمنــات      .كالهمــاأو  تعليقــات التغذيــة الراجعــة، 

 ،حيان أخرى يتم تقـويم حمتويـات ارقيبـة ككـظ مبنلومـة مشوليـة      أويف  .اخلا ة مبنلومته

مــن  بــداًل .فططــات تصــحيحأو  ال تســتخدم يف حقالــب النمــو منلومــات  ،ويف معلــم األحيــان

   .ذلك يقوم املعلم بإعطاء تغذية راجعة استنادا لىل معايري
 

 :داًءأأفضظ عن كظ من حقيبة منو وحقيبة  لليك فيما يلي مثااًل

العصف الـذهين، واملسـودة    يستعمظ الطلبة .حقيبة منو يف الكتابة لبيان التطومر يف عدة أساليب

األوىل، والتغذية الراجعة، والنسخة النهالية كنموذج توضيحي من بداية العام املدرسي وحتـ   

مناذج من الكتابة القصصية، وارواريـة، واخلياليـة، تبعــًا     –أيضـًا –نهايته. يشمظ لنتاج الطلبة 

ملا خيتارون يف ما  موعه ستة مناذج مـن الكتابـة. يف كـظ مـن هـذه النمـاذج أضـيفت مالحلـة         

ملصقة عليه يذكر فيها الطالـب مـاذا يعـرب عنـه النمـوذج يف موضـوع الكتابـة. املـدخظ النهـالي          

 عن الكتابة هذا العام".مقالة نهاية العام بعنوان "ما تعلمُت 
حقالــب أفضــظ اداء يف الرياضــيات لبيــان فرجــات الــتعلم يف فهــم النســبة، والتناســب، واملعــدل.   

دب أن يقـدم الطلبـة مثـالني عـن  موعـات مسـالظ مكتملـة )كواجبـات بيتيـة أو  ـفية( مـع            

ن هـذه األعمـال   تغذية راجعة من املعلم، واختبار قصري، واختبـار الوحـدة. يعـرمف الطلبـة كأـاّل مـ      

بتعليق يبيمن ما يستدل من كظ عمظ عمما يعرفون وما يتمكنون مـن أدالـه. أيضــًا، دـب أن يعـد      

الطلبة مسألتني بصيغة حرفية تتوافر فيهما األ الة وتسـتخدم فيهمـا النسـبة، أو التناسـب، أو     
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ســـألتني  وأن املعــدل   وأن يطلبــوا مــن أحـــد أفــراد األســرة أو أحــد األقـــران يف الصــف أن وــظ امل        

يكتبوا ما تتضمنه التغذية الراجعة اليت يعطونها ملن وـظ املسـألتني. وأخـرًيا، دـب أن يقـدموا      

 مقالة بصفحة واحدة، بعنوان "ماذا تعين النسبة وملاذا يهمنا أن نعرفها؟".
 

أســاليب يف الفصــول اخلمســة القادمــة ســوف أركــز علــ  تصــميم وكتابــة أربعــة مــن       

ــويم يف  ـــندوق األدوات  ــار مـــن متعـــدد  أســـئلة   :التقـ ــئلة االختيـ مفتوحـــة النهايـــة مقاليـــة    ، أسـ

وأن يكون مـداها   ،عمليات مبا أنه ميكن ملهمات األداء أن تقومم مهارات أو .ومهمات األداء ،وشفهية

تعطـــ  للطلبـــة ويف مســـتوى ا يف درجـــة الرتكيـــب الـــيت ًـّوأن تتفـــاوت جوهريـــ ،ا ـــغرًيأو  اكــبريً 

 .ك خصصت ثالثة فصول لتصميم وكتابة مهمات األداءللذ ،لوظالف املعرفيةمتطلبات ا
 

ا ـًبــاألحرى هــي النمــاذج األكثــر شيوعــ   ،هــذه النمــاذج ليســت منــاذج التقــويم الوحيــدة   

 لذا كنـت ترغـب يف االطـالع    .يف مسـتوياته العليـا  )وفاعلية( عند اسـتخدامها يف تقـويم الـتفكري    

 ،امـأل الفـرا    –عل  كيف تصمم وتكتب فقـرات ومهمـات تقـويم باسـتخدام منـاذج أخـرى       أكثر 

فيمكنـــك الرجــوع لىل مراجـــع معتمـــدة يف التقـــويم   –ارقالـــب ، أو املقابلـــة ،الصــواب/واخلطأ 

 .(Brookhart & Nitko, 2015; Stiggins & Chappuis, 2011)مثال : 
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ميكن ألسئلة االختيار من متعدد أن تقـوام مهـارات الـتفكري يف     ،ا لالعتقاد الشالعـًخالف

ا علــ  مســتوى التقــويم )ولكــن  ـًاألحيــان علــ  مســتوى التحليــظ وأحيانــ غلــب أ ،مســتوياته العليــا

ال ميكن لسـؤال ختتـار فيـه االسـتجابة أن يطلـب       ،ليُ عل  مستوى االبتكار  فباعتبار التعريف

 .مثــظ هــذه األســئلة تعتمــد عــادة علــ  مقدمــة بصــيغة معينــة          .ا(ـًأن يبتكــروا شيئــ   مــن الطلبــة 

مـة االسـتجابة الصـفية )"النقـر     يف أنل –أيضـًا –رات ولكن ، ليُ فق  يف االختباويستفاد منها

ــار   ســــرتاتيجيات التقــــويم التكــــويين الــــيت تطلــــب  لويف  ، ــــابع"(باأل ــة لمــــن الطلبــــة اختيــ جابــ

وتتميمز هذه األسئلة بأنهـا   .وما شابه ذلك ،ويناقشونها بعد ذلك مع أولئك الذين ال يوافقون

يســتفاد مــن ذلــك يف تقــويم الطلبــة الــذين تكــون     و ،تتطلــب مــن الطلبــة الكــثري مــن الكتابــة    ال

أن يطبقــوا مهــارات  ،عنــدما ُيطلــب مــنهم ،ولكــنهم يســتطيعونة، مهــارات الكتابــة عنــدهم ضــعيف 

 .التفكري يف مستوياته العليا يف اجملال اخلا  مبحتوى التعّلم
 

ــار مــن متعــدد يقــومم بهــا الــتفكري      أســئلة   يرّكــز هــذا الفصــظ علــ  كيــف تكتــب      اختي

لكنه ال  .ومهماتأسئلة  ا مع هدف الكتاب املتضمن كيف تكتبًـّوذلك تشي ،مبستوياته العليا

كيـف تفعـظ    )أ(يبـيمن امللحـق    .ا بغـرض حمـدد  يتضمن كيف َتْنلأم هذه األسئلة لتؤلف اختباًر

اختيـار  أسـئلة   ال يركـز هـذا الفصـظ علـ  كيـف تكتـب       أيضـًا .ذلك باستخدام فط  اختبار

رمبــا تســتعمظ يف   .اســتيعاب مفــاهيمأو  م قــدرات الطلبــة علــ  اســتدعاء حقــالق  مــن متعــدد تقــوا 

ا لـك  اختيار من متعدد لتقويم يف مسـتوى التـذّكر، لكـن املوقـف األكثـر حتـديًّ      أسئلة   ّفك

 تقوام بها التفكري يف مستوياته العليا.أسئلة  أن تكتب
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ــار مــن متعــدد مــن مقدمــة مؤلفــة مــن مجلــة           اثنــتني وتســمم    وأيتــألف ســؤال االختي

تـاروا بـديظ االسـتجابة    يفـرتض يف الطلبـة أن خي   .كثـر أو أ ومن بدالظ استجابة اثنني ،"األرومة"

 ،يف مجيـع فقـرات االختيـار مـن متعـدد      .جابـة للسـؤال الـذا تطرحـه األرومـة     الذا ميثظ أفضظ ل

 ن تطـرح سـؤاالً  أدـب   ،االسـتيعاب ، أو التـذكر ، أو ري مبسـتوياته العليـا  سواء كانت لتقويم تفكـ 

االختيـار مـن متعـدد    أسـئلة   كتبـُتـ  .جابـة لتعرض للطلبة مشكلة حمددة ليختاروا هلا أو  امباشًر

 .ولــيُ بلغــة يبــدو وكأنهـــا تــردد مــا يف الكتــاب املدرســـي       ،بلغــة عاديــة مألوفــة جلميــع الطلبـــة    

أو  ودب أن تكون بني البـدالظ لجابـة واحـدة  ـحيحة     ،تستخدم فيها مفردات وتراكيب بسيطة

حد بدالظ االستجابة دب أن يكون مبا ال لـبُ فيـه االسـتجابة الصـحيحة لـدى      أ .أفضظ لجابة

كـظ  مـن بــدالظ االسـتجابة األخـرى دــب أن      .الطلبـة الـذين فهمـوا ا تــوى الـذا يـتم تقوميــه     

 .لــدى الطلبــة الــذين مل يفهمــوا ا تــوى الــذا يــتم تقوميــه يف الســؤال     ا معقــواًلًـّيكــون ظاهريــ

 ،لذا كان السؤال عن حشرة  دب أن ميتد مبدأ املعقولية اللاهرية لىل كظ من ا توى )مثاًل

تســأل عــن حشــرات( والتنويــه اكــم قواعــد اللغــة واالســتعمال الــذا      أنفجميــع البــدالظ دــب  

  .ا توىيف أن يفكروا لىل دون أن وتاج الطلبة من حة بشكظ واضح جابة واحدة  حيلدعظ 
 

نوعـان منهـا مفيـدان بشـكظ خـا  يف       ،االختيـار مـن متعـدد   أسـئلة   هناك عدة أنواع من

 .االختيار من متعدد ذات االجابة الصـحيحة وتلـك بأفضـظ لجابـة    أسئلة  اغراضنا اخلا ة هما

 .ا يف مستوياته العلياب تفكرًيا مبا ال يتطلمثلة بسيطة بدًءأسأعرض لك 
 

األسئلة ذات اإلجابة الصحيحة يكون هلا لجابـة  ـحيحة واحـدة، وتكـون البـدالظ األخـرى       

   " بتصنيف بلوم.التطبيقغري  حيحة بشكظ قاطع. فيما يلي مثال يتطلب التفكري يف مستوى "
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8  
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 .يؤلف اإلجابة الصحيحة 6))فق  العدد  .هلذا السؤال اجابة  حيحة واحدة
 

ا فقـ   واحًد ولكن بدياًل ،ا  حيحةًـّجابات جزليلالفقرات بأفضظ لجابة يكون هلا عدة 

  ." بتصنيف بلومالفهماملثال التالي يتطلب التفكري يف مستوى " .منطقيا هو األفضظ
 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2010, grade 4, 

block C4, question #10      

  

أن  ،يف مناسـبات  ،أام من التنليمات املذكورة كبدالظ اسـتجابة ميكـن   ،يف هذا السؤال

 أن   لاّل أن التنلـيم األكثـر احتمـاالً   فراد بأن يوفر هلـم مكـان عمـظ رمـن    تعن  اماية حقوق األ

   .يعن  بذلك هو نقابة عمال )البديظ ج(
 

همهــا أن ألعــظ  .كانــت هنــاك انتقــادات لفقــرات االختيــار مــن متعــدد ألســباب كــثرية    

التعــبري عــن حلـوهلم اخلا ــة للمشـكلة الــيت يطرحهــا    أو  الطلبـة ال تتــاح هلـم الفر ــة لالبتكـار   

سـئلة  هـا بأ الـيت يـتم تقومي   مـمهـداف التعلـ  ألكنه ينتفي نتيجـة التسـاع    ،هذا انتقاد عادل .السؤال

ال يـتمكن الطلبـة مـن     ،يف فـرتة اختباريـة واحـدة    .االختيار من متعدد يف فرتة قصرية مـن الوقـت  

ــن . ـــيلة لعـــدد كـــبري مـــن األســـئلة  أجابـــات كتابيـــة مطوملـــة مشـــفوعة مبـــربرات   لعطـــاء ل  ،لكـ

ميكـن يف   ،ة تهيديـة املقدمـة مبـاد   ،اا جيـدً املعدمة لعـدادً  ،االختيار من متعددأسئلة  مبجموعة من

اثنني من األسئلة املقالية تقـويم تفكـري الطالـب     وأنفُ الوقت الذا تتطلبه االستجابة لسؤال 

 .مـميف مدى جامع ألهداف التعل
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أو  جابــة واحــدة  ــحيحة  لذات أســئلة  تتطلــب فقــرات االختيــار مــن متعــدد    ،بطبيعتهــا

ــار مـــن متعـــدد    ،لـــذلك .جابـــةأفضـــظ ل تقـــويم تفكـــري متشـــعب بـــنفُ  ال ميكـــن بأســـئلة االختيـ

ن يقـو م بهـا   . ولكـن ميكـن أ  يف تقـوم األداء أو  االستجابة املبنيـة )مقاليـة(  أسئلة  الطريقة كما يف

ابـن  فقـرات اختيـار مـن      ،لعمظ ذلـك  ."التقويم"يات املعرفية من نوع "التحليظ" وتفكري يف املستو

 فيه.ا يفكرون ـًشيئتطرح للطلبة أسئلة  أا –متعدد يقدمم هلا مبادة تهيدية 
 

" فقـرات تعتمـد السـياق   تشمظ " ،االختيار من متعدد عدة تسمياتأسئلة  هلذا النوع من

، أو الفكــرة هنــا أنــك تــبين ســؤال االختيــار مــن متعــدد علــ  حــوار   ."فقــرات مبقدمــة تهيديــةو "

مـادة أخـرى تعرضــها   ، أو رسـوم متحركـة  ، أو مقتطــفَنـ   ، أو خريطـة ، أو رسـم بيـاني  ، أو جـدول 

أو  أن يكون الرتكيز يف السؤال عل  حتليظ الطالـب  ،عندلذ ،ميكن .للطلبة مباشرة قبظ السؤال

 وأ ،ا مـن َنـ   ـًولـيُ علـ  مـا لذا كـان الطالـب يسـتطيع أن يسـتدعي شيئـ         ،تقوميه ملـادة املقدمـة  

ال  .يف املثال التالي تستخدم الفقرة القرالية كمقدمـة تهمـدة   .جدول من الذاكرة، أو خريطة

ميكن لسـؤال   .مامهم ميكنهم قراءتهأفالن  موجود  ،وتاج الطلبة أن يكونوا قد حفلوا قصة

 ،أن يستطلع كم يتمكن الطلبـة مـن عمـظ اسـتدالالت مـن املقدمـة       ،االختيار من متعدد، عندلذ

  .وليُ كم يتمكنون من تذكر شيء قرأوه
 

National Assessment of Educational Progress   ) NAEP) released items: 2008, age 9, block R28, 
question #7 . 
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ــتعملوا الـــتفكري           ــن الطلبـــة أن يسـ ــؤال يتطّلـــب مـ ــك أن هـــذا السـ ــن أن تتبـــيمن بنفسـ ميكـ

مبسـتوياته العليــا بتطبيـق اإلســرتاتيجية مـن الفصــظ الثـاني: مــن وجهـة نلــر الطالـب، مــا املشــكلة        

تطلب مين التعليمات أن أحظم أأحجيـة. عنـدما أقـرأ الـن ، علـيم أن أتعـرمف       اليت حتتاج لىل حظ هنا؟ 

األحجية: لنها لغز. لدجابة عن السؤال "مـا هـذه األشـياء؟" علـيم أن أختـار مـن الفقـرة         طبيعة تلك

مجيــع األشــياء الــيت تصــف األشــياء غــري املعروفــة يف التســايل عنهــا )هــذه األشــياء(، وعنــدها أ ــو     

 ."؟"أام هذه البدالظ ميكن تعريفه بكظ هذه األو اف يف الفقرة املشكلة عل  النحو التالي:
 

: يتعــرمف  يســتدعي الــتفكري يف مســتوى التحليــظ   ملهمــات هــي مــا دعــظ الســؤال     هــذه ا

   .جزاء يف الفقرة )األو اف( ويستعملها يف حظ املشكلةأالطالب 
 

سرتاتيجية "التفكري مبنطق الطالب" حتقق الدليظ بـأن  لتأخذ  ،ولذ يستعيد املعلم دوره

ـــالســؤال خياطــب معيــار "ا    ــق   ـ ــة يف نــ   ور العــام" مبــا يتعل ــالرجوع لىل التفا ــيظ واألمثل   مـَ"ب

 د توضــــيح مــــا يعــــرب عنــــه الــــن   ــــراحًة وعنــــد اســــتخال  اســــتنتاجات مــــن الــــن "   ــــــــــعن

CCSS.ELA-LITERACY) RL.4.1 )ًّيطلبه السؤال سيساعدك ذلـك يف   فيماا وعند التمعن ملي

 .أن ترى وتفسر مدى التطابق
 

اختيــار مــن متعــدد مبقدمــة تهيديــة والــيت يفــرتض يف الطلبــة أن   أســئلة  لكــي تصــمم

حدد بالضـب  ا تـوى املعـريف واملهـارات ومسـتوى       ،أوماًل ،ا يف مستوياته العليايطبقوا فيها تفكرًي

هـذه اخلطـوة    . بحت اين مألوفـة أنها أمن  هذه النصيحة ال بد .التفكري اليت تسع  لتقوميها

 . األوىل يف تصميم أا نوع من التقويم
 

وما لىل ذلك( الـيت   ،خريطة ، ورة ،رسم بياني ،جدول ،حدد مادة املقدمة )َن  ثانيـًا،

لذا  ،علـ  سـبيظ املثـال    .ا مـع غرضـك مـن التقـويم    ـًاجعظ هذا اخليار متسق .سيفكر فيها الطلبة

فقــد تــرى أن تبــدأ     ،ا لذا كــانوا متمكــنني مــن اســتعمال دليــظ خريطــة     كنــت تريــد أن تقــوام مــ   

واذا كنت تريـد تقـويم مـا     .ورمبا خبريطة ليُ هلا دليظ لكن يعوزها الدليظ ،خبريطة هلا دليظ

 .ا يف املقدمة التمهيديةًـّاستعمظ خطا بياني ،لذا كان الطلبة يستطيعون تفسري خ  بياني
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اكتــب ســؤال اختيــار مــن  –هــذا اجلــزء الــذا دــد معلــم املعلمــني أنــه األ ــعب   –ثالثــًا  

متعدد يتطّلب حتليظ أو تقويم مادة املقدمة. عل  سبيظ املثال، سنستعمظ سؤال دليظ اخلريطة. لذا 

سـألت "مــا الرمــز الــذا يســتعمظ لعوا ــم البلـدان؟" وجــاء يف الــدليظ مــدخظ يقــرأ "العا ــمة" ولىل     

نجمـة، فأنـت تقـوام االسـتيعاب. وأن يقـومم االسـتيعاب لـيُ بالشـيء السـيء، لكننـا يف           جانبها اشارة ال

هـذا الفصـظ نـتعلم كيـف نكتــب أسـئلة اختيـار مـن متعـدد تقــومم مـا هـو أكثـر مـن االســتيعاب. ولذا             

" فأنت تقومم االستيعاب، ويف أحسن ارـاالت التطبيـق.   ؟سألت "كم عا مة موجودة عل  اخلريطة

 ة واحدة يتم حلـمها بةَعدم النجوم عل  اخلريطة.فهي مشكلة خطو
 

اطلـب مـن الطلبـة أن يستخلصـوا      ،ا مبسـتوى التحليـظ  يتطّلـب تفكـريً   لكي تكتب سؤااًل

اســتنتاجات ميكــن دعمهــا مبعلومــات يف مــادة املقدمــة ولكنهــا تتطلــب اســتخال  اســتنتاجات          

طــة الــيت نتحــد  عنهــا هــي  افــرض أن اخلري .مبعرفــة اضــافية ســابقة ،وعــادة ،باســتعمال املنطــق

  .كما يف املهمة التالية ،وقد ثبتت عالمة لعا مة كظ والية ،خريطة الواليات املتحدة
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National Assessment of Educational Progress  ) NAEP) released items: 2010, grade 4, block G3, 
question #12 
 

   

مل فقـ  لذا  دب االنتباه لىل أن السؤال املطروح يف هذه املهمة يكـون يف مسـتوى التحليـظ     

مواقــع متوســطة رعــظ املوا ــالت أســهظ، ســواء     يســبق للطلبــة أن تعلمــوا حقيقــة أن العوا ــم يف     

تعلموا ذلك من كتاب مدرسـي أو مناقشـات  ـفية أو تـارين. يشـيع وقـوع املعلمـني يف فـ  كتابـة          

أســئلة اختيــار مـــن متعــدد أو غريهـــا مــن أنـــواع األســئلة ويعتقـــدون أنهــا أســـئلة تقــيُ يف مســـتوى         

أن املواقـع املتوسـطة هـي األفضـظ      التحليظ بينما يف حقيقة األمـر تقـيُ التـذكر فقـ . اكتشـاف     

كعوا م واليات يتطلب تفكـريا يف مسـتوى التحليـظ، لكـن مـا أن وـد  االكتشـاف حتـ  يقتصـر          

ــ  التــذكر فقــ . رمبــا تفكــر أنــك تقــومم يف البعــد الثالــ  )        حســب معــاير االدارات   C3الــتفكري عل

ت الـذا تكـون فيـه بكـظ     (، أا "تطبيـق مفـاهيم واسـاليب ضـابطة" يف الوقـ     NCSS, 2013التعليمية، 

 املناقشة الصفية اليت جرت يوم الثالثاء املاضي. تذّكربساطة تقومم 
 

( ال تستنفد كظ ما يقال، لكنها تعرض عليـك بعـض   2–1اإلسرتاتيجيات يف الشكظ رقم )

األفكار. ميكن تصميم أسئلة االختيار من متعدد باستعمال أا  من هذه اإلسـرتاتيجيات. يف الواقـع،   

مالءمة معلمها لتصميم أسئلة مقالية قصرية، أيضـًا. لكي تصمم سؤااًل من نوع االختيـار   ميكنك

مــن متعــدد ميكنــك أن تعــدمل يف واحــد مــن األســئلة العامــة يف العمــود الثالــ  مبــا ياللــم ا تــوى        

عنــدك. بعــد ذلــك، ضــع ثالثــة أو اربعــة بــدالظ معقولــة ظاهريًـــّا، وواحــًدا منهــا ميثــظ أفضــظ لجابــة       

ظ واضــح. علــ  ســبيظ املثــال، لذا كنــت تعــرض خطابـــًا سياسيًـــّا وطرحــت الســؤال عــن القضــية     بشــك

الضـمنية الــيت يبــدو أن املتحــد  خياطبهـا، عندلــذ دــب أن تكــون مجيـع البــدالظ قضــايا مــن النــوع      

 الذا ميكن أن يستثري خطابـًا سياسيًـّا. 
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بشــكظ خــا . مبــا يتعلــق   ارــوار طريقــة جيــدة لبنــاء أســئلة تفكــري. بعــض أنواعهــا مفيــد 

مبحتوى اختبارا، ميكن لقص  عن طلبة خياليني أن تستدعي طلبة حقيقيني لتقـويم حججهـم   

وفر" ال يوافق. هو يقول.. ما الذا دعظ "أوبرا" علـ   جر)"أوبرا" يقول الفلني سيطفو ألن.. لكن "

  واب؟"(.القص  عن مواقف خيالية، ولكنها شالعة، تستدعي تفكري الطلبة.

حــــــــــدمد قضـــــــــــايا أو  

 .مشكالت

ن م، خطاب، مشـكلة، مشـهد   

 .سياسي، أو رربة ونتالجها

 ما القضية الرليسة؟

 ما املشكلة؟

ــاب، تصـــــــــميم    حّلظ حججـًا نـــــــــ ، خطـــــــ

 ررييب.

 ما البيمنة اليت يقدمها املؤلف حول...؟

 ما البيمنة األكثر مصداقية املتعلقة بةـ....؟

 ما االفرتاضات اليت تستند لليها هذه ارجة؟

نصمـــــــان، وقـــــــالع، ســــــــيناريو،    قارن وقابظ.

 مفاهيم، شخصيات، مباد .

 أام عنا ر الن   تشبه )أو ختتلف عن(...؟

 تعميم يستند لىل أوجه تشابه أو اختالف.اسأل عن 

ــوام مـــــواد وطرًقـــــا    قـــ

ـــًا ألغراضــــــــها   وفقــــــ

 ا ددة.

ن ، خطاب، سياسة، نلرية، 

 تصميم ررييب، عمظ فنمي.

 ما الذا كان املؤلف واول لطازه؟

 أام عنا ر العمظ ]حتقق غرضـًا ما[؟

 كم كان املؤلف فاعاًل يف حتقيق غرض ما؟

اعمـظ أو قـومم نتيجــة   

 استداللية. 

 ما االستنتاج الذا يتبع منطقيًـّا؟ بيان أو افرتاض.

 ما املثال املضاد الذا دعظ البيان غري  حيح؟

اعمـظ أو قـوام نتيجــة   

 استقرالية.

معلومــات يف  ــورة ســيناريو، أو    

 رسم بياني، أو جدول، أو قالمة.

 ما االستنتاج الذا يتبع منطقيًـّا؟

 شيء رخر دب أن يكون  حيحـًا؟هظ من 

ــداقية   ــوام مصـــــــــ قـــــــــ

 مصدر.

ــالن،    ــاب، لعــــ ــيناريو، خطــــ ســــ

موقــــع للكرتونــــي، أا مصــــدر  

 معلومات رخر.

 هظ ميكن تصديق هذه املعلومات؟

 ملاذا ميكن )أو ال ميكن( تصديق هذه املعلومات؟

تعــــــــــــــرمف أو قــــــــــــــوام 

 افرتاضات ضمنية.

ــاب، تفســـــــــري    ــة، خطـــــــ حجـــــــ

 ينطوا عل  افرتاضات.

 دب أن نفرتض لتصبح هذه ارجة معقولة؟ماذا 

ــر ]أو األقــــظ[    ــة ]يف ارجــــة[ األكثــ أا االفرتاضــــات التاليــ

 مصداقية؟
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تعــــــــــــــر ف أو قــــــــــــــوام 

ــرتاتيجيات  اســـــــــــــــــــــ

 قناعية .لنلرية و

ــاب، لعـــــــــالن، تعليـــــــــق    خطـــــــ

ــحفي، أا مــــــادة اتصــــــال     ــــ

 لقناعية. 

ماذا واول املؤلف أن يقنع القرماء ]املشـاهدين[ أن يفعلـوا   

 ]يفكروا[؟

 كم يكون ]أحد اجلوانب[ مقنعـًا ]جلمهور ما[؟

مـا الصمـَور ]او أام لســرتاتيجية أخـرى[ ُيقصــد بهـا أن تقنــع     

 اجلمهور ]أن يفعظ أو يفكر بطريقة ما[؟

حّلــــــــــــــظ بيانـــــــــــــــات  

 منطقيًـّا.

َنــ ، رســوم متحركــة، رســم   

بيـاني، جـدول بيانـات، جـدول     

ومسألة حتتاج هـذه البيانـات   

 رلها.

 حظ املسألة. اعمظ عل 

 تعر ف املعلومات األساسية الالزمة رظ املسألة.

 املصدر :
How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom (pp. 144–147), by Susan M. 
Brookhart, 2010, Alexandria, VA: ASCD. Copyright 2010 by ASCD. 

 الرتكيز عل  أسئلة االختيار من متعدد ذات املقدمة التمهيدية[ أجظ املصدر من له يف أتعديظ الشكظ عن  ]  
 

ــيد  ــب السـ ــال     /)مـــثاًل  كتـ ــال األعمـ ــة ينتقـــد رجـ ــة يف الصـــحيفة ا ليـ ــراون" افتتاحيـ "بـ

ا ليني لعدم تشغيلهم العمال ا ليني. السيد "مسة " الذا يدير متجًرا لبطاقات املناسبات ألق  

رب  بها بطاقة عليها مالحلة قذرة، أأتبعت بسؤال، مـع خيـارات، عـن أول تعـديظ     بصخرة من نافذته 

لةَحــقم حريــة الكــالم (. النصــو  ارواريــة أساســية يف كتابــة املســالظ الرياضــية اررفيــة، ولكــن ال     

 يرجح استخدمها يف  االت معرفية أخرى. لقد حان الوقت لتعديظ ذلك املنلور الضيمق.

علــق بالطلبــة اخليــاليني ومنــاذج ارــوار األأخــرى أنــك تســتطيع أن     الشــيء املهــم فيمــا يت 

تضب  مجيع املتغريات، مستبعًدا املعلومات غري اجلوهرية ومرّكًزا بإحكام علـ  املفـاهيم واملهـارات    

 اليت تسع  لتقوميها.

( ذات طبيعـة عامـة، ميكـن اسـتعماهلا     2–1أيضـًا، الح  أن االسرتاتيجيات يف الشكظ رقـم ) 

ــة      يف أام ــاالت املعرفيـ ــة يف بعـــض اجملـ ــظ يعـــرض عـــدة أمثلـ  ـــال معـــريف. مـــا تبّقـــ  مـــن هـــذا الفصـ

ــواع األســئلة            ــيمن لــك كــظ أن ــة أن أكتــب لــك أســئلتك أو أن أأب املختلفــة. الفكــرة أنــين غــري معني

املمكنة اليت ميكن طرحهـا. األحـرى أن يكـون الغـرض مـن األمثلـة لعطـايك بعـض اإلوـاء واألفكـار           

 ختيار من متعدد ميكن بها تقويم التفكري يف مستوياته العليا اثناء تدريسك.لبناء أسئلة ا
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عــن سـؤال يف رداب اللغـة يتعلـق بعمــظ اسـتدالل يف املسـتوى االبتــدالي يف       سـبق أن شـاهدنا مثـاالً   

  فيما يلي مثال لسؤال يتطلب من طلبة املدرسة الثانوية حتليظ َن  وعمظ استنتاج. .القراءة
 

 

.* 
 

 

يطلـب  ؟ ما املشكلة الـيت يطلـب مـين حّلهـا    من وجهة نلر الطالب:  هي عملية التفكري،ها  

مــين عمــظ اســتنتاج مــن قــراءة خطــاب. االســتنتاج الــذا استخلصــه دــب أن يكــون رســالة املتحــد       

ــة عــن غــرض املؤلــف، واختيــاره للكلمــات،            ــاج أن أضــيف معرفــة خلفي املقصــودة لىل مســتمعيه. أحت

والنغمة، وغري ذلك من العنا ر األدبية الـيت سـبق أن تعلمتهـا عنـدما كنـا نقـرأ املسـرحية. سـوف         

 ج أن اتعرمف عنا ر يف اخلطاب وأحللها منطقيًـّا الستخال  استنتاج عن رسالة املؤلف. احتا
 

مـــا يضـــع املهمـــة يف مســـتوى الــــتفكري      ا هــــوًـّجـــزاء وحتليلـــها منطقيـــ   التعـــرمف علـــ  أ  

ا ـور   من وجهة نلر الطالب يعين أن السؤال يقارب معيـار "  التفكري يف حظ املشكلة .التحليلي

"اسـتخال  معـاني الكلمـات والتعـابري حسـب اسـتعماهلا يف الـن " مبـا يف          ـيتعلق بةـ  فيما" العام

 ،اختيار حمدد للكلمات عل  املعنـ  والنغمـة   أثر  وحتليظ املعاني االستعارية واالستدالليةذلك 
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 ،وجذابـــة ،اللغـــة الـــيت تبـــدو بشـــكظ خـــا  مســـتجدة أو  مبـــا يف ذلـــك الكلمـــات املتعـــددة املعـــاني 

 .(CCSS.ELA-LITERACY.RL.11-12.4) شمظ شكسبري وغريه من املؤلفني("ومجيلة. )هذا ي

 

املهمـــة  .الســؤال عـــن شيكســـبري طلــب مـــن الطلبـــة أن يســتعملوا الـــتفكري االســـتقرالي     

  .الرياضية التالية تطلب من الطلبة التفكري باملماثلة
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items: 2011, grade 8, block M8, question #13.  
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من وجهة نلر الطالب: مـا املشـكلة الـيت ُيطلـب مـين حلــمها يف هـذا         ها هي عملية التفكري، 

السـؤال؟ علــي  أن أ ــف مـا ســيحد  عنــدما أقسمـم املضــلع الثمــاني لىل مثلثـات متشــابهة. احتــاج أن      

منــتلم، متشــابه،   علــ  ســبيظ املثــال، املعنــ  املقصــود بكــظ مــن     –أعــرف جوانــب معينــة يف ا تــوى   

ا مـن و ــف مـا وـد  عنــد    وغريهـا. أحتـاج أن أكــون متمكنًــ   متسـاوا األضـالع، متسـاوا الســاقني،    

 تقسيم املضلع السداسي وتطبيق نفُ املنطق عند تقسيم املضلع الثماني.
 

يتعلــق  فيمــا ور العــام"ميكــن أن يالحــ  املعلــم أن هــذا الســؤال يتســق مــع معــايري "ا ــ   

ــابه والتماثــــظ ، أو شــــفافيات، أو باســــتعمال منــــاذج فيزياليــــة   بر يــــات هندســــية يف فهــــم التشــ

(CCSS.MATH.CONTENT.8.G.A)  والـــــــتفكري اجملـــــــرمد والكمـــــــي(CCSS.MATH.PRACTICE.MP2)، 

 .(CCSS.MATH.PRACTICE.MP7)والبح  عن الرتكيب واستعماله 
 

هذا السؤال له اجابـة واحـدة  ـحيحة، هنـا قـد يـرى الـبعض أن مسـتوى الـتفكري املطلـوب           

 .اعتقد أن هناك ما يربر القـول: لن هـذا السـؤال يتطلـب تفكـرًيا يف مسـتوى التحليـظ        التطبيق".هو 

أو خوارزميـة سـبق أن تعلموهــا )"هكـذا ميكنــك أن     يف مسـالظ التطبيـق، يطبــق الطلبـة لســرتاتيجية   

حتســب امليــظ"(. يف هــذه املســألة، دــب أن ينلــر الطالــب لىل املضــلع السداســي، ويتعلـــمم منــه كيــف   

تكون عملية التقسم، ويطبق عل  املضلع الثماني ما استخلصه من املضلع السداسي. أا أن حتليظ 

ماثلــة لىل املضــلع الثمــاني، هــذا هــو مــا دعــظ مــن هــذه       املضــلع السداســي، واالنتقــال منطقيًـــّا بامل  

 املسألة مثااًل عل  التفكري مبستوى التحليظ.
 

املسـألة بـذاتها. يف    نسأل بأسئلة االختيار من متعدد عن عملية حـظم  أن –أيضـًا –ميكن 

  .يطلب من الطلبة تعرمف معلومات مفقودة ،املسألة التالية
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يطلـب مـين    أعمظ؟ماذا تتطلب املشكلة مين أن : ا هي املشكلة من وجهة نلر الطالبه 

عليم تعرمف املشكلة )لنها مشـكلة   ؟أن افعظ ذلك ولكن كيف ليم ،اـًطبع ،تعرمف معلومات مفقودة

 أحسـب  ،ألعـداد الـيت سـأمجعها( يف املشـكلة    ا أانقاط بيانات منفصـلة )  أتعرمفأن  أحتاج .مجع(

 .أام هذه األعداد مفقود
 

يتطلب تفكرًيا يف مسـتوى التحليـظ.   لن التعرمف عل  أجزاء املشكلة وحماكمتها منطقيًـّا 

ــق معــايري ا ــور العــام الــيت          ــة أن يكونــوا متمكــنني مــن حتقي للنجــاح يف هــذه املهمــة، وتــاج الطلب

تتضمن "حظ مسالظ بصيغ حرفية متعددة اخلطوات تطرح بأعداد  حيحة وتكون لجاباتها بأعداد 

كما يشمظ ذلـك   (CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.A3)  حيحة و تستخدم فيها العمليات األربع"

ــها    وبنــاء حجــج حمكمــة    ،(CCSS.MATH.PRACTICE.MP1) اإلحســار باملشــكالت واملثــابرة علــ  حل

  .(CCSS.MATH.PRACTICE.MP3) ومربرات نقد للمنطق الذا يفكر فيه ايخرون
 

 
كانـت   .فيما يلي مثال لسؤال للصف الثاني عشر مل دد الطلبة فيه  ـعوبة كـبرية   

ــ    (%88)جابــات ل ــة عل ا يف يتطلــب تفكــريً  مــع أن الســؤال  ،ســتوى القــومي  ــحيحة  امل مــن الطلب

عـن الفـرق بـني مسـتوى الـتفكري والصـعوبة يف       أكثـر   سـيكون لـدينا مـا نقولـه     .مستوياته العليـا 

فطــول  .ولكــن دــدر التنبيــه مــن اين وأنــت تعــن النلــر يف فتلــف األمثلــة       ،الفصــظ الثــامن 

  .اولكنهما ال يقرران ذلك كليًّ ،جة تركيبه تساهمان يف  عوبتهالسؤال ودر
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National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2005, grade 12, block S14, 

question #5  

 

 

مــاذا تتطلــب املشــكلة مــينم أن أعمــظ؟ دــب أن     : هــا هــي املشــكلة مــن وجهــة نلــر الطالــب     

استخل  استنتاجـًا. لعمظ ذلك، أحتاج أن أفهم كيف  ممت التجربة، وأن اقـرأ جـدول البيانـات    

بالشكظ الصحيح، وبعد ذلك اا  عن من  يف البيانات ميكن أن ديب عن السـؤال. أيضــًا أحتـاج    

ــواع يف ارصــول علــ      بعــض املعلومــات عــن خلفيــة التصــميم التجــرييب      وعــن كيــف تتنــافُ األن

 الطعام يف النلام البيئي. 

كان من املمكن ملتطلبات حظ املشكلة واملعرفة أن تأتي بسؤال  عب جدًّا، لكنها مل تفعـظ.  

أعتقــد أن هــذا الســـؤال مل يكــن  عبــــًا بســبب التصـــميم التجــرييب البســـي  والــنم  الواضـــح يف        

 تفكرًيا يف مستوى التحليظ. البيانات. ومع ذلك يتطلب السؤال
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ا يف تتطلب املشكلة التاليـة يف مسـتوى الصـف الرابـع تفكـريً      ،وكما يف املشكلة السابقة

مـن الطلبـة    (%.1)فقـ    ،عل  املسـتوى القـومي   . عوبةأكثر  لكنه ،مستوياته العليا يف العلوم

   .اختاروا اإلجابة الصحيحة
 

 

National Assessment of Educational Progress    (NAEP)released items: 2009, grade 4, block S7, 
question #12          

 
 

دـب أن   أعمـظ؟  أن مـين  املشـكلة  تتطلـب  مـاذا : هـي املشـكلة مـن وجهـة نلـر الطالـب       ها 

تخدم الــتفكري العلمــي دــب أن اســ (.1)ريــب عــن الســؤال حــول حجــم الكــوب   لجــراءاتأأ ــمم 

جراءاتـــي ال تبطـــظ بفعـــظ عوامـــظ غـــري ذات  ـــلة مـــن مثـــظ وزن   لالتأّكـــد مـــن أن لعمـــظ ذلـــك و

  .معلومات خلفية عن وحدات القيار وعملية القيار أحتاج ،لعمظ ذلك .الكوبني

كأن ال تكـون هنـاك  موعـة بـدالظ اسـتجابة متعـددة        –ا ـًلو كان هذا سؤاال مفتوح

ــداعا يف مســتوى اإلتفكــرًي ،عندلــذ ،ســيتطلب الســؤال  – ألن الطلبــة ســيحتاجون أن يصــمموا    ،ب

ــ لجـــراًء ــذه  ـً حيحـ ــن متعـــدد هـ ــار مـ ــاج ال ،ا. يف  ـــورة االختيـ ــتوى  وتـ ــروا يف مسـ طلبـــة أن يفكـ

   . حمة أكثرهاوا   عليهم أن يقومموا اإلجراءات املدرجة وخيتارالتقويم
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 .هــذْين املثــالْين يف العلــوم ُتســتخدم مقدمــة تهيديــة لىل حــد مــا مطوملــة    كــظ مــنيف 

أو  االختيـار مـن متعـدد   أسـئلة   تستطيع أن تستخدمه بعدد مـن  ،عندما تبين مثظ هذا السيناريو

 ،علـ  سـبيظ املثـال    .ذات االسـتجابة املبنيـة القصـرية   أسئلة  اختيار من متعدد وأسئلة  مبزيج من

ميكنـك أن تسـأل الطلبـة أن يفكـروا مبـتغريات أخـرى ميكـن اختبارهـا          ،يف سيناريو الرباميسيوم

ومـن ثـم تصـمم     ،فاعليـة أكثر  S( قبظ االستنتاج بشكظ قاطع بأن النوع   درجة حرارة املاء)مثاًل

ا بسـؤال  ـًد مرفقـ بذلك حتصظ عل  سؤال اختيار مـن متعـد   .رربة الختبار تأثري هذه املتغريات

 مقالي قصري باستخدام نفُ السيناريو.
 

ا يف مستوياته العليـا ال حتتـاج أن   األسئلة اليت تطرح مشكلة تتطلب من الطلبة تفكرًي 

  .لنأخذ املشكلة التالية يف موضوع االقتصاد يف املدرسة الثانوية .تكون طويلة
 

 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2012, grade 12, block E5, 
question #11 

 

مــاذا تطلــب مــين املشــكلة أن   : ن وجهــة نلــر الطالــب لننلــر لىل املشــكلة مــ  ،مــرة أخــرى

بعــض ارقــالق واملفــاهيم حــول      أعــرف أن  أحتــاج  ،لعمــظ ذلــك   توقعـــًا.  أعمــظ دــب أن   أعمــظ؟

دـب أن أأطبـق مـا     .التجارية والشخصية وحول اجـراءات القـروض ومعـدالت الفالـدة     اإلفالسات

 .ا عن النتيجةـًعل  السيناريو واستخل  استنتاج أعرف
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وتعــرب عــن ذلــك يف مجلــة   –تطــرح أأرومــة الســؤال ســيناريو يف  ــورة موقــف افرتاضــي  

ــيناريو أن هنـــاك عـــددً     ــدة. يتضـــمن السـ ــبرًيواحـ ــب مـــن الطلبـــة أن    ،ا مـــن اإلفالســـات  ا كـ وُيطلـ

ا يف هــذا يتطلــب تفكــرًي .ا علــ  مــا يعرفونــه عـن القــوى االقتصــادية  ـًا مبنيـــًيستخلصـوا استنتاجــ 

 .مستوى التحليظ
 

 .تفصــياًلأكثــر  الدراســات االجتماعيــة أســئلة  ميكــن أن تكــون مــادة املقدمــة يف   ،اـًطبعــ

ــة      ــوم بيانيـ ــرال  و رسـ ــري خـ ــة تفسـ ــن الطلبـ ــب مـ ــدما نطلـ ــات ت ،عنـ ــية وخطابـ ــة وسياسـ ، أو ارخييـ

  يتطلـب ذلـك أن تعـرض للطلبـة مـادة      ، أو األفالم السياسـية منتجات فنية كالصور وامللصقات

أو  ا مـــن الـــتفكري يف مســـتوى التحليـــظســـؤاالن يســـتدعيان نوًعـــأو  مقدمــة يطـــرح بعـــدها ســـؤال 

ؤال ميكــن أن تســتعمظ مــادة املقدمــة بــأكثر مــن ســ  ،العلــوم أمثلــةوكمــا هــو األمــر يف  .التقــويم

  .من من  من أمناط األسئلة وأكثر
 

  .األول مثال يف الفنون البصرية .نعرض مثالني يف الفنون وأخرًيا  
 

 

 

 

: يطلــب مــين هــذا الســؤال أن أنلــر لىل   هــذا املثــال مــن وجهــة نلــر الطالــب  لىللننلــر  

ــا، أو أن    ا يف ـًمعـــ أمجهـــاعنا ـــر اللوحـــة )مـــثال، األبقـــار، واجلبـــال( وأن أقـــرر كيـــف   تركيبهـ

  لىل بعـض املعلومـات اخللفيــة عـن مبـاد  الرتكيــب وتسـمياتها )مــثالً      أحتــاجالتـأثري البصـرا.   

مهارات املشاهدة، اليت ُيفرتض أنهـا تطـومرت مـن خـالل حتليـظ لوحـات        -ــًايضأ -أحتاجاملنلور(. 
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حتـاج أن أأحلـظ   أشـاهدها. عندلـذ   أمثلة من مباد  الرتكيـب عنـدما   أتعرُّف  أخرى، تا يتيح ليم

 عنا ر هذه اللوحة خبا ة تبعا ملباد  الرتكيب.
 

 تــالي ســؤاالً يتضــمن املثــال ال  .ولــيُ الرســم فقــ   ،ميكــن حتليــظ مجيــع اشــكال الفــن  

 لقد اخرتت هذا املثال ألنـه يبـيمن كيـف تسـتعمظ الرسـوم بـدالً       .ملنَتج موسيقي يستدعي حتلياًل

  .من الكلمات كبدالظ استجابة يف سؤال اختيار من متعدد
 

 

.

]  : “The Art of the Fugue, BMV 1080” 

[

    _____________________________

: National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2008, grade 8, 
block A4, question #2.            

أن ارســم مــا  هــذا الســؤال يطلــب مــين ؟مـا املطلــوب يف الســؤال مــن وجهــة نلــر الطالــب  

حت  اتّكن من عمظ خ   ،هذا يعين أن عليم أن امسع كظ  وت يف التسجيظ عل  حدة .امسع

اخــريا علــيم أن أأمثمــظ فهمــي للطريقــة الــيت تألفــت فيهــا القطعــة يف رســم مــن        .لكــظ واحــد منهــا 

 .ُبعدين يكون فيه الزمن عل  ا ور السيين ويتم تثيظ كظ  وت خب 
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فسأخربك أن املقام يبـدأ خبـ     ،لك املوسيق  ال استطيع أن اعرضمبا أنين )املؤلفة( 

موسيق  واحد يرتفع ويهب  مبا يقارب اخلـ  العلـوا يف الرسـم الـذا يبـدأ ابعـد مـا ميكـن لىل         

ا نفــُ اخلــ  ـًتعــزف تقريبــ ،ا يف كــظ مــرةواحــًد ،ثالثــة ا ــوات اضــافية تتبــع  .)أ(يســار البــديظ 

  .البديظ الصحيح )أ(هذا هو السبب الذا دعظ البديظ  ،املوسيقي الذا عزفه أومل عازف
 

رجـو أن يكـون   أما شعورك اين حنـو أسـئلة االختيـار مـن متعـدد وهـي تنا ـبك التحـدما؟         

وتفكــري يف  مهــمهــذا الفصــظ قــد اقنعــك أن أســئلة االختيــار مــن متعــدد ميكــن بهــا اختبــار حمتــوى    

مســتوياته العليــا، وأن يكــون قــد وفــر لــك بعــض املصــادر لعمــظ ذلــك. لن كتابــة أنــواع مــن أســئلة         

علــ   عرضــها يف هــذا الفصــظ أكثــر  ــعوبة تــا هــي يف أنــواع تســأل،    مــن متعــدد الــيت     االختيــار

د الـذا يبـذل   ؟" ولكنها جـديرة باجلهـ  األمريكية َمن كان أومل رليُ للواليات املتحدة" سبيظ املثال،

ا مـن  يف كتابتها. أو يك أن تستعمظ عدة أسئلة من هذه األنـواع يف كـظ مـرة تعطـي فيهـا اختبـارً      

لتتأكـد مــن أن   )أ(ا ملــا يعرضـه امللحـق   ـًنـوع االختيـار مـن متعـدد. اســتعمظ فطـ  اختبـار مشابهـ       

 اغراضك.التوازن بني ا توى ومهارات التفكري اليت يتم تقوميها يف االختبار يطابق 
 

فرديــة مــن هــذا النــوع لتحفــز الطلبــة لىل الــتفكري    أســئلة  أأو ــيك أن تســتعمظ  أيضـــًا

ــاء ــفية  أثنـ ــات الصـ ــهم بعًضـــ     .املناقشـ ــة بعضـ ــة ملناقشـ ــدعو الطلبـ ــربرات  وميكنـــك أن تـ ــول مـ ا حـ

ــارات ــظ اإل اختيـ ــذا دعـ ــا الـ ــأ   هم ومـ ــرى خطـ ــدالظ األخـ ــحيحة والبـ ــحيحة  ـ ــة الصـ ـــًا .جابـ  أيضـ

ميكنك أن تطلب من الطلبة حتليظ السؤال بذاته بطريقة مشابهة ملـا قمـُت بـه بعـد كـظ مثـال       

املشـكلة   تعـرمف ( ملسـاعدتهم يف تطـوير مهـاراتهم يف    ؟)مـا الـذا يطلـب مـين عملـه يف هـذا السـؤال       

   .حلهاويف 

ــة مــن )املصــدر( :            ــاذا أخــذت هــذا العــدد الكــبري مــن األمثل قــد يتســاءل بعــض القــرماء مل

"National Assessment of Educational Progress (NAEP)."،    الفقـرات املســموح بهـا مــن

NAEP  :  علـــــ  الـــــراب(http://nces.ed.gov/nationsreportcard/about/naeptools.aspx, 

select “Questions Tool”) املصـادر لفقـرات    أفضظمن  ،أعلمكما  ،وهي ،متاحة لكظ من يرغب

ـــ فهــي     علــ  ســبيظ  ،مــن أفضــظاالختيــار مــن متعــدد الــيت تتطلــب الــتفكري يف مســتوياته العليــا ـــ
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تلــك الــيت توضــع يف الكتــب  أو  االختيــار مــن متعــدد املتاحــة يف اختبــارات الواليــة  ، أســئلة املثــال

اسـها مـن اختبـارات    املدرسية )مع أن هناك بعض األسئلة املبنية االستجابة اجليدة املصـرمح باقتب 

ك أن تسرتشــد ـمأحثــ .الكتــب املدرســية والــيت ال تتطلــب تفكــريا يف مســتوياته العليــا(    أو  الواليــة

  .وأنت تتعلم كيف تكتب هذا النوع من األسئلة NAEPبصندوق األسئلة يف 
 

ــالً   ــُت فصـ ــد خصصـ ــاماًل لقـ ــريً      كـ ــتدعي تفكـ ــيت تسـ ــدد الـ ــن متعـ ــار مـ ــئلة االختيـ ا ألسـ

ألنين اعتقـد أن هـذه األسـئلة ال تسـتخدم بالقـدر الـالزم وألن فيهـا مـا يسـتثري          مبستوياته العليا 

 ،مطوملـة أسـئلة   ا عـن كتابـة  مفيًد وميكن أن تكون بدياًل .االهتمام بأن تبن  وتطبق عل  الطلبة

 جابـات لتـا هـو متـاح هلـم لكتابـة       أقظمور كثرية يف وقت أعندما تريد من الطلبة أن يفكروا يف 

ا ا خا ًـ د تقويم التفكري يف مستوياته العليا عند طلبة تثمـظ عمليـة الكتابـة حتـديً    عندما تريأو 

ا فيصـبح  ا كـبريً ـًاالختيـار مـن متعـدد ال يتطّلـب تصـحيحها وقتـ      أسئلة  أضف لىل ذلك أن .هلم

 .عطاء الطلبة تغذية راجعة يف الوقت املناسبلمن السهظ 
 

ننتقظ اين لىل األسئلة ذات النهايات املفتوحة )يف الفصظ اخلامُ( وتقـويم األداء )يف  

ا مـا  ولكنهـا غالبًـ   ،وهـذه تسـتدعي بيمنـات عـن تفكـري الطلبـة       ،لسادر حت  الثـامن( من االفصول 

 .تتطلب مهارات يف الكتابة
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ــر   ــارات تنتهــي بعالمــات اســتفهام. األســئلة تثــظ دعــوة        األســئلة أكث بكــثري مــن  ــرمد عب

لالســتجابة، ومــا تســأل عنــه يف ســؤال يرتتــب عليــه فــرق كــبري يف طبيعــة االســتجابة. هنــاك طــرق       

أا اســـتدعاء تفكـــري يف  –كــثرية ميكـــن أن تصـــف املطلـــوب يف ســـؤال، ولكــن ألغـــراض هـــذا الكتـــاب    

سأطرح يف هذا الفصـظ الفـرق بـني أسـئلة مفتوحـة وأخـرى        –بة مستوياته العليا يف استجابات الطل

 مغلقة.
 

بينمــا  ،جابــة واحــدة  ــحيحة أو منــ  حــظ  ــحيح واحــد  ل املغلقــةلألســئلة  ،باختصــار

" سـؤال  ؟"مـا عا ـمة واليـة مونتانـا     .جابات جيدة أو عدة حلول فتلفـة للألسئلة املفتوحة عدة 

 ." سؤال مفتوح؟هةلينا يف والية مونتانا "ملاذا ميكن ألحدهم أن يرغب يف العييف يف  .مغلق
 

األسـئلة املغلقـة تتطلـب عـادة تفكـريا يف مسـتوى التـذكر، أو الفهـم، أو التطبيـق، كمـا يف           

 األمثلة التالية:

 (؟ )تذّكر(.1ما العدد الذا يأتي بعد )
 ما العدد األوملي؟ )فهم(.
 (؟ )تطبيق(..2( عل  ).11ما ناتج قسمة )

 

تعــرمف املطلــوب بالضــب  يف هــذه األســئلة مــن معرفــة ومهــارات أمــر يف غايــة البســاطة. يف      

( عنـدما دـرون العـدم. يف السـؤال     1( تأتي بعـد ) 8أن ) يتذكرواالسؤال األول، يفرتض يف الطلبة أن 

املقصـود بعــدد أوملـي حتــ  يتمّكنـوا مـن لعطــاء تعـريفهم أو و ــفهم       يفهمـوا الثـاني، علـ  الطلبــة أن   

اخلا . يف السؤال الثال  عل  الطلبة أن يطبمقوا خوارزمية تعلموها يف عملية القسمة. قـد يطبمـق   

بعـض الطلبـة خوارزميــات فتلفـة، ولكـن أيــة خوارزميـة حتــظ املسـألة حـالن  حيحـــًا تكـون رياضيًـــّا          

 (..1ة )متكافئة وتعطي اإلجاب
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ــب عــادة تفكــريا يف مســتوى التحليــظ      ، أو االبتكــار  ،أو التقــويم ،األســئلة املفتوحــة تتطّل

 :كما يف األمثلة التالية

 (. )حتليظ(../1 ⨯ 1/1 –) ف ثال  طرق حتسب فيها 
( سـاعة. فمـا   .16أنت حتظ مسألة تطلب منـك أن تقـدر املسـافة الـيت يقطعهـا سـالق شـاحنة يف )       

أكثــر فالـدة لـك أن تعــرف عـدد األميـال الــيت يقطعهـا يف السـاعة أم عــدد       الـذا ميكـن أن يكـون    

 ( دقيقة؟ ملاذا؟ )تقويم(..2األميال اليت يقطعها يف )
 ( يف حلها. )ابتكار(. 1 .2اكتب  يغة حرفية ملسألة تستخدم )

 

يف هـذه   ،مفتوحة النهايات تستدعي معرفة مبحتـوى )رياضـيات  الح  أن هذه األسئلة 

وتتســق )هــذه األســئلة( يف  ــاالت املعــايري الرياضــية مــن ا ــور العــام )مبــا يف ذلــك      ارالــة(.

ومـا لىل ذلـك( ويف تارسـات )تشـمظ الـتفكري       ،واألعـداد والعمليـات   ،العمليات والتفكري اجلربا

مفتوحة النهاية يف اراالت اليت . ميكنك كذلك أن تستخدم األسئلة املنطقي وحظ املشكلة(

" يف هـذا  ؟"مـا العـدد املفضـظ لـديك      علـ  سـبيظ املثـال    –فة ا تـوا اقـظ اهميـة    تكون فيها معر

 . اًـّمفتوحة النهاية اليت رعظ تفكري الطالب يف ا توى مرليصظ سنركز عل  األسئلة الف
 

 الشيء املهم الذا دب مالحلته مبا يتعلق باألسئلة املفتوحة أن كتابة اجليد منهـا 

مـن  ف ،لـذلك . تا حتتاجه األسئلة املغلقةأكثر  وقتك وتفكريكوتستغرق من  ، عوبةأكثر 

مـن أن ختلـ     قـد ال تـتمكن يف عجالـة    .ا عنـد كتابـة هـذه األسـئلة    ـًأن ختط  مسبقجدًّا  املهم

  .مفتوحة تستدعي تفكري الطلبة يف ا توى بالطريقة اليت تريدهاأسئلة  لىل
 

تفكر بكظ عناية مبـا هـي بالتحديـد     الشيء املهم ايخر اجلدير باملالحلة أن عليك أن

ــه منــك األســئلة    ، أكثــر  املعرفــة واملهــارات الــيت تســتدعيها هــذه األســئلة املفتوحــة       تــا تتطلب

أن  لىل وتـاجون  .وتاج الطلبة لىل مدى واسع من املعرفـة بـا توى   ،املغلقة. يف مثال التحليظ

ا عـن ضـرب الكسـور    ـًفـوا شيئـ  وتـاجون أن يعر  ،مـن طريقـة رـظ مشـكلة    أكثـر   يعرفـوا أن هنـاك  

 .أن يعرفـوا بعـض الطـرق العامـة يف تنـاول اجلمـظ العدديـة       لىل ووتاجون  ،وعن األعداد السالبة

ا عـن  ـًأن يعرفوا شيئـ لىل  –أيضـًا –وتاجون  ،ا عل  ارلول اخلا ة اليت يعطيها الطلبةاعتماًد
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 ،ومبــا يتعلــق مبهــارات الــتفكري  .واألعــداد املركبــة ،والكســور العاديــة ،والكســور العشــرية ،النســب

سـرتاتيجيات فتلفـة   ت املشـكلة وأن يطابقوهـا مـع ثـال  ل    أن وللـوا متطلبـا  لىل وتاج الطلبـة  

فـإن حتليـظ األسـئلة مـن      ،ما يتعلـق بأسـئلة االختيـار مـن متعـدد يف الفصـظ الرابـع        أما .يف ارظ

ا كان السـؤال يطـابق معيـار    منلور حظ املشكلة املطلوب يف السؤال يتيح لك أن تتحقق تا لذ

ــتهدف   ــتعّلم املسـ ــة –الـ ــذه ارالـ ــور    ،يف هـ ــرب الكسـ ــب ضـ ــألة تتطلـ ــظ مسـ ــالبة  ،حـ ــداد السـ  ،واألعـ

   .والتفكري الرياضي
 

لدجابة عن سؤال التقـويم، وتـاج الطلبـة لىل تعـرمف حمتـوى يتعلـق اـظا مسـالظ الـزمن          

واملسافة، وبضرب الكسور العشرية، وبوحدات القيار. ومبـا يتعلـق مبهـارات الـتفكري، وتـاج الطلبـة       

( دقيقـة كوحـدة قيـار واسـتعمال السـاعة كوحـدة       .2لىل أن وللوا متطلبات املشكلة باستعمال )

ومـن ثــم تقـويم هـذين البــديلني باعتبـار السـرعة، أو الكفــاءة، أو التفضـيظ الشخصـي   وبعــد        قيـار،  

 ذلك يتم اختيار بديظ والدفاع عنه باعتباره البديظ املعقول استناًدا لىل هذا التقويم. 
 

–وتــاج الطلبــة لىل معرفــة حمتــوى يتعلــق بــالغرض مــن القســمة    ،يف ســؤال االبتكــار

وتـــاج  ،ومبــا يتعلـــق مبهــارات الــتفكري    .قـــف الــيت تســتعمظ فيهـــا القســمة   أنــواع املشــكالت واملوا  

ــااًل لــذ    ســيناريو مل لىل ابتكــارالطلبــة  أو  لك النــوع مــن املشــكالت  ســألة بصــيغة حرفيــة تؤلــف مث

يف مجيــع هــذه األســئلة تطبــق معــايري ا ــور العــام يف الرياضــيات مــن حيــ  ا تــوى         .املواقــف

 .واملمارسة

يف  أكـرب رى الـيت دـب مالحلتهـا أن الطلبـة وتـاجون لىل وقـت       النقطة املهمة األخـ 

تأّكد من أنك تـوفر مـا    ،لذلك .مفتوحة تا وتاجونه يف األسئلة املغلقةأسئلة  اإلجابة عن

قـد يكـون مـن املفيـد تطـوير رليـات عمـظ تسـاعد الطلبـة يف مالحلـة            .يكفي مـن وقـت "االنتلـار"   

ســرتاتيجية بســيطة  . ميكــن العمــظ بإ أنهــم ليســوا فقــ  "ينتلــرون" ولكــنهم منشــغلون فــاعلون     

جــظ اإلجابــة ملســاعدتهم يف االســتجابة )خــذ    أطلبــة رقيقــة االنتلــار مــن   لتلفــت فيهــا انتبــاه ا 

تيجية األخـرى : "ال رفـع لأليـدا" حيـ  تعـيمن كميـة       الوقت الكـايف للـتفكري واإلجابـة(. االسـرتا    

ــة، لمــا برفــع األيــدا        ســرتاتيجية لباســتعمال أو  معينــة مــن الوقــت للــتفكري بعــدها تــدعو الطلب

. ولكـــن فقـــ  بعـــد أن يكـــون كـــظ مـــنهم اخـــذ بعـــض الوقـــت يف الـــتفكري   ،االســـتدعاء العشـــوالي
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مجيـع الطلبـة لـديهم مـا يقولونـه       سرتاتيجية الثالثة لتمديد وقت االنتلار والتحقق مـن أن اإل

لبة بعض الوقت للتفكري يف لجابـاتهم ثـم   هنا يأخذ الط .قرينا لك" –وشارك  –تتمثظ يف "فّكر 

ــًظ مـــع قـــرين لـــه يتـــداولون يف ل حـــدهم وبـــذلك عنـــدما وـــني الوقـــت لتســـتدعي أ  ،جابـــاتهم كـ

ن ) فكرتـــه يكــون عنــد كـــظع مــنهم علــ  األقـــظ فكرتــان حمتملتــا       ،ليخاطــب اجملموعــة بكاملـــها  

 . اخلا ة وفكرة شريكه( سبق أن فّكر بهما لبعض الوقت
 

األسئلة املفتوحة تقـدم  مثلة الرياضيات اليت سبق عرضها تؤيد دعوى أن ألن  موعة 

الـرغم مـن أن األسـئلة املغلقـة     علـ    .ا يعرفـه الطلبـة وعـن كيـف يفكـرون مبـا يعرفـون       ـممبيمنات ع

ان األســـئلة  لاّل ،ارقـــالق واملفــاهيم يعرفهـــا الطلبـــة  اماملفتوحــة كالهمـــا يقـــدم الــدليظ عـــن أ  و

رجـو أن  . هنـا أ املفتوحة وحدها تقدم الدليظ عن ماذا يسـتطيع الطلبـة أن يفعلـوا بتلـك املعرفـة     

مفتوحـة  أسـئلة   ا عنـدما حتضـر  تبيمن لك هـذه اجملموعـة مـن األسـئلة كـم دـب أن تكـون حـذرً        

 ،يت يستخدمها الطلبة تتسق مباشـرة مـع املعـايري   لتتأكد بأن كةال ا توى ومهارات التفكري ال

 .مهاـمومهارات التفكري اليت حتاول مساعدتهم عل  تعل ،وأهداف املنهاج
 

ــة   ــري الطلبـ ــتدعاء تفكـ ــعمب   ،السـ ــة الـــتفكري املتشـ ــو    ،وخبا ـ ــك أن تصـ ســـئلتك  أعليـ

ايـ  يكـون هلـا بشـكظ     أسـئلة   اكتـب  .ستحصظ عل  مـا تسـأل عنـه   ألنك  ،املفتوحة بكظ عناية

يحة ال جابــات  ــح لتــذّكر أن وجــود عــدة   .جابــة  ــحيحة واحــدة أكثــر مــن ل  مقصــود وواضــح

مفتوحـة باسـتجابة   أسـئلة   ا طـرق كـثرية إلجابـة   ـً  سيكون هناك طبعيعين أن "كظ شيء مباح"

ختتلف هذه األسئلة يف كم هي مفتوحة وكم فيهـا مـن لحكـام وتقبـظ      .خطأ واضحأو  سطحية

  .لبدالظ االستجابة
 

أرجـوك أن تتـذكر أن    .مفتوحـة أسـئلة   فيما يلي بعض االقرتاحات حـول كيـف نكتـب   

خدامه حت  تتأكد من أن ما يطلب السؤال مـن الطلبـة أن يفكـروا فيـه     تحتلظ سؤالك قبظ اس

ــر     .الــيت تســع  لتعليمهــا و تقوميهــا    يطــابق ا تــوى ومهــارات الــتفكري    ــار األكث وهــذا هــو املعي

 .وليُ ما لذا كان ميتثظ إلرشادات معينة يف كتابته ،أهمية لسؤالك املفتوح
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 ،مفتوحـة يف الرياضـيات  أسـئلة   حدى املشـاركات يف مشـغظ كيـف تطبـق    لسألتين مرمًة  

ــَرْت   –بينمــا الرياضــيات     الرياضــيات ليســت  عزيزتــي رٍه يــا .موضــوع حمــدد وجــاف  –كمــا ذكه

الرياضــيات مبنيــة علــ  فهــم  .ا لاّل لذا كــان ُيــدر ر علــ  هــذا األســار ـًا وال جافــا حمــدًدـًموضوعـ 

ــاط  ــري أمنـ ــتدعي  .وتفسـ ــيات تسـ ــئلة  الرياضـ ــةأسـ ــدنيا  ،مفتوحـ ــدود الـ ــة   ،يف ارـ ــان الطلبـ لذا كـ

  .ةسيتعلمون أن يفكروا كرياضيني وليُ كآالت حاسب
 

مفتوحــة يف الرياضــيات تــأتي مــن كتــاب   أســئلة  االقرتاحــات الــيت أأقــدمها هنــا لوضــع  

 Mathematics Good Questions: Great Ways to Differentiate بعنوان (Small, 2012)"مسول" الرالع 

Instruction ]التفسريات واألمثلة  .]األسئلة اجليدة: طرق عليمة للتمايز يف تدريُ الرياضيات

يف أسئلة  املزيد من املعلومات عنيف لذا كنت ترغب  .راوزاتأو  خطاء، وكذلك أية أختصمين

 . فأنصحك بالرجوع لىل كتاب "مسول" ،الرياضيات
 

 ،مفتوحة يف الرياضيات أن حتوال سؤاال مغلقـا بعكـُ وجهتـه   أسئلة  من الطرق لكتابة

مـن اجابـة حمتملـة لـه     أكثـر   ويف نفُ الوقت تفتح واحدا علـ  األقـظ مـن معاملـه ايـ  تتـوفر      

(Small, 2012). لذا حوملنا السؤال بعكُ (؟.1)لنأخذ السؤال املغلق "ما ثل    عل  سبيظ املثال "

" ولكــن لذا حوملتــه وفتحتــه  (؟.1)مــن  (21)ا " مــا قيمــة الكســر للعــدد  ـًمغلقــ وجهتــه يلــظ ســؤاالً 

مـاذا   ،يأخـذ قيمـة كسـرية مـن عـدد رخـر       (21)حتصظ عل  سؤال مفتوح: "لذا كـان العـدد    قلياًل

 "؟ميكن أن تكون قيمة الكسر والعدد ايخر
 

مفتوحة يف الرياضيات أن تسأل عن أوجه التشابه والفروق أسئلة  طريقة أخرى لكتابة

، أشـكاالً ، أو ا بيانيـة ـًرسومـ ، أو اميكن أن يكـون البنـدان أعـدادً    .(Small, 2012)بني بندين رياضيني 

اد يف دلذا كنــت تــدرمر األعــ    ،علــ  ســبيظ املثــال   .حتــ  مســالظ رياضــية   ، أو نسبـــًا، أو  قياســاتأو 

" ؟وكيــف خيتلــف عنــه  (،12)العــدد  (.2)ميكنــك أن تســأل "كيــف يشــبه العــدد    ،الصــف األول

م مهمـة عـن األعـداد    ـمتعلـ جابات كثرية مـثرية لالهتمـام هلـذا السـؤال تـرتب  مبخرجـات       لتوجد 

"مــا أوجــه  ،ميكنــك أن تســأل ،و لذا كنــت تــدرمر الــدوالم اخلطيــة يف الصــف الثــامن  .والعمليــات

 .(2–.انلر: الشكظ رقم " )؟وما أوجه اخلالف بينهما ،التشابه بني خّطْين بيانيني
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ترتب  مباشرة بنتاجات  جابات كثرية مثرية لالهتمام هلذا السؤال، توجد لاأيًض

 .( (Small, 2012 م مهمة يف موضوع الدوالـمتعل
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,Small) "الطريقــــة الثالثـــــة الـــــيت يقرتحهــــا "مســـــول   إلنشـــــاء أســـــئلة مفتوحـــــة يف ( 2012 

دع الطلبــة خيتــارون األعــداد ليســتعملوها بعــد ذلــك يف حــظا     أن تســتبدل عــدًدا بفــرا .  الرياضــيات 

السؤال املفتـوح "خبـزت "دارنـيُ" قطـع الكعـك هلـا ولشـقيقتها         املسألة. مثال ذلك، ميكن أن يكون

( لشـقيقتها.  .2( دزينات من قطع الكعـك وأعطـت منهـا )   1لتأخذاها لصفيهما يف املدرسة. خبزت )

كــم قطعــة كعــك يبقــ  مــع "دارنــيُ" لتأخــذها لصــفها؟" هــذا الســؤال ميكــن أن يأخــذ الصــورة        

ــيُ"   ــزت "دارنـــ ــة "خبـــ ـــ  –––––املفتوحـــ ــن قطــ ــة مـــ ــا  دزينـــ ــت منهـــ ــة  –––ع الكعـــــك وأعطـــ قطعـــ

 لشقيقتها....".
 

,Small)الطريقــــة الرابعــــة الــــيت يقرتحهــــا "مســــول"       إلنشــــاء أســــئلة مفتوحـــــة يف    (2012 

الرياضـيات أن تطلــب مـن الطلبــة لنشــاء مجلـة تتضــممن كلمـات واعــداًدا حتــددها هلـم. علــ  ســبيظ       

..." أ غرو أكرب ( والكلمتني.( و)1املثال، ميكنك أن تقول: "أأكتب مجلة تستعمظ فيها العددين )

( 1( كالهمـا أكـرب مـن )   .)( و1ميكن للطلبة أن يكتبوا  موعة منوعة مـن هـذه اجلمـظ )مـثال، ")    

( وأقـظ مـن   22( أكـرب مـن )  .( ضـرب ) 1("  ")2( وأكـرب مـن )  .( أقظ من )1("  ")1لكنهما أ غر من )

ــة عــن تفكــري الطالــب ذات  ــلة مباشــرة بــا توى          12) ــة ميكــن أن تقــدم بيمن ــع هــذه األمثل ("(. مجي

 الرياضي وتطبيقاته يف األعداد والعمليات.
 

أن تسـتعمظ كلمـات حتتمـظ نوعــًا مـن عــدم      اخلامسـة مـن مرجـع "مسـول"       اإلسـرتاتيجية 

. هـذا املنحـ  يفـتح اجملـال لعـدد غـري حمـدود مـن ارلـول ويطلـب مـن الطلبـة أن يفسـروا              التحديد

كيف أن حلوهلم مناسبة للمسألة. مثال ذلـك، بـداًل مـن السـؤال املغلـق "ارسـم مسـتطيلني بـنفُ         

مســتطيلني مبســاحتني فتلفــتني، لكنهمــا متقاربتــان" وتســأل       املســاحة "، ميكــن أن تســأل "ارســم   

 الطلبة بعد ذلك أن يفسروا كيف فكروا يف ارظ.
 

اإلسرتاتيجية السادسة يرى فيها "مسول" أن بعض األسئلة ميكن حتويلها مـن مغلقـة لىل   

عنــدما يتبــيمن لــك أن مســألة بعــد     . مــن املفيــد اســتعمال هــذه اإلســرتاتيجية  مبراجعتهــامفتوحــة 

أخرى يف الكتاب أو أا مرجع رخـر تشـّكظ سـؤااًل مغلقــًا. مثـال ذلـك  "يوجـد يف مزرعـة جـورج دجـاج           

( من أرجلها. فكم دجاجة وكـم خروفــًا يوجـد    .1( حيوانات و)2وخراف. يشاهد جورج يف ارلرية )

ــول متعــ        ــرغم مــن أن هــذه    يف ارلــرية؟" ميكــن مراجعــة هــذه املســألة كــي تســمح ال ددة، علــ  ال
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الصــورة تلــظ مغلقــة ألن هنــاك  موعــة حمــدودة مــن ارلــول: "يوجــد يف مزرعــة جــورج دجاجــات     

( مـن األرجـظ. كـم دجاجـة وكـم خروفــًا ميكـن أن يوجـد يف         .1وخراف. يشاهد جورج يف ارلـرية ) 

ة جـورج دجاجـات   ارلرية؟" ميكن مبراجعة أخرى أن تعدل لتكون أكثـر انفتاحــًا: "يوجـد يف مزرعـ    

وخراف. كيف تساعد جورج علـ  أن يكتـب قصـة عـن حلريتـه بتحديـد كـم دجاجـة وكـم خروفــًا           

ميكن أن يوجد فيها  وبهذا العدد من الدجاجات واخلـراف كـم ميكـن أن يكـون عـدد األرجـظ؟" علـ         

ارلـول  الرغم من أن السؤال مـا زال، مـن ناحيـة فنيـة، سـؤااًل مغلقــًا، ألنـه حمـدود يف  موعـة مـن           

 ميكن و فها رياضيًـّا، لال أنه يلظ مفتوحـًا بدرجة أكرب من السؤال األ ظ.
 

( تشــمظ أمثلــة ..( )  2–1األسـئلة يف العمــود األيسـر مــن بنــك األفكـار يف الشــكظ رقـم )     

االختيــار مــن متعــدد. الحــ  أن تلــك   كــثرية تصــلح يف بنــاء أســئلة مفتوحــة كمــا تصــلح ألســئلة  

املقرتحــات تتعلــق بــا توى لألســئلة الــيت ســتطرح )مــثال  "مــا البيمنــة األكثــر مصــداقية املتعلقــة       

بـــ...؟"(. لــن أأكــرر هنــا مقرتحــات ا تــوى تلــك. بــاألحرى، سأســتعمظ هــذا اجلــزء ألقــرتح بعــض       

 الطرق ملعاجلة الكتابة الفعلية لألسئلة.
 

. بكظ بسـاطة أطلـب مـن الطلبـة أن وللـوا، أو يقوممـوا،       بأسلوب مباشرنهجي أن أبدأ دالما 

أو يبتكـروا مــادة مناســبة للمحتـوى ومهــارات الــتفكري الـيت تريــد تقوميهــا. فيمـا يلــي بعــض األمثلــة      

  تطلب من الطلبة أن يفكروا يف "مقدمة" دستور الواليات املتحدة األمريكية.
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بتحليـظ هــذه األســئلة   .ضـفت مســتوى الــتفكري يف كـظ مثــال يف القالمــة  أالحـ  أنــين  

لىل  اـًباعتبار املشكلة اليت يطلب من الطالب حلها يقودنـا لالسـتنتاج بـأن كـظ سـؤال يقـوام شيئـ       

يقــومم يف كــظ ســؤال معرفــة حمتــوى   ،باإلضــافة لىل مهــارات الــتفكري املختلفــة حـًد مــا فتلــف. 

ا مـن  ـًاملثـال األول يقـومم باإلضـافة شيئـ     .. مجيع األسئلة تتطلـب اسـتيعاب املقدمـة   فتلف قلياًل

الفهــم  ا مــنـًاملثــال الثـاني يقــوام باإلضــافة شيئـ   .هم لطبيعــة اركومـة ورمبــا نلريــات اركـم  ـَالفـ 

 ،املثال الثال  يعنـ  بالقليـظ مـن حقـالق اركومـة والتـاري        األمريكية. لتاري  الواليات املتحدة

ورمبــا بشــيء مــن الفهــم ملفهــوم اليوتوبيــا    ،واألكثــر بالتشــعبات املنطقيــة لألغــراض يف املقدمــة  

 .  )املدينة الفاضلة(
 

لاّل ان الفقـرات   .اوضح تعبري عما تريد أن تسـأل عنـه   ـًاالبسي  هو غالب ،السؤال املباشر

، اـًالتالية تصف يعض األساليب اجملازية الـيت ميكـن اسـتعماهلا لذا بـدا أن السـؤال املباشـر مرهةقـ       

ت ألنـــه ســـبق أن . قـــد تتعـــرف علـــ  هـــذه اإلســـرتتيجيا يفتقـــر لىل الســـياق املناســـب، أو اـًمربةكـــأو 

مـن متعــدد يف الفصـظ الرابـع. تــذّكر أن هـذه االقرتاحــات      اختيـار أســئلة  اسـتعملناها يف كتابـة  

، ميكنـك  مبـا يتعلـق مبحتـوى األسـئلة     .ا" ستكتبماذ"ـوليُ ب ،" تكتب األسئلةكيف"ـختت  ب

  (.2–1استعمال الفئات يف الشكظ رقم )
 

ميكن أن  ،بهذه الطريقة .بو ف طالب خياليطريقة أأخرى لكتابة سؤال مفتوح تكون 

 ،يرتتـب عليـه أذى ألحـد    مبـا ال  ،وأن تعزوهـا  ،اكتمـاالً أو  قبـوالً  أكثـر أو أقـظ   تبتكر وجهـات نلـر  

وأن تساعد الطلبة عل  الرتكيز عل  وجهة النلر ذاتها وليُ املؤلِّف.  ،لىل شخ  غري موجود

 :ننلر لىل املثال التالي دعنا أوماًل ،لكن
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 82 

 

يعــين أن هـــذا   ها"ـممــا املشـــكلة املطلــوب حلـــ  لن اســتخدام أســلوب التحليـــظ املــبين علـــ  "   

يتعلـق بفهـم املصـادر الطبيعيــة     فيمـا السـؤال يتطلـب مـن الطالـب الـتفكري يف مسـتوى التحليـظ        

ا تــوى ا عــن فهمهــم هلــذا  ـًفاســتجابات الطلبــة للســؤال تفصــح عيانيــ   .واســتخداماتها ولدارتهــا

 .وقدرتهم عل  التفكري املنطقي يف اطار هذا الفهم
 

مـا دامـت    ،متابعةأسئلة  ميكنك أن تستعمظ رراء طلبة حقيقيني للمساعدة يف  ياغة

يف  ،علـ  سـبيظ املثـال    .علـ  خطـأ  أو  ا ما كان عل   ـواب ـًهلجة السؤال ال يتبيمن فيها أن شخص

"الطالبـة   :ميكنـك القـول عندلـذ    .ميكن لطـالبني أن خيتلفـا   ،مناقشة  فية عن الطفوم والغرق

بينمــا يفكــر الطالــب درو أن  .أن الكــرة اخلشــبية ســتطفو والكــرة املطاطيــة ســتغرق يف ريشــا تفكــر 

ــتغرقان   ــرتني سـ ــال الكـ ــواب     .كـ ــ   ـ ــدهما علـ ــن أن أحـ ــق مـ ــف نتحقـ ــ "؟كيـ ــلوب تخدام أباسـ سـ

عــين أن هــذا الســؤال يتطلــب مــن الطلبــة أن   ي ها"ـمالتحليــظ املــبين علــ  " مــا املشــكلة املطلــوب حلــ  

هـذا   .تطفـوان  أما يتيح هلم التحقق تـا لذا كانـت الكرتـان سـتغرقان     ـًيصمموا عرضأو  يبتكروا

ولكـن يف الصـيغة الـيت جـاء فيهـا السـؤال        ،يتطلب معرفة با توى املتعلق بالتصميم التجرييب

لــيُ  –والكثافــة النســبية   ،وارجــم ،مبــا يف ذلــك مفــاهيم الكتلــة   –فــإن فهــم الغــرق والطفــو   

راد أن يســـمع مـــن الطلبـــة تفســـرياتهم وفهمهـــم  املعلـــم الـــذا اســـتعمظ هـــذا الســـؤال وأ  .اـًمطلوبـــ

ــة ــه أن يصــو  ســؤاالً     ،وارجــم  ،للكتل ــان األســباب    ًـّاضافيــ  والكثافــة النســبية علي ا يطلــب فيــه بي

وى ـضـــوع الســـؤال با تـــال يلتـــبُ عليـــك مو. لذن عليـــك أن تنتبـــه أالطفـــوأو  لنتـــالج الغـــرق

  تـا ُيقـومم   والطريقـة الـيت تتحقـق فيهـا بالضـب      .املعريف واملهارات اليت يتم تقوميهـا يف السـؤال  

مــا هــو ، أو ها"ـمســرتاتيجية التحليــظ املــبين علــ  " مــا املشــكلة املطلــوب حلــ  يف ســؤال أن تســتخدم ل

 .هلا مكاف 
 

نشــاء ســـيناريو يف  لمكنــك  في ،اذا كــان هنــاك ســؤال وتــاج لىل ســـياق يعطيــه معنــ       

ــة       .كتابــة ســؤالك املفتــوح   ــة مســالظ رياضــية بصــيغ حرفي  ،نســتعمظ عــادة الســيناريو يف كتاب

 .و مشــكالت يف حقــول معرفيــة أخــرى أاســتعمال الســيناريو يف مســالظ/ ـًا يف ولكننــا ال نفكــر دالمــ 

  :تعمن يف السيناريو التالي ،مثال ذلك
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عنــد حتليــظ هــذا الســؤال مــن منلــور "مــا املشــكلة املطلــوب حلـــمها" لدجابــة عــن الســؤال،        

 –أيضــًا  –يتبيمن لك أن هذا السؤال يتطلب تفكرًيا يف مستوى االبتكار )تصميم حديقة(. ويتطلب 

 اح.شيئـًا من ا توى املعريف عن زراعة النباتات، والتعرية باملاء، وبدرجة اقظ تعرية الرتبة بالري

لمجااًل، ميكننا تعرمف بعض املباد  العامة اليت تلخ  كيف نكتب أسئلة مفتوحـة حـول    

ترمجة املعلومات يف قوالب لغوية و االت ا توى. أومال، حـدد ا تـوى )سـواء كـان معلومـات مـن       

ن  أو فـَهمـًا لبعض املفاهيم، أو كالهما( ومهارات التفكري اليت تريد تقوميهـا. بعـد ذلـك، اكتـب     

ؤاال يطلب من الطلبة أن وللوا، أو يقومموا، أو يبتكروا )اعتمادا عل  مهارة التفكري املرغوب فيها( س

ــادة والســــؤال الــــذا  2– 1املــــادة املناســــبة. اســــتعمظ الشــــكظ رقــــم )  ــاعدة يف اختيــــار نــــوع املــ (. للمســ

أو تضـمينه  سيستعمظ، اعتماًدا عل  نوع التفكري الذا تريد تقوميه. ميكنك طـرح السـؤال مباشـرة    

 يف سيناريو عن طالب خيالي أو يف سيناريو يوفر سياقـًا مناسبـًا للسؤال.
 

لقــد اســتخدمنا بعــض األمثلــة يف العلــوم يف اجلــزء الســابق. العلــوم  ــال معــريف، كمــا     

أيضــًا،   الرياضيات، تستدعي استخدام أسئلة مفتوحـة النهايـة لتقـويم مهـارات تفكـري خا ـة، ولكـن       

كما يف الرياضيات، ميكن أن ُتدرمر كمجرمد  موعة من ارقـالق. ملسـاعدة املـربني يف أن يعّلمـوا     

العلــوم بطريقــة تســاعد الطلبــة علــ  تطــوير مهــارات الــتفكري العلمــي، فقــد أ ــدر اجمللــُ القــومي    

 Ready, Set, Science! Putting Research to :ا بعنوانكتاًب (National Research Council)للبح  

Work in K–8 Science Classrooms (Michaels, Shouse, & Schweingruber, 2007.)  يتضمن هذا

الكتاب فصاًل كاماًل عن كيف رعظ تفكري الطلبـة مرلًيـا باسـتعمال الكـالم وارـوار. عنـدما تقـرأ        

( 22كــالم" الفاعلـــة يف  ـــف للعلـــوم )   ذلــك الفصـــظ تنـــدهيف بأوجــه التشـــابه بـــني "حركـــات ال   

 Brown)  ال معريف أاوحركات التسايل اليت تو ف للتقويم التكويين وتعزيز تعلم الطلبة يف 

& Wragg, 1993; Moss & Brookhart, 2009)   
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عل  الرغم من أن املبـدأ القالـظ: لن الطلبـة يتعلمـون مـن خـالل الكـالم وارـوار ينطبـق يف          

كــثري مــن حقــول املعرفــة، لاّل أن تعلـــمم الكــالم بلغــة العلــم مهــارة ذات  ــلة خا ــة بارقــظ املعــريف.      

(Michaels et al., 2007).      ،باملثظ، هناك جانب يرتب  بارقظ املعريف فيمـا يتعلـق بارجـة العلميـة

ــة مغـــايرة           ــريات علميـ ــ  تفسـ ــا علـ ــة دـــب أن ُيبنيـ ــج العلميـ ــرييب للحجـ ــدعم التجـ ــق والـ ألن املنطـ

لتفسـريات غـري علميـة. لكـن يف حـدود األنلمـة املعرفيـة، تقـرتح "ميشـيظ" ورفاقهـا )املرجـع الســابق(            

أسئلة مفتوحة من النوع الذا    و فه سابقـًا، مع أسـئلة متابعـة تصـمم    مناقشة  فية تبن  عل  

ملســاعدة الطلبــة علــ  االســتماع لبعضــهم بعضـــًا، ومناقشــة حجــج كــظ مــنهم مــع بعضــهم بعضـــًا، و    

ــلة النقـــاة  ــرتاتيجيات يف النقـــاة ) .      .موا ـ ــت حركـــات أو اسـ ــة بسـ ــي املؤلفـ (، والـــيت، 22تو ـ

 :لسرتاتيجيات أسئلة مفتوحة – أيضـًا – ر، ميكن أن تكون باستثناء استعمال وقت االنتلا

اطلب من الطلبة املوافقة أو عدم املوافقة وأنت تعيد  ياغة أفكارهم بكلمات أخـرى، وهـذا    -

  علـ  سـبيظ املثـال، "لذن، لنـرى لذا كنـُت قـد فهمـُت مـا         *ما دعاه املؤلفون "ترجيع الصوت"

سـتتدحرج بسـرعة أكـرب وهـي تنـزل أسـفظ اهلضـبة ألن        تقولون  أنتم تفكـرون يف أن الكـرة   

 قوة اجلاذبية ستكون أكرب من مقاومة التدحرج".
أطلــب مــن الطلبــة أن يعيــدوا  ــياغة حجــة شــخ  رخــر، مثاًل:"يــا برونــو هــظ ميكنــك أن    -

 ختربني مبا قاله رشلي يف كلماتك اخلا ة؟".
خــرين  علــ  ســبيظ  اطلــب مــن الطلبــة أن يطبقــوا حتليلــهم املنطقــي اخلــا  عــظ حجــج ر   -

ملــاذا كــان املــد أمــُ عاليـــًا هلــذه   لوكــار هــظ توافــق أم تعــارض تفســري   تــويةن،مثــال: "يــا 

 الدرجة؟". 
 اطلب من الطلبة موا لة املناقشة بالتعقيب عليها  مثاًل: "هظ لدى أا  منكم ما يضيفه؟ -

يظ يـدعم  اطلب من الطلبة ان يعللوا أفكارهم  مثال: "كيف عرفت؟" أو "هظ لديك من دل -

 استنتاجاتك؟"

 استعمظ وقت االنتلار.
___________________________  

     ")*( revoicing".  
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اطلــب مــن الطلبــة ان يعللــوا أفكــارهم  مــثال: "كيــف عرفــت؟" أو "هــظ لــديك مــن دليــظ يــدعم        

 استنتاجاتك؟"
 استعمظ وقت االنتلار.

 

قابلـة للتطبيـق    –أيضــًا  –وهـي   .تعمظ عل  تعزيز التفكري العلمـي  سرتاتيجياتهذه اإل

 .حجج مـن ارقـول املعرفيـة األخـرى    ، وومصطلحات ،باستعمال مفاهيم ،اـًاتساعأكثر  يف مدى

سـرتاتيجيات العامـة   ضـحت يف هـذا اجلـزء أن هنـاك بعـض اإل     رجـو أن تكـون قـد تو   أالنقطـة الـيت   

، أو ا بعكُ وجهتـه ـًمغلق حوال سؤااًل مفتوحة )مثاًل  أسئلة اليت ميكنك استخدامها يف كتابة

أام منهــا   ،مـمســرتاتيجيات يف التعلــ ، ولكــن حتــ  يســتفاد مــن هــذه اإل    استشــهد بطالــب خيــالي (  

فاألسـئلة املفتوحــة الـيت ال وــدد وضـعها علــ  هـذا النحــو      .وتـاج أن يوضــع يف  ـال حمتــوى  

م والـتفكري  ـمولكنهـا ال تقـوام التعلـ    ،تـثري االهتمـام  "( قـد  ؟"ما الذا تفضله يف يـوم مـيالدك    )مثاًل

  .يف  ال حمتوى معيمن
 

و ـــفه يف هـــذا  يســـتفاد مـــن األســـئلة القصـــرية مفتوحـــة النهايـــة مـــن النـــوع الـــذا    

املناقشـــات الصـــفية أســـئلة  :ثـــة مــن هـــذه األغـــراض هنـــا ااـــ  ثال .غـــراض كـــثريةالفصــظ يف أ 

  .سئلة االختبارات املقالية، وأسرتاتيجيات تقويم تكويين أخرى، تذاكر اخلروج ولالشفهية
 

عنــدما  .فضــظ يف دعــم مناقشــة  ــفية مــن األســئلة املغلقــة  أفتوحــة النهايــة األســئلة م 

: أن يشـارك طلـب مـن طالـب رخـر     اأ ،مـن أن ريـب بنفسـك    بـدالً  ،يستجيب طالب لسؤال مفتوح

" ؟ما الذا ميكنك أن تضـيفه يسـاعدنا يف الـتفكري يف هـذا املوضـوع      ؟"ما الذا خيربنا به كول

فإنــه يســاعدهم يف أن يتعلمــوا االســتماع    ،باإلضــافة لىل أنــه يعــزز تفكــري الطلبــة   ،هــذا األســلوب 

 .(Moss & Brookhart, 2009)لبعضهم بعضا 
 

]القطـة يف   The Cat in the Hatمثـالي املفضـظ هنـا هـو السـؤال اجملـازا يف نهايـة قصـة         

. عند ظهرية يوم من الصخب تسببت به قطـة هالجـة كانـت حتـاول     Dr. Seuss, 1957)) القبعة[ 
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مداعبــة ســالي وشــقيقها بينمــا كانــت والــدتهما خــارج البيــت، تكنــت القطــة مــن مللمــة نفســها     

طفاهلــا مــاذا تســأل الوالــدة أ لوالــدة لىل البيــت. تصــظ الوالــدة لىل البيــت. واهلــرب قبــظ أن تصــظ ا

"مـاذا سـتفعظ لـو أن     :فعلوا عندما كانت يف اخلارج، لكنهم ال ديبـون. خيتـتم الكتـاب بالسـؤال    

 !أول سؤال مفتوح اتذكره من أيام مدرسيترمبا كان هذا  ،والدتك سألتك؟"
 

هــذا الســؤال يف  ــيغته اررفيــة      .مناقشــة  ــفية  ا أن تبــدأ بــه   ـًرالعــ  قــد يكــون ســؤاالً   

مـا قـد    .يستثري تفكريا يف مستوى االبتكار ويطلب من الطلبة عمظ  الت كظ  اياتـه اخلا ـة  

 .ا علـ  الشخصـية واملوقـف   اعتمـادً  ،ا يفعلـه طفـظ رخـر   ممـ أحد األطفال ميكـن أن خيتلـف ع  يفعله 

ال يوافقـوا  أو  بـأن يوافقـوا   ،فكارهماغة أتطلب من الطلبة أن يعيدوا  يميكن ألسئلة املتابعة أن 

ضـــافة لىل . باإلملختلـــف اإلجابـــات عليهـــا، وأن يتخيلـــوا مـــا ميكـــن أن تكـــون عليـــه اســـتجابة األم  

اربكــة والشخصــيات يف الكتــاب وعــن  تعــرمف بــا توى عــن مهــارات الــتفكري، قــد وتــاج الطلبــة  

 .حياة كظ منهم )وحياة األم(
 

عل  اربكة والشخصـيات  أكثر  ن يكون الرتكيز يف النقاةاملعلمون الذين رغبوا يف أ

 :  مـثالً أو شـقيقها  يف الكتاب كان ميكنهم أن يطلبوا من الطلبة اإلجابـة مـن وجهـة نلـر سـالي     

أن تطلـب   ميكـن ألسـئلة املتابعـة    ،" مـرة ثانيـة  ؟ملـاذا  ؟"ماذا تعتقد أنه يتوجب عل  سالي أن تفعـظ 

دّلة من أا لىل نقض تلك األفكار استناًدأو  وتأييد ،اـًبعض فكار بعضهممن الطلبة أن يتفحمصوا أ

باإلضافة لىل مهارات التفكري، سوف وتـاج   .وما لىل ذلك ،وتصومر ما يرتتب من عواقب ،الكتاب

 ـًاالطلبة لىل معرفة با توى عن املـؤامرة والشخصـيات يف الكتـاب وسـيحتاجون أن يفهمـوا شيئـ      

ولكـن باإلضـافة لىل ذلـك     ،اخليـال  أدبالكتـاب مـن نـوع     .ؤلـف ما عل  األقظ عن مفهوم غرض امل

والسلوك الصار  للقطة وما كـان   ،فيه شيء من التهجم اللفلي عل  كتب األطفال الشالعة

 ا من النقاة حول ما يتوجب عل  األطفال عمله. واول عمله لألطفال ميكن أن يشكال جزًء
 

يف هذا الفصظ عـن األسـئلة املفتوحـة يف     مجيع األمثلة األخرى اـًميكن استعمال تقريب

فســاح اجملــال ملختلــف وجهــات النلــر  لساســية يف اام منهــا . النقطــة األالنقــاة الصــفي الشــفهي

 فيـه ا يفكـر  ممـ ع لىل مـا ختـربك بـه االسـتجابات ع    واالسـتما  ،والسـؤال عـن املـربر والـدليظ     ،الكثرية
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ية أن تعّلـم الطلبـة   فعيظ املناقشات الصـف سرتاتيجية املمتازة األخرى لت. اإلالطلبة وما يفهمونه

 Mossميكنك االطالع عل  املزيـد مـن هـذا يف     .سئلتهم املفتوحة اخلا ة بهمكيف يسألون بأ

and Brookhart (2009). 
 

التقـويم التكـويين هـي     سـرتاتيجيات لا مـن  يتبـيمن لـك أن كـثريً    ،اعندما تفّكر بها مليًّ 

 ،فتــذاكر اخلــروج .وأن فاعليتهــا تعتمــد علــ  األســئلة الــيت تســتعمظ فيهــا   ،يف ارقيقــة شــكلية

سـرتاتيجيات الشـبيهة  ـرد    ، والكثري غريها من اإلخفض األ ابعأو  واأللواح البيضاء، ورفع /

م ومـا  ـمن التعلـ فكـم مـن البيمنـة عـ     .فكـارهم بشـكظ  ـريح   ق يستجيب بها الطلبة ليعربوا عـن أ طر

ا علـ  نوعيـة السـؤال الـذا تطرحـه وكـم يتسـق        ـًنوعها الذا تعرب عنه هذه األفكار يعتمد كلي

 م.ـمهداف التعلأهذا السؤال مع 
 

لنأخــذ طلبـة يف الصــف الســادر يدرسـون العلــوم وقـد أنهــوا سلســلة       علـ  ســبيظ املثـال  

ــادر املتجـــددة عـــن غـــري     ــادر الطبيعيـــة ومييمـــزون املصـ مـــن الـــدرور يتعرفـــون ويصـــفون فيهـــا املصـ

م عنــد املعلــم هلــذه الــدرور أن يفهــم الطلبــة املقصــود باملصــادر     ـمهــداف التعلــ أاملتجــددة. كانــت  

وقبــظ أن  .يتمكنـوا مــن و ـف بعـض الطــرق يف اسـتغالهلا     وأن ،وأن يعرفـوا ايــن توجـد   ،الطبيعيـة 

هم الطلبـة للمقصـود   ـَمـدى فـ   لتعـرمف يريد أن يسـتعمظ تـذكرة اخلـروج     ،يستكمظ املعلم الوحدة

مـــا ا كـــان اإليعـــاز يف تـــذكرة اخلـــروج "ميكـــن أن يكتـــب الطلبـــة لذ فيمـــافّكـــر  .مبصـــدر طبيعـــي

مــن  .الفهـم أو  ا يف مسـتوى التــذكر " هـذا ســؤال مغلـق يتطلـب تفكــريً   ؟املقصـود مبصـدر طبيعــي  

لمــا  ،مــن املناقشــة الصــفية أو  ا مــن كتــاب العلــوم املقــرر تعريًفــ الطلبــةاملــرجح أن يكتــب معلــم  

   .باستعمال كلماتهم اخلا ة )فهم(أو  كما حفلوه )تذكر(
 

لنرى ما املعلومات اليت وصظ عيها الطلبة واملعلمون عندما يكـون اإليعـاز علـ      ،واين

ا منهـا    من املرجح أن يستعمظ املعلم واحًد. هناك عدة احتماالتاـًمفتوح خلروج سؤااًلتذكرة ا

 :سأعرض فيما يلي اثنني فق  كأمثلة .فق 

انلر يف حمي  غرفة الصف. اذكر أمساء ما ال يقظ عن سسة مصادر طبيعية فتلفة وبيمن مـن  

 )حتليظ(.أين تأتي هذه املصادر. هظ يوجد بينها مصادر غري متجددة؟ 
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مــا هــو يف رأيــك أكثــر املصــادر الطبيعيــة أهميــة يف )املنطقــة الــيت توجــد فيهــا املدرســة( ملــاذا تــرى      

 ذلك؟ )تقويم(.
 

وتاج الطلبة أن يكونوا عل  معرفة بـا توى املسـتهدف    ،هذين السؤالني عنلدجابة 

تلـك املعرفـة )يف    يسـتعملوا  لىل أن وتـاج الطلبـة   أيضــًا  .يف ذهن املعلم )فهم املصادر الطبيعية(

فــإن اســتجابات الطلبــة ألا  مــن هــذين اإليعــازين علــ    ،مــن هنــا .التقــويم(أو  مســتوى التحليــظ

تذكرة اخلروج يتيح لكةال املعلـم والطلبـة أن يالحلـوا كيـف أن الطلبـة يسـتخدمون معـرفتهم        

ــه الكلمــة يف الفصــظ         ــاملعن  الــذا اســتخدمت في عــن املصــادر الطبيعيــة يف معاجلــة "مشــكلة" )ب

همهم ـَن كـم اسـتطاع الطلبـة أن يفعملـوا فـ     بذلك وصظ املعلم والطلبـة علـ  بيمنـات عـ     .الثاني(

 .للمصادر الطبيعية
 

ا سـرتاتيجية الوحيـدة يف التقـويم التكـويين الـيت تعمـظ جيـدً       تذاكر اخلـروج ليسـت اإل  

لن  .هلـذه املهمـة  جـدًّا   الرغم من أنها من وجهة نلـرا مناسـبة  عل   ،باستخدام األسئلة املفتوحة

 ،باسـتعمال السـؤال املفتـوح ولـيُ املغلـق      ،  علـ  سـؤال  سرتاتيجية يف التقويم التكويين تبنأا ل

  .ستؤدا لىل استبصار لتفكري الطالب وملعرفته با توى
 

ــدور     ــحنا الـ ــد اوضـ ــون قـ ــذلك نكـ ــمبـ ــويم      املهـ ــة يف التقـ ــئلة املفتوحـ ــه األسـ ــذا تؤديـ الـ

لة ا أن يتحد  النار عـن اسـتعمال األسـئ   ـًاألكثر شيوع ،ا لىل خربتي اخلا ةاستناًد .التكويين

حمـاذاة أنــواع  جــدًّا  لكـن مــن املهـم   .مــن التقـويم اخلتــامي أكثـر   املفتوحـة يف التقـويم التكــويين  

وكــال  ،مـع أنـواع الـتفكري املطلوبـة يف التقـويم التكـويين       الـتفكري املطلوبـة يف التقـويم اخلتـامي    

   .م اليت تعمظ أنت وطلبتك عل  حتقيقهاـمهذين دب حماذاتهما مع اهداف التعل
 

كـثري   .االختبارات املقاليةأسئلة  ا يف استعمال األسئلة ود  يفـًاكثر الفر  ضياع 

"اذكـر و  ةـف مجيـع     :مثـال ذلـك   ––تذكر مغلفة لتلهـر كأنهـا مقـاالت    أسئلة  منها  رد

تعـرف مـا   لذا كنت تريـد أن   .هذا سؤال مغلق يف مستوى التذكر .مراحظ دورة ارياة للفراشة"

أو  االختيـار مـن متعـدد   أسـئلة   فاستعمال ،لذا كان الطالب يتذكر مراحظ دورة ارياة للفراشة
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ــر  امــأل الفــرا  أســئلة  ــار   أكث ــة      .كفــاءة يف اســتخدام زمــن االختب ــه األســئلة املقالي مــا تصــلح ل

 .حقيقًة أنها تتيح للطلبة أن يبيمنوا كيف ميكنهم استعمال ما يعرفون
 

اجلغرافيــا يــدرر عــن رثــار املصــادر الطبيعيــة علــ  اريــاة يف    والعلــوم ألنأخــذ  ــفا يف 

ــا ميكــن لســؤال اختبــار مفتــوح أن يفــتح نافــذة تطــ      .جــزاء فتلفــة مــن العــامل  أ ظ علــ  فهــم  هن

   التاليني:تعمن يف املثالني  .ا تا يتيحه سؤال مغلقفضظ كثرًيالطالب وتفكريه بدرجة أ
 

 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) released items: 2005, grade 12, block 
S13,question # 13 

 

  

حسـن  أيف  .املطلوب من الطلبة استدعاء حقالق تعلموها يف الصـف  ،يف املثال الضعيف

لذا وضـع الطلبـة توضـيحاتهم الـيت      ،ميكن للسـؤال أن يقـومم الـتفكري يف مسـتوى الفهـم      ،اراالت

ــة   ــا بكلمـــاتهم اخلا ـ ــا     .ســـبق أن تعلموهـ ــة أن وّلوهـ ــيت يفـــرتض يف الطلبـ ــن يف املشـــكلة الـ تعمـ

وتــاجون لىل الــتفكري يف مسـتوى االبتكــار )تصــميم حــظ    .الســؤال يف املثـال اجليــد  عــنلدجابـة  

 ،وأنلمـة املنـا  اإلقليميــة   ،يبنـوا ابتكــارهم علـ  معرفـة وفهـم ألســباب اجملاعـة     طويـظ األمـد( وأن   

ولكـن الطلبـة    ،هكذا تتم تغطية ا توى .وجغرافية )ورمبا سياسات( نقظ وتطوير مصادر الغذاء

وســوف تقــومم اإلجابــات هلــذا الســؤال    .أن يســتعملوا معــرفتهم اخلا ــة بــا توى   لىل وتــاجون

ولكـن باعتبـار    ،سـار براعـة الطلبـة يف ارـظ ملشـكلة اجملاعـة يف العـامل       علـ  أ  اـًاملقالي ليُ تامـ 

 .ا توى واملنطق الذين يدعمان حجتهم يف ارظ الذا اقرتحوه

 
 



 

 

 

 

 
 90 

 

فآمــظ أن يكــون   ،ا فقــ  مــن هــذا الكتــاب برمتــه   ا واحــًدـًلذا كــان لــك أن تتــذكر شيئــ  

ا فق  بعـد قـراءة هـذا الكتـاب     ا واحًدستطعت أن تبين استعداًدلذا ا .مفتوحةأسئلة  كيف تكتب

ــأن اســتعمال    أنفآمــظ  ،بكاملــه ــاع ب مفتوحــة يــتم بنايهــا بكــظ عنايــة يشــكظ     أســئلة  يكــون االقتن

ا لتحسني تعّلم الطلبـة. لذا كانـت مسـاعدة الطلبـة علـ  الـتفكري وارصـول علـ          مـًا مهـًمفتاح

يرتتب عل  ذلك ان األسئلة املفتوحة تكتسـب   ،وهريةهدافك اجلأبيمنات عن تفكري الطلبة من 

 .ال ميكن للطلبة أن ديبوا ما ال تسأهلم عنه .نفُ األهمية
 

م وعـن  ـملن استعمال األسئلة املفتوحـة يفيـد يف تعلـيم الطلبـة بعـض الـدرور عـن التعلـ        

 ـًا.األسئلة املفتوحة تساعد الطلبة يف أن يتعلمـوا أن يسـتمعوا لبعضـهم بعضـ     .التفكري با توى

ــئلة املفتوح ـــاألسـ ــة ثابت     ـــ ــأن املعرفـ ــاذج بـ ــوم السـ ــتبعدوا املفهـ ــة يف أن يسـ ــاعد الطلبـ وأن  ،ةــــــ ة تسـ

رجاع  موعة ارقالق الـيت كـان الطلبـة مسـؤولني عـن      لاملعلمني ميتلكونها، وأن التعّلم يعين 

ــا لىل ا ــن  .ملعلمــــنيحفلهــ ــثري مــ ــة ع   كــ ــذه النلريــ ــون بهــ ــة وتفلــ ــالطلبــ ــة  ـممــ ــه املعرفــ ا تعنيــ

Schommer, Calvert, Gariglietti, & Bajaj, 1997).)       لىل أن يـدرك الطلبـة أن الـتعلم اـ  عـن

ــات لتســايالت مهمــة  ل فلــن   ،تــا هــو سلســلة مــن االختبــارات يفــرتض النجــاح فيهــا       أكثــر   جاب

  .يتمكنوا من بلو  اام ذروة للفهم
 

يف هــذا الفصــظ عرمفــت األســئلة املفتوحــة وو ــفت كيــف تكتــب األســئلة املفتوحــة يف       

وتـذاكر   ،مفتوحة يف النقـاة الصـفي  أسئلة  اثنا يف كيف تستعمظ .حقول معرفية فتلفة

  حثثتـك علـ   وأخـرًيا  .سئلة االختبارات املقاليـة ، وأسرتاتيجيات تقويم تكويين أخرىلو ،اخلروج

فتوحــة بقــدر مــا تســتطيع حتــ  توســع رفــاق الــتفكري عنــد طلبتــك وحتــ     اســتعمال األســئلة امل

ــ  بينــة عــن ملــاهر ذلــك الــتفكري        ،األســئلة تثــظ دعــوات للطلبــة ألن يســتجيبوا     .حتصــظ عل

وتعـرب عـن تفـاعالت     ،واألسئلة املفتوحة تساعد يف التحقق من أن تلـك االسـتجابات فيهـا عمـق    

 .حثيثة مع ا توى الذا يتعلمه الطلبة
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ــَتج –تقـــويم األداء يتطلـــب مـــن الطلبـــة القيـــام بعمـــظ   ، أو جـــراء عمليـــة، أو لابتكـــار ُمْنـ

 ( مهمـة اداء 2يتكومن تقويم األداء من جزأْين : ) ،كما سبق أن قرأَت يف الفصظ الثال  .كةالهما

دون فطــــ  مــــن مهمــــة األداء  .املعتمــــد يف تقــــويم األداء( فطــــ  املعــــايري والتصــــحيح 1)و

هــي  ،ا لــألداءـًالتصـحيح الــذا يرســم بصــدق املعرفــة واملهــارات الــيت تريــد تقوميهــا ليســت تقوميــ   

وأأركـز علـ  مهمـات     ،داءأأأركز علـ  كيـف تصـمم وتكتـب مهمـة       ،يف هذا الكتاب . رد نشاط

  .ا ُيبن  عل  أحكامـًعليا وتتطلب تصحيحاألداء اليت تقومم بها التفكري يف مستوياته ال
 

اسـتعمال دليـظ بطاقـات     الطلبـة القيـام بنشـاط معـيمن )مـثاًل:      عندما يتطلب املعيار من

لقــاء كــرة ســلة( فــإن ملهمــات تقــويم  ، أو لحتضــري شــروة ،  رلــة موســيقيةلــالعــزف ع ،لكرتونــيل

عندما يطلب املعيـار مـن    .والدهاعمليات فأو  األداء اليت تطلب من الطلبة ان يعربوا عن مهارات

حمفلة كتـب،   :الطلبة استعمال املعرفة واملهارات اليت اكتسبوها البتكار نوع من املنتج )مثاًل

 ،شـعاره أمقالة عن معاجلة شكسبري للـدور اجلنـدرا يف    ، يلةأقصة قصرية  ،منوذج خلية نباتية

فـإن ملهمـات تقـويم األداء     ،ا رتفـة( ات يتقرير عن استعمال العقاقري املنشطة لـألداء يف الرياضـ  

  .اليت تطلب من الطلبة ابتكار منتج فوالدها
 

خــرى ال أحيــان أويف  ،ا مبســتويات عليــا يف بعــض األحيــان تتطلــب مهمــات األداء تفكــريً  

 لـ  ع .هذا الفصظ سـريكز علـ  املهمـات الـيت تتطلـب الـتفكري مبسـتوياته العليـا         .تتطلب ذلك

رتوني ميثظ معرفـة بسـيطة بـا توى     لكة أجزاء مدخظ دليظ بطاقات ل،  رمد معرفسبيظ املثال

لكرتونــي بشــكظ فعمــال للحصــول علــ  مصــادر معينــة لغــرض      لكــن اســتعمال دليــظ البطاقــات اإل  

ــرة الســـلة   .ا مبســـتوياته العليـــاخـــا  يتطلـــب تفكـــريً  ــارة   أللقـــاء كـ ثنـــاء تـــرين يعـــرب عـــن مهـ

 غر( أو أ كربأخبطوات  ،بسرعةأو  تحرك بب ءمما للقاء كرة السلة مبرونة )الأ ،نفسحركية
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ــاته وللـــتمل  مـــن اخلصـــم لىل موقـــع مناســـب     يف مبـــاراة لتجنـــب حتركـــات اخلصـــم واعرتاضـ

 .ا مبستوياته العليالتسجيظ هدف يتطلب تفكرًي
 

 .الـيت تريـد تقوميهـا   م ـمف نتاجـات التعلـ  تقويم تعرم اخلطوة األوىل يف تصميم أا عملية

يف عمليــة اخلطـوات التاليــة تؤلـف طريقـة مناســبة للـتفكري      .تقـويم األداء ال خيتلـف عــن ذلـك   

 :تصميم تقويم األداء

 حدد ا توى املعريف واملهارات اليت سيتم تقوميها. .2
 حدد مهارات التفكري اليت سيتم تقوميها. .1
 م املستهدفة.حضمر فط  املهمة واملعايري املطابقة لنتاجات التعل .1
 ملطابقة للمحتوى املستهدف ومهارات التفكري. دقق فططك لتقويم ا .1
 ضافية غري ذات  لة.لحتقق من أن متطلبات املهمة ال تقحم مهارات  ..
 و اف ملستويات األداء. أراجع املهمة وترجم املعايري لىل منلومات يإضافة  ..
 ا.ًـّروريلي املهمة واملنلومات. عدمل ما تراه ضأوطبق يف رريب  .1
  

ولكـن ذلـك ال يعـين     ،يفرتض يف فط  املهمـة أن يتضـمن تعليمـات كاملـة للطلبـة     

ا ـًتتضـمن تعليمـات تقـويم األداء و فـ     ،عـادةً  .تعريف كظ شيء للطلبـة والقيـام بـالتفكري عـنهم    

 ســرتاتيجيات واملــواد الــيت سيســتعملها الطلبــة رــظا  ـًا لد  وو فــ، أو املهمــةالســؤال، أو للمشــكلة

النتـاج  ، أو اإلجابـة ، أو ا ملتطلبـات ارـظا  ـً  وو فـ ، أو القيـام باملهمـة  اإلجابة عـن السـؤال  ، أو املشكلة

يصف الفصظ السابع كيـف ميكـن تغـيري مقـدار الـدعم لكـظ مـن هـذه العنا ـر ايـ             .النهالي

علـ   كلما زاد ما هو مطلـوب مـن الطلبـة القيـام بـه       .قظ خليارات الطلبةأكثر أو أ اـًترتك فر 

وكلمـا كـان هنـاك     ،كلما زادت الفر  املتاحة هلم للـتفكري يف مسـتوياته العليـا    ،مسؤوليتهم

وكلمـا   ،املطلـوب مـن الطلبـة القيـام بـه     أكثر  وكلما حددت .كرب يف األداء فيما بينهمأتباين 

كــرب يف أقلــت الفــر  املتاحــة للطلبــة للــتفكري يف مســتوياته العليــا كلمــا كــان هنــاك تشــابه   

   .فيما بينهم األداء
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ــال   ــن يف هــذ املث ــة أن يصــمم تقوميــ      .تعم ــاري  يف مدرســة ثانوي ــم الت ا لــألداء ـًيريــد معل

حدا  القرن العشرين اليت كانوا يدرسـون عنهـا وأن   أيساعد الطلبة يف تثبيت ونشر املعرفة عن 

لعمـظ ذلـك يقــرر أن    .يسـتعمظ هـذه املعرفـة إلثـراء فهمهـم املتنـامي بــبعض األفكـار مـن التـاري          

: ارــرب أو نص ــْين ســبق أن درســوا كالهمــا  يطلــب مــن الطلبــة أن يقــارنوا ويقــابلوا بــني قصــتني  

 .العاملية األوىل واررب العاملية الثانية
 

: معرفـة حقـالق ومفـاهيم عـن     ريف واملهارات اليت سيتم تقوميهـا ودد ا توى املع  أواًل

ــة  ــرب العامليـ ــرب العا ارـ ــة األوىل وارـ ــة الثانيـ ــم امليـ ــارخيي   وفهـ ــور التـ ــوة  ملنلـ ــار القـ ــم رثـ  ،  وفهـ

   .عل  األحدا  البشرية )وخبا ة ارروب( واجلغرافيا ،والتكنولوجيا
 

يريـد مـن الطلبـة أن يكونـوا      ،احتديـدً  .ودد مهارات التفكري اليت يريـد تقوميهـا   ثانيـًا 

وأن يقارنوا ويقابلوا بينهمـا لتحديـد    ،متمكنني من تعرمف اجلوانب املختلفة للحربني العامليتني

ا مـن هـذه املقارنـات    ًـّمنطقيـ  واييسـتقر وبعد ذلك أن  ،وجه التشابه واالختالف يف هذه اجلوانبأ

هــذا  .مــن مثــظ تــوازن القــوى ورثــار التكنولوجيــا واجلغرافيــا  – اســتنتاجات حــول قضــايا كــربى 

تفكــري يتطلــب اســتخدام  –اـًيضــأ –هــو  .ا لتصــنيف بلــومـًا يف مســتوى التحليــظ تبعــميثــظ تفكــرًي

 .وجه التشابه واالختالف بينهماحجة ودعمها بتفا يظ من ارربني وأاملنطق يف بناء 
 

كيف تتشابه وكيـف  " يقرر أن  رمد طرح سؤال من نوع .يصو  املهمة واملعايري ثالثـًا 

ذلــك يقــرر أن عمــظ  ومــع .ا" واســع جــدًّ؟ختتلــف ارــرب العامليــة األوىل وارــرب العامليــة الثانيــة 

 ،البلـدان املشـاركة   ،اـًسبابـ أ ،فـرتات زمنيـة   :مـثالً  ،جدول مقارنة يقوم الطالـب بتعبئتـه )يتضـمن   

وال تتطلــب جــدًّا  املخلفــات( ميثــظ مهمــة ضــيقة  ،النتــالج ،مــاكن املعــاركأ ،اإل ــابات ،التســليح

األومل للمهمـة علـ  النحـو     وقد جاء فططه .ا مبستوياته العليا كما يتوخماه من طلبتهتفكرًي

  التالي:
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 املعتمـدة  للمعـايري  مطابقتهـا  مدى لتقويم املهمة فط  تدقيق الرابعة املعلم خطوة

 وفرجــات املهمــة بــني التوافــق أن لــه يتبــيمن. الــتفكري ومهــارات ا تــوى بكــظ مــن  يتعلــق فيمــا

 سيستخلصــون الطلبــة كــان لذا عمـــما يتســاءل أنــه لاّل. جيــدة بدرجــة حمقــق املســتهدفة مـمالتعلــ

 ارديثــة  التقانــات  ورثــار ، القــوى  تــوازن  – تفكــريه تشــغظ  مهمــة   ــاالت  ثالثــة  يف اســتنتاجات

ــا(، ارديثـــة ســـلحةاأل وخبا ـــة)  وفـــزهم مـــا املعـــايري أو املهمـــة يف يكـــن مل ألنـــه، – واجلغرافيـ

 كــان لذا مــا ســبب لــيعلم( املعلــم) يكأــن مل الكــبرية األفكــار هــذه لىل الطلبــة ينفــذ مل لذا. لــذلك

 بالطريقــة التعــيني يفهمــوا مل ببســاطة أنهــم أو ذلــك عمــظ علــ  قــادرين غــري أو قــادرين الطلبــة

 :بإضافة األخري البند من األخري اجلزء ورر أن يقرر لذلك. قصدها اليت
 

 

 

  

  أن ورر معيار التقويم الثال  لتصبح: –أيضـًا –ويقرر 
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يتحقـق مـن أن متطلبـات املهمـة ال تضـيف مهـارات غــري ذات       املعلـم اخلامسـة، أن    خطـوة 

ىل ليمن لـه أن الطلبـة ســيحتاجون   بــ، يتأن حـددها م الـيت سـبق   ـمباإلضـافة لىل معـايري التعلــ   . ـلة 

لكنهـا    هذه املهـارات ذات  ـلة بدراسـة التـاري      .مهارات البح  والقراءة حت  ينجزوا هذه املهمة

ا يف ًـّضافيـ لا ـًيقـرر أن يـوفر دعمـ    ،لـذلك  .احتديًد ،م املستهدفة يف التعينيـمليست فرجات التعل

فرة يف عـدة مسـتويات   اتأكـد مـن أن املـادة املناسـبة متـو     لي عملية البح  لعـدد قليـظ مـن الطلبـة    

 يف منلومــات ريتي خطوتــه التاليــة لرتمجــة املعــاي تــأ ،وبعــد أن اســتكمظ مراجعــة املهمــة  .قراليــة

 .بإضافة موا فات مستويات األداء ، ومن ثم تطبيق املهمة واملنلومات
 

تنويــع وضــب  معــامل مهمــات تقــويم األداء يف تصــميم مهمــات تقــيُ بدقــة      ســيفيدك

ا، ـًا وتركيبـــًانفتاحـ أكثـر   كلمـا كانــت املهمـة   ،اـًعمومـ  .م الـيت تعتــزم قياسـها  ـمفرجـات التعلـ  

هــذا ال  .كــرب، وكلمــا زاد اســتخدام الطلبــة للــتفكري مبســتوياته العليــا أا ـًكلمــا اســتغرقت وقتــ

الشـيء   .ا(ـًوغـري حمـدد البةْنيـة )مفتوحـ     ،ـًاومركبـ  ،كـظ تعـيني مطـومال    يعين أنين اتبن  أن يكون

 ،م الـذا يـتم تقوميـه   ـماملهم هنا أن تتبيمن ايثار اليت ترتكها فتلف املعامل للمهمات عل  التعل

 .وأن تعمظ عل  تنويعها بشكظ مقصود لتصميم املهمة اليت تراها مناسبة
 

عــرف مــا لذا كــان طلبتــك يســتطيعون العــدم      اذا كنــت تريــد أن ت    علــ  ســبيظ املثــال  

أو  ســتكون سلســلة األعــداد الــيت يقولونهــا     .سســات، ببســاطة تطلــب مــنهم أن يعــدموا سســات     

جابـاتهم  ـحيحة يعطـون    لمجيع الطلبة الـذين تعتـرب    .غري  حيحةأو  يكتبونها لما  حيحة

يف األعـداد وكيـف   ا ـًذا كنت تريـد أن تعـرف كيـف يفسـر طلبتـك أمناطـ      ، للكن .نفُ اإلجابة

ميكنك أن تطلب منهم أن يبتكروا مسالظ يكون فيهـا   ،يستعملون حسمهم العددا يف حظ مسالظ

، الطلبة الذين يقومـون  هنا .سرتاتيجية مفيدة وأن يفسروا كيف فكروا يف ارظالالعدم سسات 

يكتــب بعضــهم قــد  .داء مقبــول يعطــون  موعــة منوعــة مــن اإلجابــات والتفســريات املختلفــة بــأ
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ا رخــرون قـد يكتبـون مسـالظ يسـتخدمون فيهـا نقــودً      ،مسـالظ عـن الوقـت باسـتعمال منـوذج سـاعة      

ومــا لىل  ،ورخــرون قــد يكتبــون مســالظ حــول خطــوط ملعــب كــرة قــدم      ،معدنيــة بقــيم فتلفــة 

 .ذلك

ــ     ميكــن أن ختتلــف تقوميــات األداء بطــرق كــثرية    . يف هــذا الكتــاب أريــد التأكيــد عل

املسـتوى   ،درجة الرتكيـب يف املهمـة   ،اًـّفردي أما ًـّكون العمظ مجعي ،همة: طول املسسة متغريات

أو  اًـّيف القسمني التـاليني ننـاقيف طـول املهمـة وتنلـيم العمـظ مجعيـ        .ومستوى الصعوبة ،املعريف

يف  .ثناء تصـميم مهمـات تقـويم األداء   أيف هذْين اجلانبني نتخذ قرارات مباشرة و روة  .اًـّفردي

يف الفصــظ الثــامن ننــاقيف    .ع ننــاقيف تنويــع وضــب  مقــدار الرتكيــب يف املهمــة    الفصــظ الســاب 

لقـد ضـممنت هـذين اجلـانبني      .وضب  املستوى املعريف والصعوبة يف املهمات اليت نصـممها  تنويع

ــز بكــظ وضــوح بينهمــا         جــو أن نســتبعد  ، وأراألخرييــن يف نفــُ الفصــظ حتــ  نــتمّكن مــن التميي

 .نهما ليسا كذلكصعوبة شيء واحد  لستوى املعريف والسطورة أن املأ
 

وهـذه قـد    ،يتم عادة تقويم عدة معـايري وعـدة مهـارات تفكـري     ،يف املشاريع الطويلة األمد 

ميكــن أن تكــون متطلبــات ورقــة اثيــة     علــ  ســبيظ املثــال  .تتضــمن عنا ــر اســتجابة متداخلــة 

واالطـــالع علـــ  املعلومـــات   ،وعمـــظ اســـتطالع مكـــتيب جلمـــع معلومـــات  ،كتابـــة مشـــكلة البحـــ  

يف بعـــض األحيـــان  .وحتضـــري تقريـــر كتـــابي ،وحتليلـــها بغـــرض اإلجابـــة عـــن الســـؤال البحثـــي 

التعيني يف العلوم قد يتطلـب تصـميم    .مام الصفأتتطلب كتابة التقرير القيام بعرض شفهي 

ويف عـدة حقـول معرفيـة ميكـن      ،عـرض علمـي  تنلـيم م أو  وكتابة تقرير فربا ،جراء رربةلو

النلــام أو  مرّكـب )للـذرمة  ، أو (جهـاز )رلــة تصـوير، مـثالً   أو  أن يتضـمن التعـيني عمـظ منـوذج ألداة    

تــرتب  درجــة  .باإلضــافة لىل كتابــة تفســري  ،هليــة(أحــد  )معركــة حــرب  ، أو (مــثاًل ،الشمســي

   .ا بعدد عنا رهاًـّيف املهمة جزلي الرتكيب
 

مـن   .وكـذلك فـر  اجملازفـة    – لمكاناتهـا بزيادة درجة الرتكيـب يف املهمـة تتضـاعف    

ا طويـظ األمــد بتصـميم ضــعيف يقتصــر علـ   ــرد استقصـاء مصــادر ومجــع      ـًذلـك أن مشروعــ 

ــات   " رقــالق بــور بوينــت معلومــات عــن موضــوع )مــن مثــظ عــرض شــرالح "      عــن عنا ــر ومركب
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تــا وملــه ســؤال مفتــوح النهايــة  أكثــر  ررمقتطفـة عــن اإلنرتنــت( ومــظ مــن احتمــاالت الضـ   

 .ألن فيه الكثري من االهدار لوقت التعلم ،بتصميم ضعيف
 

زيـادة درجـة الرتكيـب     ! لنـه مثـال جيـد عـن كيـف أن     أمقتـه أن  أودفيما يلي مثال كم 

" )أو مهما كـان السـبب( تـؤدا لىل تقـويم ال يتسـق مـع       بهذا اإلجراءجملرد االستمتاع يف املهمة "

   .ضرر حقيقييف أن يتسبب  وميكنمعايري معتمدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وســاط أويتطلــب مــن الطلبــة اســتعمال عــدة     ،جــزاء. يتضــمن عــدة أ طويــظ واجــبهــذا 

أن تكتشــف أن تقــويم  لــن يأخــذك طــوياًل ،لكــن .كتابــة( يف التوا ــظ ،خــرال  ،فتلفــة )رســوم

تـــاثري أو   حـــول فهـــم الــدافع البشـــرا لالستكشـــاف هــذا األداء ال يتســـق مـــع معــايري مســـتهدفة   

حتــ  معرفــة حقــالق عــن   ، أو واجلغرافيــا علــ  االستكشــاف  ،والتكنولوجيــا ،والتجــارة ،السياســة

ارات يف رسم اخلرال  والكتابـة  حسن اراالت تقوام مهأأن هذه املهمة يف  ،باألحرى .املستكشفني

ــةاإل ــدرييب يتحـــد  للـــيم      أحـــد  .بداعيـ )بلهجـــة ال ختلـــو مـــن     املعلمـــني املشـــاركني يف مشـــغظ تـ
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وأنـا يف   القيـادة لـيم   ا وأخرب املعلم أن هذا كـان حجـرة  ًـّبيضوي شكاًل أرسم"ميكنين أن  ،السخرية(

 .طريقي الستكشاف القمر"
 

رجو أن يكون هذا ما أفاد به ، وأا يف توضيح نقطة معينةا يكون عكُ املثال مفيًدـًحيانأ

ا فمجـــرد لضـــافة عنصـــرْا الـــزمن والرتكيـــب ال يعـــين أننـــا أضـــفنا لليـــه تفكـــريً   .املثـــال الســـابق

يف هذه ارالـة الرسـم والكتابـة    ارات مقحمة )ا ملهـًأنت تضيف فر  ،يف الواقع .مبستوياته العليا

 داء الطلبة.التقويم اليت رمعها عن أبداعية( عندما تتسلظ وتشومه معلومات اإل
 

هــذا يعتمــد بدرجــة   ؟يف  موعــات أما ًـّهــظ يفــرتض يف الطلبــة أن يــؤدوا عملــهم فرديــ   

سـواء كنـت تسـتخدم العمـظ يف      ،لنـين أو ـي   .كبرية علـ  املعرفـة واملهـارات الـيت تريـد تقوميهـا      

الســبب وراء هــذه   .((Brookhart, 2013a األفــرادأن يكــون تقوميــك ملــا يتعلمــه   ،ال أم موعــات 

معرفة  التقويم التكويين الذا يساعد كظ طالب عل  .التو ية أنك ملزم بتعليم كظ طالب

كمــا يف التقــويم اخلتــامي   ،مـما يتطلــب معلومــات فرديــة عــن التعلــ  ـًوتــاج أن يتعلمــه الحقــ  مــا

ميكنـك أن رمـع    .هداف املنهـاج املهمـة ومعـايريه   أالذا يقدمم لكظ طالب وأبويه كم حتقق من 

 ،والتضـامن  ،من مثظ التعاون ،معلومات عل  مستوى اجملموعة عن خصال  يف اجملموعة ذاتها

 .والتنليم

يف كـثري مـن    .هلذه املباد  دالالت عن كيـف تـدمج عمـظ اجملموعـة يف تقوميـات األداء     

ا تســتطيع أن تعمـظ بفاعليــة إلطــاز املهمـات الــيت وتــاج    وعـات معـًـ معنــدما تعمــظ اجمل ،ارـاالت 

لذا كــان تقــويم معــني يتطلــب عمــظ عــدد مــن      ،علــ  ســبيظ املثــال  .ا أن ينجزوهــاـًالطلبــة مجيعــ 

دات مـع الــزمن حـول منــو طحالـب يف سســة قـوارير فتلفــة الختبـار فرضــية عـن تــأثري        املشـاه 

وبغــري ذلــك ســتحتاج لىل   .طلبــة أن يقومــوا بالعمــظ يف  موعــات  لميكــن ل ،أنــواع مــن امللوثــات 

حت  تتعرمف ماذا تعّلـم كـظ طالـب مـن حتليـظ هـذه        ،! لكنـًاطالب (.1)قارورة يف  ف من  (.21)

خـرى مـن املهمـات ميكـن أن تعـيمن      أتوجـد أنـواع    . معلومات عن كـظ طالـب  حتتاج لىل ،املشاهدات

، أو علميـة ، أو القيام مبشروع ا  عن شخصية تارخيية  مثاًل –افرادا أو  هلا العمظ مبجموعات

وميكـــنهم أن  ،اـًميكـــن أن يســـتمتع الطلبـــة بالعمـــظ مـــع بعضـــهم بعضـــ   ،مـــن جهـــة اخـــرى  .دبيـــةأ
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ــرتاتيجياتيتشـــاركوا اإل ــون يف  موعـــات   سـ ــدما يعملـ ــادر عنـ ــة  .واملصـ ــن جهـــة ثانيـ ــظ  ،مـ العمـ

كيـف يكـون    ،لذن .الفردا دعظ من السـهظ عليـك أن تقـومم مـا يعرفـه فـرد ومـا يسـتطيع عملـه         

 ؟مسارك يف العمظ
 

باعتبـــار معرفتــــك   ،ا أم الـًقـــرمر مـــا لذا كنـــت تريـــد مــــن الطلبـــة أن يعملـــوا معـــ        ،أوال

 ،لذا قـررَت أن يعمـظ الطلبـة يف  موعـات     ،بعـد ذلـك   .وحاجات طلبتـك  ،ومنهاجك ،با توى

توجد طرق كـثرية ميكـن أن يعمـظ فيهـا الطلبـة       .فعليك أن تقرر كيف ستقوام التعّلم الفردا

قـــرتح او التعــرمف بعـــد ذلــك مــن خـــالل التقوميــات الفرديـــة لىل مــا تعّلمــه كـــظ طالــب.         ،اـًمعــ 

ــتعمال  ــةســـــرتاتيجيات اخلمـــــُ   لحـــــدى اإل اســـ ا علـــــ  طبيعـــــة تقـــــويم األداء    اعتمـــــادً  ،التاليـــ

(Brookhart, 2013a). 
 

ميكــن أن يقــوم الطالــب   ،يف املشــاريع اجلماعيــة الصــغرية  انطبــاع الطالــب عــن الــتعّلم.  

ا تعّلمـه مــن املشــروع.  ـممــعــض ارـاالت يتحــد ( عـن انطباعــه ع  باملشـروع وبعــد ذلـك يكتــب )يف ب  

"خلِّــ  مــاذا  .الطريقــة الــيت تســتدعي فيهــا االنطبــاع مفتــاح النجــاح يف هــذه االســرتاتيجية هــو  

 ــمام طريقــة اســتدعالك لالنطبــاع ايــ     .تعّلمــت" عبــارة فيهــا درجــة كــبرية مــن العموميــة   

  :تعمن يف املثال التالي .رعظ الطلبة حقيقة يصفون ما تعلموا
 

 

( "NASA)

 

ـــًعنــدما تطلــب عرضــ   األســئلة الشــفهية.   وعنــدما تقــوم كــظ   ،ا مــن  موعــات ًـّا شفهي

ــة مــن        – موعــة بعــرض شــيء فتلــف     مثــال ذلــك عنــدما تتخصــ  كــظ  موعــة بعالل

ميكـن أن تـبين يف    –عنا ر اجلدول الدورا وتقوم بعـرض لتعلـيم الصـف عـن "عنا ـر عاللتهـا"       

ا ايـ  تعـرب   ـًعليـك أن حتضـر هـذه األسـئلة مسبقـ      .ا لألسـئلة الشـفهية  ـًا فصصـًالعرض وقت

لكرتونــات يف : "كيــف ميكــن لدميكنــك أن تســأل  ظ املثــالعلــ  ســبي .هــداف تعّلــم الطلبــة أعــن 
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" اطـرح هـذه   .ولـيُ "حتـدم  عـن عنا ـرك     –" ؟كظع مـن عنا ـرك أن حتـدد خصـال  العنا ـر     

 .موهـما تعلـممم الدرجة اليت يعبمرون فيها عا وقوااألسئلة للطلبة أفراًد
 

الفــردا يف  دخـال التقـويم  لعـظ الطريقــة األكثـر فاعليـة إل    تصـميم متعـدد اخلطـوات.   

 ،ا متعددة للتقويم التكويين خـالل مراحـظ اسـتكمال املشـروع    مشاريع اجملموعات أن تصمم فرً 

ــة راجعــة عــن مــدى تقــدمهم         يلــي ذلــك تقــويم    ،حتــ  يــتمكن األفــراد مــن ارصــول علــ  تغذي

ميكـن للطلبـة     علـ  سـبيظ املثـال    .كمتابعة نهالية للتقوميات التكوينيةأو أكثر  ختامي واحد

 ،واســتخال  فرضــية ،دموا انطباعــات مقتضــبة بعــد أن عملــوا علــ  كتابــة ســؤال اثــي   أن يقــ

همهم ـَميكنك أن تعطي التغذية الراجعة للطلبـة كـأفراد عـن نوعيـة فـ      .وتصميم خطة مشروع

ميكنك أن تطلب مـن الطلبـة أن يكتبـوا فقـرات فتصـرة       .م املستهدفـماألولي للموضوع وللتعل

ا يقومـون  ـممـ لتغذيـة الراجعـة ثانيـًة ألفـراد ع    وتقـديم ا  ،كمال املشـروع ثنـاء اسـت  أيف مواقع حمـددة  

 .ا عل  مستوى اجملموعة عن عمـظ اجملموعـة  ًـّا تكوينيأن تبين تقومًي  –اـًيضأ –ميكنك  .بتعّلمه

ميكنك أن تطلـب مـن الطلبـة تكـرار التعيينـات الفرديـة الصـغرية         ،بعد أن يكتمظ املشروع ،أخريا

 .م الفرد من املشروعـما أطزوه يف اجملموعات لتقويم تعلـممملهم ببينات عأن تقرن تقوميك لعو
 

–داء يكشـف عـن تسـايالت يف حقـظ معـريف      ألتقـويم   "اكتب اسـئلتك اخلا ـة بـك".   

ميكنك أن تطلب مـن   –األدب أو  تسايالت يف التاري أو  العلومأو  من مثظ مسالظ يف الرياضيات

فرديـة مـن النـوع    أسـئلة   اسـتكمال مشـروع يف  موعـة أن يكتبـوا    ثناء أالطلبة يف مواقع متعددة 

ــا )و طبعـــ      ــول هلـ ــن حلـ ــون عـ ــذا يتعلمـ ــول( ل ،اـًالـ ــاء ارلـ ــذ .عطـ ــظ مشـــروع    ،عندلـ ــد أن يكتمـ بعـ

خــرى مــن نفــُ النــوع. امجــع هــذا التقــويم    أمســألة  ميكــن الطلــب مــن الطلبــة حــظم   ،اجملموعــة

  .م عند كظ طالبـمالتعلطزوه يف اجملموعة لتقويم أا ـمالفردا ببيمنات عم
 

 ،بعــض مشــاريع اجملموعــات هــي يف ارقيقــة تدريســية   ،اأخــرًي اختبــار مــا بعــد املشــروع. 

شـــاهدت مـــرمًة  موعـــة رالعـــة حيـــ  كانـــت كـــظ    ،علـــ  ســـبيظ املثـــال  .وليســـت تقومييـــة ألداء

ووقفـوا  كرتونـات  ، أو للنيوترونـات ، أو ارتدى الطلبـة لبـار بروتونـات    . موعة تقوم "بتمثيظ" ذرمة

مــن وضــع  وبــداًل .لكرتونــات( حســب مواقــع مكوانــات الــذرة يف عنصــر معــيمن  أو ســاروا يف حالــة اإل)
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اســتخدم املعلـم اختبــارا تقليـديا كتقــويم نهـالي ملــا     ،درجـة "ألداء" اجملموعــة علـ  تثيلــها لـذرمة   

 . يعرفه الطلبة عن تركيب الذرمة
       

  

ــظ  ــذا الفصـ ــاد     ،يف هـ ــي  املبـ ــيحها     تلخـ ــات األداء وتوضـ ــويم مهمـ ــية يف تقـ األساسـ

وكميـة العمـظ يف    ،فإنك ختتـار بـدالظ تتعلـق بطـول املهمـة      ،داءأعندما تصمم مهمة  .باألمثلة

كـظٌّ مـن هـذه البـدالظ يـؤثر بشـكظ حمـدد         .والصـعوبة  ،واملستوى املعـريف  ،وبةنية املهمة ،اجملموعة

دوات أا مـن " ـندوق   يرتتب عل  ذلك أن هذه البدالظ تصبح جـزءً  .سيتم تقوميه يف املهمة فيما

م الــيت تريــد تقوميهــا. يف   ـمنتاجــات التعلــ أو  التقــويم" لتعــديظ مهمتــك لىل أن تقــوام بهــا املعيــار   

املسـتوى املعـريف   يف الفصظ الثامن تستكمظ حلقات هـذه السلسـلة مبناقشـة كيـف يـتم الـتحّكم       

 .والصعوبة
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كم نرتقي بها يف بنية املهمة يف تعرمف نوع التفكري الـذا دـب   تفيد درجة الرتكيب و

 ــيلة أفكِّــر بــالفرق بـني أن تطلــب مــن طالـب أن يرســم لوحــة     .أن ميارسـه الطلبــة إلطــاز املهمـة  

 تــثريهــاتني املهمـتني   كــظ مـن  .بـاأللوان املاليــة وبـني أن تــزومدة بلوحـة مــن بـني  موعــة مرّقمـة     

 .اغراض فتلفة جدًّأولكن تكتنفهما  ،االهتمام
 

درجـة الرتكيــب وكــم نرتقــي بهــا يف بنيــة   يف ا للــتحّكم ـًعامــ لطــاًرايطـرح هــذا الفصــظ  

يف تركيــب بنيتهــا كمــا يف رســم لوحــة مــن بــني     ا ـًاملهمــات ا ــددة تامــ   .مهمــات تقــويم األداء 

ا ليسـت جيــدة  البنيــة كليًـ  حمـددة كمـا أن املهمــات غـري    ،اـً موعـة مرقمـة، ليسـت ســيئة دالمـ    

ميكـن للوحـة األ ـيلة أن تتـيح لـك مالحلـة        .كظ ذلـك يعتمـد علـ  مـا تريـد تقوميـه       .اـًدالم

واسـتعمال   ،واسـتعمال األلـوان   ،فوالتـألي  ،نتالج تفكري الطالب يف أمور مـن نـوع اختيـار املوضـوع    

رســم لوحــة مــن بــني  موعـة مرقمــة فتمّكنــك مــن مالحلــة مهــارة الطالــب يف     أمــااألوسـاط.  

هنــا أن تفكــر يف خطــة حــول    مفتــاح ارــظم  .يف هــذه ارالــة األلــوان املاليــة   – اســتعمال الوســي 

اي  تـتمكن مـن   كيف ميكنك أن تغيمر يف درجة تركيب البنية يف اجلوانب املختلفة للمهمة 

كرب مـن الدقـة يف مهـارات الـتفكري الـيت دـب أن يسـتخدمها الطلبـة إلطـاز          أدرجة يف التحّكم 

 .املهمة
 

لنين اسـتعمظ مصـطلح "تركيـب املهمـة" ليـدل علـ  مقـدار االرتقـاء يف البنيـة يف كـظ           

ا شبيه بالتمييز املنـومه  صطلح "تركيب املهمة" يف تقويم األداء عموًمم .جانب من جوانب املهمة

يف تقوميـات  الرتكيـب"  أأفهضاـظ اسـتعمال مصـطلح "     .به بـني األسـئلة املفتوحـة واألسـئلة املغلقـة     
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عنا ـر فتلفـة وقـد يكـون بعـض هــذه      أو  ألن للمهمـات عـادة جوانــب  االنفتـاح"  مـن "  األداء بـدالً 

فــإن  ،عــالوة علــ  ذلــك .اـًقــد يكــون مغلقــ ايخــرا ويف بعضــها ـًمفتوحــ العنا ــر يف مهمــة معينــة

مقــدار االرتقـــاء يف الرتكيـــب ا تمـــظ يف اجلوانـــب املختلفـــة ملهمـــات تقـــويم األداء هـــو مســـألة   

 )مفتـوح  "درجة" يف الرتكيب بينما يستدل من مصطلح "االنفتاح" عل  قرار من نوع نعم /أو ال

لكن كم هي الفر  املتاحة للطالب لعمـظ قـرارات حـول     .تني واحدواملفهوم يف ارال .مغلق(أو 

مامـك  أفإن كظ قـرار يصـنعه الطالـب يفـتح      ،نشاهد؟ وكما سماذا يعمظ وكيف يؤدا العمظ

 .نافذة  غرية تطظ منها عل  عملية التفكري عند الطالب
 

علــ   ولكنــه مــبينم ،هــو مــن تــأليفي اخلــا  ( 2 –1رقــم ) اإلطــار العــام املبــيمن يف الشــكظ 

ــ     ُ   اـ ــي ــرايه بشـــكظ رلـ ــتويات املدرســـة       لجـ ــاء العلمـــي يف مسـ ــات االستقصـ يف  ـــال مهمـ

( BSCS, 2005; Olson & Loucks-Horsley, 2000)والثانويـة   يـة(، د)اإلعدا االبتداليـة، واملتوسـطة  

 .(Buck, Bretz, & Towns, 2008; Fay, Grove, Towns, & Bretz, 2007) ويف املسـتوى اجلـامعي  

لكـن الطلبـة ال    .يرجع األ ظ يف هذا العمظ لىل اراجة لىل تطوير التفكري العلمي عند الطلبة

نـ  تامـة   بدلـة املختـربات ذات   أيتعلمون يف الواقع كيف يقومون باستقصـاء مسـتقظ لذا كانـت    

اســتطاع هــؤالء البــاحثون أن يبنــوا    ،ا لىل اعمــال رخــريناســتناًد .كمــا يف دليــظ و ــفات الطعــام 

يف  ،مبــا يغــاير توجيــه املعلــم     ،يف و ــف مســتوى التوجيــه الــذاتي    ا ميكــن اســتعماله   عاًمــ  ااطــاًر

 .مشاريع االستقصاء العلمي
 

للتعمــيم مــن االستقصــاء العلمــي لىل مهمــات   ذا دعــظ اإلطــار العــام قــابالً لــالســبب ا

ــب حلــوالً   ،مــن وجهــة نلــر الطالــب   ،اء أن األســئلة واملهمــات أد  ،بكلمــة أخــرى  .هــي مســالظ تتطّل

ــب استقصــاء  ــاني      .تتطّل ــ  اســتخدام هــذا      ،لقــد ســبق و ــف ذلــك يف الفصــظ الث وقــد دأبنــا عل

ــة يف هــذا الكتــاب واســتخدمت           املنحــ  يف حتليــظ األســئلة واملهمــات الــيت كانــت تطــرح كأمثل

 .يف هـذا الفصـظ   .النتالج لتحديـد مـا لذا كانـت األسـئلة واملهمـات مطابقـة للمعـايري املسـتهدفة        

علـ  التوسـع يف هـذا األسـلوب لنـتمّكن مـن حتديـد نـوع الـتفكري الـذا نبنيـه يف مهمـات              سـأعمظ 

الــتحّكم املــنلم برتكيـــب املهمــة يــوفر طريقــة للتأكــد مـــن أن        .األداء الــيت نقــوم بتصــميمها   
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ظ ذلـك  ـموأن يتمثـ  ،تصميم املهمة سيلزم الطلبة أن ميارسوا نوع التفكري الذا تسـتهدفه عنـدهم  

 .ا للعيـان و متيسـرا للتقـويم   وينتج عن ذلـك أن يصـبح ذلـك الـتفكري ظـاهرً      ،همدالأالتفكري يف 

 .سأعمظ عل  اثها يف األقسام التالية ،اإلطار العام يقسم املهمات يف ثال  معامل رليسية
 

 

مهمـة األداء تتضـمن    .تعريـف املهمـة  ، أو طرح سؤال ،األول للمهمة تعرُّف املشكلةاملهْعلهم 

، (.8السـادر )    يف املثال عن اررب يف الفصظ ،يف ثناياها نوعا من السؤال. عل  سبيظ املثال

 العامليــة وارــرب األوىل العامليــة ارــرب ختتلــف وكيــف تتشــابه كيــف" : كــان ســؤال البحــ   

" مثظ هـذه األسـئلة تقودنـا لىل    ؟هذه واالختالف التشابه وجهأ من نتعلم أن ميكن ماذا" ؟الثانية

ميكـن لتقـويم األداء يف    .جابات ونتاج نهالي عل  شكظ تقريـر لىل لسرتاتيجيات اثية للتو ظ ل

أنــواع بقايــا القطــ  األفضــظ للــتحّكم       أاا لتجربــة واســتخال    ـًاملختــرب أن يتضــمن تصميمــ  

وتصميم رـرييب   ،يفرتض أن يؤدا لىل فرضية ،تبن  املهمة عل  سؤال ،نيةللمرة الثا .بالروالح

حــــدد املشـــــكلة، اطـــــرح ســـــؤااًل، أو  

 عرمف املهمة.

املتعّلم يطرح سؤااًل، أو 

 مسألة، أو مهمة.

ــم يعطــــــي املــــــتعلم    املعلــــ

 موعــة أســئلة ليختــار  

 منها أو يعدهلا.

السـؤال،  املعّلم يقـدمم  

 أو املسألة، أو املهمة.

اخــــــرت واســــــتعمظ لســــــرتاتيجيات 

ومواد رظ املسألة، أو اإلجابة عن 

 السؤال، أو لطاز املهمة

املـــــــــــــــــتعّلم خيتـــــــــــــــــار 

 لسرتاتيجيات ومواد. 

املعلـــــم يقــــــرتح للطلبــــــة  

ــرتاتيجيات ومـــــــــواد   اســـــــ

 لُتستعمظ أو ُتعدمل

ــة   املعلـــم يـــزود الطلبـ

بإســـــــــــــــــــــرتاتيجيات 

 ومواد.

أو اإلجابــة، أو األداء،  اطــرح ارــظ،

 أو النتاج النهالي.

املـــــتعلم يقـــــرر كيـــــف 

ــظ، أو   ــدم ارـــــــــــــ يقـــــــــــــ

ــة، أو األداء، أو  اإلجابــــــــ

 النتاج النهالي.

ــم يقــــرتح للمــــتعلم    املعلــ

طــرق العــرض لُتســتعمظ   

 أو ُتعدمل.

املعّلـــم يـــزود املـــتعلم    

 بإرشادات العرض. 
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ميكــن أن تتضــمن   ،يف الرياضــيات .شــكظ تقريــر فــربا    ونتــاج نهــالي علــ   ،الختبــار الفرضــية 

وتوضــيح منطــق  ،دالهــمأها، وعــرض ـممهمــة تقــويم األداء مســألة رياضــية يطلــب مــن الطلبــة حلــ  

ويتكومن النتـاج النهـالي مـن     ،دواتأرتاتيجيات رياضية وسلسيستعمظ الطلبة  ،لعمظ ذلك .ارظ

 .ارظ والتفسري الذا يكتبونه
 

الرياضـية  ، أو قولك من السهظ أن تالح  أن يف كـثري مـن السـياقات العلميـة     ،اـًحسن

بداعيـة الـيت   ؟ ماذا عن املشـاريع اإل ولكن ماذا عن السياقات اإلنسانية .اـًيكون اإلطار العام مناسب

ألن  أيضــًا، يف ارقيقـة ينطبـق اإلطـار العـام فيهـا       ؟كتابـة الشـعر  ، أو وبناء مناذج ،الطهوتشمظ 

عل  سبيظ  .القيام بأام من هذه األمور يتطلب من الطلبة أن يواجهوا مشكلة تتطلب منهم حالن

ا يعبمـر عـن   شعًر أكتب"كيف ميكنين أن أو  سلوب بيكاسمو؟": "كيف ميكنين رسم لوحة بأاملثال

فإن كظ سؤال ومظ يف طياتـه   ،" الح  أنه باإلضافة لىل طرح مشكالت؟عرا حنو األزهارمشا

: ْعلهـم األول ملهمـات تقـويم األداء   هـذا هـو فحـوى امله    .الرسم بأسـلوب بيكاسمـو(   :ا ملهمة )مثاًلـًتعريف

 هـذه هـي املشـكلة الـيت يفـرتض      ،عل  الطلبة أن يدركوا بأنفسهم معن  املهمة وما يرتتب عليها

 .أن ددوا هلا حالن
 

ــة تامــة       ــة ببني ــم مــن مهمــات األداء ميكــن أن يواجهــه الطلب وميكــن أن يــرتك   ،هــذا املهْعله

ـــ     ــه مناسبـ ــا يرونــ ــظ مــ ــة عمــ ــةه للطلبــ ــا     ،اـًكّليمــ ــة مــ ــم بطريقــ ــن املعلــ ــه مــ ــا بتوجيــ ــدى .ورمبــ  لحــ

تطرح هلـم   أنسرتاتيجيات اليت ميكن أن يستعملها املعلمون إلرشاد الطلبة يف اختيار املشكلة اإل

طريقـة   .اـًولكن من قالمة معدة مسبق ،خيتاروا أنقالمة من اخليارات : يستطيع الطلبة عندلذ 

قـظ  أرشـادات ولكـن ببنيـة    لبـة أن يعـدلوا يف خيـارات القالمـة: مـع تزويـدهم بإ      أخرى أن يسمح للط

 ربأكــا وفر ــة تركيًبــ أقــظســرتاتيجية أخــرى ببنيــة ل .للطالــب ليفكــر أكــربا وفر ــة ـًتركيبــ

أو  ليستخدموه يف تعريـف مشـكلتهم  أو أكثر  للتفكري عند الطالب أن يزود الطلبة مبعيار واحد

لىل  أدتدــب أن يكــون التقريــر عــن الوقــالع التارخييــة ارقيقيــة الــيت   :طــرح ســؤاهلم )مــثاًليف 

 .تارسة ارقوق حسب التعديظ األول(
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ــتعمال      ــار واسـ ــة األداء اختيـ ــاني ملهمـ ــم الثـ ــظا  لاملعلـ ــواد رـ ــرتاتيجيات ومـ ــكلة سـ ، أو املشـ

ا ـًيف مهمــات االستقصــاء العلمــي هــذا يعــين عــادة تصميمــ   .طــاز املهمــة، أو لاإلجابــة عــن الســؤال

سـرتاتيجيات حـظ فعمالـة، وتطبيقهـا     لهذا يعين عادة تعـرمف   ،يف املسالظ الرياضية .ا وموادًـّرريبي

 ، ـال معـريف   أايف التقـارير البحثيـة يف    .وتو يظ هذه النتـالج لىل ايخـرين   ،تقويم نتالجهاو

واسـتخدام املعلومـات ملعاجلــة    ،طـالع عليهـا  ، واالسـرتاتيجيات لتعـرمف املصــادر  لهـذا يعـين حتديـد    

 هذا يعـين اختيـار املوضـوع، واألوسـاط )اكريليـك      ،عمال فنيةأيف  ال ابتكار  .مشكلة البح 

 ـور عـن    ؟سرتاتيجيات التأليف والتعـبري )ألـوان مشـرقة   لو ،(؟شودة غناليةأنسوناتا أم  ؟زيوت أو

منـوذج   ،ا  ال معـريف )مشـهد معركـة   أيف ابتكار "تراكيب" يف  ،باملثظ .وغري ذلك ،(؟الللمة

هذا يعين  ، يغة رموز حاسوبية لفتح موقع( ،عربة خشبية تعمظ عل  بطارية ،النلام الشمسي

 .وطريقة استخدامها ،ومواد ،سرتاتيجياتلاختيار 
 

وميكــن أن  ،هــذا املهْعلهــم الثــاني مــن مهمــات األداء ميكــن أن يواجهــه الطلبــة ببنيــة تامــة     

درجـــة  .ورمبـــا بتوجيـــه مـــن املعلـــم بطريقـــة مـــا  ،اـًيـــرتك كّليمـــةه للطلبـــة عمـــظ مـــا يرونـــه مناسبـــ 

فرت للطلبة ابدرجة الرتكيب اليت تو ،بالضرورة ،ددالرتكيب يف هذا اجلانب من املهمة ال تتح

سـلوبه  أميكن أن تتيح للطلبة اختيار رسمام ليقلدوا   عل  سبيظ املثال .املهمةأو  املشكلة تعرمفيف 

× 22) مقـار  ا غري حمدد البنية ( ولكن حتدد للطلبة أن ينجزوا الصورة األولية عل  ورقًـّ)نسبي

 .  ا()حمدد البنية تاًم بو ة باستعمال قلم الر ا  (21
 

، بـظ يشـجع   ليُ هذا فقـ   ،سرتاتيجيات غري حمددة البنية، تلظ اإليف بعض األحيان

ميكــن أن   علـ  ســبيظ املثـال   .جية واحـدة رــظ مشـكلة  يســرتاتلكثر مـن  الطلبـة علـ  اخلــروج بـأ   

معضــلة  تمعيــة )حمــددة البنيــة( ثــم تطلــب مــنهم   أو  تعطــي الطلبــة مســألة رياضــية حمــددة 

   .هاـمطريقتني عل  األقظ رل
 

ــظ    ــرض ارـ ــة األداء عـ ــ  ملهمـ ــم الثالـ ــة، أو املعلـ ــالي ، أو األداء، أو اإلجابـ ــاج النهـ يف  .النتـ

، املسـرحية ، أو املقالـة ، أو هذا هو العمظ اخلتـامي : التقريـر   ،تقوميات األداء اليت تنتهي بنتاجات
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بعـض مهمـات تقـويم األداء تقـوام عمليـات       ،من جهة أخرى .عل  سبيظ املثال ،املؤلف املوسيقيأو 

  .غناء أأغنية :مثاًل –فيكون املعلم الثال  أداء يعرب فيه الطلبة عن عملية  ،وليُ نتاجات
 

ميكـن أن يواجهـه الطلبـة     ،كما يف املعامل األخرى ،هذا املهْعلهم الثال  من مهمات األداء

ورمبــا بتوجيــه مــن املعلــم    ،اـًللطلبــة عمــظ مــا يرونــه مناسبــ   ، وميكــن أن يــرتك كليــة نيــة تامــةبب

ــا  ــة مـ ــددً  .بطريقـ ــاهدت عـ ــد شـ ــات  لقـ ــن تعيينـ ــن    أا مـ ــيلية عـ ــات تفصـ ــزودة بتعليمـ ــة مـ وراق اثيـ

  كمــا شــاهدت تعيينــات يطلــب فيهــا  ، مــثاًلومضــامني التقريــر النهــالي  ،طواهلــا، وأفططاتهــا

 .اختاذ قرارات معينة حول كيف ينجزون العمظ يف  ورته النهالية املعلمون من الطلبة
 

تأكد من أنك تيمز بني أن تسمح للطلبـة أن خيتـاروا إلثـارة االهتمـام وبـني أن تفسـح       

ــار الــذا يتــيح الفــ      هم لــتفكري الطالــب حــول حمتــوى    ـَاجملــال للتنــوع والســماح للطلبــة باالختي

ا يف رداب اللغـة كـان املعلـم فيـه يطلـب مـن       مـرًة درسًـ   شـاهدتُ   علـ  سـبيظ املثـال    .وهدف التعيني

 لن أا ،ثنـاء سـرد الوقـالع   أحدى شخصيات القصة اليت قرأوها يف لالطلبة حتليظ كيف تطورت 

مسـح هلـم املعّلـم     ،يف حماولـة إلضـافة خيـارات للطلبـة     ريف املهمة كان حمدد البنيـة كليــًا.  تع

يقيمـوا  ، أو ميكـنهم أن يكتبـوا قصـيدة    .أن خيتاروا من بني ست طـرق فتلفـة لنتـاجهم النهـالي    

، أو عالنيــةلعمــظ ملصــقات  أو  ،حتضــري دليــظ ، أو نغمــات رابأو  يكتبــوا أغنيــة ، أو ا لشــرالحـًعرضــ

ا غـري  ًـّهـا نسبيـ  ولكن ،بالرغم من أن طريقة العرض للنتاج النهالي كانت موجمهـة  .كتابة مقالة

ــة  ــاح   ،حمــددة البني ال يــرتب  حقيقــة بــتفكري الطالــب حــول حتليــظ      –يف البنيــة  –فهــذا االنفت

 .ا عل  تفضيظ الطالبمعتمًد ،عن الغرض من التعيني نفسه الشخصية. كان اخليار مستقاًل
 

ماذا لو أن املعلم طلب من الطلبة القيام بتحليظ الشخصية وعرض النتالج بعد ذلك 

ميكــن ملعلمــة أن تعطــي    علــ  ســبيظ املثــال  .أن الشخصــية ســتقوم بهــا  يف طريقــة الــيت فكــروا بال

، أو الطلبة خيارات من نوع أن يكتبوا رسالة تعرب عن انطباع ذاتي لىل شخصـية أخـرى يف القصـة   

كتابـة  ، كتابة مذكرة عل  موقع "فيسبوك" يعرب فيها الطالـب عـن نفسـه أل ـدقاله واتباعـه     

 .من حوار بني شخصـية وأخـرى يف القصـة بعـد أن تكـون القصـة قاربـت نهايتهـا        مسرحية مؤلفة 
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بــذلك تعمــظ اخليــارات الــيت يأخــذ بهــا الطلبــة يف النتــاج النهــالي علــ  فــتح نافــذة علــ  كيــف    

  .الشخصية ،يف هذه ارالة –يفكرون يف ا توى 
 

لنتقصــ  كيــف أن التغــاير يف   ،واين نتنــاول بعــض األمثلــة يف عــدة  ــاالت معرفيــة   

  .تركيب املهمة يتيح لنا التحكم بنوع التفكري الذا ميارسه الطلبة إلطاز املهمة
 

املثـال التـالي عينـة مـن تقـويم اداء مسـتهدف ليسـتعمظ يف مسـتوى املدرسـة االبتداليــة          

 ,NRC) تقويم األداء هنا يتناول عدة جوانب يف معايري العلوم للجيظ القادم .املتوسطةأو  العليا

 :وتشمظ  (2012

 "فكرة ا ور التخصصي" PS1.A تركيب املادة وخوا ها :. 
  ختطي  وتنفيذ استقصاءات   حتليظ وتفسري بيانات.(1)و (1)معايري عمليات العلم : 
 الطاقة واملادة.مفاهيم مشولية : 
 

 معيار قراءة يف ا ور العام : –أيضـًا –ويتناول 

  تعـرب عـن القـدرة علـ       ،مصـادر رقميـة  أو  اعتماد معلومات من مصادر مطبوعة متعـددة

-CCSS.ELA)حــــظ مشــــكلة بكفـــــاءة   أو  حتديــــد موقــــع اإلجابــــة عــــن ســـــؤال بســــرعة     

LITERACY.RI.5.7) 
 

   واليك فيما يلي املثال.
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دعنا حنلظ املهمة من وجهة نلر الطالب لنرى مـا اذا كـان تقـويم األداء خياطـب       أومال

ــي املســــتهدفة  ــاء العلمــ ــارات االستقصــ ــكلة الــــيت   .مهــ ـــا أن أحتــــاجاملشــ ــوا   أجــــدأن  أحلهــ اخلــ

هـذا يعـين أن علـيم     .الكيميالية والفيزيالية لكظ من سـبعة أنـواع ملـواد بالسـتيكية ميكـن تـدويرها      

باســتخدام  ،ألتعلــم املزيــد عنهــا  أاــ علــيم أن  أيضـــًا .مــا تعنيــه اخلــوا  الكيمياليــة   أعــرفأن 

املـــواد البالســـتيكية خبوا ـــها   أاعلـــيم أن أ ـــمم رربـــة وأطبقهـــا لتعـــرمف   .رموزهـــا التدويريـــة

عن فرضية التجربة )سـهولة السـحق    موضوعـًالقد أأعطيُت  .الفيزيالية األكثر قابلية للتدوير

كية مبـا  يخلوا  الكيمياليـة لكـظ مـادة بالسـت    لكن ال معيار لتقويم ذلك مقارنة بـا والتغليف( و

 .للتدوير يتعلق بالقرار حول كيف ميكن أن يكون كظ نوع من املواد البالستيكية قاباًل
 

هم يف تصـنيف  ـَتقـع يف مسـتوى الفـ    ،ا تعنيـه رمـوز التـدوير   مًـ أا البحـ  ع   املهمة األوىل

ا يف اإلنرتنــت ميّكننــا مــن  ـًا سريعـــًلكــن اثــ  ،قــد تبــدو كأنهــا مهمــة يف مســتوى التحليــظ   .بلــوم

مبـا يف ذلـك معلومـات عـن      ،العثور عل  معلومات عن رموز تدوير املواد البالستيكية وما معناهـا 

ولكـنهم   ،ن دمعـوا ويلخصـوا معلومـات   . قد وتـاج الطلبـة لىل أ  كثافتها وتركيبها الكيميالي

 .سي يبلغون يف تقاريرهم عن فهمهـم رقـالق سـبق أن ُجمعـت هلـم يف مصـادر متـوفرة       بشكظ اسا

الـــتفكري يف مســـتوياته العليـــا يف هـــذه املهمـــة ميارســـه الطلبـــة يف تصـــميم واجـــراء التجربـــة ويف   

حتليظ النتالج اليت وصلون عليهـا ويف املعلومـات الكيمياليـة الـيت اثـوا عنهـا لعمـظ تو ـيات         

 .تصــميم رــارب ا ــيلة وتطبيقهــا عمليــة يف مســتوى االبتكــار    .البالســتيكية حــول تــدوير املــواد 

 – أولويـات والذا يشمظ تعرمف املعايري وتنليمهـا يف سـلم    ،االستنتاج من النتالج لعمظ تو يات

لن حتليلنا للمهمة من وجهـة نلـر الطالـب يبـيمن مـا       .يقع يف مستوى التقويم –ترتيبها كقيم 

  .م املستهدفةـمطاز املهمة و يتسق مع فرجات التعليطلب من الطالب عمله إل
 

ــف     ــد  كـــظ ذلـــك     واين لنـــرى كيـ ــذه املهمـــة ليحـ  .ضـــب  جوانـــب فتلفـــة يف هـ

حتــدثنا يف الفصــظ الســادر عــن الطــول والعمــظ يف  موعــات باعتبارهمــا جــانبني يف مهمــات       

، ن البحـ  عــن معلومــات وهـي تتضــم  .املهمـة اراليــة ذات طـول معتــدل   .األداء ميكـن أن يتغــايرا 

 ،لـذلك  .علـ  شـكظ تو ـيات   كليهمـا  وتركيب النتالج من النشاطني  ،جراء رربةوتصميم ول



 

 

 

 

 
111 

 
 

ورميـع عـدة مهمـات تفكـري فتلفـة       ،تلهر للعيان قدرات الطلبة علـ  تارسـة تفكـري مرّكـب    

الـرغم مـن أن مـا هـو     علـ    ،مل يذكر شيء عن العمظ يف  موعـات  .يف مشروع متكامظ مناسب

ــدد      أنـــه جـــدير باملالحلـــة ــا تصـــميم متعـ كـــان مـــن املمكـــن تعـــديظ هـــذه املهمـــة ليســـتخدم فيهـ

علـــ  النحـــو الـــذا ســـبق و ـــفه عنـــد الكـــالم عـــن العمـــظ يف  موعـــات يف الفصـــظ     ،اخلطـــوات

وتضـاف يف النهايـة    ،فر  تقويم تكويين تبن  يف خطوات املشروع أنوكان من املمكن  .السادر

 .فر  تقويم ختامي فردا
 

مدى االرتقاء بالرتكيب أو  تحليظ بنية املهمة( ل2 –1كننا أن نستخدم الشكظ رقم )مي

ــمن يف هـــذه املهمـــة   ــاة. املشـــكلة الرليســـ  املتضـ ُ    ة معطـ )أام املـــواد   . حـــد َد املعّلـــم الســـؤال الـــرلي

ــظ للتــدوير    الســؤال   عــنجابــة  . اإلســرتاتيجيات واملــواد الالزمــة لد  (؟البالســتيكية املرشمــح املفضم

ولكـن تلـظ هنـاك فر ـة      ،سرتاتيجية اليت سيسـتعملونها اإلمفتوحة. ُيَوجمه الطلبة لىل ُتركت 

ولكـنهم غـري    ،ا تعنيـه الرمـوز الرقميـة   ـممـ . ُيطلـب مـن الطلبـة أن يبحثـوا ع    الجتهادهم واختيارهم

ــون ذلــك    ولكــن ميكــنهم أن   ،املــرجح أن معلمهــم سيســتعملون اإلنرتنــت    .مقيــدين بكيــف يفعل

 .ملصادر املطبوعةيستعملوا الكتب وا
 

ُيطلـــب مـــن الطلبـــة أن يصـــمموا ويطبقـــوا رربـــة لفحـــ  خا ـــية فيزياليـــة للمـــواد    

  ، ومــوادمهموطــرقهم ،البالســتيكية، ولكــن تــرتك هلــم ارريــة ألن يصــمموا فرضــياتهم اخلا ــة     

. النقطــة والتقريــر بهــا ،وتفســريها ،ا جلمــع بيانــاتـًكمــا تــرتك هلــم ارريــة أن يصــطنعوا طرقــ 

فـإن هـذا التقـويم لـألداء ال      ،اـً: لو أن اختيار الطرق واملواد مل يرتك لىل حٍد ما مفتوحهنااملهمة 

لــو أن املعلـم زومد الطلبــة بتعليمــات مــن   .يعـرب عــن تقــويم ملعــايري االستقصـاء العلمــي املســتهدفة   

ا مـــن الطلبــة أن يســـتعملوا مســتوى التقـــويم يف   ـًيلـــظ مطلوبــ  ،نــوع الــدليظ املخـــربا للتجربــة   

ولكـن ال يرتتـب    ،ولويات املواد البالستيكية يف التدويرأتفكري ليستخلصوا من نتالجهم ترتيب ال

  .عليهم أن يستعملوا التفكري مبستوى االبتكار حت  يقوموا بالتجارب بأنفسهم
 

ج ألام من مراحظ رشادات عن كيف يعرضون النتال  هذا األداء ال يزومد الطلبة بإاأخرًي

أو  املعلومات عن رموز املواد البالستيكية املستخلصـة مـن عمليـات البحـ  عنهـا،     : املشروع الثالثة

وهـذا يصـدق حتـ  لـو      .للطلبة ارريـة يف تقريـر كيـف تعـرض النتـالج      .التو يات، أو التجربة
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  علــ  كــظ حــال  يــة باســتعمال وســالظ اتصــال تقليديــة  قــرر الطلبــة أن يعرضــوا نتــالجهم النهال 

فحـوى املوضـوع أن الطلبـة     .سـباب كونهـا تقليديـة    أنها جزء مـن أ لية هذه الوسالظ يفتكمن فاع

 .فيستعملونه بالشكظ املناسب ،ا اىل مقا دهماستناًد ،يقررون نوع التصور الذا سيستعملون
 

ا كمــا يف ًـّأن درجــة الرتكيــب يف بنيــة املهمـة ميكــن تثيلــها بيانيــ   ،لذن ،خال ـة القــول 

 (.2-1رقم )اتباع الفئات يف الشكظ ( 1-1رقم ) الشكظ
 

  

التحّكم بشكظ مقصود بدرجة الرتكيـب يف بنيـة املهمـة يف اجلوانـب املختلفـة للمهمـة       

ــا         .يؤكــد أن املهمــة طابقــت متطلباتهــا املتعلقــة مبعرفــة ا تــوى والــتفكري يف مســتوياته العلي

ا ُتهيمــا الفر ــة لتقــويم معــايري االستقصــاء   ًـّا نسبيــوعنــدما نــرتك التصــميم التجــرييب مفتوحـًـ  

عنــدما تركنـا النتـاج النهــالي    .بينمـا تـوفري تعليمــات تامـة ال يتـيح مثــظ هـذه الفر ـة       ،العلمـي 

تقــويم معــايري التوا ــظ العلمــي بدرجــة اكــرب تــا قــد يتــاح لــو أن املعّلــم حــدد      أمكــنا ـًمفتوحــ

 .معينة  يغة
 

املثـــال يف الرياضـــيات وـــاذا معـــايري ا ـــور العـــام يف اإلحصـــاء واالحتمـــاالت يف    هـــذا

ا تــوى املعــريف الــذا يتوقــع مــن   .مســتوى الصــف الســادر باإلضــافة لىل عــدة تــارين رياضــية  

ــات عدديــة        يتعلــق بســياقها   فيمــاالطلبــة معرفتــه يشــمظ القــدرة علــ  تلخــي   موعــات بيان

ــة    ،(CCSS. MATH.CONTENT.6.SP.B.5.A)بتســجيظ عــدد املشــاهدات   ومقــاييُ النزعــة املركزي

 متوافر موجمه غري متوافر حدد املشكلة

اخرت واستعمظ 

 لسرتاتيجيات/مواد

 متوافر موجه غري متوافر

 متوافر موجمه فراغري متو اعرض النتاج النهالي
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ورب  املقاييُ املختـارة للنزعـة    ،(CCSS.MATH.CONTENT.6.SP.B.5.C) و/أو املتوس ( )الوسي 

ــات        ــه البيانـــــ ــت فيـــــ ــذا مجعـــــ ــياق الـــــ ــات والســـــ ــع البيانـــــ ــكظ توزيـــــ ــاير بشـــــ ــة والتغـــــ املركزيـــــ

(CCSS.MATH.CONTENT.6.SP.B.5.D). ــا ــمظ قـــ   أمـ ــتهدفة فتشـ ــارين املسـ ـــدرات الطلبـالتمـ ة يف ـــــــــ

 والتحليظ الكمي اجملرمد  ،((CCSS.MATH.PRACTICE.MP1 اـــــــــهـمم املسالظ واملثابرة عل  حلـــفه

(CCSS.MATH.PRACTICE.MP2)،  وبناء مربرات مقنعة(CCSS.MATH.PRACTICE.MP3). 
  

املســـألة الـــيت تتطلـــب مـــن الطلبـــة حســـاب املتوســـ  والوســـي  لعـــدة  موعـــات مـــن    

ــايري   ــة     ،SP.B.5.C.6 و SP.B.5.A.6البيانـــات تعتمـــد املعـ ــف يـــرب  الطلبـ ــ  نعـــرف كيـ ولكـــن حتـ

حنتـاج   ،اختيارهم ملقاييُ النزعة املركزية بشكظ التوزيع والسياق )الذا مجعت فيه البيانات(

  . .وفيما يلي مثال عل  ذلك .فسريااىل مشكلة تتطلب تفكريا وت
 

 

 

ــ فهــذه هــي الطريقــة   ،لننلــر لىل املهمــة مــن وجهــة نلــر الطالــب   ،ا علــ  مــا ســبق وجرًي

 ،علـيم أن أتبــيمن  أفعـظ؟ مـاذا تطلـب مـين هـذه املهمـة أن       .األمثـظ لتعـرمف مـا يـتم تقوميـه يف املهمـة      
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 .باستخدام الرياضيات طريقة يكون فيها كظ  من هؤالء األ ـدقاء "األفضـظ" يف لعبـة الكلمـات    

بعـد   .ولكنهـا دـب أن تتضـمن مقـاييُ النزعـة املركزيـة       ،استطيع أن استخدم اا الطـرق أأريـد  

 أوضـــحأن  يفــرتض بــيم   .ذلــك علــيم أن اكتشــف كيــف ميكــن ترتيــب الطلبــة للفــوز باجلــالزة         

 .مربراتي يف  يغ مكتوبة لكةال هذْين اإلطازين
 

توســ  والوســـي   لكــظ  ــديق امل   لذا كــان كــظ مــا وتــاج الطلبــة عملــه أن وســبوا       

هنـــا يطبـــق  .ســـيتطلب حـــظ املشـــكلة الـــتفكري يف مســـتوى "التطبيـــق"  ،لدرجاتـــه خـــالل األســـبوع

 .جابـات  ـحيحة وأخـرى خطـأ    لكـون هنـاك   تو ،الطلبة خوارزميات معروفة رسـاب هـذه املقـادير   

 ـــدقاء يف لعبـــة الكلمـــات وتـــاج لىل تفكـــري يف  أاســـتعمال هـــذه النتـــالج لتقـــويم براعـــة ثالثـــة  

 ،لذا كــان املطلــوب مــن الطلبــة تفســري مهــارات األ ــدقاء الثالثــة يف اللعبــة   ."التقــويم"مســتوى 

غــري أن علــ  الطلبــة أن يســتخدموا حتليلــهم     .ســتتطلب املهمــة الــتفكري يف مســتوى "التحليــظ"  

 لعطـاء قيمـة لـبعض املعـايري )مـثاًل      مـا يعـين    ،لنتالج لعب األ دقاء للعبة الكلمـات يف تـرتيبهم  

ا يف وهــذا بــدوره يعــين تفكــرًي –أعلــ  وســي (   تــا يعطــ  ألخــرى )مـثالً  أكــربعلـ  متوســ (  أ

ولكـن مـا دامـت هنـاك      ،سيتناول فتلف الطلبة هذا الوضع بطرق فتلفـة  .مستوى "التقويم"

تكــون  ،تفسـريات معقولـة يقـدمونها ومـا دامـوا يســتعملون املفـاهيم واملفـردات الرياضـية املناسـبة         

  .ندلذ مقبولةاستجاباتهم ع
 

هــذه املهمــة ليســت    .مكــن الــتحكم بهــا  ألننلــر لىل معــامل املهمــة وكيــف     ،مــرًة ثانيــة 

لاّل أنهـا مهمـة مرّكبـة ألنهـا تتطلـب       .قظ من حصـة  ـفية  أطازها يف لميكن  .مغالية يف الطول

يتنـاول  ا ًـّا مكتوبـ ًـّا رياضيـ ـًوتعميمـ  ،وحسـابات مطولـة   ،ا من املنطـق الرياضـي وحـظ املشـكلة    ـًمزد

ا بتبســي  قــظ تعقيــدً أكــان مــن املمكــن أن تكــون املهمــة    .ولكنهمــا مرتابطــان  ،مــرين فــتلفني أ

كان من املمكن أن يكون السيناريو واجلـدول مـادة مقدمـة     ،عل  سبيظ املثال .التحليظ الرياضي

 "أام؟" وأا األ ـدقاء حصـظ علـ  أعلـ  متوسـ  درجـات      يدية لسلسلة من األسئلة مـن نـوع "  ته

" باستبعاد بعض الرتكيـب يف املهمـة بهـذه الطريقـة     ؟عل  وسي  درجاتأاأل دقاء حصظ عل  

النقطـــة املهمــة الـــيت دـــب   ،مــرة أخـــرى  .يــؤدا لىل تغـــيري مهــارات الـــتفكري الـــيت يــتم تقوميهـــا   
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ا تصـميم  أالسـؤال عـن    .تذكرها انه ميكن تغيري جوانب يف املهمة للتحّكم يف مسـتوى الـتفكري  

ا باملسـتويات  ـًالتصـاميم األكثـر املامـ    أاعنـه لـيُ بالسـؤال عـن      ةضظ" تتم اإلجابللمهمة "األف

  .يها يلم بالتفكري الذا تستدعيه املعايري املتوخم  تقوميهاأالعليا للتفكري ولكن عن 
 

ا املقصـود بـه أن يكـون تقوميًـ     لنلذ  .هذا التقويم لألداء مل يرد فيه العمظ يف  موعات

ميكــــن أن يكــــون هنــــاك اســــتعمال جيــــد للعمــــظ يف  موعــــات بــــأن يعمــــظ الطلبــــة يف     .اًـّفرديــــ

مثـــال ذلـــك حســـاب متوســـ    –تعلمهـــم املهـــارات الـــيت ُتقهـــو م يف هـــذه املهمـــة   أثنـــاء موعـــات 

بعد ذلـك ميكـن اسـتعمال تقـويم األداء      .حول كيف نفسر قيمهماأسئلة  ووسي  واإلجابة عن

ا ًـّا تدريسيـ ـًهنا ال بد مـن التحـذير بأنـه لذا اسـتعملت نشاطـ      .يانللع إلظهار تفكري الطالب ماثاًل

وبعـد ذلـك   ــ  –طـرح سـؤال تاثـظ عـن مبيعـات املثلجـات         مـثالً  – ا للحاليا تاًمـًا مشابهًـّمجعي

ظ الـذا طبـق علـ     يكون مستوى التفكري املطلوب "تذّكر" العمـ  ،استعملت تقويم األداء الفردا

الطريقــة لتعلــيم الطلبــة  .ســرتاتيجيات علــ  هــذه املشــكلةاملشـكلة األخــرى و"تطبيــق" لتلــك اإل 

. عنـدما  التفكري الرياضي أن تطلب منهم القيام جبميـع أنـواع الـتفكري الرياضـي علـ  اختالفهـا      

يطبقون" امنا هم  رد " ،ال يللون يف مستوى التحليظ ،سرتاتيجيةتطلب منهم تكرار نفُ اإل

 موه.ـمما سبق أن تعل
 

أمكــن  كيــف   ؟مــاذا عــن درجــة الرتكيــب يف بنيــة املهمــة يف مهمــة تقــويم األداء هــذه         

 .ة معطــاةفيــه؟ املشــكلة الرليســ دمى الــتحّكم لىل مســتوى الــتفكري املرغــوب  الــتحّكم بهــا وكيــف أ

سـرتاتيجيات  اإل. يبـدو أن   ـدقاء مهـارات لعبـة الكلمـات عنـد ثالثـة أ      حدد املعلم املشـكلة بتقـويم  

جانـــب التوجيـــه الـــذا وصـــظ عليـــه الطلبـــة أن علـــيهم    .للقيـــام بـــذلك لىل حـــد مـــا مفتوحـــة 

ــتعمال مقـــ  ــدة مـــن ل   اسـ ــة املركزيـــة كواحـ ــرتاتيجياتهماييُ النزعـ . ولـــديهم ارريـــة يف أن   سـ

: االتســاق يف ا  اثنتــان ختطــران يف البــال فــورً  يســتعملوا لســرتاتيجيات رياضــية أخــرى ذات  ــلة   

ســرتاتيجيات "خــارج الصــندوق" للتعامــظ مــع هــذه     ، ولكــن توجــد يف الواقــع عــدة ل   يادتــهاألداء وز

قـرروا بأنفســهم  يـرتك الطلبــة أن ي  .تتطلــب اسـتعمال مقــاييُ النزعـة املركزيــة   أيضــًا  ،املشـكلة 

ــة الوضــع ألفضــظ          اإل ــة عنــد كــظ  ــديق بدالل ســرتاتيجيات الــيت سيســتعملونها لتقــويم البيمن



 

 

 

 

 
 116 

 

ــرض  تعل .العـــب ــات عـ ــاة  يمـ ــة معطـ ــة النهاليـ ــامني    اإلجابـ ــجلوا مضـ ــة أن يسـ ــ  الطلبـ ــب علـ   دـ

باعتبـار الفئـات يف الشـكظ     .ارسابات يف قسم خا  وأن يكتبـوا فقـرات حتـت سـؤالني منفصـلني     

 (.1-1رقم ) ميكن تبيان درجة الرتكيب يف هذه املهمة كما يف الشكظ (،2-1رقم )
 

  

النقطـة املهمـة اجلـديرة باملالحلـة هنـا أن درجـة االنفتـاح يف املهمـة بداللــة          ،ثانيـة مـرة  

االســرتاتيجيات الرياضــية واملنطــق الرياضــي هــي مــا دعــظ املهمــة تقــوام الــتفكري يف مســتوياته       

 ملـا امتـدت املهمـة    ،لو أن املعلم اعطـ  التعليمـات كافـة    .الضمنية يف املمارسات الرياضية ،العليا

.يف تفكري الطالب بعيدا
 

لنأخذ مهمـة تطلـب مـن الطلبـة أن يؤلفـوا قطعـة        ،كمثال عل  رداب اللغة اإلطليزية

ابــة يف ا ــور العــام  هــذا التقــويم ُيلــم بــاثنني علــ  األقــظ مــن معــايري الكت   .يف الكتابــة اإلقناعيــة

 :للصف اخلامُ

  تؤيمــد وجهــة نلــر مبــربرات    ،نصــو أو ا تعــرب عــن رراء حــول موضــوعات   ـًاكتــب قطعــ

 .( CCSS.ELA-LITERACY.W.5.1)ومعلومات 
ا تكــون فيــه  ًـّتنليميــ  ا وابتكــر هــيكالً اذكــر رأيـًـ  ،ا بوضــوحنصًّــ أو  اطــرح موضــوعا  -

 (.W.5.1.A)ا لتدعم غرض الكاتب ًـّاألفكار مرتبة منطقي
 .(W.5.1.B) يف ترتيب منطقي مدعمة اقالق وتفصيالت أسبابـًاقدمم  -

 متوافر موجمه غري متوافر حدد املشكلة

اخرت واستعمظ 

 لسرتاتيجيات/مواد

 متوافر موجه غري متوافر

 متوافر موجمه فراغري متو اعرض النتاج النهالي
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 .(W.5.1.D) عل   لة بالرأا املطروح أو جزًءا ختاميًـّا قدام فقرة ختامية -

          ــا وتنليمهـــا مناســـبني للمهمـــة ــوح واتســـاق يكـــون تطويرهـ ــب قطعـــة فيهـــا وضـ  ،اكتـ

 .(CCSS.ELA-LITERACY.W.5.4)واجلمهور  ،والغرض
  

 ــيغة تكليــف بالكتابــة يســتغرق العمــظ فيــه يــومني يف        هــذا التقــويم لــألداء ســيأخذ     

ــة األفكــار يف عصــف ذهــين ثــم يكتبــون املســودة األوىل       ،يف اليــوم األول .الصــف ــادل الطلب يف  .يتب

يقوم الطلبة بتقويم ذاتي لعملهم باستخدام منلومات ثم يكتبون املسـودة الثانيـة    ،اليوم الثاني

  .ن الطرق اليت ميكن أن ُيعةدم فيها املعلم تكليفا بالكتابةفيما يلي واحدة م .اليت ُتسلَّم للمعلم
 

 

 

تعارض أو  ها هي أن تقرر ما لذا كنت تؤيمدـمة املطلوب حللاملشك ،من وجهة نلر الطالب

هـذا يتطلـب الـتفكري     .تـدعم قـرارك   حجة مقنعـة املدرسي املوحمد وأن تنش  كتابة سياسة الزما 

عل  الطلبة أن وللوا وضع املدرسة حسـب معـرفتهم هلـا ومـن ثـم تقـويم        .عل  مستوى التقويم

أن يتــابعوا عمليـــة   –أيضـــًا  –وتــاج الطلبـــة   .ن الـــزما املوحمــد وساــن ذلـــك الوضــع   اكــ  مــا لذا 

ا مــن املهمــة كمــا تطبــق يف غرفــة  ولكنهــا تشــكظ جــزًء ،ا مــن التكليــفوهــي ليســت جــزًء ،تابــةالك

ــة لــن حتتــاج     .الصــف اســتعمال   لىلوال حتتــاج   ،مــن حصــتني  ــفيتني  أكثــر  هــذه مهمــة فردي

  .مصادر خارجية

ا مـن  ـًاملشكلة معطـاة : دـب علـ  الطلبـة أن يأخـذوا موقفـ       .اـًاملهمة حمددة البنية تام

: دـب أن يتو ـظ الطلبـة لىل رأا وأن يـأتوا بتفا ـيظ      . الطريقة حمـددة درسي ويدعموهالزا امل

 ،األوىل املســـودة ،ة )العصـــف الــذهين بــ تــدعم ذلـــك الــرأا مســـتخدمني طريقــة معينـــة يف الكتا   



 

 

 

 

 
 118 

 

: املطلــوب مــن الطلبــة كتابــة مقالــة   . النتــاج النهــالي حمــدد املســودة الثانيــة(  ،الــذاتي التقــويم

 (. 1 –1رقم ) بنية املهمة ميكن توضيحها كما يف الشكظ .موجهة للمديرة
 

  

ماذا لو أن املعلم أراد أن دعظ املهمة مفتوحة أكثر؟ كيف ميكنه عمظ ذلـك؟ أام معـامل   

ــو م الطلبــة        يف فرجــات الــتعلم املســتهدفة حــول     املهمــة ميكــن فتحــه، ومــع ذلــك يــؤدا لىل أن ُيقه

ا كتابــة فقــرات تعــرب عــن رأا تتصــف بالوضــوح واالتســاق؟ أفضــظ البــدالظ جلعــظ التقــويم مفتوحًـــ   

أكثر يف تارسة الطلبة لصنع القرار أن ترشد الطلبة يف تعـرمف املشـكلة أو يف اإلسـرتاتيجيات الـيت     

رة وخـذ الصـ  مكانـات تأ . لحـدى هـذه اإل  سيستخدمونها يف حلــمها بـداًل مـن تزويـدهم بتلـك اجلوانـب      

  التالية:
 

 

 

أأعطـَي الطلبــة مشــكلة   .اـًيصــبح َمْعلهـم تعــرمف املشـكلة مفتوحــ   ،يف هـذه الصــورة للمهمـة  

لذا عرفنــا أن  .عــن مــاذا يكتبــون – ــالح املدرســة( وعلــيهم أن يعرمفــوا مشــكلتهم اخلا ــة  لعامــة )

 متوافر موجمه متوافر غري حدد املشكلة

اخرت واستعمظ 

 لسرتاتيجيات/مواد

 متوافر موجه غري متوافر

 متوافر موجمه غري متوافر اعرض النتاج النهالي
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سـاليبها )عمليـة   أسـرتاتيجيات الكتابـة و  ، فإالطلبة سوف ُيقهو مون يف كتابـة فقـرة تعـرب عـن رأا    

لذا كـان املطلـوب    .الكتابة( وتعليمات النتـاج النهـالي ليسـت خاضـعة بـأا قـدر الختيـار الطالـب        

عندلـذ يكـون السـماح هلـم بعـرض حجـتهم        ،مبـا يتسـق مـع معيـار     ،نتاج ن  مكتوبلبة من الطل

عطـاء الطلبـة اخليـار    ل ،علـ  سـبيظ املثـال    –تلظ هناك فر ة لألخـذ والـرد    .ا غري مناسبًـّشفهي

لاّل أن هـذا اخليـار ال دـين فوالـد كـثرية       .افتتاحية يف  ـحيفة املدرسـة  أو  بني أن يكتبوا مقالة

افتتاحيـة  ـحيفة ال   أو  ز التفكري يف مستوياته العليا عند الطلبة ألن اخليار ملقالـة بداللة تعزي

لاّل أن تفكيـك البنيـة يف تصـميم املشـكلة لـه تـأثري واضــح        .ا يف النتـاج النهـالي  ا كـبريً يعـين فرقًـ  

ميكــن هلـذه الصـورة للمهمـة أن تســتدعي     .علـ  نـوع الـتفكري الــذا يفـرتض يف الطلبـة تارسـته      

باإلضــافة لىل حتليــظ املوقــف وتقــويم فتلــف   ،لذا اســتطاع الطلبــة ،يف مســتوى االبتكــارا تفكــرًي

ــة  ،االقرتاحـــات ــاتهم اخلا ـ ــأتوا باقرتاحـ ــكظ   .أن يـ ــاني يف الشـ ــم )املخطـــ  البيـ ــح ( .-1رقـ يوضمـ
 .واليت تتد بأفكار الطلبة ابعد قليال من الصورة األ لية ،تركيب البنية ملهمتنا اجلديدة

 

ببنيـة املهمـة دـب أن     مقارنة  ـورتني للمهمـة بيـان أن اخليـارات مبـا يتعلـق      الغاية من 

ا من تفكـري الطالـب مـا هـو مناسـب وذو  ـلة بنتاجـات        ( دب أن تستدعي قدًر2: )ختدم غرضني

ــ ــارات[ أن تســاعد يف أن رــارا املهمــة      1)، وم الــيت حتــاول تقوميهــا  ـمالتعل ( يفــرتض ]يف هــذه اخلي

 .كثريا ما تفرض قيودا عل  كم من االنفتاح ميكن أن تبين يف املهمة واليت ،مـمنتاجات التعل
 

 
  

 متوافر موجمه غري متوافر حدد املشكلة

اخرت واستعمظ 

 لسرتاتيجيات/مواد

 متوافر موجه غري متوافر

 متوافر موجمه غري متوافر اعرض النتاج النهالي
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لنأخذ مثاال يف الدراسات االجتماعية يبيمن لنا كيف نكياف ما يتم تقوميـه بتغـيري مهمـة    

وبنيتها، كما فعلنا يف مثال اللغة اإلطليزية. اثنان من أبعاد اإلطار العـام ملعـايري الواليـة يف    األداء 

( تطبيــق 1( بنــاء أســئلة وختطــي  اســتطالعات، و) 2همــا: ) (NCSS, 2013) الدراســات االجتماعيــة

ـــار العــام      .www) مفــاهيم ووســالظ تنليميــة. واليــة "كانســار" تســتعمظ هــذا اإلطـــــــــــــ  ksde.org) .

ــة، والدراســات االجتماعيــة تقــرتح وحــدة يف     1221معــايري واليــة "كانســار" يف   م يف التــاري ، والدول

 To the Stars Through] الصــف الســابع عــن تــاري  واليــة "كانســار" عنوانهــا "كانســار" :     

Difficulty (1865–1890s)،]       وفيهــــا يفـــرتض يف الطلبـــة، مــــن بـــني أمـــور أأخــــرى، "اـــ  الصــــورة

 (Kansas State Board of لرومانســية "للغــرب" ومقارنــة هــذه الصــورة ببيمنــة عــن مصــدر اوملــي"     ا

(Education, 2013, p. 72.  مـن موقـع    ،عينـة مـن بيمنـة عـن مصـدر اوملـي       (.-1رقـم ) الشـكظ   يبـيمن
تتوافر علـ  املوقـع    .Kansas Historical Society (www.kansasmemory.org/item/219152)نرتنت ل

  ور لضافية، وميكن للمعلم أن دمع عدة  ور عن مصادر أولية ألبنية مدرسية بغرفة واحدة.

باسـتعمال هـذه    ،اين لنرى كيف أن تنويع درجة الرتكيب والتحكم بها يف مهمـة أداء 

 .يغري ما يتم تقوميه وبالتالي ،دب أن يستعمله الطلبة يغري يف نوع التفكري الذا ،الوثالق
 

، معط  فيهـا تعريـف للمشـكلة    ،لننلر يف مهمة أداء حمددة البنية بدرجة كبرية ،أوال

  .ولرشادات للنتاج النهالي ،واملواد ،سرتارياتواإل

 
 

 :املصدر 

Kansas State Historical Society, Item Number: 219152; Call Number: FK2.S3.76 *1; 

KSHS Identifier: DaRT ID: 219152. Reprinted with permission. 
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املشكلة املطلوب حلها هي تعرمف عنا ر يف كظع من الصورتني  ،من وجهة نلر الطالب

 ،للمعلومــات . الصــورتان همــا املصــدر الــرليُواسـتخال  جوانــب فيهمــا تصــف أحــوال املـدارر  

م جانــب مــن العمــظ يف   ُ ــمم .اإلنرتنــت أو  وميكــن ارصــول علــ  معلومــات لضــافية مــن الكتــب      

النتـاج النهـالي مقالـة فرديـة ُيقهـو م       .يف  نع لوحة اإلعالن( ليجعظ الطلبة يفكـرون اجملموعات )

ــة عــن جانــب واحــد يف الــرتا         ــة   –بهــا مــا فهمــه الطلب ــق بالرتبي ــة   –يتعل  .يف فــرتة زمنيــة معين

ة خبربات الطلبة املدرسية يف الوقت اراضر يتـيح للطلبـة أن يسـتخدموا فهمهـم األوسـع      املقارن

هذه املهمة تتطّلب الـتفكري يف مسـتوى    .للخربة املدرسية ليمكنهم من تفسري الوقالع التارخيية

 .التحليظ

ا مـــن هـــذه املهمـــة ملزيـــد مـــن  ـــنع القـــرار عنـــد   ـًمـــاذا لـــو أن املعلـــم أراد أن يفـــتح جانبـــ 

أن يســـمح   مــثالً  –يف حــد ذاتــه    ،فقــ  أن يســمح بتباينــات يف الــنم      ،طبعــا  ،ب؟ ميكنــه الطالــ 

ــة ــاج النهــالي  ، أو ألبــوم  ــور ، أو مبقال ــ   .عــرض يف النت الــرغم مــن أن هــذا قــد يــثري اهتمــام      عل

ــارة املشــــكلة     ،الطلبــــة ــا يعمــــظ علــــ  لثــ ، أو لاّل أنــــه ال يعــــزز الــــتفكري يف اجملــــال املعــــريف بقــــدر مــ

. وفيمـا  النتاج النهالي أمام خيـارات الطلبـة ذات الصـلة مبعـايري ا تـوى     أو  ومواد،سرتاتيجيات ل

 يلي مثال عل  ذلك:
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ــاد الثالثــــة للمهمــــة        ــذه املهمــــة حــــررت البنيــــة يف مجيــــع األبعــ ، فتعــــرمف املشــــكلة   .هــ

املهمـة معرمفـة    ."مـوّفرة مـن "  " بـدالً موجمهـة والنتاجات النهالية هي اين " ،سرتاتيجيات واملوادواإل

ــ ولكــن   ،(؟ميكــن أن يكــون عليــه ارــال لــو أنــك التحقــت بتلــك املدرســة حينئــذ          ا )مــاذا ًـّجزلي

الطلبـة أحـرار يف الرتكيـز علـ  جوانـب فتلفـة يف املبنـ  املدرسـي ذا          .التفا يظ غـري حمـددة  

ــه  .الغرفــة الواحــدة  ــة أن يعــاجلوا بشــكظ      ،البحــ  موجم حمــدد مهمــة  ولكــن كيــف ميكــن للطلب

ميكـن لبعضـهم أن     علـ  سـبيظ املثـال    ."ارصول عل  أكرب قدر من املعلومات" أمر  مـرتوك هلـم  

 .جتماعيــة ـًا أكــرب للجوانــب اال  يرّكــز علــ  العمــظ األكــادميي بينمــا يعطــي رخــرون اهتمامــ        

ة املهمـ  .لكن يلظ هنـاك  ـال لصـنع القـرار عنـد الطلبـة       ،سرتاتيجيات واملواد موجمهةاإل باملثظ،

ــة أيــن يبحثــون عــن املعلومــات      .كــم مــن املعلومــات يفــرتض بهــم أن دمعــوا    أو  ال حتــدد للطلب

ولكـن ميكـن للطلبـة أن     ،ا مـن البنيـة  ـًا، فإن التعليمات املتعلقة بالنتاج النهـالي تفـرض نوعـ   أخرًي

ا ـًظ مـن ناحيـة تارخييـة منطـ    ـمكالهما ميثـ  ،مقدمة مذكرةأو  خيتاروا من بني رسالة لىل  ديق

ألن الطلبـــة  ،ا يف مســتوى التقــويم  هــذا النــوع مـــن املهمــة يتطّلــب تفكـــريً     .ا مــن الكتابـــة ـًناسبــ م

أن دمعوا معلومات عن املبن  املدرسي بغرفة واحدة لتقـويم نـوع اإلعـداد للحيـاة     لىل وتاجون 

 .الذا يرون أن مثظ هذه الرتبية توّفره هلم
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يشّكظ طريقة فعالة يف التحّكم بنوع التفكري الذا تتطّلبه لحدا  تغيري يف بنية املهمة 

يف الفصـظ   .ليسـت هـذه الطريقـة الوحيـدة     ،كمـا تعلـم   ،ولكـن  .مهمات تقويم األداء مـن الطلبـة  

ســنلقي نلــرة علــ  جــانبْين رخــرْين يف مهمــات تقــويم األداء ميكنــك بكــظ رويمــة الــتحّكم    ،القــادم

 ،باإلضــافة لىل التغــيري املوجمــه يف بنيــة املهمــة   .ويمو لحــدا  تغــيريات تلــيب حاجتــك للتقــ   بهمــا

ميكنــك الــتحّكم باملســتوى املعــريف والصــعوبة يف املهمــة بالطريقــة الــيت تعبمــر فيهــا عــن األســئلة   

 .اليت تطرحها
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ا أويف ًـّوالعمـظ فرديـ   ،يف اجلوانب األخرى للمهمـة الـيت سـبق اثهـا )طـول املهمـة      كما 

ا علـــ  الـــتحّكم املســـتهدف دـــب أن تكـــون قـــادًر ،ودرجـــة الرتكيـــب يف بنيـــة املهمـــة( ، موعـــات

باملستوى املعـريف والصـعوبة يف مهمـة األداء ايـ  تكـون متطلباتهـا علـ  وجـه التحديـد املعرفـة           

درجــُت علــ  اســتعمال ُبعــد العمليــات     ،يف هــذا الكتــاب  .تريــد تقوميهــا يف الطلبــة واملهــارات الــيت  

اإلسهاب يف تقدميـه   من دون ،(Anderson & Krathwohl, 2001)املعرفية يف تصنيف بلوم اجلديد 

لقــد فعلــُت   .تصــف املســتوى املعــريف املطلــوب يف مهمــة معينــة لتقــويم األداء    كصــيغ فتصــرة 

علـ   و .ى معلم القرماء ألفة بفئات التصنيف ويعرفون كم هي مفيـدة ذلك ألنين أعتقد أن لد

لاّل أن الغـرض   ،الرغم من أنين أ ف تصنيف بلوم اجلديـد بشـيء مـن التفصـيظ يف هـذا الفصـظ      

الرليسي من العرض و ف كيف ميكـن تغـيري مهمـات تقـويم األداء للـتحّكم مبسـتوى الـتفكري        

ســرتاتيجيات لتغــيري مســتوى الصــعوبة يف    ل أ ــف  ،كــذلك .الــذا تتطلبــه مهمــة أداء معينــة   

 .وأعمظ عل  توضيح أن املستوى املعريف والصعوبة شيئان فتلفان ،مهمات األداء
 

مــن املهــم أن تعــرف أن تصــنيف بلــوم لــيُ التصــنيف الوحيــد ملهــارات الــتفكري الـــذا           

تهــا "مســتويات عمــق   مــن أمثل ،هنــاك تصــنيفات أأخــرى شــالعة االســتعمال    .ميكنــك اســتعماله 

وتصــنيف ســولو لبنيــة  [Webb’s Depth of Knowledge levels (Webb, 2002)] "املعرفـة ل  و بـــ 

 SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) taxonomy]فرجـات الـتعّلم املشـاَهد    

(Biggs & Collis, 1982).]  اختبـارات تسـتعمظ علـ     " يف مطابقـة  كثريا ما يستخدم تصنيف "و بــ

أمــا تصــنيف ســولو فيصــنمف درجــة الرتكيــب      .نطــاق واســع مــع املعــايري املســتهدفة يف التقــويم    
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املعريف ملهمة تعّلم واستجابة طالب ونوع العالقة اليت يستخلصها املتعّلم بني عنا ر املهمـة. أنـا   

 ,Anderson & Krathwohl)تصنيف بلوم املعدمل  ،وعل  وجه التحديد ،أستخدم هنا تصنيف بلوم

 .اـًلكونه مألوف (2001
 

: ُبعــد خرجــات الرتبويــة باســتعمال ُبعــدْين تصــنيف بلــوم املعــدمل هــو نلــام تصــنيف للم  

ومفــاهيم،  ،ُيعــراف ُبعــد املعرفــة أربعــة أنــواع مــن املعرفــة : حقــالق  .املعرفــة وُبعــد العمليــة املعرفيــة

د يف الصــورة املعدلــة   أمــا الصــورة األ ــلية   لقــد أأضــيف هــذا البعــ  .و مــا وراء املعرفــة ،واجــراءات

ــوم   فقــد تألفــت مــن مســتويات الــتفكري فقــ  )العمليــات        (Bloom et al., 1956)لتصــنيف بل

 .ا فتلفــة مــن املعرفــة ـًاملعرفيــة(. لقــد تبــيمن ألأولئــك الــذين راجعــوا التصــنيف أن هنــاك أنواعــ   

ختتلـف عـن معرفـة خوارزميـة لجـراء      ، علـ  سـبيظ املثـال    ،)معرفـة حقـالق(   1=  1×  1 فمعرفة أن

وكالهمـا خيتلــف عــن فهـم العالقــة بــني الضـرب والقســمة )معرفــة      .جراليــة(لالقسـمة )معرفــة  

عن لدراك مت  تواجه مشـكلة تتعلـق بـالتمييز بـني مسـالظ تسـتدعي عمليـة الضـرب         أو  مفاهيم(

 .وأخرى تستدعي عملية القسمة )معرفة ما وراء املعرفة(
 

نتهجـــت اســـتعمال ُبعـــد العمليـــة املعرفيـــة ألنـــه يفيـــد يف تييـــز نـــوع    ا ،يف هـــذا الكتـــاب

 ـيبدأ هـذا الُبعـد بةـ    .النشاط العقلي الذا يفرتض أن ينشغظ فيه الطلبة إلطاز فتلف املهمات

يــزداد مســتوى الرتكيــب املعــريف عنــدما وتــاج الطلبــة أن ينشــغلوا     ."تــذّكر" جــزء مــن املعرفــة 

وقبظ أن نراجـع معـا تعريفـات فئـات العمليـات       .ء من املعرفةبأكثر من  رد تذّكر ذلك اجلز

ال  ،الــرغم مــن هرميمتــه علــ   ،دــدر التنبيــه بــأن هــذا الُبعــد  ،املعرفيــة اجلديــدة يف تصــنيف بلــوم 

للقـاء  أو  فـإن طـرح سـؤال    ،اوأخـريً  . ـعوبة مـن التـذكر   أكثـر   يعين أن العمليات العقلية العليـا 

ا يف مسـتوياته العليـا ال يضـمن أن الطالـب سـوف يسـتعمظ       مهمة من النوع الـذا يتطلـب تفكـريً   

 .تلظ ااجة لىل أن تراجع لستجابة الطالب وتقوام نوعية التفكري عنده .هذا النوع من التفكري

وهـذا هـو الســبب يف أن املنلومـات دـب أن تأخــذ باالعتبـار نـوع الــتفكري عنـد الطالـب لذا كنــَت         

 .(Brookhart, 2013b)تقويم التفكري يف مستوياته العليا  تستهدف
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لذ ميكــن لغفــال  ،الــيت أشــعر أنــين مضــطرة لقوهلــا  ،الــرغم مــن كــظ هــذه ارجــج علــ  

يتبـيمن أن ُبعـد العمليـة     ،م الطالـب ـمأا تصنيف رخـر تـا يـؤدا لىل اإلضـرار بتعلـ     أو  تصنيف بلوم

مــا مل يكأــن   .د تصــميم مهمــة لتقــويم األداء املعرفيــة يف تصــنيف بلــوم املعــدمل وســيلة مفيــدة عنــ   

فال تتاح للطلبـة الفر ـة ألن يعـربوا     ،ا من التفكريـًمستوى معين مهمة تستدعيأو  هناك سؤال

 ,Anderson & Krathwohl)عن ذلك املستوى مـن الـتفكري. وفيمـا يلـي هـذه الفئـات وتعريفاتهـا        

2001) : 

  استدع  معرفة من الذاكرة –تذّكر. 
 بيانية، أو كتابية، أو بن  معن  من مادة اتصال لفليةا –م ـــــلفه. 
 استخدم لجراءا يناسب املوقف –ق ـــــطبا 
  وبيمن كيف ترتب  هذه العنا ر مع بعضها  ،فصمظ مادة اإلتصال لىل عنا ر –حـــــلظ

  .اا عاًمغرًضأو  بعضا لتشكظ بنية كلية
 ايريا تستند لىل معـًاستخل  أحكام –وام ــــــــق. 
 ضع عنا ر مع بعضها بعضا لتشّكظ بنية كلِّية جديدة. –ر ـــبتكا 

 

ا مبعنــ  أن العمليــة املعرفيــة يف مســتوى معــيمن تضــممن  ًـّا هرميـــًيأخــذ هــذا الُبعــد ترتيبــ 

ــاد  لتحليـــظ " ،علـــ  ســـبيظ املثـــال  .نشـــاطا يف املســـتويات األدنـــ  منـــه  " قصـــة قصـــرية لنتبـــيمن أبعـ

ــاج القــار  ،اربكــة " يفهــموأن " ،" بعــض ارقــالق املتعلقــة باربكــة   يتــذكرأن " –أيضـــًا –  وت

" البنيــة املســرحية التقليديــة علــ  عنا ــر القصــة القصــرية الــيت اختارهــا      يطبــقوأن " ،القصــة

ــظ  ــؤال   .القـــار  للتحليـ ــيني سـ ــرف علـــ  تعـ ــرا الُعـ ــن   أو  دـ ــوب مـ ــتوى مطلـ ــة يف أعلـــ  مسـ مهمـ

 .رخذين باالعتبار أن املستويات األأخرى ستكون مَتَضممنة كذلك ،العمليات املعرفية
 

مــا الــذا دعــظ للفهــم وتصــنيف العمليــات املعرفيــة أهميــة يف تصــميم مهمــات تقــويم    

األداء؟ ألنــك لذا عرفــَت أام مســتوى مــن العمليــات املعرفيــة تســتهدف أن يــتعّلم الطلبــة كيــف      

بــافرتاض  –ذلــك املســتوى مــن العمليــات   تســتطيع عندلــذ أن تكتــب مهمــات تســتدعي    ،يؤدونــه

  .يساعدك يف تعرمف ما الذا ستسأل عنه تصنيف العمليات .أنك تعرف ما الذا ستسأل عنه
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التاسع والعاشـر  يتضممن ا ور العام املعيار التالي اخلا  بالصفني  ،عل  سبيظ املثال

  :يف نصو  القراءة املعلوماتية
 

 (CCSS.ELA-

LITERACY. RI.9-10.9.)

 

 

يتضـممن العنا ـر الـيت ُيفـرتض يف      ،وبكظ وضوح .ين  املعيار عل  "وّلظ" ،وضوحبكظ 

ماذا ميكن أن تكـون  ـورة    .الطلبة أن يستخلصوها من النصو  "األفكار واملفاهيم ذات الصلة"

ملعايري ا ـور العـام للواليـة يف رداب     (ب)امللحق؟ يتضمن املهمة اليت تستدعي مثظ هذا التحليظ

 ليزية املثال التالي من مهمات األداء مبحاذاة املعيار : اللغة اإلط
 

 

 

دعنا نسرتجع مناقشتنا لبنية املهمـة يف   ؟يقدممه هذا املثال وال طده يف املعيارما الذا 

وهــي مقارنــة خطــاب الــوداع    –يطــرح هــذا املثــال عــن تقــويم األداء مشــكلة     ،أومال .افصــظ الســابع 

تكون املشكلة موجمهـة   ،ا لىل اإلطار العام الذا استخدمناهاستناًد .جلورج واشنطن بوثالق أخرى

لــدى الطلبــة ارريــة يف أن خيتــاروا مــن بــني وثــالق السياســة اخلارجيــة    .افرة تاًمــاوليســت متــو

وال حتـداد عــدد الوثـالق الــيت    ،اا واحــًدـًتتضــممن املهمـة اقرتاحـ   .لغـرض املقارنـة خبطــاب واشـنطن   

 .ميكن أن خيتارها الطلبة للمقارنة
 

ــة  ــدمم املهمــ ــ ،تقــ ــن اإل اأيًضــ ــادات عــ ــتخدمه ، لرشــ ــرتاتيجيات الــــيت سيســ ــة يف ســ ا الطلبــ

أن يستخرجوا عنا ـر مـن كـظ وثيقـة سياسـة       لىل وتاج الطلبة ،التحليظ. عل  وجه التحديد

ال تقـدام املهمـة أيـة لرشـادات تتعلـق بالنتـاج        ".خارجية يستخدمونها تعاجل "التحالفـات ا رجـة  
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ايري ا ــور مبـا أن هـذا املثـال عـن مهمــة األداء ظهـر يف قالمـة أمثلـة يف ملحـق ملعـ          ،لكـن  .النهـالي 

أن يشــّكظ  موعــة متكاملــة مــن     ،بالضــرورة  ،فلــم يقصــد بــه   ،العــام يف رداب اللغــة اإلطليزيــة  

أن لىل فـاملعلمون الــذين كـانوا يســتعملون مهمـة األداء هــذه مل وتــاجوا     .اإلرشـادات ملهمــة أداء 

ا فوا مزيـدً وكـان بإمكـانهم أن يضـي    ،مبا يف ذلك معايري التقـويم  ،ا من اإلرشاداتيضيفوا مزيًد

  .اـًلذا رأْوا ذلك مناسب ،من الرتكيب يف بنية أا  من جوانب املهمة
 

ــار )أا     تلهــــر يف مثــــال مهمــــة األداء مطابقــــة مــــع املســــتوى املعــــريف املطلــــوب يف املعيــ

يساعدنا استعمال نلام التصنيف يف تعـرمف   .التحليظ( واملستوى املعريف املطلوب يف مهمة األداء

م مطابقــة يف تعــرمف وجــود عــد   –اـًأيضــ  – يســاعدنا اســتعمال نلــام التصــنيف    .وجــود املطابقــة 

  :ضمين يف مهمات كالتالية
 

 

 

السـؤال   عـن فاملعلومات الالزمـة لدجابـة    .ا يف مستوى الفهميتطّلب هذا السؤال تفكرًي 

ميكـن   م..212وهـو رسـالة مفتوحـة للشـعب األمريكـي ُنشـر يف الصـحف يف         ،موجودة يف اخلطـاب 

لكنهــا ال  ،ا مـن الســياق التدريسـي األمشـظ املتعلــق باملعيـار    ألسـئلة مـن هــذا النـوع أن تؤلـف جــزءً    

نـة مطابقـة مـع كةـال ا تـوى ومهـارات       تتطّلب هذه البيا .تعطي بيمنة تقويم للتحصيظ يف املعيار

  .التفكري

هـذه املـرمة مبعيــار ال وـداد بشـكظ واضـح مسـتوى الرتكيـب املعرفــ          ،رخـر  لنأخـذ مثـاالً  

ا يف َنـ م  ـًا بغرض ضمين )وأحيانـ ـًاك الكثري من املعايري اليت تتناول حمتوى معيننه .املستهدف

ــددة    ـــريح( يطلـــب أن يكـــون الطلبـــة قـــادرين علـــ  معاجلـــة   ا تـــوى يف مســـتويات تفكـــري متعـ

كتب بعض املعايري حول حمتوى معيمن اي  تتقـاطع مـع معـايري تـدريب )مـن نـوع       ـُت .وفتلفة

هــذه التــدريبات  .معــايري ا ــور العــام للواليــة يف الرياضــيات أومعــايري اجليــظ القــادم يف العلــوم(   
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وهـي مسـتهدفة ألن    االبتكـار(  ،لتقـويم ا ،تتطلب التفكري يف مستوياته العليا املختلفـة )التحليـظ  

 .يتم تناوهلا حيثما أمكن ذلك مبعايري فتلفة للمحتوى

ا مـن ا ــور العـام للصـف الرابــع حـول األعــداد والعمليـات لألســار      سـوف أختـار معيــارً  

ت يف ، تــا دعــظ مــن الســهظ توضــيح تعــديال   ألنــين أعتقــد أن لــدى القــرماء أألفــة بــا توى   (22)

 ولليك املعيار فيما يلي :  .عنها تغيري املستوى املعريفاملهمة ينجم 
 

(CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.4)

 

 

 .يف مســتوى التطبيــق  حــد ذاتــه يتطلــب تفكــريا   املعيــار للمحتــوى يف  هــذا عنــدما نقــرأ  

سوف وتاج الطلبة أن يعرفوا اخلوارزمية املعيارية جلمع و طرح أعداد  حيحة متعددة املنـازل  

 ،مســــألة معطــــاة لجراليــــة ( وأن يتمكنــــوا مــــن تطبيــــق هــــذه االســــرتاتيجيات علــــ  أام  )معرفـــة 

  كالتالية:

8..   111 

181 - 128+ 
 

، %(82 :يف مســتوى معقــول مــن التحصــيظ )مــثالً  ،لذا اســتطاع الطلبــة القيــام بتمــارين مثــظ هــذه 

لاّل أن معـايري ا تـوى دـب أن ُتقـرأ لىل جانـب معـايري        .حققوا املعيارفقد طازف بالقول: لنهم 

ين  املعيار األومل يف ا ور العام للتدريب يف الرياضيات علـ  " يـتفهمم املسـالظ ويثـابر      .التدريب

ميكن تقوميـه يف   ،املقطع األول "يتفهمم املسالظ" .(CCSS.MATH.PRACTICE.MP1)عل  حّلها" 

ـًا بقـدر مـا   ا معرفيـ ـًع الثاني "يثابر عل  حّلها" ليُ نشاطـ طاملق .عدة مستويات معرفية فتلفة

( أن لديهم املعرفة واملهارات اليت وتاجونهـا رـظ   ، عندما يدرك الطلبة )معرفيًـّا  لكنهو دافعي

 .(Pajares, 2006)برون عل  حّلها فاملرجح أنهم سيثا ،املسالظ
 

لحدى الطرق لتقويم فهم الطلبة للمسالظ أن تطلب منهم أن يعرضوا عليـك عملـهم   

"بــيان عملــك" الــيت كــان     ـهــذه اخلطــوة أبعــد مــن التعليمــات املتعلقــة بــ       .ويوضــحوا حجــتهم 



 

 

 

 

 
131 

 
 

 ،اـًحتــ  لــو كــان العمــظ  حيحــ    ،تبيــان العمــظ  .معلمــي يلقيهــا علــيم عنــدما كنــت يف املدرســة   

 ،فقـد يكـون الطالـب    .وتسهظ متابعته ال يضمن أن الطالـب يفهـم املنطـق خلـف العمليـة      ،اـًومرتب

ـًا لــألداء كمــا يف املثــال  لنتــابع تقوميــ  .بكــظ بســاطة يطبــق لجــراءات ســبق أن تعّلمهــا يف الصــف   

  :التالي
 

 

بـالرغم مـن أن    .ميثـظ تفكـريا يف مسـتوى التطبيـق     ،يف حد ذاتـه  ، رمد حظ هذه املسألة

  وبـيض يـوم األربعــاء =    111=  .2+  121هـذه املسـألة حتـظ بعـدة خطـوات )بــيض يـوم الثالثـاء =        

يف كــظ خطــوة   ،(212=  122+  111+  121  فيكــون اجملمــوع يف األيــام الثالثــة =    122= 11 – 111

تبيــان العمـــظ )اخلطــوات( يثبـــت أن الطالـــب    .الطـــرحأو  تطبيــق خلوارزميـــة معياريــة يف اجلمـــع  

توضـيح منطـق    ،لكـن  .سيطرحها وأنه أجرى ارسابات املناسـبة أو  تعرمف األعداد اليت سيجمعها

وأن  ،(121بيضـة فـوق    .2دـب أن أضـيف    الطالب بيان تصومره للمسألة )مثاًل ارظ يتطلب من 

هـذا يتطلـب    .ويعطـي األسـباب   ،ةيصف عنا ر املسـألة الـيت وجمـه انتباهـه لليهـا عنـد كـظ خطـو        

مـن التطبيـق   أكثـر   حمكـات تقـويم االسـتجابة دـب أن تتضـمن      .الـتفكري يف مسـتوى التحليـظ   

دب أن تقو م االستجابة مبحك املنطـق   .الصحيح للخوارزمية املعيارية وارسابات الصحيحة

 ."حمك اللغة الرياضية اليت تتضمن "بيان ما عملت وملاذا عملته، أو الرياضي
 

ــازل     ــدد املنـ ــرح املتعـ ــتعمظ الطـ ــرى تسـ ــألة أحـ ــذ مسـ ــب   ،لنأخـ ــتفهم الطالـ ــب أن يـ وتتطلـ

ــة تفكــريا  ــردا وكميــا     ،املســألة وقــد  ،(CCSS.MATH.PRACTICE.MP2)وتتطلــب مــن الطلب

 .كتبت يف مستوى التقويم
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. املنــازل املتعــدد للطــرح املعياريــة باخلوارزميــة معرفــة املســألة هــذه تتطّلــب، أخــرى مــرمًة

  –أيضــًا  – كعنصـر  املنزلـة  قيمة تعرمف: ارالة هذه يف) للمسألة اـًفهم  –أيضـًا – حتتاج ولكنها

 منزلـة  يف (2) القيمـة " ديفيـد " وضـع  عنـدما ) كميًــّا  للـتفكري  همـَالفـ  هـذا  واسـتعمال ( أهميته له

. (222)بينما وصظ "ُهوان" عل  لجابة أكـرب مـن    (،222)لجابته بأن تكون أقظ من  حصر املئات

ــة          وأخــرًيا، أا  –حتتــاج هــذه املســألة تعــرمف ا ــك بــاركم علــ  اإلســرتاتيجية األكثــر فاعلي

فاعليــــة مــــن أكثــــر  "ُهــــوان" ســــرتاتيجيةلوتوضــــيح ملــــاذا كانــــت   –التو مــــظ لىل أكــــرب فــــرق 

 ."ديفيد"سرتاتيجية ل
 

تقويم الطلبة عل  معيار الطالقة يف مجع وطرح أعـداد  ـحيحة     –أيضـًا –من املمكن

وكذلك عل  املمارسات الرياضية يف فهم املسـألة   ،متعددة املنازل باستعمال خوارزمية معيارية

ــا متأكــدة مــن أنــك تســتطيع      .بتكــارطلــب الــتفكري يف مســتوى اال  تــا يت ،والــتفكري الكمــي  أن

   :فيما يلي أحدهالليك  .التفكري بعدة أمثلة
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 .درجــة متدنيــة مــن الرتكيــب يف البنيــة فر يف هــذه املســألة اتتــو ،حيــ  بنيــة املهمــةن مــ

ــالظ مقرتحـــة )يف املدرســـة    ــة( لذا ، أو التســـومق، أو ميكـــن للمعلمـــني أن يعـــدموا مواقـــف مسـ الرياضـ

ا كــات الــيت ميكــن اســتخدامها يف تقــويم اســتجابات      .ابنيــة أوطــد تركيبـًـ  يف كــانوا يرغبــون  

مـا لذا تّكـن الطلبـة مـن      ،اباتباإلضافة لىل املفاهيم الرياضـية وارسـ   ،الطلبة دب أن تتضمن

 .الطرح ونوعية التفسريات الرياضيةأو  ابتكار مسألة مناسبة الستعماهلا يف عمليات اجلمع
 

لكــن يف  ،مجيعهــا عــن نفــُ املعيــار ،الغـرض مــن عــرض ثالثــة أمثلــة مــن مهمــات األداء  

عمــظ علــ   ا علــ  مــا ت هــو أن اختيــارك لتصــميم املهمــة يــؤثر تامـًـ    ،مســتويات معرفيــة فتلفــة 

ــة الثالثــة تقــويم لة     .تقوميــه بأيــة مهمــة أداء معينــة    هم الطالــب لعمليــات  ـَفــ يف كــظ مــن األمثل

فاخليـارات الـيت تأخـذها مبـا يتعلـق       .ولكن عند مستويات فتلفـة مـن الـتفكري    ،اجلمع والطرح

ــ ،امبســتوى الــتفكري الــذا تتطلبــه املهمــات دــب أن يكــون مقصــودً     ا للمعــايري )يف هــذه  ومواكًب

ا تـوى والتـدريبات الرياضـية( ومسـتوى الـتفكري الـذا تريـد مـن طلبتـك أن           لكـظ مـن   ،رالةا

ــات        ،عندلــذ .يعــربوا عنــه  ــة هــذه املتطلب  ،ســتعكُ ا كــات الــيت تســتطلع بهــا اســتجابات الطلب

عـن نـوع الـتفكري     ،حقيقـة  ،وبذلك حتصظ عل  طريقة تقـومم بهـا مـا لذا كـان الطلبـة قـد عبمـروا       

 .الذا توخميته
 

ــر  .اا واحــًدـًاألوىل أن الصــعوبة واملســتوى املعــريف ليســا شيئــ    ،هلــذا اجلــزء رســالتان  حضا

ــة مهمــات مبســتوى  ــعوبة مناســب هلــم       .ولكنهــا تتطلــب مــدى مــن مســتويات الــتفكري      ،للطلب

 .الرسالة الثانية تتعلق بكيف تغيمر و تتحّكم مبستوى الصعوبة يف مهمات األداء اليت تصممها
 

ا بزيــادة درجــة الرتكيـــب يف   ـًعمومـــ  –هنــاك عالقــة بــني الصـــعوبة و املســتوى املعــريف      

هنـاك   .اا واحـدً ـًلكـن مـا مـن سـبيظ أن يكونـا شيئـ       – ـعوبة  أكثـر   املهمة يـزداد احتمـال أن تكـون   

 وكثري من املهمات يف مسـتوى التحليـظ،   ،امهمات يف مستوى التذكر ميكن أن تكون  عبة جدًّ

لذن، هـي ببسـاطة    ،النقطة األوىل يف هذا اجلـزء  .اأواالبتكار ميكن أن تكون سهلة جدًّ ،التقويمأو 
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، أرجـو أن رـد يف األمثلـة التاليـة     اا واحـدً ـًأن نقنعك بأن الصعوبة ليست واملسـتوى املعـريف شيئـ   

   .التوضيح الكايف
 

 thankful

 incunabulum

 

  
  

 

 

ا يف مسـتوى  تتطلب كةلتـا مهمـيْت الـتفكري يف مسـتوياته العليـا تفكـريً       ،يف هذه األمثلة 

ول أن "املسـتويات العليـا" تعـين    ببساطة ال يصـح القـ   ،ولكن مهما كان مستوى التفكري ،االبتكار

ــة     ،كمــا أراه ،تكمــن أهميــة ذلــك   . ــعوبة أكــرب" " ــ  قضــية عدال ــه ينطــوا عل املعلمــون  .يف أن

أن علــ  الطلبــة أن يتمّكنــوا مــن حقــالق قبــظ أن      –عــن حســن نيــة   –الــذين يعتقــدون  ــادقني  

ــوا لىل الــتفكري لمنــا يتبعــون روتينــا خيــدعون فيــه الطلبــة        ــة مــن ذوا التحصــيظ    .ينتقل فالطلب

ــا  ًـّاملتـــدني يســـتطيعون وعمليـــ   .(Pogrow, 2005)ا يســـتفيدون مـــن الـــتفكري يف مســـتوياته العليـ

خيربني معلمـون أنهـم بـدعوى مراعـاة التمـايز بـني الطلبـة وتفلـون بتمـارين تتطلـب            ،اـًأحيان

طلبــة دــب أن  مجيــع ال .هــذا دعلــين أحــزن  .مســتويات عليــا مــن الــتفكري لطلبــتهم املتفــوقني   

ــا تقــدمم هلــم مهمــات تتطلــب تفكــريً     ــ  القيــام      .ا يف مســتوياته العلي ــة الــذين ُيقســرون عل فالطلب

ــيهم امللــظ     ويرتكــون  ،يعطــون املدرســة أا اهتمــام   وال ،بتمــارين وتــدريبات ال نهايــة هلــا يغلــب عل

  .ستطيع يف الواقع أن ألومهمأوال  –املدرسة 
 

: الطلبــة أنفســهم وحمتــوى املهمــة   لطلبــة بصــعوبة املهمــة لىل عــاملْين  ترجــع خــربات ا  

لذا كلفـتين بتمـرين بسـي  يف الرتمجـة مـن اللغـة اليونانيــة لىل         علـ  سـبيظ املثـال    .وطبيعتهـا 
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ولـــو أنـــك أعطيـــت نفـــُ   .ســـأجد العمـــظ بـــالغ الصـــعوبة ألنـــين ال أقـــرأ اليونانيـــة  ،اإلطليزيـــة

ســوف دــد هــذا الشــخ  العمــظ أســهظ بكــثري مــن    اليونانيــة،تعّلــم التمــرين البســي  لشــخ  

حنتـاج   ،حت  نتحكم مبستوى الصعوبة يف مهمة لتقويم األداء .قراءة ن م معقد يف نفُ اللغة

 .أن نوجمه اهتمامنا لكظ من االستعداد عند الطالب وطبيعة املهمة ذاتها
 

وخـربات   ،ا علـ  معرفـة سـابقة   دد الطلبة طـريقهم لىل املهمـة اعتمـادً    عوامظ الطلبة.

كـان   ،عنـدما كنـت يف الصـف الثـامن      علـ  سـبيظ املثـال    .وميوهلم وتوقعـاتهم  ،وعالقات سابقة

ــن التـــاري  األمريكـــي    ــات اإلجتماعيـــة عـ ــدة   .موضـــوعنا املقـــرر يف الدراسـ ــدما و ـــلنا لىل وحـ عنـ

ــا يف الصــف كــان هاويــ       ــةا للحــرب األهًـّ"ارــرب األهليــة" اكتشــفنا أن أحــد رفاقن فقــد قــرأ   .لي

واألسـلحة   وشـارك يف لعـادة     ،واملعسـكرات  ،  وبنـ  منـاذج للمعـارك   ا من الكتب يف املوضـوع أكواًم

لكـن بالنسـبة    ،رمبا كانت وحدة اررب األهلية ملعلمنا يف الصـف متوسـطة الصـعوبة    .تثيلها

 .له كانت قطعة من ارلوى
 

وزومدوا  ،يف التقـويم التكـويين   الطلبة الذين حضروا تدريُ املوضـوع وشـاركوا   ،اـًعموم

والــذين يشــعرون باالرتيــاح عنــدما يعملــون يف       ،مبعلومــات خلفيــة كافيــة للتعامــظ مــع املهمــة     

هؤالء سيجدون التعامظ مع هكذا مهمة أقظ  عوبة من طلبـة مل يسـبق    ،اجملال العام للموضوع

ابتكــر مهمــات ختتلــف يف متطلباتهــا مــن    ،لتعــديظ الصــعوبة يف مهمــة  .ا هلــاهلــم أن أأعةــدُّوا جيمــدً 

 ، ــعوبةأكثــر  للتوسمــع مــع الطلبــة حتــ  يقومــوا بأعمــال    .املعرفــة واخلــربات الســابقة وامليــول  

 .ال تكون قفزة عمالقة ،ا ممم مهمة تتجاوز خبطوة واحدة ما يعملون به حالًي
 

ــه، تبقــ  بعــض العوامــظ يف ا    لذا ثبتنــا عوامــظ املهمــة.  ملهمــة ذاتهــا  خلفيــة الطالــب وخربات

ميكـن أن تـؤثر يف مسـتوى الصـعوبة. لفهـم هـذه العوامـظ، حتتـاج أن تكـون خـبرًيا يف التعلـيم يف أحــد            

ــذين       ــة الـ ــال  الطلبـ ــبيظ املثـ ــ  سـ ــظ. علـ ــات الـــتعّلم يف ذلـــك ارقـ ــة وأن تفهـــم متواليـ حقـــول املعرفـ

كمـا يتضـح   ( واحـًدا واحـًدا قـد دـدون العـد سسـة فخمسـة  ـعًبا.         12يستطيعون العد حت  الــ ) 

من هذا املثال، تلظ الصـعوبة نسـبية تبًعـا السـتعداد الطالـب. الطلبـة املتفوقـون قـد الدـدون العـد           

سسـة فخمســة  ـعًبا لطالقـــًا. ومـع ذلــك، فـإن التحصــيظ بتعلــمم مــادة دراسـية كــثرًيا مـا ينطــوا         

 عل  نوع من الرتتيب، وهذا بدوره يؤثر يف مستوى  عوبة املهمة.
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ا يف تصـميم  ـًا مهمـًيؤلف جانب ،باألحرى مستوى الصعوبة يف املواد، أو ملستوى القراليا

لتمييـز مهمـة    .ا تعـديظ الصـعوبة يف املـواد   يًــّ مـن السـهظ نسب   ،لكن .املهمة الذا يؤثر يف الصعوبة

 تزويــد الطلبــة مبصــادر  ،اـًأحيانــ ،كــظ مــا هــو مطلــوب  ،أقــظ  ــعوبةأكثــر أو  اثيــة بــني منــاذج 

 .ريجعوا لليهاأقظ  عوبة لأكثر أو 
 

ما وراء هـذْين العـاملْين، كشـف البحـ  يف مهمـات معينـة ويف حقـول معرفيـة معينـة عـن           

ــا )يف    طبيعــــة الصــــعوبة يف هــــذه املهمــــات املعينــــة. علــــ  ســــبيظ املثــــال، اثــــت بلومفيلــــد وزماليهــ

 رم( العوامظ اليت رعظ االستماع يف اللغة الثانية أكثـر أو أقـظ  ـعوبة. وعـرض كويـدط     1222عام

(Koedinger, 2010)  عملية يستعمظ فيها لسرتاتيجية التفكري بصوت عال ليتعرمف عوامظ الصعوبة

يف مهمات فتلفة أو يف فئات من املهمات، وخبا ة يف الرياضيات. يف ارقيقة يوجد حقـظ كامـظ   

يف دراســات التعلـــمم مكــرمر لفحــ  مــا الــذا دعــظ مشــكالت معينــة  ــعبة، وكيــف يعــاجل الطلبــة   

ــة ملعاجلـــة           ــوفر اللـــروف املاللمـ ــدريُ يـ ــم مـــن التـ ــات، وكـ ــال  واملالمـــح للمهمـ ــف اخلصـ فتلـ

الصعوبات عند الطلبة. النقاط املهمة ألغراضنا اخلا ة هنـا أن العوامـظ الـيت رعـظ مهمـة معينـة       

 عبة ستكون جزليًـّا خصال  املهمة أو املشكلة ذاتها، وأن طبيعة هذه العوامظ سـتختلف بـاختالف   

 ضيع، وأن أفضظ طريقة لتعرمف ما يفكر فيه الطلبة، وكم ددون املهمة  عبة هي أن تسأهلم.املوا
 

ياضــية يف مســألة رجــدًّا  لليــك هــذا املثــال مبســتوى  ــعوبة مــتغري بطريقــة واضــحة       

 الفكـرة الرياضـية الـيت يـتم تقوميهـا هـي أن نفـُ التعـبري         .بتكـار تتطلب الـتفكري يف مسـتوى اال  

ويعرب عن معايري ا توى الرياضـي   ،الرياضي ميكن أن يرتب  مبواقف فتلفة يف عامل الواقع

3.OA 4و.OA  يف ا ور العام ومعايري التدريبMP4; MP2; MP1 (Small, 2012, p. 161).  

thankful 

 



 

 

 

 

 
137 

 
 

 

مــن    وهــذا دعلــه ســهالً ة واحــدة فقــ املثــال الســهظ يتطلــب الضــرب بعــدد مــن منزلــ    

املوقـف ألن الطلبـة قـد يتمكنـون مـن      من منلور  –أيضـًا – ميكن أن يكون سهاًل .منلور ا توى

ســيارات( بســهولة   ،طلبــة ،قطــع مــن الكعــك  ،ا )أقــالم تلــوين ـًشيئــ (18ـ )تصــومر أوضــاع مألوفــة بةــ  

 .من األشياء (111)أكرب من أوضاع مألوفة تتألف من 
 

كان أحد األهداف أن يتمّكن الطلبة من تفسـري كيـف أن    ،يف درر جغرافية 

والفـــن  ،واملوا ـــالت ،كالزراعـــة ،اخلصــال  الفيزياليـــة للمكـــان أثمـــرت علـــ  النشــاط البشـــرا   

للصــف  ،162قتصــادا يف العــامل القــديم )مقتــبُ مــن معيــار اجلغرافيــة    ، والنشــاط االوالعمــارة

ا يناقيف تأثري اجلغرافية عل  وضروا تقريًر ُيطلب من الطلبة أن .يف والية ماريالند( ،السادر

   .ارضارة القدمية اليت خيتارونها
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سـوف وتـاج الطلبـة أن دــدوا     .ا يف مسـتوى التحليـظ  مهمـة األداء هـذه تتطّلـب تفكـريً     

 –وأن يقـرأوا هـذه املصـادر السـتخراج العنا ـر ذات الصـلة        ،املصادر عن ارضـارة الـيت اختاروهـا   

ومـن ثـم ينلمـون هـذه العنا ـر حتـت        –معلومات تـرب  اجلغرافيـة باريـاة يف تلـك ارضـارة      
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ــاوم لغـــراء ان رعـــظ متطلبـــات املهمـــة أقـــظ   .النقـــاط الرليســـية الـــيت يطرحونهـــا يف تقريـــرهم  قـ

تعــرض معلومــات عـــن لحــدى ارضـــارات يكتفــي فيهـــا      ، ــعوبة بتــوفري مصـــادر قراءتهــا ســـهلة   

 .مثظ هذا يتطّلب تفكريا يف مستوى الفهم فق  .مبجرد تلخيصهاالطلبة املتدنمي التحصيظ 
 

، تتضــمن هــذه املهمــة جوانــب ميكنــك التنويــع فيهــا ايــ  تلــظ يف مســتوى التحليــظ   

ــأو أكثــــر  متــــدنمي التحصــــيظولكــــن رعلــــها أقــــظ  ــــعوبة للطلبــــة   مرتفعــــي ًـّا للطلبــــة حتدميــ

أو  فرة يف  ـفك اتصـّفح املصـادر املتـو    .اختيـار مـادة القـراءة   يف اجلانـب األومل يتمثـظ    .التحصيظ

ــار    .يف مكتبــة املدرســة عــن كــظ حضــارة وتعــرمف مســتويات القــراءة فيهــا       ســاعد الطلبــة يف اختي

 .لحدى ارضارات اليت سيجدون أن مصادرها يف مستوى التحدا املناسب لقدرتهم القرالية
 

وقـد يكــون   ،رتبـاك ، يشـعرون باال عنـدما يتوغلـون يف عمـق مصــادر متعـددة     ،هنـاك طلبـة  

ــار هلــم مسبقــ    قــد تكــون عــن    ،ا  موعــة مــن املصــادر يف  ــاالت حمــدودة    ـًمــن املناســب أن ختت

 –فر عنها الكثري من املصادر الغنية بالصور والنصو  املقتبسة يف مناذج متنومعة احضارات يتو

الرتكيـز   أما الطلبة الـذين دـدون  ـعوبة يف    .عل  سبيظ املثال ،روما، أو اليونان، أو عن : مصر

فيمكنــك أن تــوفر هلـــم  موعــة ضــيقة مـــن      ،اعنــدما تكــون  موعـــة اخليــارات كــبرية جـــدًّ    

 .اـًاختيارها مسبق اخليارات مع مصادر   
 

جانــب رخــر يف املهمــة ميكنــك فيــه تغــيري مســتوى الصــعوبة يتمثــظ يف طبيعــة النتــاج       

علـ    –لـيهم بـدالظ أخـرى   اعرض ع ،فالطلبة الذين قد ددون  عوبة يف كتابة تقرير .النهالي

 .كراسة  ور معنونةأو  (PowerPoint) حتضري عارض شرالح ،سبيظ املثال
 

علـيهم   .الذا دب مالحلته أن املهمة ا ورية تلظ واحدة جلميع الطلبـة  املهماملبدأ 

ــ ــة     ـًمجيعـ ــارات القدميـ ــومر ارضـ ــ  تطـ ــة علـ ــأثري اجلغرافيـ ــن تـ ــات عـ ــدوا معلومـ ــيهم ا أن دـ . وعلـ

معلومــات هلــا  ملصــادر عـن تلــك العنا ــر مـن املعلومــات وأن مييمــزوا بـني    يبحثــوا يف امجـيعهم أن  

 .موه يف نـوع مـن التقريـر   ـما أن ينلموا مـا تعلـ  ـًوعليهم مجيع .معلومات أخرىعالقة باجلغرافية و

اريــاة يف ارضــارات  يفيــن  املعيــار أن علــ  الطلبــة أن يتعلمــوا أن اجلغرافيــة كــان هلــا تــأثري   

 .املعيار ال ين  عل  كم طعلها  عبة عل  الطلبة ليفعلوا كظ ذلك .القدمية
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لذا كان "الصعب" ال أهمية له فلم ال ندع كـظ واحـد    .كلمة نهالية لن كنت تتساءل

 ا! الطلبـة الـذين يقـرأون نصو ًـ    ، لكـن ال أهميـة للصـعوبة   ره ؟يعمظ بالبديظ "السهظ" من املهمـة 

ــر  والطلبــة الــذين    ،ااملصــادر تنوًعــ  أكثــر   ويتمعنــون يف والطلبــة الــذين خيوضــون    ،اـًحتدميــ أكث

هــم  ،باإلضــافة لىل ذلــك  .كــظ هــؤالء يتعلمــون مهــارات مهمــة    ،اـًلسهابــأكثــر  يكتبــون تقــارير 

 .يستمتعون بالنتاجـات الدافعيـة الـيت تـأتي يف مواجهـة مهمـة تتحـدمى ويف االسـتجابة للتحـدما         

ا نفـُ املسـتوى   ـًهمة األقظ  عوبة هو تقريبـ لن مستوى التحدما للطلبة الذين يعملون ببديظ امل

مــن املهــم هنـا أن تــوفر مســتوى التحــدما    .للطلبـة الــذين يعملــون ببـديظ املهمــة األكثــر  ـعوبة   

املناســب ألكــرب عــدد تكــن مــن الطلبــة ويف نفــُ الوقــت التمســك بثبــات بــا توى املعــريف            

م مجيــع الطلبــة أكــرب قــدر  ـمن يتعلــالنتيجــة املتوخمــاة أ .واملهــارات الــيت يــتم حتصــيلها وتقوميهــا 

رتقـاء" يف  وأن يكونـوا مسـتعدين "لال   ،وأن يلهروا أنفسـهم يف أفضـظ  ـورة عنـد تقـوميهم      ،تكن

 . يف التعيني التالي –حيثما حتقق هلم ذلك  –التقرير  مرحلة البح  وكتابة
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يف هــذا الفصــظ ابتكــرت بنــك أفكــار متنومعــة بتجميــع بعــض اإلقرتاحــات حــول كيــف   

يف كــظ بنــد  .تكتـب مهمــات أداء تتنـاول الــتفكري يف مســتوياته العليـا يف فتلــف حقــول املعرفـة     

   .وقد مّجعت البنود يف فئات ،اقرتاح منفصظ
 

ألن مصــادر مثــظ هــذه ميكــن بكــظ     ،أقــدم هــذا البنــك مــن األفكــار بكــثري مــن التخــومف    

ا مــن ـًأن تلــتق  قالبــ –بكــظ بســاطة  –ال يصــح  .ســهولة ان تســتعمظ "كــدليظ و ــفات الطــب " 

التصـميم اجليـد ملهمـات األداء     .وتقحمـه يف موضـوعك هلـذا اليـوم     فيما يلـي القالمة املذكورة 

ــابقة    ــول السـ ــذكورة يف الفصـ ــوات املـ ــع اخلطـ ــد   ،يتطلـــب مجيـ ــا تريـ ــف مـ ــدأ بتعريـ ــه وتبـ  .تقوميـ

ــار نشــاط مــثري لال   التصــميم اجليمــ  هتمــام مــن قالمــة مــن نــوع القــوالم يف هــذا       د ال يبــدأ باختي

 .الفصظ

ا من املعلمـني دـدون االقرتاحـات    لاّل أنين قررت أن أضيف بنك األفكار هذا ألن كثرًي

اخلطوة بني تعرمف ما يريدون تقوميه وفعظ كتابة املهمـة   ،عند بعض املعلمني .املتضمنة مفيدة

ن وتـاجون  دورا أن أقـدمم بنـك األفكـار ملسـاعدة مَـ      .ا  ـفقة ـًوهكـذا فلنعقـد معـ    .خطوة كـبرية 

ا مــن  ـًودورك أنــت أيهــا القــار  أن تســتعمله بكــظ تــرو  وأن تبــدأ دالمــ        ،ا عــن كيــف يكتبــون  أفكــاًر

عنــدما تصــمم مهمــة تقــويم      ،قــرتح يف هــذه القــوالم   ولــيُ أا م  ،فرجــات الــتعّلم املســتهدف   

استخدم بنك األفكار ليساعدك يف عملية عصف ذهين للمهمات الـيت تضـاهي ا تـوى     .لألداء

أن األفكــار يف هــذا البنــك مــا زالــت يف     –أيضـــًا  –الحــ  .املعــريف واملهــارات الــيت تريــد تقوميهــا   

مـات تقـويم ألداء حتتـاج أن تكسـوها بتعليمـات      وحت  حتومهلا لىل مه .املراحظ األوىل من تطومرها

 ،لنرتنـت أو  ولمكانـات مكتبيـة   ،وأوراق ختطـي   ،بعضها وتاج منـك أن تـوفر مـواد    .تامة للطلبة

  .ومصادر مساندة أخرى
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سـتحتاج   .أن هذا هو بنك أفكار البتكار مهمات األداء فقـ    –أيضـًا –تذّكر  ،أرجوك

م املسـتهدفة مباشـرًة وأنـه    ـمرخر مناسـب ملخرجـات التعلـ   أا نلام تصحيح أو  كظ مهمة منلومة

لتوضـيح   .ا إلعطـاء درجـة تقـويم ختـامي    ـًوأيضـ  ،ميكن استخدامه إلعطاء تغذية راجعة تكوينية

ولكــن تــذّكر أن هــذه املهمــات   ،ا ملنلومــة مــع أول فكــرة يف البنــك ـًأضــفت منوذجــ ،هــذه النقطــة

 .حتتاج منلومات تصحيح حت  تكتمظ كعمليات تقويم لألداء
 

، تأكــد مــن أنــك تيمــز بــني   قرتاحــات يف نصــو  معلوماتيــة عنــدما تســتعمظ هــذه اال 

فالتقرير عن فكرة معبمر عنهـا يف نـ   ـراحة     .التفكري يف مستوياته العلياستيعاب ارريف واال

ا مــن ـًلذا احتــاج الطلبــة أن يستخلصـوا شيئــ  .هم(ـَا )تفكــري مبســتوى الفـ ًـّا حرفيـ ـًيتطلـب استيعابــ 

  عل  سـبيظ املثـال   .وهو ما ال تستطيع أن تستخلصه من السؤال .فهم يقومون باستنتاج ،الن 

ألن الن  يعبمر عن شيء  ،اًـّا حرفيـًة " استيعابتطلب "تعرُّف الفكرة الرليس، ييف بعض النصو 

يف  .من مثظ "الغرض من هذه املقالة أن تبيمن لك كيف أن النمور أ بحت مهددة بـاالنقراض" 

ة غـري  عمظ استنتاجات ألن الفكرة الرليسـ ة عل  ، يعتمد استخراج الفكرة الرليسنصو  أأخرى

 .معبمر عنها مباشرة
 

قرتحات تتعلـق مبهمـات تقـويم يف نصـو  معلوماتيـة مـع منلومـة        فيما يلي بعض اال

 تصحيح متضمنة يف االقرتاح األول :

 معلومات من أو  ادعم لجابتك بإعطاء تفصيالت ؟ة يف ]هذا الن [ما الفكرة الرليس

 .ةدعم هذه التفصيالت الفكرة الرليسوضمح كيف ت .]هذا الن [
ة رليس: هظ يتعرمف الطالب الفكرة اللتصحيح للتقويما ك املمكن ومنلومة ا

 ويدعمها بوضوح بدليظ من الن ؟

والدليظ من  ،ة معبمر عنها بشكظ واضحالفكرة الرليس –= مكتمظ وواضح  1الدرجة 

 .التفسري واضح .ومكتمظ ،وواضح ،الن  دقيق
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ا بدليظ من تاًمة معرب عنها ولكنها غري مدعمة الفكرة الرليس –ا ـً= جزلي 2الدرجة 

 .اـًا تامـًالتفسري ليُ واضح .الن 

 .الدليظ من الن  مفقود .غري دقيقةأو  = الفكرة الرليسية غري معرب عنها 2الدرجة 

 .التفسري غري واضح

 ] ملاذا يف رأيـك اسـتعمظ املؤلـف هـذه الطريقـة يف تنطـيم ]هـذا         ؟كيف ُنلِّم ]هذا الن

 .وضمح حجمتك ؟الن [
 خطـوات لجـراءات، شـبكة مفـاهيم، مقارنـة/       منلِّمـات بصـرية )مـثالً    ع  الطلبة عدةا 

ا ]هـذا الـن [؟   ًـّ: أام هذه الطرق األفضـظ للتخطـي  بيانيـ   ل فن( واسألمقابلة يف اشكا

 فسمر ملاذا اخرتت هذا الشكظ.
     أام ارقــالق أو املفــاهيم يف ]هــذا الــن [ تعطينــا أقــوى دليــظ علــ  وجهــة نلــر املؤلــف؟

 بيمن حجتك. 
 ارقالق أو املفاهيم ]يف هذا الن [ أثار دهشتك، وملاذا؟ أا 
  هظ أغفظ مؤلف ]هذا الن [ بعض ارقالق أو املفاهيم اليت كنت ترغب يف معرفتها؟

 ماذا كانت هذارقالق أو املفاهيم، وملاذا تعتقد أنها أأغفلت يف ]هذا الن [.
  ما الذا تعتقد أن مؤلف ]هذا الن [ واول حتقيقه؟ 
  يف رأيك كتب املؤلف هذا ]هذا الن [؟ ما نـوع القـرماء الـذين كتـب املؤلـف هلـم،       ملاذا

 وما الذا يريد املؤلف منهم أن يفكروا به بعد قراءتهم ]هذا الن [؟
  لىل أا درجة يف رأيك حقق ]هذا الن [ ما أراد له املؤلف أن وقق؟ 
 أن تعرف؟ ما وجهة النلر لدى الباح  عن ]موضوع الن  أوقضيمته[؟ وكيف لك 
 كيف يدعم املؤلف ارجة ]أو الرسالة[ ]اليت...[؟ هظ حجة املؤلف مقنعة؟ 
    مــا وجهــات النلــر األأخــرى الــيت تــرى أن املؤلــف كــان ميكــن أن يأخــذ بهــا لتكــون لديــه

 حجة أقوى تدعم ]رسالته أو قضيته[؟ 
 نطـق  ا يف مـًفرتاضات اليت يأخذ بها الباحـ ؟ أو مـا الـذا دـب أن يكـون  حيحـ      ما اال

 ؟ املؤلف حت  يكون معقواًل
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       ] هظ هناك تفصيالت ال عالقة هلا باملوضوع؟ أو هظ هنـاك أيـة معلومـات يف ]هـذا الـن

 ال يبدو أنها تدعم ]رسالة املؤلف[؟
     ،اسأل عن اختيار الكلمات، والدالالت الضمنية، واألو ـاف، والتوضـيحات، والتصـورات

بأبسـ   واستعمال كلمات مثقلة، وغـري ذلـك، حسـب حمتـوى الـن . اطـرح األسـئلة        

 يضـربك بعنـف  "لنـه َمـَرض   : رأيك بدأ املؤلـف مقالتـه بـالقول   : ملاذا يف مثال. ما ميكن

 ن املؤلف يأمظ أن وصظ عليها من القرماء؟ة"؟ ما ردود األفعال اليت كاقكأنه مطر
 بعـد  ) مثـال سأل ماذا عند الطلبـة مـن أسـئلة بعـد قـراءتهم ملقالـة أو جـزءا مـن مقالـة.          ا

فرض أن فر ة أأتيحت لك لزيارة أحدهم يف بيت يشـبه  قراءة مقالة عن بيوت املايا(: ا

ىل هنــاك مــا البيـت الــذا تصــفه املقالــة، مـاذا يكــون لــديك مــن أسـئلة قبــظ أن تــذهب ل    

األســئلة الــيت ميكــن أن تطرحهــا علــ  الشــخ  الــذا تــزوره؟ بــيان ملــاذا تريــد أن تعــرف    

 اإلجابات هلذه األسئلة.
    أأطلب من الطلبة تعرُّف أسئلة لديهم للحصول عل  مزيد من املعلومـات أو التبصمـر يف

يف  املوضــوع أو القضــية يف الــن . أأطلــب مــنهم بعــد ذلــك أن يســتعملوا هــذه األســئلة     

 البح  يف املكتبة أو اإلنرتنت. 
 

ميكنك تقويم املزيد من التفكري يف مستوياته العليا عندما تطلب من الطلبـة الـرب    

ــرأو  بـــني نصمـــْين ــن  بصـــورة عامـــة لـــيكأن تفكـــريك يف ا .أكثـ ــرى   لـ ــافة فقـــرة قراليـــة أخـ  –: لضـ

عالقـة ايـاة الطالـب    ا لـه    مـ ت تعاجل نفُ املوضوع بطـرق فتلفـة  ا لذا كانت الفقراـًخصو 

  ربـ  نـ  معلومـاتي      وما له عالقة مبواقف وسيناريوهات معروفة لدى الطالب )مثاًلوخرباته

بانتخابـات  لـُ الطلبـة اراليـة يف     األمريكيـة  نتخابات الرلاسـية يف الواليـات املتحـدة    عن اال

 وفيما يلي بعض األمثلة : .املدرسة(

 املشـكلة ، أو القضية، أو كيف يتشابه ]املوضوع .ع[يتناول كةال ]هذْين النصمْين[ ]موضو ،

؟ املبدأ[ يف الن  الثـاني ، أو املشكلة، أو القضية، أو   األول مع ]املوضوعأو املبدأ[ يف الن

  .ادعم أفكارك بتفصيالت من النصْين ؟وكيف خيتلفان
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          [ قـارن بـني وجهـيْت نلـر املـؤلفْين يف .]املوضـوع[.  يتناول كةـال ]هـذْين النصمـْين[ ]موضـوع

ا ]أو ـًكيف يتشابهان وكيف خيتلفان؟ أام وجهيْت نلر املؤلفني ردها األكثـر لقناعـ  

 أو منطقية، أو جدارة[ وملاذا؟ تقباًل
         ــْين[ ]موضــوع[، ولكــن املــؤلفْين يعرضــان حججــ ــاول كةــال ]هــذْين النصم ا فتلفــة.  ـًيتن

، أو نوع األدلـة الـيت   ]اسأل بعد ذلك عن جوانب التشابه واالختالف يف تنليم النصمْين

 .ا أو مصداقية وملاذا[ـًيعرضها كظ منهما. أو اسأل أيمهما أكثر لقناع
 

  أا مســألة علميــة ذات طبيعــة رياضــية )مـــثالً    أو  ميكــن ألا مســألة رياضــية تقليديــة    

طلبـت مـن الطلبـة أن يعرضـوا     درجة اررارة( أن تتحومل لىل تقويم أداء لذا أو  مسألة عن ارجم

لاّل أن توضــيح  .درج كــثري مــن الطلبــة علــ  "أن يعرضــوا عملــهم"    .عملــهم ويوضمــحوا مــنطقهم 

معلـم املسـالظ    .املنطق يذهب خطوة أبعد من عرض العمظ ويسـتثري املسـتوى املعـريف يف املسـألة    

ات معروفـة يف  عنـدما يطبـق الطلبـة لجـراء     ،الرياضية يقع يف مستوى التطبيـق يف تصـنيف بلـوم   

لكن عندما ُيطلب من الطلبة التعبري عن نوع املسألة اليت يعملـون   .حظ أنواع معينة من املسالظ

 .املسألة وتفكريهـم فيهـا   حتليظهذا يتطلب منهم  ،عل  حلها وملاذا يأخذون كظ خطوة يف ارظ

  .لغة رياضية  –أيضـًا  –ويتطلب 
 

حتـ   ــغار األطفـال ميكـن أن نطلــب     .العلميـة هـي يف لــب العمليـة العلميـة    املمارسـات  

ميكنـك أن تطلـب مـن أطفـال أن دمعـوا       ،عل  سبيظ املثال .منهم لداد أمناط وتصنيف أشياء

ن يعملـــوا يف أ  وبعـــد ذلــك تطلـــب مــنهم   عونأكــرب عــدد مـــن أوراق النباتــات بقـــدر مــا يســتطي     

وعنـدما يبلـغ الطلبـة     .طـرق املختلفـة لتصـنيف األوراق   من الأو أكثر   موعات لتعرمف واحدة

ميكـنهم أن يتعلمـوا وأن ُيقهو مـوا علـ  طالقـتهم يف تارسـات اإلستقصـاء         ،سين النضج كعلمـاء 

 :لتقليدية. وفيما يلي بعض األمثلةالعلمي ا
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        ــوا ــب، وأن يبيمنـ ــري قابلـــة للتجريـ ــة و غـ ــيات لىل قابلـ ــنمفوا فرضـ ــن الطلبـــة أن يصـ ــب مـ أطلـ

 حجتهم.
     باعتبــار فرضــية معينــة، أطلــب مــن الطلبــة أن وــددوا مــا هــو معــروف سابقـــًا عــن الســؤال

 وكيف تبيمن هلم ذلك. 
           اطلب مـن الطلبـة أن يصـمموا رربـة وأن يـربروا اختيـارهم للمـتغريات املسـتقلة والتابعـة

 والضابطة. 
      وـد    اطلب من الطلبة أن يستعملوا معرفتهم عن ظـاهرة طبيعيـة للتوقـع مبـا ميكـن أن

 حتت ظروف معينة.
           اطلـب مـن الطلبـة أن يصـمموا أسـلوب مالحلــة جلمـع البيانـات الالزمـة الختبـار فرضــية

 معينة، وأن يبيمنوا حجتهم.
      اطلــب مــن الطلبــة أن خيتــاروا طريقــة تثيــظ بيانــات األكثــر مالءمــة لغــرض معــيمن، وأن

 يوضحوا حجتهم.
 ادمعاء، وبيمنة، ومربرا. اطلب من الطلبة أن يكتبوا تفسريات علمية متضمنة 
 

دب أن يتعّلم الطلبة أن التاري  ليُ "مسّلمة" ولمنا هو بناء شيده مؤرخون يطبقـون  

هنـاك عـدة تفسـريات فتلفـة للوقـالع       .أساليب تارخيية عل  رثار ومصادر تـرتب  اـد  معـيمن   

نــوع البينــة الــيت يــتم تفحمصــها وكيــف يــتم     ا علــ  اًد، اعتمــالتارخييــة وأعمــال أعــالم تــارخييني  

م الطلبة األساليب التارخيية مبشاركتهم ـمميكن أن يتعل ،وكما يف الطريقة العلمية .تفسريها

 :بعض األمثلةوفيما يلي  .وتستطيع أن تقوام نوعية عملهم بأساليب تقويم األداء ،فيها

 أن    ثـم أطلـب مـنهم   تارخييـة لـه أهميـة    سـؤاالً  ،أطلـب مـنهم أن يكتبـوا   ، أو ع  الطلبـة ا

  .وأن مييمزوا بني مصادر أوملية ومصادر ثانوية ،يتعرمفوا مصادر معلومات ذات  لة
 صــادر عــن مســألة هلــا أهميــة     عــ  الطلبــة، أو أطلــب مــنهم أن دــدوا، سلســلة مــن امل      ا

  ثم اطلب منهم أن ينقدوا املصادر مـن حيـ  مصـداقيتها واحتمـاالت التحيمـز،      تارخيية

 وأن يبيمنوا حججهم.  
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 رخييـة، وأن دـدوا ويقوامـوا    لـه أهميـة تا   طلب مـنهم أن يكتبـوا، سـؤاالً   اع  الطلبة، أو ا

مصادر معلومات حمتملة، وأن خيتاروا وينلموا املعلومـات يف أسـلوب قصصـي تـارخيي     

 ا ما أمكن ذلك.ًدـًا جيا وموثقًـّوعياي  يكون موض
 

 .تشكظ مهمات األداء مطابقة طبيعية لتقويم مهـارات الطلبـة املتعلقـة اقـول املعرفـة     

 ،لتقويم ما لذا كـان طالـب يسـتطيع حتضـري شـروة ملشـاهدتها حتـت اجملهـر          عل  سبيظ املثال

أن   –أيضــًا  –ا ميكنه ًدم األداء املَعد جيلكن تقوي .العمظ طلب من الطلبة فق  أن يقوموا بهذا

 يقوام فهم الطالب املتعلق اقظ معريف :

 .)اطلب من الطلبة بناء شيء أو عرض تطبيق مبدأ )مثاًل  بناء دارة كهربالية تعمظ 
     اطلب من الطلبة بناء منوذج أو تثيظ ملفهوم، أو مبدأ، أو ظاهرة، أو حـد . األمثلـة تشـمظ

رسم معامل قصة  أو ختطي  عمليات علمية أو تارخييـة  أو عمـظ منـاذج مصـغرة ألنلمـة       

ــات، أو منحنــ ، أو          ــة، أو جــدول بيان ــظ نفــُ املفهــوم بطــرق متعــددة )بصــورة معادل أو تثي

 تعارة أو تشبيه لعملية، أو حد ، أو مبدأ. كلمات(  أو ابتكار اس
 

ا رالعــة للطلبــة ـًالتقـارير التقليديــة وكــثري غريهــا مــن التعيينـات ميكــن أن تــوفر فر ــ   

 مــات ويفســرونها حتــ  ديبــوا عــن  لــه أهميتــه يف حقــظ معــريف ودمعــوا معلو   ليطرحــوا ســؤاالً 

تتطلـب مـن الطالـب فقـ  أن      ،وميكن ملثظ هذه التعيينات أن تكون  ـرد تـارين فارغـة    .السؤال

تأّكــد مــن أن    .ويلصــق علــ  شــرالح عــرض أو فقــرات نصــو       –ميســح   –دــد املعلومــات وأن  

. وفيمـا  تعييناتك جبمع معلومات تتطلب مـن الطلبـة أن ميارسـوا الـتفكري يف مسـتوياته العليـا      

 :يلي بعض األمثلة

 أو "هـظ  ؟"كيف تصف حيـاة تثـظ يف زمـن شكسـبري      ا )مثاًلًـّاثي ع  الطلبة سؤااًلا "

ــاة  م مــن "( واطلــب مــنهم أن دمعــوا معلومــات ويرّكبوهــا لتمكــنه    ؟للنجــوم دورات حي

 .السؤال   نلم املعلومات اي  يكون هلا معن  عند القار  عناإلجابة 
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       ًشكسـبري أو النجـوم( وتطلــب    :مـن جهـة أخـرى ميكــن أن تعطـي الطلبـة موضـوعا )مــثال

ــار العـــام           ــي يف اإلطـ ــؤاهلم البحثـ ــوا سـ ــن املوضـــوع ليكومنـ ــي عـ ــا يكفـ ــدوا مـ ــنهم أن دـ مـ

ســئلتهم، وأن أ علومــات لتجيــب عــنللموضـوع. ثــم اطلــب مــنهم أن دمعــوا ويركبـوا امل  

رتــق بالبنيــة بقــدر مــا حتتــاج  اينلمــوا املعلومــات ايــ  يكــون هلــا معنــ  عنــد القــار .   

الفصظ السابع(   عل  سـبيظ املثـال رمبـا تطلـب مـن الطلبـة أن ينلمـوا املقارنـة          :نلرا)

للمعلومــات يف جــدول، وقــد تطلــب مــنهم أن خيتــاروا أفضــظ طريقــة لتنلــيم أو عــرض      

 ومات اليت ددونها.املعل
 

علــ  اإلنرتنــت حالــة خا ــة لتعــيني يطلــب مجــع وتنلــيم    WebQuestموقــع املعلومــات 

هذا املوقع كـدرر استقصـاء تـأتي فيـه معلـم       (webquest.org)يعراف "دودج" وزماليه  .معلومات

 ـرد  مـن  أكثر  تستغظ اإلنرتنت WebQuestاملهمة ارقيقية يف موقع  .املعلومات من اإلنرتنت

ويعتمــدعل   ـــورة مصــغرة ملهمـــة    ،ا يف مســـتوياته العليــا لذ يتطلـــب تفكــريً  ،مســتودع معلومــات  

 .(Dodge, 2002)يؤديها الكبار كمواطنني أو عمال 
 

ولكـــن ميكــــن   ،بـــأغراض املوقـــع ذاتـــه    WebQuestخيـــت  "تصـــنيف املهمـــات يف املوقـــع     

ت الطلبة باسـتعمال مجيـع أنـواع    االستفادة من فئات التصنيف بتوفري لقرتاحات تتعلق بتسايال

أقتطــف تعريفــات   ،يف القالمــة التاليــة  .مقــابالت شخصــية  ،كتــب ودوريــات  ،املصــادر : اإلنرتنــت 

مـع أمثلـة ميكـن أن يسـتفيد منهـا الطلبـة يف        WebQuest Taskonomyللفئات من تصنيف املوقع 

حــذف يف النصــو   ا أيــة أخطــاء أو  ـًطبعــ ،اـًطبعــ .مجــع وتفســري معلومــات مــن مصــادر متعــددة   

املقتطفـــة تعـــود للـــيم. مـــن املهـــم أن نتـــذّكر أن مجتـــع الطلبـــة للمعلومـــات هـــو األســـار جلميـــع    

 .ا أو يأتوا بشيء جديدـًحت  تلك اليت يطلب فيها من الطلبة أن يأخذوا موقف ،املهمات

 مهمــات اإلعــادة : ُيقــر دودج (Dodge, 2002 )  أن باســتطاعتك أن تطلــب مــن الطلبــة أن

هــذا النــوع مــن املهمــات ال    ،يف معلــم األحيــان  ،لكــن ،معلومــات والتقريــر بهــا دمعــوا 

رمبـا تكــون مقدمـة جيــدة السـتعمال اإلنرتنــت أو     .يسـتدعي الــتفكري مبسـتوياته العليــا  

الل جيــد كاســتغ مبهمــات اإلعــادة  ال أأو ــي ،مــن نــاحييت  .لتطــوير معلومــات خلفيــة  



 

 

 

 

 
149 

 
 

ــا جملــ     لوقــت تقــويم األداء  لذا بــدأَت   .رمد اســتكمال القالمــة   لقــد ذكــرت هــذه الفئــة هن

 .فرمبا تعيد النلر وحتوهلا لىل مهمة تأليف ،مهمة لعادة بتصميم
  : دمع الطلبة معلومات من مصادر متعددة، وينقحون ويشّكلون هـذه  مهمات التأليف

ا. ميكنـك أن تعطـي الطلبـة الغـرض والشـكظ أو تـدعهم       ـًا معيمنـ ـًاملعلومات لتخدم غرضـ 

 اخلا ة. يصممون بطرقهم
أّلـف دلــيال لدسـعافات األوليــة للطلبــة الـذين ســيذهبون يف رحلـة علــ  الــدراجات        -

   .لىل اجلبال يف "نور  كاروالينا"

طوار خططا لزراعة و يانة حديقة خضروات اليت ستزدهر بنمومها وتنتج الشهي  -

 .الطَّْعم تا يؤكظ يف ]املنطقة املختارة[

ــه ]أعمــال أحــدالفنانني    قــم برعايــة معــرض متحــف حقيقــي     - فــرتة يف   ،تعــرض في

نـوع مـن األحيـاء     ،نلـام بيئـي   ،فرتة يف التـاري  األمريكـي   ،تاري  الفن أو املوسيق 

 .ثدييات ارية([   )مثاًل

  بـظ  ، مهمات ألغاز : يعمظ الطلبة عل  حظ ألغاز ال ميكن حلها مبجرد استطالع حقيقـة

 .ادراألحرى أنها حتتاج توليف معلومات من عدة مص

 ؟من كان روبن هود -

 ؟انقرضت الدينا وراتملاذا   -

  ؟*هظ حقيقًة كانت هناك مدينة ضالعة يف أتالنتُ -

 أو يف تـاري  العلـم أو    ،: ميكـن أن يقـوم الطلبـة بتغطيـة أحـدا  تارخييـة      مهمات  حفية

أو  ،أو راديـو  ،أو تلفزيـون  ،أو  لة ،باإلبال  عنها كما يفعظ الصحايف )لصحيفة ،الفن

لعمظ مع الطلبة عل  فهـم   ،إلطاح هذا النوع من املهمات .(.. لخلموقع لنرتنت لخبارا

 .و وجهة النلر ،والتحيمز ،أشياء من مثظ مصداقية املصادر
 م.1228اإلنتخابات الرلاسية لعام  -

__________________ 
(* ) Atlantis   جزيرة أسطورية غرقت يف البحر. 
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 حماكمة سقراط ووفاته -

 .اإلعصاركاترينا -

          مهمات التصميم : يصممم الطلبـة منتجـا أوخطـة عمـظ رـظ مشـكلة )هنـاك يف الواقـع

ــاج أو اخلطــة   أمــا التصــميم فيعــاجل حمــدادات معروفــة مــن حيــ        ،َمــن وتــاج لىل النت

 .وما لىل ذلك ( ،والكلفة ،الزمن

 .طوار خطة تدوير ملدرستك -

 ا عل  األقظ.قدًم ( 12)بن  منوذج طالرة شراعية تقطع ا -

     ميكــن  – لعبـة  ،أأغنيــة ،مسـرحية هزليـة   ،مهمـات لنتـاج ابتكــارا : يبتكـر الطلبـة قصــيدة

 .يعبمر عن فهمهم ملوضوع معيمن –استعمال أا منوذج مبتكر 

 ارسم لوحة باألسلوب التكعييب. -

 .كتب مسرحية تصف ما حد  "خلف األبواب املغلقة" أثناء مؤتر يالتاا -

 Bridge toقصــيدة تعبمــر فيهــا عــن مشــاعر "جســي" يف نهايــة املســرحية     كتــب  -

Terabithia )جسر لىل تارابيثيا(. 

 وواولون فهم وتلخـي  وجهـات    ،مهمات بناء لمجاع : يتفح  الطلبة مسألة جدلية

 .اًـّا منطقيا مربًرـًويستخلصون استنتاج ،النلر املتعارضة

وطلبــة واعــرض فيهــا "ورقــة سياســة بيضــاء"     ،وربــاء ،اعمــظ مقــابالت مــع معلمــني   -

لتقــدمها لىل مــديرك حــول موضــوع "هــظ دــب أن يســمح بــاهلواتف اخلليويــة يف    

 "؟املدرسة

    ــية ــة يف قضـ ــ  الطلبـ ــاع : يبحـ ــات لقنـ ــذون موقفـــ  ،مهمـ ــور ال   ،اـًيتخـ ــون لىل مجهـ يتعرفـ

بــأن  ويكتبــون أو يعرضــون حجـتهم إلقنــاع ذلــك اجلمهــور   ،يشـاركهم يف ذلــك املوقــف 

 .بنم  رأيهميت

 كتـب رســالة لىل  لـُ املدرســة تقـنعهم فيهــا أن ]تقتصـر فــرق كـرة القــدم يف       ا -

 . أخل[ ،وزيادة ميزانية الرحالت امليدانية ،املدارر عل  املدارر الثانوية
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ديو تقنــع فيــه مســتهلكي الوجبــات الســريعة أن الــدهون غــري     لفيــا باـً ــمم لعالنــ  -

 .  غري  حية ودب رنبها املشبعة

        ــاتهم ــلتها ايــ ــون يف  ــ ــات ويتمعنــ ــة معلومــ ــع الطلبــ ــذات : دمــ ــة الــ ــات معرفــ مهمــ

 .أو بأهدافهم ومستقبلهم ،أو بأفكارهم و مشاعرهم ،الشخصية

 وأبلــغ بتقريــر عــن مــا وجدتــه   ،امجـع معلومــات عــن أحــد فــروع اخلــدمات املســلحة   -

 :نمسـجاًل النتـالج كتقريـر بعنـوا     ،يطابق أو ال يطابق جوانب قوتك وأهدافك

 ؟خل[ هو ما يناسبين.. لأو مشاة البحرية ،سالح البحرية ]أو "هظ اجلييف

خلـ    ،وعنـدما تنهـي القصـة    ،وأنـت تقـرأ قصـة    احتف  مبجلة تسـتجيب للقـرماء   -

استعمظ تفا ـيظ مـن  لتـك     ،كيف أنها اتصلت بك عل  املستوى الشخصي

 استنتاجاتك. لتدعم بها

   ويستخلصــون  ،عنا ــر يف شـيئني فـتلفني  : يقــارن الطلبـة جوانـب أو   مهمـات حتليليـة

  .ا له داللةـًاستنتاج

 ؟ كيف تتشابه وكيف ختتلف الشخصيات الرليسية ]يف قطعتني من األدب[ -

نقراض الـذا يواجهــه نســر  مـا أوجــه التشـابه وأوجــه االخـتالف بــني التهديـد بــاال     -

عــض هــظ ب ؟والتهديــد الســابق الــذا واجهــه النســر ذو الــرأر األبــيض    الفيليــبني

قالمـة األنـواع    مـن  األبـيض  الـرأر  ذا النسـر  اسـتبعاد  مـن  الدرور اليت تعلمناها

 ؟الفيليــبني نســر إلنقــاذ ســرتاتيجياتل يف تســاعدنا بــالتفكري  نقراضة بــاالاملهــدد

 ..(خل.. لعروض ،تقارير) فتلفة اشكاال تأخذ أن ميكن النهالية النتاجات

     ــار الطلبــة مــن قالمــة حمــدودة ويــدعمون أحكــامهم   ،مــن املواقــف  مهمــات أحكــام : خيت

ــول لىل        ــا يف الو ــ ــايري الــــيت طبقوهــ ــيم أو املعــ ــن القــ ــالتعبري عــ ــدليظ وبــ ــاملنطق والــ بــ

 .أحكامهم

 ؟هظ كانت خطة مارشال ناجحة -

أن ترســظ ثانيــًة رواد فضــاء ليهبطــوا   األمريكيــة هــظ دــب علــ  الواليــات املتحــدة   -

 ؟عل  القمر
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  يصـممون رـارب    ،تسـتند لىل معلومـات علميـة    مهمات علمية : يبتكر الطلبة فرضـيات

ــيات  ــار الفرضـ ــات   ،الختبـ ــون البيانـ ــون ووللـ ــون    ،دمعـ ــالج ويستخلصـ ــرون النتـ ويفسـ

 .استنتاجات

 ؟ما تأثري برامج سقاية فتلفة عظ منو ]بعض األنواع من النبات[ -

 ؟ما ايثار الناشئة عن امللوحة واررارة عل  التوتمر السطحي للماء -

 

      
 

أرجو أن يسـاعدك بنـك األفكـار هـذا يف أن تـأتي مبزيـد مـن األفكـار يف تصـميم مهمـات            

 .فّكــر يف هــذا الفصــظ كتمــرين يف العصــف الــدماغي  .تقــويم األداء عــالوة علــ  مــا عرضــته هنــا 

 ،احتديــًد ،بهــا بــظ تعــرمف مهمــة تقــوام   ،وتــذّكر أن الشــيء املهــم لــيُ التقــاط مهمــة مــن قالمــة    

لن اسـتعمالك لبنـك األفكـار هـذا هـو  ـرد        .ات التفكري اليت حتتاج أن تقو مهـا ا توى ومهار

 .تا هو "للتقاط ترينك املفضمظ"أكثر  ترين مطابقة
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وهــو   –ا يف تقــويم الــتفكري يف مســتوياته العليــا     ا واحــدً لقــد تنــاول هــذا الكتــاب جانًبــ    

 .ا يف مسـتوياته العليـا يف اسـتجابات الطلبـة    ومهمـات تتطّلـب تفكـريً   أسـئلة   كيف تصمم وتكتـب 

ولكـن يوجـد    ،ومهمات هلا من األهمية ما يفي باجلـدارة لكتـاب بأكملـه   أسئلة  أعتقد أن كتابة

ــار   .مـــن  ـــرمد أســـئلةأكثـــر  يف التـــدريُ والتقـــويم مـــا هـــو  وتـــوا هـــذا الفصـــظ بعـــض األفكـ

اخلتامية عن الكتاب الـذا تكـون اين قـد أنهيـت قراءتـه وعـن السـياق الـذا سـتحتاجه لتطبيـق           

 .ا يف تدريسـك اليـومي  ًـّروتينيـ  تقويم الـتفكري يف مسـتوياته العليـا لذا كـان لـه أن يصـبح لجـراءً       

ري يف مسـتوياته العليـا )نقطـة    ومهمات ُيقو م بها التفكأسئلة  سوف أبدأ بتلخي  مباد  كتابة

وأنتقــظ بعــد ذلــك للكــالم عــن لدارة ختطــي  التــدريُ ويف الــذهن        ،الرتكيــز يف هــذا الكتــاب(  

ــا    ــة       ،مهمــات الــتفكري يف مســتوياته العلي ــة عنــدما يكــون الطلب وعــن لدارة املصــادر وســلوك الطلب

 .ميارسون مهمات التفكري يف مستوياته العليا
 

لقــد بــدأت هـــذا الكتــاب بتأكيــد أهميـــة تقــويم الــتفكري يف مســـتوياته العليــا بتـــوفري        

"مـا املشـكلة الـيت     :الباع  للنلر لىل األسئلة واملهمات من وجهـة نلـر الطلبـة عنـدما يتسـاءلون     

 "  ؟هاـمأن أحل لىل أحتاج
 

فرة وبيمنــت ملــاذا اخــرتُت   اتــوألقيــت بعــد ذلــك نلــرة عامــة لطــرق التقــويم املختلفــة امل     

ُ بعضــها لتبحــ  بالتفصــيظ   ــرلي أســئلة  مــن الكتــاب يتوغــظ بعمــق يف طــرق كتابــة     . اجلــزء ال

ومهمـات تقـويم األداء الـيت تتنـاول الـتفكري يف       ،مفتوحـة النهايـة  ، واألسـئلة  االختيار من متعـدد 

 .ا لىل بعض املباد  العامةاستناًد ،مستوياته العليا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 154 

 

ــا هـــي نفـــُ اخلطـــوة األوىل يف    اخلطـــوة األوىل يف تقـــويم الـــتفكري يف مســـتوياته العليـ

مبـا يف ذلـك    ،ا مـن التعـبري عـن ا تـوى املعـريف واملهـارات      ـًنـ . دب أن تكـون متمك تقويم أا شيء

ومهمـات تتنـاول ذلـك    أسـئلة   اخلطـوة الثانيـة هـي تصـميم     .اليت تريد تقوميها ،مهارات التفكري

أا سؤال أو مهمة هو رد عينة من األشـياء الـيت كـان ميكـن أن     ا بأن ـًعلم ،عل  وجه التحديد

فإن ذاك السؤال أو تلك املهمة دب أن يطلبا مـن الطلبـة أن يفكـروا يف     ،ومع ذلك .تسأل عنها

 .املسـتوى املسـتهدف ويف ا تـوى املسـتهدف وال تتطلبـان معرفـة أو مهـارات أأخـرى غـري ذات  ــلة         

 .ذه اخلطوة الثانيةهذا الكتاب يتناول بشكظ أساسي ه
 

ــرًي ــون املعــــايري الــــيت          ،اأخــ ــا يتطلــــب أن تكــ ــويم الــــتفكري يف مســــتوياته العليــ فــــإن تقــ

تبحـ  عـن بيمنـات عـن      ،سواء يف منلومات التصـحيح أو أيـة أنلمـة تصـحيح أأخـرى      ،تستخدمها

املعـايري  ا. اعمظ بكظ اهتمـام علـ  أن تكـون    ـًالتفكري يف مستوياته العليا وعن ا توى املعريف أيض

كلمـا كـان السـؤال أو مهمـة تقـويم       .مفتوحة بدرجـة كافيـة ألن تسـتوعب اإلجابـات املتشـعبة     

 ،أو أداءات ،لطـرق الـيت ينـتج فيهـا الطلبـة اسـتجابات عاليـة اجلـودة        ، تكون ااـًانفتاحأكثر  األداء

مــة مــن  دــب أن ترّكــز املعــايري علــ  نوعيــة الــتفكري ولــيُ علــ  قال    .اـًتفاوتــأكثــر  أو نتاجــات،

  .الصفات يف أا لجابة معينة
 

ا يف يســاعد كــثريً   فيــه ا يفكــرون ـًلقــد حاولــت أن أأبــيان كيــف أن لعطــاء الطلبــة شيئــ      

هذا يأخـذ  ـورة مـادة مقدمـة      ،عادة .ومهمات لتقويم التفكري يف مستوياته العلياأسئلة  كتابة

 ،وقــد حاولــت  .تســبق الســؤال أو توجيــه الطلبــة الســتعمال املصــادر املناســبة وهــم يــؤدمون املهمــات    

أن ُيقــومم يف مجيــع  ــاالت   ،ال بــظ دــب  ،أن أأبــيان أن الــتفكري يف مســتوياته العليــا ميكــن   ،اـًأيضــ

الطريقــة الــيت اتبعتهــا    .باينــةويف مســتويات  ــعوبة مت  ،ا تــوى، يف طلبــة مــن مجيــع األعمــار   

لعمــظ ذلــك كانــت بتجريــب عــدة أمثلــة فتلفــة حيــ  ميكــن مالحلــة مــا يــؤول لليــه تقــويم       

 .التفكري يف مستوياته العليا يف هذه األوضاع املتشعبة
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أرجو أن يكون يف هذا "الغو  يف عمق" كتابة األسئلة مـا أثـار اهتمامـك وعمـظ علـ       

أود أن أأذّكـرك أيــن تنطبــق هــذه األســئلة واملهمــات يف    ،لكتــابأختــتم ا نوقبــظ أ . ـقظ مهاراتــك 

 .الصورة األمشظ لعملك التدريسي

ومهمات تتناول التفكري يف مستوياته العليـا دـب أن تطـابق    أسئلة  لن تصميم وكتابة

ا مــن هــذا  تكــون خطــة أســئلتك و مهماتــك جــزءً   أنعمــظ علــ   ا .منهاجــك وخطــة تدريســك 

الطرق التالية لرب  األسئلة واملهمات اليت تصممها لتقـويم  يف فّكر  ،ولعمظ ذلك .العام اإلطار

 .وتقوميك ،وتدريسك ،التفكري يف مستوياته العليا مبا تبق  من خططك
 

ــ  الــ  : ، لليــك هنــا أومل مبــدأ مهــم   أن هــذا كمــا أرجــو ال وتــاج ألن يقــال     مــن رغمعل

وبقولنـا   .ميـه هـو املعيـار أو هـدف الـتعّلم املقصـود      ا ك الذا دب أن تعمظ عل  تدريسـه وتقو 

 .يف معلـم املعـايري   مهمـة ال بد من أن نالح  أن التفكري يف مستوياته العليـا وتـظ مكانـة     ،هذا

بـارزة يف معـايري ا ـور     معـامل لقد بيمنت يف الفصظ األول كيف أن للتفكري يف مسـتوياته العليـا   

ــام للواليـــة يف رداب اللغـــة اإلطل  ــظ    ويفيـــة والرتبيـــة األساســـية والرياضـــيات يزالعـ  معـــايري اجليـ

واإلطار العام للحيـاة املدنيـة يف    ،والعمظ الوظيفي ،  ويف معايري الوالية للكلياتالقادم يف العلوم

ويف الكثري من معـايري الواليـات ومعلـم وثـالق املنـاهج املدرسـية تتضـمن         .الدراسات االجتماعية

ــارزة للـــتفكري يف م   ــامل بـ ــا معـ ــتوياته العليـ ــةالنقطـــة   .سـ ــويم الـــتفكري يف     املهمـ ــا ان تضـــع تقـ هنـ

هـذا يعـين لعطـاء     ،يف معلـم ارـاالت   .مستوياته العليا يف املكان الذا ينتمي لليه يف منهاجـك 

  .التفكري يف مستوياته العليا اريمز األكرب
 

تــاج  ســوف حت  ،لذا كنــت تعلــم الطلبــة اســتعمال الــتفكري يف مســتوياته العليــا       ،باملثــظ

 (Moss & Brookhart, 2012)نشـاطات تدريسـية تتجسمـد فهـا أهـداف الـتعّلم  وأداءات للفهـم        

 .ومهمـات للتقـويم اخلتـامي   تدريُ والتقـويم التكـويين  وأخـرًيا  أسـئلة     حتمظ معها ّكاًل من ال

ومهمــات أســئلة  ســوف تســتعمظ املهــارات الــيت تعلمَتهــا يف هــذا الكتــاب عــن كتابــة   بكلمــة أخــرى

 .ا أثنــاء تعليمــك لوحــدة دراســية  ا وتكــراًرتقــوام فيهــا مهــارات الــتفكري يف مســتوياته العليــا مــرارً   

 ،وليحصـلوا علـ  تغذيـة راجعـة تكوينيـة      ،سوف يستخدم الطلبة هذه األسئلة واملهمات ليتعّلمـوا 
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 ،ليـا لن  رد كتابة سؤال واحد أو مهمة أداء لتقويم الـتفكري يف مسـتوياته الع   .ا للدرجةوأخرًي

لن يعطي الطلبة ما وتاجونه ليتعّلموا وينمموا مهارات التفكري يف  ،امهما كان أام منهما جيًد

ــتوياته العليـــا  ــذه املهـــارات        .مسـ ــدريب حتـــ  يتعلمـــوا هـ ــاج الطلبـــة لىل تـــدريُ وتـ مثلمـــا   ،وتـ

  .وتاجون لىل تدريُ و تدريب ليتعلموا أا شيء رخر
 

ن مهمات تقويم األداء تتطلب منلومات تقـويم  أ ،طوال ما سبق، لقد حاولت أن أأيكد

هنـــا دـــدر لعـــادة تأكيـــد هـــذه ارقيقـــة يف قالمـــة اعتبـــارات   .مناســبة حتـــ  تكتمـــظ عنا ـــرها 

ــتفكري     .الضــــب  ــارات الــ الســــؤال أو املهمــــة ذات اجلــــودة العاليــــة الــــيت تســــتدعي ا تــــوى ومهــ

أو  ،أو قالمـة شـطب   ،قـدير املستهدفة تعادل نصف التقويم   وملومات التصحيح )أو مقيـار الت 

دليـظ تصــحيح/وتغذية راجعــة مــن نــوع مــا( تعـادل النصــف ايخــر. مل أتنــاول كتابــة منلومــات     

تلـظ منلومـات    ،لكـن  .التصحيح يف هذا الكتاب ألن هديف هنا كان ا  كيـف تكتـب املهمـات   

لليها ة كتب جيدة ميكن الرجوع فر عداوتتو ،التصحيح املناسبة عل  درجة كبرية من األهمية

 .(Arter & Chappuis, 2006; Brookhart, 2013b عل  سبيظ املثال ،نلر)ا
 

ومهمـات تسـتدعي الـتفكري يف    أسـئلة   القضية األخرى اليت سوف تـربز عنـدما تسـتعمظ   

فاألسـئلة واملهمـات تســاعد يف أن    .مسـتوياته العليـا هـي قضـية لعطـاء التغذيــة الراجعـة املناسـبة       

–الطلبـة   فيـه عندما تـتمكن أنـت وطلبتـك مـن مشـاهدة مـا يفكـر         .اـًرعظ تفكري الطالب مرلي

يصـــبح الـــتفكري ذاتـــه   –باالســـتماع لىل لجابـــاتهم لألســـئلة أو مالحلـــة اســـتجاباتهم للمهمـــات  

ولـيُ فقـ     ،  التغذية الراجعة عـن نوعيـة تفكـري الطالـب    . اعا للتغذية الراجعةـًعندلذ متاح

يف  .ا ترى أن له أهميـة ممبع  برسالة لىل الطالب عحلاتك يوما ختتاره ملال .عن  حة ا توى

ارقيقــة أنــت ختــرج عــن مشــهد الــتفكري يف مســتوياته العليــا لذا أغفلــت أداء الطالــب يف هـــذا           

ــة  ـًاجلانــب. هــذه نقطــة هلــا أهميــة كــبرية هنــا ألنــك تريــد أن تفكــر مسبقــ         ا يف معــايري التغذي

  .يد منها الطلبةالراجعة اليت ستعطيها وحت  كيف تصوغها بصورة يستف
 

املصـادر الــيت تســاعد املعلمــني يف تصــميم مهمــات لتقــويم الــتفكري يف مســتوياته العليــا   

ــ        ،فرة علــ  اإلنرتنــت امتــو وخبا ــة اين لكــْون املــربني مهــتمني يف "ا ــور العــام" وتركيــزه عل
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 موقـع ا ـور   وعنـد "االنتقـال لىل   ،يف الرياضـيات  ،عل  سبيظ املثـال  .التفكري يف مستوياته العليا

ــام"  ــد  (www.movingtocommoncore. com/performance-tasks---mathematics.html)العـــــ رـــــ

ــا يوجـــد لـــدى هيئـــة "اجمللـــُ القـــومي ملعلمـــي    ،روابـــ  ملصـــادر تطـــوير مهمـــات  تشـــمظ بعـــض مـ

 سـبق  ،يف رداب اللغـة اإلطليزيـة  (. (National Council of Teachers of Mathematicsالرياضـيات" 

ــة   أن أشــرت لىل امللحــق )ب(   فــإن البحــ  يف   ،باإلضــافة لىل ذلــك  .ملعــايري ا ــور العــام يف الوالي

ــا عــددً   ــة    ا كــبرًياإلنرتنــت يعطين ــة وتوجيهــات للكتاب قراءتــك هلــذا   بعــد .ا مــن املواقــع مــع أمثل

در ال بد من أن تتكومن عندك مهارات التفكري الناقـد الـيت حتتاجهـا لتقـويم نوعيـة املصـا       ،الكتاب

 . اليت ردها عل  اإلنرتنت أو يف كتب مقررة أو مواد منهاجية أخرى
 

ــأت تنليًمـــ  ــتحّكم لذا أنشـ ــة للـ ــة حتتيـ ــفية   ا وبنيـ ــاليب الصـ ــات واألسـ ــات املهمـ  ،يف توجهـ

ــة           ــة مــن قضــاء وقــت أكــرب يف الــتفكري ووقــت أقــظ يف البحــ  عــن أقالمهــم امللون  .يــتمكن الطلب

ــات الصــفيمة وأمنــاط التنلــيم هــي علــ  درجــة مــن األهميــة يف دعــم تقــويم الــتفكري يف            الروتين

أنت تريد طلبة يركزون عل  حظ املشـكلة   .مستوياته العليا كما هي ألام تدريُ أو تقويم رخر

 .الذا ينطوا عليه سؤالك أو مهمتك وليُ عل  شكليات
 

ســرتاتيجيات لالــورق والقلــم تتطلــب   مهمــات األداء الــيت حتتــاج أجهــزة ومــواد عــدا عــن  

واحـرتام األجهـزة واسـتعماهلا بشـكظ      ،وا افلة عل  نلافـة الغرفـة واملكاتـب    ،توزيع ومجع مواد

التحركــــات والروتينـــات يف لدارة  ــــف جيـــدة ستســــاعد يف ضـــب  هــــذه     .اللـــق، ومــــا لىل ملـــك  

وضـواب  تكوينيــة   ،رومصـاد  ،ا مـن الطلبـة  ـًاملشـاريع الطويلـة األجـظ تتطلـب ختطيطـ      .الشـكليات 

و ا افلـة   ،سـئلتهم أطوال الوقت ملساعدة الطلبة يف ا افلة عل  خـ  سـريهم واإلجابـة عـن     

ــ  اراســب     ــة أو عل ــ  أوقــاتهم يف املكتب ــات اإلدارة اجليــدة للصــف   .عل وخبا ــة مــا يتعلــق    ،روتين

ا يف أضــف لىل ذلــك املقرتحــات الــيت ســبق ذكرهــ      .باســتغالل الوقــت ستســاعد يف هــذه األمــور    

ســتكون   ـًاأيضــ  ،الفصــظ الســادر حــول اســتعمال تصــميم متعــدد املراحــظ ملهمــات تقــويم األداء        

 ،وأدوار ،فـــإن أيمـــة مهمـــة تتطلـــب العمـــظ يف  موعـــات حتتـــاج لىل معـــايري   ،اوأخـــرًي .مفيـــدة هنـــا
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ا مــن حركــات   وهــذه األخــرية تشــكظ جــزءً    .وأســاليب املشــاركة يف املصــادر   ،وتوقعــات ســلوكية 

 .  اإلدارة الصفية اجليدةوروتينات 
 

وأخرًيا، فإن استعمال األسئلة مفتوحة النهاية يعمظ بفاعلية أكرب يف بيئة  ـفية داعمـة   

حي  يقدمر تفكري الطلبة عالًيا، ويكون التهديد بـة"التقويم" )"هظ تكنت مـن اإلجابـة الصـحيحة؟"(    

القواعد واإلجراءات الصـفية أن   يف حدوده الدنيا، ويكون لتبادل األفكار أهمية خا ة. ميكن لبعض

تكون مفيدة. عل  سبيظ املثال  دب أن يفهم الطلبة أن عليهم أن يأخـذوا أدوارهـم يف الكـالم. دـب     

أن يتعلمـوا اإل ـغاء لبعضـهم بعًضـا، ولـيُ  ـرد انتلـار الوقـت حتـ  ينتهـي زميـظ يف الصـف مـن              

الطلبــة أن يســتمعوا لىل أفكــار ال     الكــالم ووــني دورهــم لتســل  علــيهم األضــواء. دــب أن يتعلـــَم       

خصال  شخصية )"كـان  ـوته غريبــًا"(، وأن يسـتجيبوا لىل بعضـهم بعًضـا ولـيُ فقـ  للمعلـم،          

وأاّل يســتحوذوا علــ  مســرح األحــدا ، ومــا لىل ذلــك. هــذه املهــارات ميكــن تعلـــممها علــ  غــرار تعلـــمم      

 ة. مهارات أخرى: من خالل التدريُ، والنمذجة، والتغذية الراجع
 

تــدريُ وتقــويم الــتفكري يف مســتوياته العليــا هــو، يف نلــرا، واحــد مــن أهــم األشــياء الــيت   

ميكــن القيــام بهــا. لــذلك فــإن تصــميم وكتابــة أســئلة ومهمــات تتطلــب مــن الطلبــة أن يســتعملوا       

   الذا بدأنا به:التفكري يف مستوياته العليا مهارة مهمة. تذّكر تعريف التفكري يف مستوياته العليا 
 

(Alexander et al., 

2011, p. 53.)
 

 

هذا هو الرتا  الذا نريد أن خنلـمفه لطلبتنا. نريد منهم أن ينشغلوا باملعرفة، مع بعضـهم   

ــن يــــدفع بالطلبــــة لىل املســــتقبظ.    بعًضــــا، ومــــع العــــامل يف طريقــــة حتويليــــة. تــــذكلر املعلومــــات لــ

األداء، ميكــن للطلبــة أن يطــومروا ذلــك املوقــف الغــين    مبســاعدتك، وبأســئلتك املفتوحــة ومهمــات   

باجلهد، الداعي لالبتكار، الباح  عن البيمنة، والفاعـظ يف نهـج تـأمملي، والـذا سـيدفع بهـم قـدًما لىل        

 التعّلم ولىل ارياة.
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ا عل  ـًولكن أحيان ،ا ما تكون عل  شكظ جدولكثرًي ،فط  االختبار عبارة عن خطة

ُيعبمــر أاٌّ منهمــا عــن التــوازن بــني ا تــوى املعــريف ومهــارات الــتفكري يف االختبـــار           ،شــكظ قالمــة  

بكامله. فط  االختبار يتيح لك أن تتحقق من أن تقوميـك وـاذا فرجـات الـتعلم الـيت      

وازن بـــني جوانـــب ا تـــوى ومســـتويات تفعـــظ بـــذلك بـــالتحقق مـــن أن التـــ  .تســـتهدف تقوميهـــا

يف بعــض األحيــان يطلــق علــ  فطــ    .مـمالــتفكري يعكــُ الرتكيــز ا ــدد يف فرجــات التعلــ 

 "خطة االختبار.أخرى من نوع "جدول املوا فات" و االختبار تسميات
 

أعرتف أنين مل أكن عل  وعيع مبا ميكن أن يفيدنا به فط  االختبار عنـدما كنـت   

باسـتعمال   ،كان معلم طلبيت ما زالوا يتعلمون القـراءة  .إلطليزية للصف السابعأعلم اللغة ا

أسبوعيًــّا.  مقررات قراءة مثرية لالهتمـام وحمـدودة يف مفرداتهـا ومصـممة لتقـديم قصـة واحـدة        

من األسئلة يف اختبـاراتي األسـبوعية يف القـراءة     (%.1)ألتبيمن أن ،امر متأخًرجاء استبصارا لأل

مــن  (%.1)فــردات اجلديــدة )علــ  مســتوى التــذكر يف تصــنيف بلــوم املعــدمل( وأن     كانــت عــن امل 

  كـظ  ـًامل يكأن هذا ماقصدت لطالقـ  .هم(ـَاألسئلة كانت عن استيعاب القصة )عل  مستوى الف

ا بالنسـبة  أ بح الوقـت متـأخرً   .ما يف األمر أنه مل خيطر ببالي أن أقوام  موعة األسئلة ككظ

ولكـن الوقـت    .دقـة أكثـر   الوراء أٌلقدم ألولئك الطلبة يف الصف السـابع تقوميًـ  أن أعود لىل ا ليم

 .ا لك ولطلبتك اين ويف املستقبظليُ متأخًر
 

ختبـار  املخطـ  اختبـار بسـي  كـان ميكـن أن يـؤدما لىل        مثـاالً  (2-رقم )أ يبيمن الشكظ

فر يف اختبـار القـراءة الـذا يبنـ  علـ  فطـ  االختبـار        ايتو .أفضظ بكثري من اختبارا السابق

تـوازن أفضـظ يف ا تـوى وتثيـظ للـتفكري يف مسـتوياته العليـا مل يتضـمنه          (2-)أ رقميف الشكظ 

 .ختبارا السابق يف القراءةا
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ميكــن أن  .ة الــيت سيشــملها التقــويمـّلم الرليسـ أهــداف التعــ علــ  وتـوا العمــود األومل 

ا راجتك لىل و ف  ـاالت ا تـوى   ـًيكون املخط  عل  درجة من البساطة أو التفصيظ تبع

حتتـوا ريور األعمـدة يف أعلـ  اجلـدول بعـض فئـات اجملـال املعـريف يف          .مـماملتعلقة بأهداف التعل

ــدمل   ــوم املعـ ــنيف بلـ ــتفكري     .تصـ ــارات الـ ــر ملهـ ــنيف رخـ ــتعمظ أا تصـ ــين   .ميكنـــك أن تسـ ــ  أنـ الحـ

كــان   .التحليــظ، ووالفهــم ،: التــذّكر ت بلــوم املعرفيــة هــي  اســتعملت ثالثــة فقــ  مــن مســتويا    

أن تتشــكظ لــدا يف املخطــ  أعمــدة فارغــة حتــت   بإمكــاني أن أمشــظ املســتويات الســتة مجيعهــا بــ  

 يبتكر.، وُيقوام، والفئات : ُيطبمق
 

م عنـد كـظ مـن    ـميلهر يف خاليا اجلدول عدد النقاط املخصـ  لكـظ مـن أهـداف التعلـ     

  م خا ة أخرى داخـظ اخلاليـا )علـ  سـبيظ املثـال     ـمميكنك لضافة أهداف تعل .مستويات التفكري

"يـروا   –يف قصـة معيمنـة   –يف اخللية "يستوعب النقاط الرليسية يف القصة /فهم" ميكن لضافة 

ُيفـرتض   .اربكة بدقة" أو "يصف كيف أن اربكـة وشخصـيات القصـة يتبـادالن فكـرة العزلـة"(      

يف عــدد النقــاط الــيت حتــددها لكــظ خليــة أن يعــرب عــن التــوازن يف ا تــوى ومهــارات الــتفكري يف     

 .تعّلم وخطة التدريُفرجات ال

 %(21).   . ُيعرمف مفردات كلمات جديدة.

 %(21).  .  يستعمظ املفردات اجلديدة يف مجظ.

 %(11)22  22  يستوعب النقاط الرليسة يف القصة.

ــية،   ــر يف القصــــة )الشخصــ يــــرب  عنا ــ

اربكة، أو املوقـف( باريـاة الشخصـية أو    

 بنصو  أأخرى.

   

22 

 

22(11)% 

 %(222)12 %(11)22 %(2.).2 %(21). اجملموع
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 ،يتيح لك فط  االختبار أن تصف بالكامظ مكومنات التقويم وجوانب الرتكيز فيه

مقـادير   الدرجـة يف اختبـارا يف القـراءة مثملهـت    . ميكنين القول: لن حت  تتمكن من تفسريه بدقة

وعمـظ روابـ  مـن نصـو       ،واستيعاب القصة ،واستعمال املفردات اجلديدة ،متساوية من املعرفة

 .أخرى لىل القصة
 

ــا         ــرا فيهـ ــاج أن رـ ــيت حتتـ ــع الـ ــ  املواقـ ــرمف علـ ــار التعـ ــات االختبـ ــر لـــك فططـ تيسمـ

أو قالمـــة الختبـــارا األ ـــلي يف القـــراءة   لـــو أنـــين عملـــت جـــدوالً   علـــ  ســـبيظ املثـــال .تعـــديالت

ـــ ) والحلــت أن املعرفــة واســتعمال املفــردات     (،%.1ـة )ســتيعاب بــ %( مــن النقــاط واال .1اســتأثرت بـة

تقوميــك يكــون لجــرايه  أســئلة  التعــديظ يف تــوازن  .أكــون قــد عرفــت أنــين ااجــة لىل التعــديظ   

يف مرحلـــة التخطــي  يقتصـــر التعـــديظ ا تمــظ علـــ  حتريـــك     .أســهظ قبـــظ كتابــة األســـئلة  

ــار     .النقــاط مــن هنــا لىل هنــاك    فــإن مراجعتــه تتطلــب لعــادة      ،بعــد أن تكــون قــد كتبــت االختب

  .كتابته

ــا الـــيت تعـــرب عـــن أهـــداف   ا .ال حاجـــة ألن تـــأل كـــظ اخلاليـــا  مـــأل فقـــ  تلـــك اخلاليـ

بفقــرة اختبـار مــن نقطـة واحــدة   وال حاجـة ألن تتمثــظ كـظٌّ مــن النقـاط يف كــظ خليـة      .مـمالتعلـ 

 عنا ـر  النقاط العشرة املخصصـة للخليـة "يـرب     ،مثال ذلك .فقرة اختيار من متعدد( )مثاًل 

 ،أأخرى" ميكـن أن تكـون علـ  مقالـة تقـو م بعشـر نقـاط        بنصو  أو الشخصية بارياة القصة يف

 .أا رممع من األسئلة بعشر نقاط، مقالتني كظ منهما خبمُ نقاط أو
 

ــظ ك   ــئلة دعـ ــ  األسـ ــئلة اال فطـ ــهلة  تابـــة أسـ ــار عمليـــة سـ ــربك فطـــ    .ختبـ خيـ

ــا أنـــواع األســـئلة علـــ  وجـــه التحديـــد حتتـــاج   فططـــات  تســـاعدك .وكـــم عـــددها ،االختبـــار مـ

علـ    .مـممالءمـة ملخرجـات التعلـ   أكثـر   ا يف ختطي  عمليات تقـويم أخـرى تكـون   ـًاالختبار أحيان

أن أحـذف "ربـ     ،عنـد الـتمعمن يف هـذا املخطـ  الختبـار القـراءة       ،رمبا كنت أختـار  ،سبيظ املثال

ختبــار اهـذا دعلــين أقتصــر علــ    .النصـو " مــن االختبــار وأأعــيمن مكانـه مقالــة  ــفيمة قصــرية   

ألمجعهمـا فيمـا بعـد يف الدرجـة النهاليـة علـ  هـذا اجلـزء مـن           ،مع تعيني املقالـة  ،أقصر وأبس 

  .وحدة القراءة
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يسـتخدمه الـزمالء كآليمـة إلرسـال      .يو ف الربوتوكول بأنه مرّكب ملناقشـة مهنيـة  

يســتفاد مــن  .والسياســات ،واملمارســات ،واســتقبال تغذيــة راجعــة عــن كــظ أنــواع القــرارات املهنيــة  

وعندما ُيطب ـق يف هـذا الكتـاب فـذلك      ،الربوتوكول يف هذا امللحق يف مراجعة تعيينات املعلمني

وكول يف النمو املهـين يف مراجعـة   لقد استعملت هذا الربوت .يعين مراجعة مهمات تقويم األداء

بعــد لحــدى  .تعيينــات لتحديــد الطــرق الــيت تقــوام بهــا )التعيينــات( الــتفكري يف مســتوياته العليــا  

دقيق لتعـيني  !" التحليـظ الـ  املشـاركني : "حنـن ااجـة لعمـظ ذلـك     كان تعليق أحـد   ،اجللسات

و كمـــا يقـــول  .ولســـتعانة باألســـئلة يف كـــظع مـــن خطـــوات الربوتوكـــ ميكـــن أن يـــتم فقـــ  باال

للمناقشـات   (p. 1)"يسـتفاد مـن الربوتوكـوالت كنـوع مـن التمهيـد"       : (Easton, 2009)ليسـتون  

 .املهنية

للرتكيــز علــ  نوعيــة (  Practice Protocol) سـتعمظ املعــايري يف بروتوكــول املمارســات ا

يف مســتوياته مبــا يف ذلــك مهــارات الــتفكري     ،متهــا لتقــويم املعرفــة واملهــارات   لمهمــة األداء ومال

تسـتطيع   ،العليا اليت قصدت تقوميها. لذا استعملت الربوتوكول قبظ تطبيقـك لتقـويم األداء  

وكــذلك لتوثيــق خطــة التــدريُ بأنــك ســتعمظ علــ     ،أن تســتخدم النتــالج ملراجعــة التقــويم 

تســـتطيع أن  ،لذا اســـتعملت الربوتوكـــول بعـــد تطبيـــق تقـــويم األداء  .تهيئـــة طلبتـــك للتقـــويم

( ولتقويم الدرجة الـيت  التاسعةختيارية ات عل  أداء الطلبة )اخلطوة االتقدير درجتستخدمه ل

   .وقق فيها العمظ أغراض تقويم معيار )أو معايري معينة( أو فرجات تعّلم
 

عمـظ ليسـتون    .)العهـد الرتبـوا(   Education Trustترجـع أ ـول هـذا الربوتوكـول لىل     

(Easton, 2009) رخر بإضافة أو تعديظ أجريُت تعدياًل .عل  تعديله وأضاف تقوميا لدقة التعيني 
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لتضــاهي اإلطــار العــام يف بنــاء مهمــات     ،والصــعوبة ،وبنيــة املهمــة ،عــن املســتوى املعــريفأســئلة 

  .عرضها يف هذا الكتاب
 

 

 

 

 

 

(Killion, 2007 )
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From Protocols for Professional Learning (pp. 54–56), by L. B. Easton, Alex¬andria, VA: 
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