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اخرج وتع ّلم

هيا اخرج وتع ّلم :طرح األسئلة يف املحادثة الص ّفـ ّية

عدد الصفوف5:

زمن املكوث 10 :دقائق يف ّ
كل ّ
صف
ُق ْم بتحضري :خلف ّية
تقع األسئلة يف قلب التع ُّلم والبحث البرشيّ  :منها ما يثري عالمات استفهام حول املعرفة القامئة ويستوجب العثور عىل إجابات جديدة؛
للتوصل إىل فهم أفضل يك يصبح باإلمكان العثور عىل إجاباتها؛ ومنها ما ال ميكننا أن نعرف مسب ًقا
ومنها ما يستوجب إجراء البحوث
ّ
ات مختلفة؛
الجواب عنها ،وليس من غري املعقول أن نفرتض وجود أكرث من إجابة واحدة عنها؛ ومنها ما يستثري التفكري والحسم بني اعتبار ٍ
ّ
الصف أه ّمـ ّية كبرية (عىل ما يف األمر من صعوبة) .املحادثة الص ّفـ ّية ُتدار بغالب ّيتها من خالل
وأخرى من النوع الذي يحمل وجودُه يف
ُ
ِّ
اك التالميذ فيها (أي
الحصة ابتغاء امليض قدُ ًما بأهدافها ،وإرش ِ
طرح األسئلة ،و ُتظهر األبحاث ّأن املد ّرسني يطرحون عرشات األسئلة خالل ّ
وتقييم مدى فهمهم لألمورّ .مثة أنواع من األسئلة تدعم عمل ّية التع ّلم ومتنحها دفعة كبرية نحو األمام ،و ّمثة أنواع ال تدعم
الحصة)
يف ّ
ِ
عمل ّية التع ّلم ،حتّى لو ساهمت يف خلق محادثة يقظة يف ّ
الحصة ال تش ّكل ضامنة لجودة املحادثة أو لجودة
الصف .مشاركة التالميذ يف ّ
ّ
األفكار التي تقف من ورائها؛ ولذا ّمثة أه ّمـ ّية فائقة يف تأ ُّمل ومراجعة أنواع األسئلة التي يجري طرحها يف الصف ،وفحص كم االسئلة
التي تعزّز التعلم .

كيف ميكنكم طرح أسئلة ج ّيدة؟
1.1اطرحوا سؤاالً
الحصة .عىل هذا النحو سيقف السؤال يف مركز عمل ّية التع ّلم ويتم ّكن التالميذ من
رصيحا يف بداية ّ
ً
ّ
معرفة ما هو السؤال املركزي الذي يشكل محو ًرا للدرس.
2.2عىل هذه األسئلة أن تطال فكر املجال الذي تقومون بتدريسه أو األفكار التي تريدون أن يفهمها التالميذ .األسئلة
األخرى التي ُتطرح خالل الدرس تُشتقّ –يف املعتاد -من األسئلة املركز ّية.
3.3أَ ِعدّوا أسئلة تدفع التالميذ إىل التحدّث باستفاضة وثراء :أن يرسدوا؛ وأن يرشحوا؛ وأن يرشدوا؛ وأن يح ّللوا املشكالت
يتقصوا أفكا ًرا ويق ّيموها؛ وأن ُي ْجروا ً
نقاشا؛ وأن يتجادلوا وأن يس ّوغوا
ويقدّموا الحلول؛ وأن يخ ّمنوا ويتخ ّيلوا؛ وأن َّ
وي ّربروا؛ وأن ُي ْجروا مفاوضات.
شج ّعوا التالميذ عىل طرح األسئلة .يف اللحظات التع ّلمية املالمئة ،اطلبوا من التالميذ طرح أكرب عدد من األسئلة حول
ِ 4.4
املوضوع املتدا َول :أسئلة حول الفحوى ،وأسئلة حول السريورة ،وما إىل ذلك.
5.5اطرحوا أحيا ًنا أسئلة ال تعرفون اإلجابة عنها .حا ِولوا فحص إمكان ّية اكتشاف اإلجابات مع التالميذ ال َق ْبلهم.
6.6اطرحوا أسئلة قد تتوافر لها إجابات عدّة .من شأن أسئلة من هذا النوع أن تستجلب العديد من األصوات يف ّ
الصف،
وأن تثري ً
نقاشا حول االدّعاءات املطروحة.
7.7استخدموا إجابات الطالب َمصد ًرا للمعلومة واملعرفة .جواب التلميذ يشري إىل درجة فهمه يف املوضوع .ميكن لسؤالكم
التايل أن يرتكز إىل تحليلكم للسبب الذي دفع هذا التلميذ إىل طرح هذه اإلجابة دون سواها.
بج ّد ّية مع إجابات التالميذ ،واشملوا إجاباتهم يف األسئلة
8.8اطرحوا أسئلة تستكمل األمور التي قالها التالميذ .تعاملوا ِ
التالية التي ترغبون يف طرحها.
لقامئة أنواع األسئلة وأمثلة
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اخرج وتع ّلم

اخرج
ْ
تجدُ يف الصفحة التالية استامرة توثيق للتع ّلم حول موضوع طرح األسئلة يف املحادثة الص ّفـ ّية .ك ّلام صادفت إحدى عالمات الطريق،
ّ
الصف الواحد) .ستساعد أمثلة عىل عالمات الطريق يف عمل ّية التع ّلم
ضع إشارة √ يف املوضع املالئم (ميكن وضعها أكرث من م ّرة يف
املشرتك .يف نهاية الجولة التعلم ّية ،اكتب يف املوضع املالئم يف االستامرة عدد امل ّرات التي رأيت فيها عالمات طريق يف ُم ْج َمل الصفوف.

وتع ّلم
استعن باألسئلة املعروضة الح ًقا بغية التع ّلم من البيانات التي جرى تجميعها .استدع مبزيد من أفراد الطاقم للنقاش ،بحسب الحاجة.
•ما هي امل ّيزات األكرث شيوعًا من بني تلك التي وجدتها؟
•ما هي امل ّيزات التي مل تجدها أو وجدتها يف م ّرات قليلة؟
•يف أيّ من مجاالت املعرفة تكرث هذه امل ّيزات؟
•ما هي عمل ّيات التع ّلم التي ترغب يف طرحها عىل الطاقم؟ عىل من سيقع اختيارك لقيادتها؟

أسئلة إضاف ّية للتع ّلم

ه ّيا اخرج وتع ّلم  -توثيق | التاريخ:

الصفوف:

أسئلة داعمة للتع ّلم يف املحادثة الص ّفـ ّية
"أفضل خصال اإلنسان :أن
عالمات طريق
سؤال مفتوح له عدد من اإلجابات املحتملة
سؤال أصيل( جذري) من املحت َمل ّأن املد ّرس ال يعرف اإلجابة عنه
موجه لتعميق فهم املتع ّلم
سؤال ّ
سؤال يش ّكك بفرض ّيات أساس ّية ،وبقناعات املتع ّلمني بحقائق مع ّينة
سؤال يحمل يف ط ّياته تو ّت ًرا أو خال ًفا يف وجهات النظر
سؤال يتناول القضايا واألفكار املركز ّية ملجال املعرفة املطروح
سؤال تتط ّلب اإلجابة عنه من املتع ّلم وقتًا طوي ًال وجهدًا فعل ًّيا
سؤال تفكري فوق معريف ويشمل تفك ًريا حول مسارات التع ّلم وفحصها



يطرح األسئلة"  -الحاخام شلومو إبن غابريول

أمثلة ومالحظات

املجموع يّ ّ
الكل

