משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה

بناء المعرفة
مقدّمة
ي األصيل االستقصاء المشترك
ي للعمل الفكر ّ
يش ّجع اإلطار التربو ّ
حول تمثيالت مختلفة من عالم التعليم من خالل ثالثة معايير :بناء
كراسة العمل
المعرفة ،والبحث العميق والقيمة خارج المدرسة .تقدم ّ
ً
موجزا للمعايير والتمثيالت
ي األصيل وصفحات التدريج شر ًحا
الفكر ّ
صة لتدريج التمثيالت .تهدف هذه الوثيقة إلى تعميق فهم المعايير
الخا ّ
ً
موجزا ،تحليل أمثلة ،ونقاط للتفكر حول تطبيق المعيار
وتتض ّمن شر ًحا
في سيرورات التعليم .

إذًا ما اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺑﻧﺎء المعرفة؟
التدريج

بشكل عا ّم ،يمكن القول ّ
إن بناء المعرفة يحدث عندما يُتوقّع
من الطلبة تنظيم المعرفة ،تفسيرها ،تحليلها أو تقييم معرفة ت ّم
تعلُّمها ،باإلضافة إلى التركيب بين وحدات معلومات مختلفة.
على سبيل المثال ،عندما يُطلب من الطلبة تطبيق مفهوم في
سياق جديد ،أو تحليل عمليّة وتقييم أه ّميّة مراحلها المختلفة -
وليس فقط اإلبالغ عن معرفة ت ّم تعلّمها بالفعل أو استعادتها أو
تكرار العمليّات والتعريفات .تكمن ميزة هذا التعريف في حقيقة
ّ
أن ك ّل من الوظائف المعرفيّة – التنظيم ،التفسير ،التركيب ،
ّ
التحليل وتقييم المعلومات  -تتطلب إنشاء معرفة جديدة تعتمد
على المعرفة التي ت ّم تعلّمها .يت ّم بناء المعرفة دائ ًما في سياق
سؤال أو مشكلة معيّنة ،وبالتالي تصبح التجربة أكثر جدوى
وفعّاليّة.

اﻟﻣؤﺷرات
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ي من المه ّمة هو أن يقوم الطلبة
التوقّع الرئيس ّ
بتنظيم ،تفسير ،تحليل ،تجميع أو تقييم المعلومات
المتعلقة بالمفاهيم ،الموضوعات ،النظريّات أو
ي.
المواضيع في الموضوع التعليم ّ
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هناك توقع معين بأن يقوم الطلبة بتنظيم ،تفسير،
تحليل ،تجميع أو تقييم المعلومات المتعلّقة
بالمفاهيم ،الموضوعات ،النظريّات أو المواضيع
ي.
في الموضوع التعليم ّ

ي بين الوظائف
من المه ّم أن نالحظ أنّه ال يوجد تسلسل هرم ّ
ي منها أفضليّة على غيرها .حتّى إذا
المعرفيّة ،وال يوجد أل ّ
حاولنا تقديم تدريج لمستويات التفكير  -على سبيل المثال،
تفكيرا عالي المستوى،
تصنيف بلوم  -فك ّل بناء معرفة يتطلّب
ً
والمها ّم المعقّدة تتطلّب في معظم األحيان من الطلبة استخدام
بعض المهارات المعرفية .لذلكّ ،
فإن النظر إلى المها ّم من خالل
ي األصيل ،هو فرصة إلقامة
الخطوط العريضة للعمل الفكر ّ
روابط بين المهارات المختلفة؛ على سبيل المثال ،إجراء تحليل
مع ّمق هو شرط إلتاحة التركيب في مرحلة الحقة ،أو أنه اقتراح
لتنظيم المعلومات بطريقة تتيح دقّة في التفسير.

وال يقومون باسترجاع المعلومات ،أو تطبيق
الحقائق والتعريفات والسيرورات التي تعلّموها
متكرر فقط.
في الماضي بشكل
ّ

1

ي توقع
هناك القليل من التوقع  -أو ال يوجد أ ّ
على اإلطالق  -بأن يقوم الطلبة بتنظيم ،تفسير،
تحليل ،تجميع أو تقييم المعلومات المتعلّقة
بالمفاهيم ،الموضوعات ،النظريّات أو المواضيع
ي.
في الموضوع التعليم ّ
التوقع الرئيسي هو أن يستخدم الطلبة أو يستعيدون
المعلومات أو الفهم المكتسب مسبقًا.

ال يتطلّب بناء المعرفة أن تكون المه ّمة طويلة أو متعدّدة البنود.
حتّى السؤال البسيط يمكن أن يمنح الطلبة فرصة للتفكير بعمق
صرات ها ّمة.
وإنتاج رؤى وتب ّ

إلعداد الطلبة للتحديات التي سيواجهونها في المستقبل ،يجب أن
التدرب على مجموعة من المهارات المعرفيّة المعقّدة
نوفّر لهم
ّ
التي تعكس هذه التحدّيات .عادة ما يتم دمج هذه المهارات على
ي للعديد من
أنّها "تفكير عالي المستوى" ،وهي هدف رئيس ّ
المعلّمين ،لكن للمفهوم تعريفات مختلفة ،وال يوجد إجماع حول
كيفيّة تطبيق هذا التفكير .يوفّر معيار بناء المعرفة في سياق
ي األصيل تعريفًا عمليًّا مناسبًا للمعلّمين من
تأ ّمل العمل الفكر ّ
صصات والذين يعلمون طلبة في مختلف الصفوف.
مختلف التخ ّ
يمكن اعتبار بناء المعرفة إنتاج معرفة جديدة .هذا ال يعني
بالضرورة معرفة جديدة في العالم  -على الرغم من أنّها قد
تكون في بعض الحاالت  -ولكن كمعرفة جديدة بالنسبة إلى
الطالب .إذا ُ
طلب من الطالب إثبات صيغة في الهندسة ،من دون
أن يتعلّم سابقًا الدليل ،فعلى الرغم من ّ
أن الصيغة معروفة وت ّمت
صياغة إثباتها في الماضيّ ،إل ّ
أن ح ّل الطالب هو معرفة جديدة
له .بمعنى أو بآخر ،إثبات الطالب أصيل  -ليس ألنّه أصيل في
العالم ،بل ّ
ألن الطالب هو مصدره.

لماذا التركيز على بناء المعرفة؟
يساهم بناء المعرفة في التعليم من عدّة جوانبّ :أو ًل ،عندما
يُطلب من الطلبة فهم المعرفة ،عليهم العودة إلى األساس
ي والبحث فيه ،وبالتالي يساعد بناء المعرفة في فهم
المعرف ّ
ّ
المادّة التي تت ّم دراستها بشكل أفضل .ثانيًا ،عندما يُتوقع من
الطلبة إنتاج معرفة جديدة ،يصبحون مصدرا للمعرفة بدال من
مستهلكين لها  .هذا شيء يحترم الطلبة  ،وبالتأكيد أكثر من ذلك:
يمكن للتالميذ التعبير عن أنفسهم ،ومن المتوقّع أن يشاركوا
بنشاط كبير في عمليّة التعلّم .ثالثًا ،تهدف المدارس إلى إعداد
الطلبة لعالم متغيّر باستمرار .إن التأكيد على مهارات التفكير
عالية المستوى سيضمن أن يكون الطلبة أكثر قدرة على مواجهة
التحدّيات التي يواجهونها.
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كيف يمكن تطبيق معيار "بناء المعرفة"؟

ننعم النظر في مثال آخر:

للصف العاشر
مثال على مه ّمة معلّمين :تاريخ
ّ

للصف الثامن
مثال على مه ّمة معلّم :جغرافيا
ّ

ي طريقة يمكن أن ننسب
أجيبوا عن السؤال التالي :بأ ّ
للثورة الفرنسيّة إلى صعود القوميّة في أوروبّا في القرن
التاسع عشر؟ احرصوا على إسناد إجابتكم إلى المواد التي
تت ّم دراستها.

التعليمات :عليكم إعداد نشرة ترويجيّة من اﺧﺗﯾﺎرﻛم.
احرصوا على تضمين النشرة البنود التالية:
منظرا
•صفحة غالف ملونة تصف عالمة مميزة أو
ً
طبيعيًّا يميّز المكان الذي ستسافرون إليه
• خريطة ملونة للمكان
•قائمة تض ّم أربع حقائق مثيرة لالهتمام
•خمسة أنشطة مثيرة لالهتمام يمكن للمسافرين التمتع بها
• قائمة المعدات المطلوبة
•صفحة اختياريّة لعرض أفكاركم.
ي
ي جمال ّ
يجب أن تشتمل النتيجة النهائيّة على كتيّب تسويق ّ
يقرر إلى أين سيذهب
ي شخص متردّد ّ
من شأنه أن يجعل أ ّ
أن يختار المكان الذي اقترحتموه .بالنجاح!

ي:
أسئلة لالستيضاح الذات ّ
•ما الذي يُطلب من التلميذ لإلجابة عن السؤال؟
•ماهي المعرفة المسبقة التي تتطلّبها المه ّمة؟
•ما المهارات الالزمة إلنجازها؟
ي مدًى تتطلّب المه ّمة بناء المعرفة؟
•إلى أ ّ
•هل اإلجابة عن السؤال هي معرفة "جديدة" أو
"أصليّة"؟
•ﻛﯾف ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟطﺎﻟب ﺳﯾﻔﺳر اﻟﻣﻼﺣظﺔ "ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺛﯾرة
ﻟﻼھﺗﻣﺎم"؟

ي:
أسئلة لالستيضاح الذات ّ
•ما الذي يُطلب من التلميذ لإلجابة عن السؤال؟
•ماهي المعرفة المسبقة التي تتطلّبها المه ّمة؟
•ما المهارات الالزمة إلنجازها؟
ي مدًى تتطلّب المه ّمة بناء المعرفة؟
•إلى أ ّ
•هل اإلجابة عن السؤال هي معرفة "جديدة" أو
"أصليّة"؟

لتقديم إجابة جيّدة عن هذا السؤال ،يحتاج الطلبة إلى إعادة ترتيب
معرفتهم عن الثورة الفرنسيّة وظهور القوميّة في أوروبّا ،وتقديم
ي في هذا السياق  -للصلة بين االثنين .التفسير
تفسير  -سبب ّ
ّ
ي الجيّد يتطلب تحليل ك ّل حدث .لدينا إذًا مثال بسيط
السبب ّ
منوعة من المهارات المعرفيّة العليا .
وموجز على مجموعة ّ

للوهلة األولى ،يبدو ّ
أن هذه المه ّمة غنيّة جدًّاّ :أو ًل ،إنها تتض ّمن
تطرقًا واسعًا ،من جوانب مختلفة ،في الواقع إلى عمل وحيد –
ّ
ي،
الخروج في رحلة .ثانيًا ،تتيح حي ًّزا ً
كبيرا لعالم الطالب الداخل ّ
وذلك بالسماح له باختيار محور العمل ،وكذلك بمخاطبتها
أفكاره .ثالثًا ،تقوم بتطوير مهارات العثور على المعلومات
عبر اإلنترنت ،جمعها وتقييمها :يُطلب من الطلبة البحث عن
المعلومات عبر اإلنترنت ،العثور على الصور ذات الصلة
والقراءة عن وجهة الرحلة لتحديد الحقائق التي يرون أنها ذات
أه ّميّة .رابعًا ،واألهم من ذلك كلّه ،هي قدرة الطالب على التعبير
عن مهاراته اإلبداعيّة في هذا العمل -من خالل اختيار الصور،
صة من خالل تصميم الكتيّب بأكمله بمضامينه وألوانه
وخا ّ
ّ
نظرا
واختيار عناصره المختلفة .يمكننا أن نضيف إلى ذلك أنه ً
ّ
يضطر
ألن المه ّمة تتطلّب العديد من البنود ،فمن المحتمل أن
ّ
ّ
ّ
الطلبة إلى تخطيط عملهم حتى يتمكنوا من إرسال المنشور في
الوقت المحدّد.

نالحظ أنّه من أجل اإلجابة بشكل كافٍ عن السؤال ،من
ي معرفة مميّزات الثورة الفرنسيّة وماهية القوميّة.
الضرور ّ
في غياب المعرفة ،من المستحيل الوصول إلى المه ّمة األكثر
تعقيدًا على اإلطالق .من المه ّم أن نتذ ّكر ّ
إن فحص تم ّكن الطلبة
ومعرفتهم في المضمون الطلبة ال يجب أن يكون على حساب
مهارات التفكير العليا  ،بل على العكس من ذلك ،تفترض
مهارات التفكير العليا معرفة الطلبة السابقة.
علينا االنتباه إلى أنّه في سياق آخر ،ال يتطلّب السؤال نفسه
ي بناء للمعرفة :إذا كان الطلبة قد درسوا
بصياغته الناجحة أ ّ
الصف (بل ربّما صاغوا
وناقشوا العالقة بين الحدثين في
ّ
ّ
إجابات عن ذلك) ،في هذه الحالة فإن السؤال يتطلب من الطلبة
استرجاع المعرفة التي تعلّموها بالفعلً ،
بدل من إنشاء روابط
جديدة بأنفسهم.

على الرغم من ذلك ،وعلى الرغم من القيمة الجماليّة الكبيرة
التي يمكن أن تتمتع بها هذه المه ّمةّ ،إل أنّها ال تحت ّل مرتبة
عالية بالفعل في مستوى بناء المعرفة .الجزء األكبر من العمل
المطلوب من الطلبة هو نسخ المعلومات التي وجدوها عبر
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اإلنترنت والتصميم الجمالي .يمكن للتلميذ الحاصل على درجة
أساسيّة من المعرفة التكنولوجيّة كتابة وظيفة ناجحة للغاية من
حيث محتواها وتصميمها .نشدّد على أنّه :ليست صلة العمل بما
الصف هو مفتاح بناء المعرفة ،لكن المفتاح هو
تم تعلّمه في
ّ
ضرورة تطبيق سلسلة من المهارات المعرفيّة التي تعتمد على
ي متطلّبات
المعرفة السابقة إلنتاج معرفة جديدة .في غياب أ ّ
ّ
من الطلبة إلنتاج معرفة جديدة أو لشرح المعرفة التي تعلموها
عن المكان الذي اختاروا النشر عنهّ ،
فإن القيمة الفكريّة للعمل
فيما يتعلّق بالموضوع الذي يت ّم تعلّمه منخفضة .في هذا العمل،
تأتي الجماليّة على حساب التع ّمق .يمكنك التفكير في بعض
االقتراحات لتحسين وتعزيز بناء المعرفة في المه ّمة:
•أسئلة مثل" :ما الذي يجعل الموقع الذي اخترته موقعًا يستحق
الزيارة؟" أو "ما الذي يميّز الموقع الذي اخترتموه؟" تُلزم
الطلبة بتقييم الحقائق التي تعلّموها عن الموقع ،وليس فقط
اقتباسها.

•أسئلة مثل" :ما هي المصائد السياحية التي يجب الحذر منها
خالل الرحلة؟ لماذا؟" أو "ما الذي يمكن التخلّي عنه خالل
زيارة المكان؟" ستُلزم الطلبة بفحص الحقائق ،الحكم ،الحسم
بالنسبة إلى النشاطات المختلفة وتحديد أولويّات بالنسبة إليها.
في المهمة كما تم تقديمها ،يمكن للتالميذ كتابة خمسة أنشطة
عن موقع الرحلة ،من دون أي تفكير فيها ،وإتمام المه ّمة
ضا.
بنجاح أي ً
•إلى جانب الخريطة ،اطلبوا من الطلبة تخطيط مسار
الرحلة في المكان .سيتطلّب ذلك منهم تركيب أنواع مختلفة
ي ،اللياقة البدنيّة
من المعلومات – اإلثارة ،القرب الجغراف ّ
ي.
المطلوبة من المسافرين والمزيد  -لوضع مسار رحلة مثال ّ
•اطلبوا من الطلبة أن يكتبوا "قائمة المعدّات المطلوبة" وفقًا
"لألنشطة الموصى بها" ،بحيث سيُطلب منهم الربط بين
االثنين.
•ننتبه إلى ّ
أن هذه النصائح – وأخرى غيرها محتملة ال ترد
ي ،ولكن تزيد من
هنا -ال تغيّر العمل أو تضعف هدفها ّ
األول ّ
ّ
اإلمكانيّات الكامنة في المهمة من حيث مستوى المتطلبات
الفكريّة للتالميذ.

أمثلة
للتسهيل عليكم ،إليكم بعض األمثلة على أنواع مختلفة
من المها ّم التي تتطلّب بناء المعرفة من مختلف مجاالت
المعرفة:
•العثور على معلومات جديدة حول الموضوع الذي تتم دراسته
ّ
مخطط إلى جانب المعرفة السابقة.
وتنظيمها في قائمة أو
الصف ،يتعيّن
مثال :بعد أن قارن الطلبة الهجرة األولى بالثانية في
ّ
على الطلبة استخراج معلومات عن الهجرات األخرى وإضافتها
إلى جدول المقارنة.
ّ
• ُ
يعرفها المعلم.
طلب من الطلبة تعريف مفاهيم  ،كتلك التي لم ّ
ُ
صة األدب ،طلب من الطلبة اإلجابة
مثال :كافتتاحيّة لموضوع في ح ّ
عن السؤال "من هو البطل؟"
• ُ
طلب من الطلبة تقديم طرق مختلفة لدعم استنتاج مماثل.
مثال :بعد إثبات نظريّة فيثاغورس ،يتعيّن على الطلبة العثور على
ي.
دليل إضاف ّ
•المناظرة بين تصورات الطلبة ومنحهم فرصة لإلقناع (بقدر ما
يعتمد النقاش على الحقائق والتعليالت).

لمزيد من القراءة واال ّ
طالع:

مثال :على الطلبة إبداء آرائهم بشأن األسئلة االجتماعيّة األساسيّة.
•الربط بين المفاهيم ،وفهم العالقات بينها.
حريّة التعبير ضروريّة لوجود الديمقراطيّة؟
ي طريقة تعتبر ّ
مثال :بأ ّ
ّ
•نقل المعرفة بين وسائل اتصال مختلفة.
مثال :على الطلبة تقديم وصف بياني (مع شرح) للمفاهيم النظريّة.
•يُطلب من الطلبة تصميم تجربة إلثبات االستنتاج.
مثال :على الطلبة تصميم تجربة لمعرفة متى يجب زرع بذور
البندورة.
•صياغة معايير لمقارنة بين أفكار أو نصوص.
مثال :بعد تعلّم قصيدتي حبّ  ،يتعيّن على الطلبة المقارنة بينهما
واستخدام المفاهيم من مجال األدب .يتم وضع معايير المقارنة من
قبل الطلبة أنفسهم.
نص لم يت ّم تعلّمه ،وفقًا للمعايير والمفاهيم من
•تفسير أو تحليل
ّ
المجال.
ّ
صة.
الخا
بكلماتهم
دة
ق
مع
فكرة
أو
نص
•صياغة ّ
ّ
ً
مثال :يُطلب من الطلبة كتابة قصيدة بأنفسهم وفقا لمميّزات "شعر
العصور الوسطى".

ّ
لمخططي المناهج التعليميّة ،السكرتاريّة التربوية في وزارة التربية والتعليم.
•استراتيجيات التفكير العليا ،وثيقة توجيهية
ُ
ي؟ مقال للدكتورة تامي يحيئلي ،نشر في "صدى التربية" (مقتبس من موقع "أڤني روشاه")
•كيف ننفّذ التعلّم البنائ ّ
•بناء المعرفة مع أمثلة تطبيقية (باللغة اإلنجليزيّة) ،من .Washoe County School District :نيڤادا
•الفهم المتعمد :تخطيط الدروس الغنيّة بالفهم .ويغنس وماكتاي (ترجمة برانكو ڤايس)  -أجزاء من الكتاب

نقاط للتفكر في بناء المعرفة

•ال يؤدّي تحسين المهارات بالضرورة إلى بناء المعرفة :في
بعض األحيان ،تتطلّب المها ّم من الطلبة استخدام مهارات
مختلفة  -على سبيل المثال ،تحديد مصادر معلومات على
اإلنترنت والتركيب بينها -ولكن في بعض الحاالت ،ال يؤدّي
تحسين المهارات إلى إضافة بُعد فكري ذي صلة إلى المه ّمة.
في هذه الحالة ،تكون المهارة أداة للنجاح في المه ّمة .فقط
في الحاالت التي يكون فيها الهدف هو المهارة  -مثل العثور
ي
على مصادر معلومات كجزء من إكساب ّ
التنور التكنولوج ّ
 -فأنّها قد توفّر للتالميذ فرصة لبناء المعرفة.

•فهم السياق ضروري لتقييم تدريج بناء المعرفة :من دون
فهم السياق ،ال يمكننا أن نتأ ّكد من ّ
أن بناء المعرفة مطلوب
بالفعل .يمكن أن تشير األسئلة أو المها ّم التي تبدو معقّدة إلى
شيء ت ّمت مناقشته بالفعل ،وبالتالي ال تتطلّب سوى ذاكرة أو
ي األصيل ،هذا
مراجعة ما ت ّم تعلّمه .في سياق العمل الفكر ّ
يسلط الضوء على أه ّميّة استجواب المعلّمة عن المه ّمة التي
تقدّمها ،حتى قبل التدريج نفسه.
•يجب أن يعتمد بناء المعرفة على المعرفة السابقة :يجب
التمييز بين اكتساب المعرفة وبنائها .يمكن للتالميذ اكتساب
المعرفة بشكل مستق ّل  -على سبيل المثال ،من خالل
العثور على مصادر المعلومات على اإلنترنت  -ولكن هذه
يطور
االستقالليّة ،بالرغم من أنها قد تكون من النوع الذي ّ
المهارات لدى الطالب  ،إال أنها ال تُعتبر بناء معرفة .يُنفّذ
بناء المعرفة على المعرفة الموجودة بالفعل لدى الطالب ،
بغض النظر عن كيفية اكتساب المعرفة .وبالتالي ،كشرط
ّ
لبناء المعرفة بالمهمة ،يجب تضمين إشارة  -صريحة أو
ضمنيّة  -إلى األساس المعرفي ذي الصلة ،سواء ت ّم الحصول
عليها مسبقًا كجزء من الدرس أو ّ
أن الطالب قد جمع هذه
المعرفة وصاغها في المه ّمة نفسها.

بعض األسئلة حول تدريج المهام على معيار
بناء المعرفة
•هل تُضعف المه ّمة المشتركة بناء المعرفة؟
ي والتفكير المشترك أداة
ال .يمكن أن يكون العمل الجماع ّ
ناجحة لفهم المعرفة .ومع ذلك ،يجب أن يكون العمل التعاوني
مصحوبًا بوسيلة لضمان ّ
أن ك ّل تلميذ يتمتّع بالفعل بالخبرة في
بناء المعرفة ،حيث قد يختار الطلبة عدم بذل الجهد واالعتماد
ي لتدريج المه ّمة
على أقرانهم .وجود مثل هذه الوسائل ضرور ّ
تدري ًجا عاليًا.
•هل يتطلب السؤال الذي يحتاج إلى إجابة بديهية بناء
المعرفة؟

•ال يتطلب تعميق الجمالية بناء المعرفة :يمكن أن يكون
للمها ّم التعليميّة رؤية جماليّة كبيرة في الحيّز :بناء النماذج،
إعداد الملصقات والنشرات ،إعداد العروض التقديمية
وغيرها .يُنظر أحيانًا إلى التقييم البديل المتعارف عليه كجزء
من اإلصالح التربوي "التعلّم ذو المعنى" باعتباره فرصة
لتشجيع عمل الطلبة "المبدعين" ،مما يم ّكن كل تلميذ من
إظهار مهارات ال يتم التعبير عتها بالضرورة في المها ّم
المدرسيّة الروتينيّة .في كثير من الحاالت ،يعتبر المعرض
أو أمسية العروض المصاحبة لهذه األعمال ذروة عرض
النشاطات التعليميّة في المدرسة .تجدر اإلشارة إلى ّ
أن النتاج
ي هو نتاج
ي الذي ال يعكس تعميق المحتوى األكاديم ّ
الجمال ّ
ناقص .ال يجب أن يكون اإلبداع على حساب الفهم العميق
اأو بالعكس  ،ومن المه ّم التأ ّكد من ّ
أن المه ّمة اإلبداعية تعبر
عن التم ّكن من المعرفة المكتسبة وعدم االكتفاء بذلك  ،بل أن
ي المتوفّر لدى
المهمة تتضمن أي ً
ضا ً
قدرا من المحتوى األصل ّ
الطالب الذي يعتمد على هذه المعرفة.

يبدو كذلك .إذا ُ
طلب من الطالب التعبير عن رأي بشأن مسألة
معيّنة ،وكان واض ًحا من صياغة السؤال أو القضية نفسها ما
الذي يتوقّعه المعلّمّ ،
ي ال يُطلب منه التوقّف
فإن الطالب العاد ّ
ي .هذه المه ّمة
والتفكير في السؤال بعمق وصياغة استنتاج حقيق ّ
ال يمكن أن تحصل على تدريج عا ٍل في بناء المعرفة.
ي؟
•هل نتاج بناء المعرفة بالضرورة شخص ّ
ي ليس بالضرورة فرصة جيدة لبناء المعرفة،
ال .الرأي الشخص ّ
وقد تكون المه ّمة التي تتطلب إجابة واحدة فرصة ل بناء المعرفة.
يمس ببناء المعرفة؟
•هل تعدّد األسئلة أو سؤال متعدّد البنود
ّ
يعتمد على نوع البنود .إذا كانت البنود تؤدّي إلى عمليّة التفكير
تمس بفرصة الطلبة للتفكير
المتوقّعة من الطلبة  ،فإنها في الواقع ّ
بأنفسهم .إذا كانت البنود تساعد فقط في تقديم التوجيه العا ّم،
ضا.
فليس فقط أنّها ال
تمس ببناء المعرفة ،بل قد تدعمه أي ً
ّ
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