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 تقييم الطالقة في الحقائق األساسية
 

Assessing Basic Fact Fluency 
 

  Gina Kling and Jennifer M. Bay-Williams :بقلم

–Teaching Children Mathematics, Vol. 20, No. 8, April 2014, pp. 488 :نشر في
497 

 كميل ظاهر :ترجمة

 

 مجموعةحاول استخدام  والقيود؟ األمور المقلقة من اعدد  تعرض  التي الموقوتة االمتحاناتسئمت من  هل

 وبشكل بدقةالحقائق في  األطفال طالقة قياس للمعلمين تتيح التي العينات هذه من البديلة التقييمات من متنوعة

  .مناسب

 

وهم  الطفاأل ومراقبة االستماع تقييمك خطةهل تشمل . قراءةال في طالقةال م بهاية التي تقي  كيفالفي  رفك  

في القراءة  التالميذه عن طالقة تعلم كيمكن ما تخيل ،اآلن ؟المقروء فهمطرح أسئلة حول  عن فضال   ،يقرؤون

 تقييمك؟تتغير ثقتك في  أن يمكن كيف الموقوتة. االمتحاناتسوى  تستخدم ال كنت إذا

 -والتسجيل في اليوميات  داءاأل مهام المقابالت،، المالحظات ذلك في بما -التشكيلية  التقييماتأصبحت  دلق

 لتقييم مختلفة طرق استخدام من خالل نا نحصلبأنقرار اإل مع الدراسية، صفوفال من العديد في شائعة ممارسة

 هذه استخدام يتم ثم. الخاطئة هممفاهيمو ،عرفونهي ال ما يعرفونه،على صورة أكثر شمولية ودقة لما  األطفال

 من أخرىمجاالت  في االتجاه هذا على الرغم من( . William, 2011) ذلكل وفقا التدريس لتصميم البيانات

لحقائق الرياضيات  السائد المقياستشكل  المهارة الموقوتة والمرتكزة على التقييم ملياتال تزال ع التعليم،

 المقالة، هذه في .ساسيةالطالقة في الحقائق األ لتقييمالقيمة  فرصال من العديد فقدان يتم لذلك، ونتيجة. األساسية

ف الطالقة،  ساسيةالطالقة في الحقائق األ تقييمل الطرق من متنوعة مجموعة سنطرح على نحو تشكيلي. سنعر 

التي تم اختبارها في  األفكار من مجموعةب مشاركةال ثم ومن ،الموقوت متحاناالب المتعلقة القضايا بعض نثير

 الحقائق بشكل موثوق.الطالقة في  تقييمالصف ل
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 الطالقة تعريف

 األساسيةائق الحق في طالقةالو( عام بشكل) اإلجرائية لطالقةا لما تعنيه التفسيرات من متنوعة مجموعةثمة 

 هذهتعنيه  لما موحدة رؤية والتقارير البحوثو الحديثة المعايير توفر الحظ، لحسن. (التحديد وجه على)

 CCSSM – Common Core" )للرياضيات ركةالمشت األساسية الدولة معايير"ال صفوت. مصطلحاتال

State Standards for Mathematics) بمرونة اإلجراءات تنفيذ في مهارةال" بأنها اإلجرائية الطالقة 

 Baroodyشكل مماثل، يصف على نحو و(. 6 ص ،CCSSI 2010" )صحيح وبشكل وكفاءة، ودقة

. و واحدال العدد حساب مهاراتل مرنالو صحيحال فعال،ال التطبيق" بأنها األساسيةالحقائق  الطالقة في (2006)

 في سنواتتم وصفه على مدى  ما اتالتعريف هذه تعكس(. 22 ص")في الرياضيات الكفاءة من اأساسي   اجانب  . . 

 توقعات وكذلك( NCTM ,2001 NRC 2000, 2006 المثال، سبيل على) معاييروثائق الو البحث

CCSSM (1 الجدول انظر) األساسية الحقائقلق بفيما يتع الصف مستوى على. 
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تقدم رؤيا موحدة لما تعنيه  –وكذلك المعايير الحالية، دراسات وتقارير  –مستندات رياضية سابقة  1 الجدول

 الطالقة اإلجرائية.

 التي تتناول الطالقة والتمكن من الحقائق األساسية )تمت إضافة الخط المائل( CCSSMمعايير 

 زاميةالحضانة اإلل

K.OA.A.5 

 .5الجمع والطرح بطالقة حتى 

 الصف األول

1.OA.C.6 

 استخدام .10حتى  والطرح جمعفي ال طالقةإظهار ال ،20 حتى وطرح جمع

؛ االستكمال إلى مثل استراتيجيات  استخدام ؛10وصوال  إلى  عددتفكيك ال ؛10 العد 

ل أو معروفة ها أسهنتاج حواصل جمع متساوية لكنإو والطرح؛ الجمع بين العالقة

 أكثر.

 الصف الثاني

2.OA.B.2 

 الرجوع يرجى) عقلية استراتيجيات باستخدام 20حتى  طرحالو جمعال في طالقةال

حواصل جمع  جميعل ذاكرةالمعرفة من ال ،2 الصف نهاية بحلول(. OA.6.1 إلى

 .واحد رقم منعددين 

 الصف الثالث

3.OA.C.7 

 بين العالقة مثل استراتيجيات باستخدام، 100والقسمة حتى  في الضرب طالقةال

يمكن المعرفة  ،40=  5×  8من معرفة أن  المثال، سبيل على) والقسمة الضرب

 الذاكرةالمعرفة من  ،3 الصف نهاية بحلول. العمليات خصائص أو( 8=  40/5أن 

 .واحد رقم من نتائج ضرب عددين جميع

 ضربال أو) طرحالوي الطالقة في الجمع ه ىاألول ؛تينيسرئي ينتعبار مستخدت CCSSM توقعات أن الحظ

في  الطالقة لتقييملعددين من رقم واحد. ( النتائج) الحواصل جميعل الذاكرة من معرفةالة هي والثاني ،(قسمةالو

 ةالمهار ،مناسبة ستراتيجيةاستخدام إ المرونة،) األربعة الطالقة مبادئيجب التطرق إلى كافة  األساسية، الحقائق

. الذاكرة من التالميذ هاعرفي التيحول الحقائق  بيانات التقييمات توفر أن يجب ذلك، إلى باإلضافة. (والدقة

 تها في ذلك؟فعاليما مدى  ولكن البيانات، هذه مثلالموقوتة لتوفير  االمتحاناتعادة ما يتم استخدام و
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 الرياضياتاالمتحانات الموقوتة في  ومخاطر قيود

 حتى أو ستراتيجياتالل استخدامهم في التالميذ نةومر مدىل الفهم بالنسبةالقليل من  الموقوتة ناتاالمتحاتقدم 

ا بشكل سلبي  والدقة الكفاءة ه يمكن أن تتأثرأن إلى الدالئل وتشير. التلميذ هايختار التي ةستراتيجياإل  منعملي 

 سلبية عالقة وجود األول الصف من ذتلمي 300 يقرب ما أجريت على دراسة وجدتالموقوت. وقد  متحاناال

 أظهرو(. Henry and Brown, 2008)باألعداد  حس  الحقائق وال استرجاعالموقوت وبين  االمتحان بين

 ما أظهرهم الذاكرة من الحقائق معرفة نحو ا أقلتقدم   ةالموقوت االمتحانات لكثير منل تعرضوا الذين األطفال

ا،  الموقوتة. االمتحانات من العددلم يتعرضوا إلى نفس  الذين همؤنظرا  أن على متزايدة أدلة تشيروعملي 

 ,Boaler 2012, Henry and Brown 2008) التالميذ على سلبي أثر لهالموقوت  االمتحان

Ramirez et al. 2013 .) فيما يتعلق  األطفال من العديد الذي يعاني منه القلقوالغريب في األمر أن

 هذه مثليعانون من  المتفوقين األطفالحتى أن . االمتحاناتالقة له بمدى نجاحهم في ال ع االمتحان الموقوتب

ا الحقائق أعرفبالتوتر،  أشعر" حيث يقول أحدهم، المخاوف (. Boaler 2012" )يخيفني يظل هذا ولكن ،جيد 

ا حتى  الرياضيات من القلق يظهرو  لقراءةابالقدرة على  القلقهذا  ال يرتبطو األول الصف منمبكر 

(Ramirez et al. 2013 .)العمل على وليس الرياضيات، على األطفال قلقيقتصر  أخرى، وبعبارة 

 أن وزمالؤه راميريز وجد: القلق عاني مني الذي الوحيد ليسهو  يواجه صعوبةالذي  التلميذ. العام األكاديمي

 الرياضية ستراتيجياتاإل استخدام إلى يلونيم الذين أولئك أي" )العاملة الذاكرة"الذين يستخدمون أكثر  األطفال

ا( عانوا من   ابعض   أن يبدو وبالتالي،. الرياضيات للقلق من نتيجةأكثر على التحصيل  سلبي تأثيراألكثر إحكام 

ا لدينا ينالرياضي المفكرين أفضل من  الموقوتة. االمتحاناتمن  األحيان من كثير في هم الذين يتأثرون سلب 

 كلينغ في توجدفقد . ةالموقوت االمتحانات استخدام دون الفع   بشكل الحقائق تعلم ألطفالطيع استي الحظ، لحسن

 من غيرها أوموقوتة  امتحانات أي دونأنه من  الثاني الصف تالميذ من عشرين أجريت على طولية دراسة

 3 غضون في هاحلتم ) معالج حقائق مع تلقائية األطفال أظهر العام، نهاية وبحلول قلب، ظهر عنالحفظ  أنشطة

 المثال، سبيل على) استراتيجياتاستخدموا  طفالاأل أن لالهتمام المثير ومن. الوقت من المئة في 95 في (ثوان

 تطبيق بين التمييز المستحيل من كان بحيث كبيرة بسرعة االعتماد على األزواج( أو 10االستكمال حتى 

تضمن التدريب على الحقائق  األول، الصف بداية منذو ."الذاكرة نم معرفةال" وبين كفاءةال عالية ستراتيجيةإ

 أنشطة( ج) أسبوعية حقائق ألعاب( ب) المدرسي الكتابفي  دروسال ضمن األنشطة( أ) األطفال لهؤالءبالنسبة 

 Kling :انظر) االستراتيجيات حول النقاش لتعزيزها استخدمتم  إطارات ةعشر مع ة"سريعال صور"ال مثل

2011, Bay-Williams and Kling in press .)الموقوتة والتدريبات  متحاناتاال أن البحث هذا يقترحو

 السيطرة الحقائق. إلى ألطفالا يصل لكي ضرورية تكون ال قد

والتعليمي  عاطفيالو نفسيال هاتأثيراحتمال بأن يكون و فيها مشكوك قيمةالموقوتة  الرياضيات تقييماتل كان إذا

ا  الطالقة تفسير يتم ،األول .لذلك أسباب ثالثة عادة نسمعإننا  حيان؟األ من كثير في ستخدمت   زالت ال لماذا ،سلبي 

ا مسألة تناول لقد. للسرعة امرادف   بأنها  أن البعض يشعر الثاني،. سرعة ية أكثر مما هيشمول بأنها الطالقةنا عملي 
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 اأنه مقنع بشكلالذي تم التشارك به هنا  البحثيبي ن . يةختبارات األكثر جدلال األطفالالموقوتة تعد   االمتحانات

 في طالقةال لتقييم واسع نطاق على المتوفرة الوحيدة التقييماتالموقوتة هي  االمتحانات الثالث،. العكس تفعل قد

ا لكوننا . األساسية الحقائق قة في لتقييم الطال أساليب المقالة االعتقاد، تعرض بقية هذه هذا لتصحيح نسعىنظر 

 الحقائق األساسية بشكل أكثر شمولية ومالءمة.

  شكيليالت التقييم استراتيجيات استخدام

 ستخداما( المناسبة ستراتيجيةاإل واختيار المرونة، الكفاءة، ،الدقة) الطالقة جوانبيمكننا من منظور 

 خطواتنا ذا يمكن أن تكونما وتحديد ،التالميذ( هعرفي ال ماو) يعرفه ما لرؤية متنوعة تقييم ستراتيجياتإ

األول حتى الرابع.  الصفوف في أطفال مع استخدامهاب قمناهذه التوجهات هي توجهات  كل. تاليةال التعليمية

 على الحقائق. التالميذسيطرة  مستوى عن شاملة صورة ها مع بعضها البعضووفرت هذه التوجهات عند دمج

 مقابالت.  1

 مناقشة، شكل على موضوع عن يعرفونه ما ونشرحي األطفال لسماع ةاستثنائي فرصة المقابالت توفر

 Hodges, Rose, and Hicks 2012; Van) وتوضيح متابعة طرح أسئلة المعلمون خاللهايستطيع و

de Walle et al. 2014). التعليم لتخطيطمة قي   الطفل إلى االستماع من المكتسبة فكارألأن تكون ا ويمكن 

معلومات حول تعليم الصف  التالميذ من مجموعةألفكار الناتجة عن ا أن توفر يمكنو. يةفردال تدخالتال أو

 بروتوكوالت كل في المطروحة األسئلة استخدامواسطة بتها معالج التي تتعين الطالقة جوانب فيبأكمله. فك ر 

 كافة األربع الطالقة فئات لىإ صولولل سريعة وسيلة المقابلة عتبرنإننا . (1 الشكل انظر)  مقابلةال عينة

 الكفاءةتتم مالحظة و ،التلميذإجابة  عند دقةال تقييم يتمو( . الحقائق يعرف التلميذ كان ذاإ ما لمعرفة وكذلك)

 خالل من المناسبة ستراتيجيةاإل واختيار المرونةتم معالجة وت. حللل التلميذ يستغرقه الذي الزمن أساس على

 اهذ لحل ستراتيجيةاإل هذه استخدام يمكن كيف" أو" وصلت إلى هذا؟ت كيف" ،، مثلالمتابعةعلى  الحث

 .)1 الشكل انظر) مقابلةال خالل تسجيلال تسهل أن "ث" بروتوكولال فيالمقترحة  رموزلويمكن ل "؟التمرين
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 معرفةوكافة  األربع الطالقة فئات بسرعة تقييملل وسيلة وهي ،التالميذ لمقابالت بروتوكوالت يلي فيما - 1الشكل 
معلومات حول تعليم  التالميذ من مجموعةيمكن أن توفر األفكار الناتجة عن و. ائقحقال يعرف التلميذ كان ذاإ ما

 الصف بأكمله.

 تقييم الطالقة. البروتوكول أ

 
 ؟x 5 4على بطاقة ]اشر إلى البطاقة[، ماذا يعني  x 5 4أكتب  .1

 ?x 5 4ما هو الجواب على  .2

 ؟ هل يمكنك الوصول إليه بطريقة أخرى؟x 5 4 ىكيف توصلت إلى الجواب عل .3

 ؟ستراتيجية التي تقترحها عليهإذا كان صديقك يواجه صعوبة في تذكر هذه الحقيقة، ما هي اإل .4

 البروتوكول ب. المرونة واختيار اإلستراتيجية

 
 ؟8+  5كم يساوي  .1

 ؟8+  5للمساعدة في حل  8+  2كيف يمكنك استعمال  .2
 
 أو
 

 ؟x 7 6لحل  x 7 3ل كيف يمكنك استعما .1

 البروتوكول ث. تقييم استعمال اإلستراتيجية المناسبة

 (Henry and Brown 2008مقتبس من )

 

 أسئلة

 ؟7+  8كم يساوي 

 اسألوا بغض النظر عن السرعة أو الدقة في حل التمرين[.]كيف توصلت إلى ذلك؟ 

 

 الرموز

 ذاكرة = ذ

 (ثوان 3خالل ) تلقائي = ت

 10االستكمال إلى  إستراتيجة = 10أ 

 ستراتيجة القرب من األضعافإ = ق أ

 ستراتيجية أخرى مشتقة من الحقائقإ = م

 العد إلى األمام = ع أ

 عد كل شيء = ع ك

 التمثيل وعد الكل = ت ع ك

ا   في اسريع   تبادال   كونت أن هايمكنالجلوس.  أن تتم خالل ، أوواحد على واحد المقابالت كونت أنليس ضروري 

 ؟ةسبع مرات ةست هو ما هارون،" يصطفون، التالميذويمكن أن نسأل  المثال، سبيل على. أنشطة أخرى خضم

 صحيحتل فرصةب تالميذلل السماح في تتمثل إضافية فائدة لمقابالتل ذلك، على عالوة "؟توصلت إلى ذلك كيف
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ا ف وثالثين ثمانية مع تقييمات مقابلة خالل المثال، سبيل على. النفس  أنكلينغ  وجدت األول، الصف ي بدايةطالب 

 عالوة توصلوا إلى الحل. كيفوا شرححينما  صحيحة غير إجاباتصححوا بأنفسهم  األطفال من المئة في 54

 أعرف أنا" أو" أصابعي على أحصيت" ،أي)التي أبلغوا عنها بشكل ذاتي  ستراتيجياتاال كانت ذلك، على

 كون إمكانية إلى يشير وهذا. الوقت من المئة في 97 في مقابلةالالحظه مجري ي كان ما معتتماشى "( ذلك

 .بالمعلومات وغنية للغاية بها موثوق تقييم أدوات المقابالت

  مشاهدات. 2

 وفريأن  التالميذ هاعرفي التي اإلستراتيجيات التعرف علىومن شأن  التدريس، من طبيعي جزء هي المشاهدات

غير  حقائقحل و جديدة استراتيجياتفي الوقت الذي يتعلمون فيه  تالميذال على دعم مساعدةلل قيمة معلومات

على لوح  والحقائق التالميذبق قائمة ي، يمكن تعلالمشاهداتإلنشاء سجالت منظمة ودقيقة من . معروفة

 )انظر التالميذ االستراتيجيات التي يستخدمها قائمة على أساسإنشاء  (؛ أو يمكنأ2)انظر الجدول  اإلعالنات

الحقائق،  في ألعاب التالميذ فيه جداول في الوقت الذي ينهمكهذه المع  تجري المشاهدة يمكنك أن(. ب2الجدول 

لعبة و لعبة المالءمة، التركيز،لعبة مجموعات األربعة، لعبة  الكالسيكية، الحرب لعابالصيغ الرياضية أل مثل

 ;Forbringer and Fahsl 2010انظر الذاكرة )أللعاب أخرى لتدريس ومراجعة الحقائق األساسية،

Kamii and Anderson 2003; Van de Walle, Karp, and Bay-Williams 2013; Kling 

2011; Bay-Williams and Kling, in press; Kling and Bay-Williams, in press). 

 تستطيع الرموز أن تساعد في التسجيل خالل المقابلة – 2 الجدول

 في حقائق الجمع التالميذتقدم الطالع على دقة ل استخدم قائمة( أ)

 20 حتى 10 حتى الحقائق األساسية 5 حتى 

التوليفات التي  2, 1, 0  الحقائق/االسم
 10مجموعها 

   األزواج

       سمر

       تامر

       رؤى

       رائد

: 

: 

      

 ائق بنظرة سريعةيمكن أن تبين قائمة انتشار استعمال استراتيجيات الحق( ب)

تطبيق العثور على  األزواجاالستكمال توليفات  2/ أكثر 1 ستراتيجيةاالسم/اإل
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مجموعها  أكثر
10 

قانون  خمسات 10إلى 
 التبادل

       سمر

       تامر

       رؤى

       رائد

: 

: 

      

 
 

ية الوصول كيفبو الجوابب زمالئهم خبارإ التالميذ نطلب من أن هوو أللعابل الجاد ستخدامهام لال جانب كلهنا

 ارياختقام ب قد كان إذا ما وكذلك طالب كل كفاءة مدى سمعتو رىلت الحظبقلب البطاقات،  التالميذمع قيام . إليه

 هم التالميذ من العديد أن المثال، سبيل على المعلم،قد يالحظ  يعرف".مجرد أنه كان " أو مناسبة ستراتيجيةإ

 عشرةحتى  الحقائق "يعرفونمجرد " التالميذ هؤالءقد يكون . 8+  3ن حل م 3+  5 لح في كفاءة أكثر

 ه التبصراتهذ لمثل يمكنو. عشرة من ربأك حواصل جمع لديها التي للحقائقيطبقون استراتيجيات  قد همولكن

 .تدريبوال التعلم الستمرار المناسبة األنشطة اختيار في المعلم تساعد المشاهدة أن خالل من المكتسبة

وضع المعلمة في  المراكز، فكر في جعل المجموعات تتناوب في اللعب، أثناء التالميذ لتقييم فرصال حسينلت

ك يمكن أخرى طرق هناك هل" أو" ؟توصلت إلى ذلك يفالمتقصية، مثل "ك األسئلة واستخدام كزامرأحد ال

المشاهدات  قائمة استخدام بعد هقولتل ولاأل الصف اتمعلم ىحدهذا ما كان إل ؟الوصول من خاللها إلى ذلك

 ها بشكل تشكيلي:تالميذ لتقييم

 تطوير نحو بنجاح التالميذ التي يتقنها محددةال ستراتيجياتلال يةشمول أكثر وسيلة تحقق وفرهامة ت أداة يه ههذ

 ،التالميذ اها ويستخدمهفهمي أن المتوقع من محددة استراتيجيات CCSSM في حقائقهم األساسية. توفر طالقة

مزيد ل فرص وما إذا كانت هنالك فعال يتم استعمالها بشكل ستراتيجياتأي من اال تعلم فرصة ويوفر لي الجدول

  والتدريب. التعليم من

 

 . تدوين يوميات3

 مستوى أي في ألطفالويستطيع ا. والتطبيق ستراتيجيةاإل اختيار وفهم المرونة لتقييم ممتازة فرصة الكتابة وفرت

 2يبي ن الشكل  المثال، سبيل على. ماستراتيجياتهنقل ل رقاماألو الكلمات الصور، لدمج طرق إيجاد الصف من

 ،5+  4 على إلجابةا صديقك يعرف لم إذا" على السؤال األول الصف تالميذ جاباتإ من متنوعة مجموعة

 التي يستخدمها الستراتيجياتل ةظهره بالنسبت ماوفكر ب بعناية،راجع اإلجابات " ه الوصول إلى ذلك؟يمكن كيف

 العينات هذه، توفر االمتحان الموقوت في 5+  4 لىع الطفل جواب من تعلمه يمكن ما عكس على. األطفال

ا   األمر هذا. مناسب بشكلللمهمة  فعالة ستراتيجيةإ وشرح اختيارالذين يمكنهم  التالميذللتعرف على  غنيةفرص 

ا ينعكس ، وهوستراتيجيةاإل فهم لتعميق مهم  علىو. الصلة ذات القادمة والتقييمات CCSSM توقعات في أيض 
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. 3 للصف" المطلوبيل الدل"على أنه  يلي ما(  SBAC)  "ذكىواأل المتوازن تقييمال اتحاد" يدرج المثال، سبيل

 – التلميذ. التوقعات هذه في الكامنة االستراتيجياتالحظ تطبيق 

  بدقة؛ لحقائقيضرب ويقسم ا• 

 خصائص أو ةوالقسم الضرب بين العالقة مثل استراتيجيات، استخدامواسطة ب الحقائق ويقسميضرب  •

  العمليات؛

  و

 .(SBAC 2012) والقسمة الضرب حقائق يستخدم •

 3 الجدول يعرضو. المختلفة والعمليات الصفوف مستويات الهامة في جميع الكتابة مهاميمكن استخدام 

 عن للكتابة فرصةمن شأن توفر . األربعة الطالقة عناصر تتناول التي الباتالمط كتابة من مجموعة

 على التشديد وكذلك المراقبة الذاتيةو الذاتي التأمل في التالميذ يشرك أن أسبوعي أساس على االستراتيجيات

 .األساسية الحقائق التدريب على في االستراتيجيات أهمية
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 الصف تالميذ هاستخدمي التي االستراتيجياتعلى السؤال في اليوميات  مختلفةال جاباتاإل حتوض – 2 الشكل
  .بالمهمة للقيام فعالةال ستراتيجيةاإل وشرح تحديد على اقادر   كان األطفال بي ن أي منتو األول

 ه الوصول إلى ذلك؟يمكن كيف ،5+  4 على إلجابةا صديقك يعرف لم إذا

 

 

 

 

 

 

  5كنت سأقول لصديقي ابدأ بـ 

يدك أربعة لتحصل  علىثم بالعد 

 9ى عل

  5كنت سأقول لصديقي ابدأ بـ 

أخرى لتحصل  2ثم  2ثم أضف 

 9على 

كنت سأقول لصديقي استعمال 

  4+4=  8 . 1المضاعفات زائد 

لتحصل على  1ثم يجب إضافة 

 اإلجابة.

 

 
 1كنت سأقول لصديقي اطرح 

. أعرف 9من عشرة مما يساوي 

 .10يساوي  5زائد  5أن 
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 التالميذ كتابةمن شأن . األساسية لحقائقل األربعة مكونات الطالقة تناولت األسئلة من عةالمجمو هذه – 3الجدول 

 أهميةباإلضافة إلى التشديد على  ،متابعةو ذاتي تفكيرأن ي دخلهم في عملية  أسبوعي أساس على ماستراتيجياته عن
 .األساسية الحقائقالتدرب على ب المتعلقة ستراتيجياتاإل

 الحقائق األساسية في طالقةاللتطوير  كتابة أسئلة  
 المرونة مناسبة                                                     ستراتيجية إ اختيار 

 

 

 

 

 

 

 الدقة                                                                       الفعالية

 

 

 

 خلق أفكار كتابة تتناول مكونات عدة

 

 

 

 

 

 .ألفكار إضافية أخرى( Mcintosh 1997 أنظر)

 د إلى الع" ستراتيجيةإ استخدام ةيكيف شرحا

 . 9 + 3ـ ل" األمام

 لحل استخدمتها التي ستراتيجيةاإل هي ما 

  ؟8+  6

  ة في بعض اإلجابات مشكل صديقيواجه

 هي ما. 6 على جدول ضرب العدد

  ؟إياها علمهيمكنك أن ت التي ستراتيجيةاإل

   في هاتغييربواسطة   8+  6 رؤى تحل 

 هل ؟فعلت رؤى ماذا. 10+  4 إلى عقلها

 أو نعم لماذا قل جيدة؟ ستراتيجيةإ يه ههذ

 .ال لماذا

 دلتج 10×  7 استخدام يمكنك كيف 

  ؟9×  7 على اإلجابة

 واحدة ستراتيجيةإ باستخدام 7×  6 حل .

 ستراتيجيةإ باستخدامحلها  اآلنحاول 

 . مختلفة

 في تغييرال طريق عن 8+  6ت رؤى حل 

هل  ؟ت رؤىفعل ماذا. 10+  4 إلى عقلها

 ؟ادائم   ستراتيجيةاإل هذهتنجح 

 لحل استخدمتها التي ستراتيجيةاإل هي ما 

  ؟3+  9

 ؟8×  7لحل  7×  7 استخدام يمكنك كيف  

 الحقائقما هي  ؟"تعرفها" قالحقائ هي ما 

 فيها. ستراتيجيةهذه اإل تستخدم التي

  هذا هل. 12 هو 7+  6 أنعبير  فسرت 

 . رف ذلكتع كيف شرحا صحيح؟

 كيف ؟8×  7 على الجواب هو ما 

 كيف) صحيح ذلك أن تعرف أن يمكنك

 ؟(ذلك من أن تتحقق كنيمك

 مضحك للعامود بحيث يكون منطقَيا  اسم اختيارقم ب. )قم بتطوير عامود لرسائل القراء في جريدة الصف

مختلفين بشكل دوري كمجيبين  طالب قم بتعيين .صعبة حقيقة حولرسائل  بإرسال طالباليقوم للصف(. و

 . صعبةال لحقيقةل ستراتيجيةة يقترح فيها إرسالب المجيبيرد  على األسئلة.

 بأن  تذكرهي نقطة الضعف، سأ مرات أربع كان إذا المثال، سبيل على) مع قافية ستراتيجيةقم بكتابة إل

 . أضيف كل مرة الضعف(

   سبيل ىعل)توضح األمور بواسطة أشكال توضيحية  صفحات األطفالضع دليال  للنجاح مع الحقائق. يعد 

 ". صعبةال" الحقائقية الوصول إلى كيفل( صفائف أو إطارات عشرة المثال،

  ( أنا ،7×  8 يعزيز المثال، سبيل لىع) الحقائق بعضل السنوي الكتابضع إهداء في... 
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 االختبارات. 4

يمكن  ولكن الموقوتة، متحاناتالبالنسبة ل اسابق   أثيرت التي الكبيرة للمخاوف انظر   القسم هذا رؤيةب فاجأت   قد

مجرد " التالميذ أن من تأكد. ستراتيجيةاإل استخدام وكذلك الكفاءة لتقييم فعال بشكل الختباراتا استخدام

 يمكن ألنهبهذا االسم  األساسية الحقائق تسمية تتم. شتقةالم الحقائق إلىاالنتقال  قبل األساسية الحقائق" يعرفون

 واحد "إضافة في الجمع تشمل األساسية الحقائق. ما ستراتيجيةإ باستخدام األخرى الحقائق كل لتوليد تستخدم أن

 10 ×و ،5×  ،2×  ،1×  تشمل هيضعاف. بالنسبة للضرب، فواأل عشرة،تؤدي إلى  توليفات ،"أكثر نياثن و

يمكننا أن نشتق .( األساسية الحقائق قيد الطباعة لمناقشة Kling and Bay-Williams, in press انظر)

 كان إذا ما لمعرفة (3أ الشكل انظر) االختبارات أسئلة ويمكن استعمال .األخرى الحقائق كل الحقائق هذه من

 .األساسية الحقائق" رد يعرفونمج" التالميذ

 المثال، سبيل على. أكبر بسهولة التالميذيفهمها  التي الحقائق لرصد االختبارات استخدام يمكنعلى نحو مماثل، 

يتعرفون على قانون التبديل في الجمع بالنسبة لحقائق  التالميذ كان إذاما ( ب3 الشكل انظر) يقي م االختبار

 يمكن. ستراتيجياتاإل على كذلكغير موقوتة، وتركز  أقصر، هي األمثلة هذه أن الحظ. "أكثر واحد إضافة"

 :لحقائقل االختبارات فعاليةأن تعزز  التالية لتعديالتل

 حلها كيفية عن والكتابة أعاله المذكورةتمارين الأحد  اختيارقم ب . 

 القصير االختبار هذا في أكثر ااستخدمته ة التيلمساعدالحقيقة ا شر غلىأ . 

 أبرز تلك التي استخدمت إستراتيجية لحلها .مجرد عرفتها""التي  حقائقأحط بدائرة ال . 

 ا . هامن امتأكد   كنتالتي  حقائقأحط بدائرة ال  أطول احتجت إلى وقت التيالحقائق  حولضع مربع 

 .لحلها
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 االختبارات التي تركز على الطالقة هي بديل لالمتحانات الموقوتة – 3 الشكل

  ية ما إذا كان التالميذ "مجرد يعرفون" الحقائق األساسية.يمكن استعمال أسئلة االختبار لرؤ .أ

 .حل هذه التمارين واشرح كيف حللتها.

 

 = ____4 x 5     استخدمت هذه اإلستراتيجية  : أشر إلى إمكانية واحدة : 

 مجرد عرفت                                                     

 = ____10 x 6  استخدمت هذه اإلستراتيجية  : احدةأشر إلى إمكانية و : 

 مجرد عرفت                                                     

 = ____6 x 2   استخدمت هذه اإلستراتيجية  : أشر إلى إمكانية واحدة : 

   مجرد عرفت                                                     

 = ____5 x 3   استخدمت هذه اإلستراتيجية  : انية واحدةأشر إلى إمك : 

   مجرد عرفت                                                     

 = ____2 x 9   استخدمت هذه اإلستراتيجية  : أشر إلى إمكانية واحدة : 

   مجرد عرفت                                                     

 = ____3 x 10   استخدمت هذه اإلستراتيجية  : ر إلى إمكانية واحدةأش : 

  مجرد عرفت                                                     

 = ____5 x 7    استخدمت هذه اإلستراتيجية  : أشر إلى إمكانية واحدة : 

   مجرد عرفت                                                     

 = ____8 x 10    استخدمت هذه اإلستراتيجية  : أشر إلى إمكانية واحدة : 

 مجرد عرفت                                                     

 األمثلة هذه أن الحظأكثر بشكل أكبر من الحقائق.  1كان التالميذ يتعرفون على قانون التبديل في الجمع لـ إضافة  ذاما إ ميقي  ب. اختبار  

 . االستراتيجيات علىتركز  وكذلكغير موقوتة،  أقصر، هي

 كالهما نفس الشيء، أكتبوا "نفس الشيء". كان إذا. ملك أسهل حله كان الذي سطرال دائرةأحيطوا ب" ،قل للصف االنتهاء،ند ع

 :ةالتمارين اإلضافي هذه حل

 

 6 + 1 =  3 + 1 =  5 + 1 =  8+  1=  9+  1:   = السطر أ

 1 + 9 =  1 + 2 =  1 + 4 =  1 + 7 = 1 + 8 =السطر ب: 
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 تالميذوال للمعلمينو معنى ذائق حق تقييم

بأننا  نأمل ونحن .األساسيةائق حقال إتقان لقياسمتجذرة  ممارسة هي الموقوتة االختبارات استخدام أن ندركإننا  

 كماو. التغيير هذاإحداث  وكيفية الممارسة هذه تغييرتعين ي لماذا لمسألة موقفنا بشكل جيد بالنسبة قمنا بطرح

 من لكل مفيدة معلومات وتقديمهامة لا الرياضيات ميتعل تقييمالينبغي أن يدعم " ،NCTM تقييم ئدامب نصت

 أن أعاله المذكورة التقييمات مجموعة استخداممن شأن (. 11 ص ،NCTM 2000" ) تالميذوال المعلمين

 بكثير يتجاوز للتالميذحصول على ارتجاع جاد وهادف لل فرصة وفري حيث أنه األهداف، هذه يحقق

توفر  الواقع، فيو. متحان الموقوتاالوفرها ي التي" ءيبطال أو عيسرالو ، ئخاطال أو يحصحال" استرجاعات

 الحقائق االختبارات حولو اليوميات لمقابالت،ل يمكن. الذاتي التقييم: للتقييمهامة و خامسة فئة التقييمات هذه

 تيال وتلك اجيد   هايعرفون التي ستراتيجياتاإلو الحقائق في التفكير على تالميذال تشجيععليها  تعينيو األساسية

 وتسجيل تحديد األطفالالطلب من  فعال نحو على الذاتي التقييم هذا يتبع أن يمكن. صعبةيجدونها 

 الوقت، مرور مع. المستقبل في" صعبةال" الحقائقإلشارة بشكل فعال إلى ل استخدامها يمكن التي االستراتيجيات

 الصعبة الحقائق بشكل فطري على فعالةال ستراتيجياتاال تطبيق على األطفال هذه الذاتي التقييم ممارسة تشجع

 مالئمة،ال ستراتيجياتاال استخدام تقدمهم بواسطة مونتالميذ يقي  وال المعلمين من كل ألنو. يواجهونها التي

ا األساسية لحقائقبالنسبة ل حقيقيةال الطالقة عندها تصبح الدقة،و المرونة الكفاءة،  .طفل لكل واقع 
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 للتفكير والنقاش

 " األساسية الحقائق في طالقةال تقييم"

 تفعلهفيما  التفكير صفك، في الممارسة إلى النظر يعني ما وهو. ذاتي وتقييم ذاتية مراقبة عملية هو التفكيري التدريس

ا كان إذا ما تقييم ثم ومن ذلك، تفعل ماذالو  صفوفنا في يدور ما حول المعلومات جمع خالل منإننا نقوم  .ذلك ناجح 

 . األساسية ناومعتقدات ناممارسات واستكشاف تحديدب المعلومات هذه وتقييم تحليل ثم ومن

 Gina Kling and Jennifer قبل من" األساسية الحقائق في لطالقةا تقييم" بـ المرتبطة التالية األسئلةإننا نقترح 

M. Bay-Williams أن تفيد  نيالمؤلف ألفكار قالة وكيف يمكنالم في التفكير في لمساعدتكهي اقتراحات أسئلة و

 . زمالئك معناقشها بعد ذلك و مستقل بشكلفكر بالمقالة . كصف في الممارسات

 : يلي بما يتعلق فيما احالي   اتستخدمه يتال األساسية الحقائق اتتقييم في فكر

  المرونة •

  الكفاءة •

  مناسبة ستراتيجيةإ ستخداما •

  الدقة •

 المذكورة األربع الفئات من فئة كل تمنحيمكنك أن  التي شديدالت من المئوية النسبة هي ما الحالية، كتقييمات مع. 1

 مجاالت لمعالجةك تقييمات غييرك تيمكن كيف كذلك، يكن لم إذا كون؟ي أن ترغبالذي  التوازن هو هذاهل  أعاله؟

  بشكل منصف؟ بعاألر الطالقة

 التقييم أدوات من أي ؟ته بشكل أكبرمعرف في ترغب كنت ماذا األساسية، لحقائقفي اعندما تفكر في طالقة تالميذك . 2

  ؟تلك التقييم أداة استخدام كيمكن كيف المعرفة؟ هذه اكتساب على تساعدك قد الواردة في هذه المقالة

 لسلبيةكقائد لتجنب النتائج ا أو كمدرس تفعلهالذي يمكنك أن  ما. الموقوتة باالمتحانات المتعلقة أفعالك ردود ناقش. 3

  ؟متحانات الموقوتةلال المحتملة

 واختيار المرونة مجاالت في أطفالهم ومساعدة أفضل بشكل الطالقة فهم في اآلباء ساعدت أن كيمكن كيف. 4

إدارة و اآلباءإلى تالميذك،  األساسية للحقائق ةالبديل يمالتقي أدوات منهدف النقل  يمكنك كيف المناسبة؟ ستراتيجياتاإل

  المدرسة؟
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