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   Arithmetic Teacher, November, 1989:نشر في

 ابتسام عبد الخالق: ترجمة
  

بداية المرحلة االعدادية في (لصف السادس ادخول ان دم تالميذ الصف الخامس المتحتق

   :حل أحد التالميذ التمرين التالي حًال صحيًحا بالطريقة التالية). الواليات المتحدة األمريكية
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 3/6. أم إدعى  أن يقرر أيهما أآبر في مقابلة تلت االمتحان طلبنا من هذا التلميذ  1/2

1/2بسط الكسر " أآبر معتمًدا على  التلميذ بأن م تكون أآبر وواحد ا أصغر، لذلك األقس1/2

هذا التلميذ )". األسداس(أآبر من ثالثة أقسام صغيرة جًدا ) األنصاف(من األقسام الكبيرة 

  .  للموضوع ينقصه الفهم األساسي آان، لكن صحيح ميكانيكي بشكلذ األلغورثم نّف

لقد رسمت :" ، آان تفسيرها آما يليحلهامحاولة ن تفّسر عندما طلب من تلميذة أخرى أ

). شطبتهما آما مبين في الرسم(ثالث آعكات وثلث الكعكة، علي أن أبعد إثنين صحيحين 

    ."هكذا بقي واحد صحيح وثلث آعكة

    

  

."  ألثالث وأسداسأقسمهاغير آاٍف لكي أبعد منه خمسة أسداس، لذلك س الثلث"

 أقسام عمودًيا لتبّين األثالث، ولستة أقسام أفقًيا لتبين األسداس مت الرسمة لثالثةقس

  ) آما مبين في الرسم

  

  

 
  



شطبت خمسة عشر قسًما آما " (اآلن، خمسة أسداس عبارة عن خمسة عشر قسًما"

  ."وبهذا بقي تسعة أقسام، أي الجواب تسعة من ثمانية عشر ").مبين في الرسم

  

  

إذا آان التقسيم هكذا : " ورقة األجوبة هو نصف، قالتعندما قيل لها أن الجواب في 

                ." بإمكانك أن ترى بأنه نفس الشيء

  

  

  من بكثير في ورقة اإلجابات، فهمت أآثرغير صحيحة، التي عّلمت إجابة هذه التلميذة

أشار بحث أجري على نتائج هذا االمتحان . التلميذ السابق والذي أشار إلى إجابة صحيحة

ل مقابالت مع تالميذ آخرين، على أن عدة تالميذ عرفوا المفاهيم إّال أنهم حصلوا من خال

أخطأوا في ورقة اإلجابات، أو ألنهم  إجاباتهم لم تكن واردة شكل على عالمة منخفضة ألن

  .وأهم من ذلك فهم فهموا المضمون. مع أنهم عرفوا آيف يختزلون الكسور. سهًوا

الكسور الواردة ت عالية في االمتحان، لم يتمكنوا من تفسير عدة تالميذ حصلوا على عالما

لوال المعلومات التي اآتشفت من خالل . في المسائل أو الرسم من أجل توضيح تفكيرهم

ضع هؤالء التالميذ في مجموعة غير مناسبة في دروس الرياضيات في المرحلة المقابالت، ُو

 .االعدادية

 ، تعطي معلومات عملية والقلممقترنة باالمتحانات التي تجرى بالورقةمقابالت قصيرة 

إن مثل هذه . بالنسبة لفهم التالميذ للمفاهيم الرياضية أآثر مما يعطيه امتحان آتابي فقط

 بإمكان معلمة .الطريقة بهذه  من السهل الحصول عليه يكونتقدم التالميذالدقة في معرفة 

المهارات إلى اآتساب الفهم  ذات خبرة أن تسّهل االنتقال  في عملية التعليم من اآتساب

يمكن بسهولة تقسيم التالميذ لمجموعات، وذلك من أجل عملية تعليم . وأفكار للمفاهيم

  .دًال من االعتماد على مستوى مهاراتهم ب بحسب احتياجات التالميذ للمفاهيمناجعة

 الصفإستعمال المقابالت من أجل توجيه التعليم في 

مثلما  آانت المقابالت مع التالميذ وسيلة مساعدة الآتشاف الصعوبات في المفاهيم، 

على سبيل . يمكنها أيًضا أن تكون وسيلة عملية لتوجيه تقدم العمل اليومي في الصف

  نباط االجابة إلى إعطاء تفسير  من است،التوجهفي مقابالت دورية قصيرة مع تغيير : المثال
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لطريقة التفكير بواسطة أدوات محسوسة، أدت إلى تحسين هام في تفكير تالميذ الصف 

أجريت المقابالت مرة آل عدة أسابيع وذلك عند .  معينةالخامس بالنسبة ألفكار رياضية

عة واحدة عادة استمرت المقابلة حوالي سا. تقديم موضوع جديد أو عند إنهاء موضوع قديم

أجريت المقابالت خالل الدرس عندما يكون التالميذ .  تلميًذا32وذلك لمقابلة صف آامل فيه 

 عندها يمكن إستدعاء تلميذ واحد في آل مرة على ،قراءةالكتابة أو المشغولين بمهمة 

  .انفراد

 هذا في بداية جدية لتعليم. لقد تعلم التالميذ عملية القسمة في الصفين الثالث والرابع

الموضوع في الصف الخامس، بدأت المعلمة عملية التقييم بعدة أمثلة لتمارين قسمة، آان 

بعدها اختارت المعلمة . تم فحص التمارين وإعطاء عالمة لها. على آل تلميذ أن يحلها

بعدها . تمريًنا واحًدا من التمارين التي حلوها وأجرت حوله مقابلة مع آل تلميذ وتلميذ

يذ الى مجموعات بناًء على قدراتهم لحل السؤال وعلى مدى فهمهم لطريقة قّسم التالم

.  حلهم

 ا منهم تفسيًربت المعلمةطلببدون األخذ بعين االعتبار إذا آان التالميذ على حق أم ال، 

  1002 :13تمّعنوا في حل أحد التالميذ الذي حل صحيًحا تمرين القسمة . طريقة تفكيرهمل

  : ما مبّين

    

  هل سمحت  أن تبّين لي آيف حللت المثال، ولماذا تفكر بأن إجابتك صحيحة؟ : لمةالمع

  . )آان عليه أن يقرر ويعلل ذلك. الم يذآر للتلميذ بأن حله صحيًح(

لذلك غّيرته  13على " 1"لم أستطع تقسيم الـ . 13 على 1002علي أن أقسم : التلميذ

  . 10 بـ )بدلته(

  .طعت فعل ذلكم أفهم آيف استأنا ل:المعلمة

 مألوًفا للتلميذ، باستعمال المسطحات وآذلك أسماء المنازل المختلفة موضوع المنازل آان

  : آما مبّين في الشكل

) 1000  (   العلبة المسطح المنبسط ) 100   (  المسطح الطويل )  10 ( وحدة         )1 (   

  

  
Translated and reprinted with permission from Arithmetic Teacher, copyright © 1989 by the 
National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org

3  

 
  

. All rights reserved.  
NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation. 

/http://mathcenter-k6.haifa.ac.il جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية



  : آما يلي1002رسم 
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1002  

، لذلك فتحت 13ولم أستطع تقسيمه على ) ألف (ني علبةيع" 1"أنظري، هذا الـ : التلميذ

  :) المؤآد في التمرين10العدد  (). مئات10( مسطحات منبسطة 10العلبة وأخذت 

  

 لذلك، لذلك فككتها وحصلت على مئة من 13ت ال أستطيع أن أقسم على ما زل

  ):المؤآد في التمرين 100العدد (المسطحات الطويلة 

  

سأستعمل واحد ).  األولى التي تظهر في خارج القسمة7الـ  (7اآلن يأخذ آل قسم 

 ونحصل -فككتها لوحدات. ، وسيبقى تسعة)العشرات(وتسعين من المسطحات الطويلة 

  ): المؤآد في التمرين90العدد (على تسعين 

  
  

عندها يحصل آل . ومع الوحدتين الموجودتين هناك من قبل، نحصل على اثنين وتسعين

  .لذلك اإلجابة هي سبعة وسبعون والباقي واحد. حدات وتبقى وحدة واحدة و7قسم على 

هذا التلميذ فهم جيًدا مفهوم المنازل واستطاع تفسير التقسيم آتقسيم الى مجموعات 

 .شير الى العدد في آل مجموعةيفهو عرف بأن خارج القسمة . وم عليهسبحسب المق

آانت آذلك ). آافية لهذه المقابلة األوليةإثبات لفهم واضح لعدة تفسيرات للقسمة آانت (

. عنده طريقة عملية لتوثيق عملية القسمة، مع أن هذه الطريقة ليست بالطريقة المألوفة

  ، حصل هذا التلميذ على عالمة جيدة لفهمه مفهوم القسمة

التحق بمجموعة التالميذ هذا التلميذ . وللطريقة التي أوصلته لنتيجة تمرين القسمة

.الستمرار التعلم) مجموعة (المماثلين له بمستوى الفهم  A

إن التالميذ الذين لم يعللوا إجابتهم بأآثر من تنفيذ طريقة الحل الميكانيكي وضعوا سوية 

 حول فهم مفهوم لقد حصلوا على فعاليات تتمحور). Bمجموعة (في مجموعة واحدة 

  عملية 

   على المعلمة أن تقرر إذا آان هذا حد التالميذ على إجابة غير صحيحةإذا حصل أ. القسمة

 
  



  :آتب أحد التالميذ ما يلي: مثال على ذلك.  أم أنه نتيجة صعوبة بالمفاهيمسهًواالخطأ 

  

 التمرين مرة أخرى بمساعدة المسطحات وحصل على نتيجة  التلميذ حل،خالل المقابلة

  .صحيحة

هذه . فهم جيًدا مفهوم القسمة  هذا التلميذ. في عملية الطرحآان مصدر الخطأ عدم انتباه

أما .  نتائج حلهم خطواتيلزمها تمرن أآثر على تسجيل ) Dمجموعة (الفئة من التالميذ 

تم تجميعم  ) cمجموعة (التالميذ ذوو الصعوبات في المفاهيم وفي ميكانيكية الحل أيًضا 

  . المفاهيمالعمل معهم علىو

  1شكل 

  

  

 Dو  Aالمجموعتان . 1تي ذآرت سابًقا ملخصة في الشكل  الج المقابالت األوليةنتائ

 بعض التالميذ الذين وقعت Dآان في  المجموعة . عندهما أساس قوي بمفهوم القسمة

، وبما عندهم أخطاء حسابية سهًوا أو لم تكن عندهم طرق ناجعة لتسجيل خطوات الحل

. مفاهيم تم تجميعم سوية من أجل تعليمهمآانوا متشابهين بمستوى فهمهم لل أنهم

 تم تجميعهم  الذين ينقصهم فهم عملية القسمةC َو Bالتالميذ في المجموعتين  آذلك

، مجموعة يعمل معها مجموعتان فقط  هكذا آان عند المعلم. سوية من أجل تعليمهم

  . على الفهم ومجموعة على المهارات الميكانيكية

من التالميذ الذين حصلوا على  78%يقة الوحيدة للتقييم ، فإن إذا آان االمتحان هو الطر

  آذلك األمر مع . للبدء بمواد أخرىيعتبرون حاضرين  ) B َوA المجموعتان(إجابات صحيحة 
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آان عليهم  ) D َوC المجموعتان( من التالميذ الذين حصلوا على إجابات غير صحيحة %22

 D من المجموعة 11% ، وBمصنفين في مجموعة  من ال41%. المواد وتعلمها ثانيةمراجعة 

.  وتالميذ محبطينعملية تعليم غير مجديةخلق  ، هذا األمر يؤدي الىًئاآان تصنيفهم خاط

 من التالميذ يقّيمون بطريقة خاطئة إذا لم يتم إجراء مقابالت لهم إلى 52%هذا يعني أن 

  .جانب االمتحان المكتوب

 أن تخطط دمج االمتحان والمقابلة، استطاعت المعلمةنتيجة للمعلومات التي جمعت من 

  .تجارب وتمارين مالئمة لمستوى فهم التالميذ، بدًال من مستوى مهاراتهم فقط

تظهر هذه النتائج في . قّيم التالميذ ثانيًة، بعد انتهاء ثالثة أسابيع من البرنامج التعليمي

  . 2شكل 

  2شكل 

  

  

نتيجة لذلك، . دت إلى ترآيز اهتمام التالميذ في المفاهيمإن طريقة إجراء مقابلة والتعليم أ

فان عدد التالميذ الذين حصلوا على إجابات صحيحة بطريقة الحل الميكانيكي ولكنهم 

استطاع . نفص بشكل آبير) Bمجموعة (فشلوا بالمفاهيم األساسية لعملية القسمة 

واألهم من ذلك، فالتالميذ . مة القس عملية فهمأوضاع تتطلب تفسير تقريًبا جميع التالميذ

الذين اآتسبوا فهم المصطلحات استطاعوا غالًبا أن يقرروا إذا حصلوا على إجابة معقولة 

  . ومنطقية

  القلمو الورقة - برهان لنواقص امتحانات

 فيها جميع التالميذ على أنهم أعلى من دّرجصف السابع والتي الفي " أ"في مجموعة 

  ، تبين بأن هناك صعوبات حادة في المفاهيم عند حوالى متحاناتالمعدل بحسب معايير اال
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. )ثلثين منهم  Peck and Jencks, 1979 في بحث أجري الحًقا على تالميذ صف التاسع ( 

والذين درجوا على أنهم من الثلث األعلى في صفهم، تبّين أن تلميذين فقط من تسعة 

 Jencks and(ية التي تعلموها  للعمليات الرياضمبنى مفاهيمي مناسبعشر عندهم  

Peck, 1981.(   

صف السادس والذي فحص المبنى المفاهيمي في ال أجري على تالميذ  آخرتبّين في بحث

تفسير من اجل رضية لفهمهم  للمفاهيم  فقط منهم ذوو قدرة ُم8%موضوع الكسور أن 

(Jencks and Peck, 1981). واستعمال الكسور 

على أنهم أعلى بسنتين أو ثالث من ئات من التالميذ المصنفين عدة مقام الكاتبون بفحص 

عدد التالميذ الذين لديهم مفهوم أساسي للتفكير . ناجحة المعدل ويعتبرون آمجموعة

, )Whitney) 1985نتائج مشابهة وجدها .  جًدااصغيًر  لألسف آانالرياضي ولحل المسائل

) 1973( Erlwanger ) 1975(, Davisأجروا بنجاح امتحانات الورقة لتالميذ الذين  بتجاربهم مع ا

عامل بشكل ناجع مع حاالت يتيح لهم الفرصة للتوالقلم، لكنهم يفتقرون للفهم الذي 

  .رياضية

  
  

  الخالصة

عندما يتم استعمال امتحانات الورقة والقلم فقط من أجل التقييم، يكون من الصعب التقرير 

بينما إذا آانت امتحانات الورقة والقلم . بأخطاء سهًواإذا آان التلميذ يفهم المفاهيم أو يقع 

مرفقة بمقابالت، عندها يكون بامكان المعلم تقسيم التالميذ في مجموعات تعليمية بناًء 

لمعنى يشعر التالميذ بسرعة، أهمية البحث عن ا. على مستوى فهمهم للمفاهيم

لذلك، .  التي تنتج االجاباتوبأنهم مقّيمون  نسبة لفهمهم الى جانب المهاراتفهوم لموا

تساعد المقابالت التلميذ والمعلم على حد سواء في ترآيز انتباههم على األشياء األآثر 

  .أهمية
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تحسين التعليم من خلال المقابلات القصيرة 

Improving Instruction through Brief Interviews


الكاتبون: Donald M. Peck, Stanley M. Jencks, and Michael L. Connell 

نشر في:Arithmetic Teacher, November, 1989 

ترجمة: ابتسام عبد الخالق

تقدم تلاميذ الصف الخامس لامتحان دخول الصف السادس (بداية المرحلة الاعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية). حل أحد التلاميذ التمرين التالي حلاً صحيحًا بالطريقة التالية: 





في مقابلة تلت الامتحان طلبنا من هذا التلميذ أن يقرر أيهما أكبر 1/2 أم 3/6. إدعى التلميذ بأن 1/2 أكبر معتمدًا على "بسط الكسر 1/2 أصغر، لذلك الأقسام تكون أكبر وواحد من الأقسام الكبيرة (الأنصاف) أكبر من ثلاثة أقسام صغيرة جدًا (الأسداس)". هذا التلميذ نفّذ الألغورثم بشكل  ميكانيكي صحيح، لكن كان ينقصه الفهم الأساسي للموضوع. 

عندما طلب من تلميذة أخرى أن تفسّر محاولة حلها، كان تفسيرها كما يلي:" لقد رسمت ثلاث كعكات وثلث الكعكة، علي أن أبعد إثنين صحيحين (شطبتهما كما مبين في الرسم). هكذا بقي واحد صحيح وثلث كعكة."  



"الثلث غير كافٍ لكي أبعد منه خمسة أسداس، لذلك سأقسمها لأثلاث وأسداس." قسمت الرسمة لثلاثة أقسام عموديًا لتبيّن الأثلاث، ولستة أقسام أفقيًا لتبين الأسداس كما مبين في الرسم) 



"الآن، خمسة أسداس عبارة عن خمسة عشر قسمًا" (شطبت خمسة عشر قسمًا كما مبين في الرسم). "وبهذا بقي تسعة أقسام، أي الجواب تسعة من ثمانية عشر."




عندما قيل لها أن الجواب في ورقة الأجوبة هو نصف، قالت: " إذا كان التقسيم هكذا بإمكانك أن ترى بأنه نفس الشيء." 










هذه التلميذة، التي علّمت إجابة غير صحيحة في ورقة الإجابات، فهمت أكثر بكثير من التلميذ السابق والذي أشار إلى إجابة صحيحة. أشار بحث أجري على نتائج هذا الامتحان من خلال مقابلات مع تلاميذ آخرين، على أن عدة تلاميذ عرفوا المفاهيم إلاّ أنهم حصلوا على علامة منخفضة لأن شكل إجاباتهم لم تكن واردة في ورقة الإجابات، أو لأنهم أخطأوا سهوًا. مع أنهم عرفوا كيف يختزلون الكسور. وأهم من ذلك فهم فهموا المضمون.
عدة تلاميذ حصلوا على علامات عالية في الامتحان، لم يتمكنوا من تفسير الكسور الواردة في المسائل أو الرسم من أجل توضيح تفكيرهم. لولا المعلومات التي اكتشفت من خلال المقابلات، وُضع هؤلاء التلاميذ في مجموعة غير مناسبة في دروس الرياضيات في المرحلة الاعدادية. 

مقابلات قصيرة مقترنة بالامتحانات التي تجرى بالورقة والقلم، تعطي معلومات عملية بالنسبة لفهم التلاميذ للمفاهيم الرياضية أكثر مما يعطيه امتحان كتابي فقط. إن مثل هذه الدقة في معرفة تقدم التلاميذ يكون من السهل الحصول عليه بهذه الطريقة. بإمكان معلمة ذات خبرة أن تسهّل الانتقال  في عملية التعليم من اكتساب المهارات إلى اكتساب الفهم وأفكار للمفاهيم. يمكن بسهولة تقسيم التلاميذ لمجموعات، وذلك من أجل عملية تعليم ناجعة بحسب احتياجات التلاميذ للمفاهيم بدلاً من الاعتماد على مستوى مهاراتهم.

إستعمال المقابلات من أجل توجيه التعليم في الصف 

مثلما  كانت المقابلات مع التلاميذ وسيلة مساعدة لاكتشاف الصعوبات في المفاهيم، يمكنها أيضًا أن تكون وسيلة عملية لتوجيه تقدم العمل اليومي في الصف. على سبيل المثال: مقابلات دورية قصيرة مع تغيير في التوجه، من استنباط الاجابة إلى إعطاء تفسير 

لطريقة التفكير بواسطة أدوات محسوسة، أدت إلى تحسين هام في تفكير تلاميذ الصف الخامس بالنسبة لأفكار رياضية معينة. أجريت المقابلات مرة كل عدة أسابيع وذلك عند تقديم موضوع جديد أو عند إنهاء موضوع قديم. عادة استمرت المقابلة حوالي ساعة واحدة وذلك لمقابلة صف كامل فيه 32 تلميذًا. أجريت المقابلات خلال الدرس عندما يكون التلاميذ مشغولين بمهمة الكتابة أو القراءة، عندها يمكن إستدعاء تلميذ واحد في كل مرة على انفراد.


لقد تعلم التلاميذ عملية القسمة في الصفين الثالث والرابع. في بداية جدية لتعليم هذا الموضوع في الصف الخامس، بدأت المعلمة عملية التقييم بعدة أمثلة لتمارين قسمة، كان على كل تلميذ أن يحلها. تم فحص التمارين وإعطاء علامة لها. بعدها اختارت المعلمة تمرينًا واحدًا من التمارين التي حلوها وأجرت حوله مقابلة مع كل تلميذ وتلميذ. بعدها قسّم التلاميذ الى مجموعات بناءً على قدراتهم لحل السؤال وعلى مدى فهمهم لطريقة حلهم.  

بدون الأخذ بعين الاعتبار إذا كان التلاميذ على حق أم لا، طلببت المعلمة منهم تفسيرًا لطريقة تفكيرهم. تمعّنوا في حل أحد التلاميذ الذي حل صحيحًا تمرين القسمة 13: 1002  ما مبيّن: 





المعلمة: هل سمحت  أن تبيّن لي كيف حللت المثال، ولماذا تفكر بأن إجابتك صحيحة؟ 
(لم يذكر للتلميذ بأن حله صحيحًا. كان عليه أن يقرر ويعلل ذلك). 

التلميذ: علي أن أقسم 1002 على 13. لم أستطع تقسيم الـ "1" على 13 لذلك غيّرته (بدلته) بـ 10. 


المعلمة:أنا لم أفهم كيف استطعت فعل ذلك.
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موضوع المنازل كان مألوفًا للتلميذ، باستعمال المسطحات وكذلك أسماء المنازل المختلفة كما مبيّن في الشكل: 

(1) وحدة
           (10) المسطح الطويل
   (100) المسطح المنبسط   (1000) العلبة

رسم 1002 كما يلي:

1002


التلميذ: أنظري، هذا الـ "1" يعني علبة (ألف) ولم أستطع تقسيمه على 13، لذلك فتحت العلبة وأخذت 10 مسطحات منبسطة (10 مئات). (العدد 10 المؤكد في التمرين):



ما زلت لا أستطيع أن أقسم على 13 لذلك، لذلك فككتها وحصلت على مئة من المسطحات الطويلة (العدد 100 المؤكد في التمرين):



الآن يأخذ كل قسم 7 (الـ 7 الأولى التي تظهر في خارج القسمة). سأستعمل واحد وتسعين من المسطحات الطويلة (العشرات)، وسيبقى تسعة. فككتها لوحدات- ونحصل على تسعين (العدد 90 المؤكد في التمرين):



ومع الوحدتين الموجودتين هناك من قبل، نحصل على اثنين وتسعين. عندها يحصل كل قسم على 7 وحدات وتبقى وحدة واحدة. لذلك الإجابة هي سبعة وسبعون والباقي واحد.

هذا التلميذ فهم جيدًا مفهوم المنازل واستطاع تفسير التقسيم كتقسيم الى مجموعات بحسب المقسوم عليه. فهو عرف بأن خارج القسمة يشير الى العدد في كل مجموعة. (إثبات لفهم واضح لعدة تفسيرات للقسمة كانت كافية لهذه المقابلة الأولية). كذلك كانت عنده طريقة عملية لتوثيق عملية القسمة، مع أن هذه الطريقة ليست بالطريقة المألوفة. حصل هذا التلميذ على علامة جيدة لفهمه مفهوم القسمة،  

وللطريقة التي أوصلته لنتيجة تمرين القسمة. هذا التلميذ التحق بمجموعة التلاميذ المماثلين له بمستوى الفهم (مجموعة A) لاستمرار التعلم.

إن التلاميذ الذين لم يعللوا إجابتهم بأكثر من تنفيذ طريقة الحل الميكانيكي وضعوا سوية في مجموعة واحدة (مجموعة B). لقد حصلوا على فعاليات تتمحور حول فهم مفهوم عملية 

القسمة. إذا حصل أحد التلاميذ على إجابة غير صحيحة على المعلمة أن تقرر إذا كان هذا 

الخطأ سهوًا أم أنه نتيجة صعوبة بالمفاهيم. مثال على ذلك: كتب أحد التلاميذ ما يلي:



خلال المقابلة، حل التلميذ التمرين مرة أخرى بمساعدة المسطحات وحصل على نتيجة صحيحة.

كان مصدر الخطأ عدم انتباه في عملية الطرح. هذا التلميذ فهم جيدًا مفهوم القسمة. هذه الفئة من التلاميذ (مجموعة D ) يلزمها تمرن أكثر على تسجيل خطوات نتائج حلهم. أما التلاميذ ذوو الصعوبات في المفاهيم وفي ميكانيكية الحل أيضًا (مجموعة c ) تم تجميعم والعمل معهم على المفاهيم.

شكل 1



نتائج المقابلات الأولية التي ذكرت سابقًا ملخصة في الشكل 1. المجموعتان A و D عندهما أساس قوي بمفهوم القسمة. كان في  المجموعة D بعض التلاميذ الذين وقعت عندهم أخطاء حسابية سهوًا أو لم تكن عندهم طرق ناجعة لتسجيل خطوات الحل، وبما أنهم كانوا متشابهين بمستوى فهمهم للمفاهيم تم تجميعم سوية من أجل تعليمهم. كذلك التلاميذ في المجموعتين B وَ C الذين ينقصهم فهم عملية القسمة تم تجميعهم سوية من أجل تعليمهم. هكذا كان عند المعلم مجموعتان فقط ، مجموعة يعمل معها على الفهم ومجموعة على المهارات الميكانيكية. 

إذا كان الامتحان هو الطريقة الوحيدة للتقييم ، فإن %78 من التلاميذ الذين حصلوا على إجابات صحيحة (المجموعتان A وَB ) يعتبرون حاضرين للبدء بمواد أخرى. كذلك الأمر مع 

%22 من التلاميذ الذين حصلوا على إجابات غير صحيحة (المجموعتان C وَD ) كان عليهم مراجعة المواد وتعلمها ثانية. %41 من المصنفين في مجموعة B ، و%11 من المجموعة D كان تصنيفهم خاطئًا، هذا الأمر يؤدي الى خلق عملية تعليم غير مجدية وتلاميذ محبطين. هذا يعني أن %52 من التلاميذ يقيّمون بطريقة خاطئة إذا لم يتم إجراء مقابلات لهم إلى جانب الامتحان المكتوب. 

نتيجة للمعلومات التي جمعت من دمج الامتحان والمقابلة، استطاعت المعلمة أن تخطط تجارب وتمارين ملائمة لمستوى فهم التلاميذ، بدلاً من مستوى مهاراتهم فقط.


قيّم التلاميذ ثانيةً، بعد انتهاء ثلاثة أسابيع من البرنامج التعليمي. تظهر هذه النتائج في شكل 2 .


شكل 2



إن طريقة إجراء مقابلة والتعليم أدت إلى تركيز اهتمام التلاميذ في المفاهيم. نتيجة لذلك، فان عدد التلاميذ الذين حصلوا على إجابات صحيحة بطريقة الحل الميكانيكي ولكنهم فشلوا بالمفاهيم الأساسية لعملية القسمة (مجموعة B) نفص بشكل كبير. استطاع جميع التلاميذ تقريبًا تفسير أوضاع تتطلب فهم عملية القسمة. والأهم من ذلك، فالتلاميذ الذين اكتسبوا فهم المصطلحات استطاعوا غالبًا أن يقرروا إذا حصلوا على إجابة معقولة ومنطقية. 

برهان لنواقص امتحانات - الورقة والقلم

في مجموعة "أ" في الصف السابع والتي درّج فيها جميع التلاميذ على أنهم أعلى من المعدل بحسب معايير الامتحانات، تبين بأن هناك صعوبات حادة في المفاهيم عند حوالى 

ثلثين منهم  (Peck and Jencks, 1979). في بحث أجري لاحقًا على تلاميذ صف التاسع والذين درجوا على أنهم من الثلث الأعلى في صفهم، تبيّن أن تلميذين فقط من تسعة عشر عندهم  مبنى مفاهيمي مناسب للعمليات الرياضية التي تعلموها (Jencks and Peck, 1981). 

تبيّن في بحث آخر أجري على تلاميذ الصف السادس والذي فحص المبنى المفاهيمي في موضوع الكسور أن %8 فقط منهم ذوو قدرة مُرضية لفهمهم  للمفاهيم من اجل تفسير واستعمال الكسور (Jencks and Peck, 1981). 

قام الكاتبون بفحص عدة مئات من التلاميذ المصنفين على أنهم أعلى بسنتين أو ثلاث من المعدل ويعتبرون كمجموعة ناجحة. عدد التلاميذ الذين لديهم مفهوم أساسي للتفكير الرياضي ولحل المسائل للأسف كان صغيرًا جدًا. نتائج مشابهة وجدها Whitney (1985), Davis (1975), Erlwanger (1973) بتجاربهم مع التلاميذ الذين أجروا بنجاح امتحانات الورقة والقلم، لكنهم يفتقرون للفهم الذي يتيح لهم الفرصة للتعامل بشكل ناجع مع حالات رياضية.

الخلاصة

عندما يتم استعمال امتحانات الورقة والقلم فقط من أجل التقييم، يكون من الصعب التقرير إذا كان التلميذ يفهم المفاهيم أو يقع بأخطاء سهوًا. بينما إذا كانت امتحانات الورقة والقلم مرفقة بمقابلات، عندها يكون بامكان المعلم تقسيم التلاميذ في مجموعات تعليمية بناءً على مستوى فهمهم للمفاهيم. يشعر التلاميذ بسرعة، أهمية البحث عن المعنى والمفهوم وبأنهم مقيّمون  نسبة لفهمهم الى جانب المهارات التي تنتج الاجابات. لذلك، تساعد المقابلات التلميذ والمعلم على حد سواء في تركيز انتباههم على الأشياء الأكثر أهمية.
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