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ّ
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 ما أنواع املمارسة والتغذية الراجعة التي تعزز التعلم؟ :الثاني املبدأ

 

 االستراتيجيات التي تعالج الحاجة إلى املمارسة املوجهة الهدف: ��

 .األول  املبدأ في تمت السابقة املعرفة.تقييم 1

 وضوح أكثرن .ك٢
 
من القيام باستخدام األهداف لتوجيه  الطلبةلكي يتمكن  ،وتكاليفك وواجباتك مقررك في أهدافك بشأن ا

األهداف في نهاية الواجب. )اكتب في كل تكليف وواجب الهدف منه مع املعلومات األساسية تحقيق ممارساتهم، ويكونون قادرين على 

 .في أعلى الصفحة(

 

 لحساب  مؤشر وجود من بد ال مناسب،معايير األداء يصبح من الصعب عليهم القيام باملمارسة على نحو  الطلبة.عندما ال يعرف ٣

 )سلم تقدير أو استمارة تقييم( واجب لكل واضح نحو على التقييم عالمات

ا مع املمارسة فإن ٤ في نفس املوضوع يؤدي إلى مزيد من التعلم مقارنة مع  القصيرة الواجبات تعدد. بما أن التعليم يتراكم تدريجي 

 الواجب الفردي الطويل أو الواسع النطاق.

ا مع زيادة درجة التقدم واإلتقان عند  إزالةثم  ومندعامات تعليمية من أجل ضبط مهمة ما  ئأنش . ٥ هذه الدعامات تدريجي 

 إلى الخ(… على األسئلة املعطاة االجابة، ورقة عمل بها املعلومات ثم الطلبة.)مثال أذكر مرجع لحل الواجب، اختبار الكتاب املفتوح
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واجبات ال يتجاوز وقت حلها في األسبوع أكثر من ساعتين؛ علما أن  للطلبةعط أفمثال  ،الوقت املستغرق لحل الواجب  حدد. ٦

في كل واجب وتكليف الوقت  دقيقة؛ )اكتب٤٥إلى  الطلبةدقيقة لحله؛ يحتاج 1٥الواجب الذي يحتاج عضو هيئة التدريس إلى 

ت الذي يستغرقه الطالبات اعلى الصفحة مع اسم الطالب، سيتكون لديك على مدة فصول دراسية الوق… املستغرق لحل الواجب:

 لحل هذا الواجب(.

 

 

 

 في الفصول السابقة. لبة لنموذج أو من خالل أعمال الطمن خالل كتابتك  املستهدف، لألداءنموذج  قدم.٧

 

 

 

 يستطيعون التمييزفي الفصول املاض ي، وحتى  الطلبةالتي تقع في حل هذا الواجب من خالل أعمال  األخطاء الشائعة للطلبة بين.٨

 بين األعمال العالية واملنخفضة الجودة.

القراءة  للقراءة بالترتيل اطلب منه الطالبفي املقرر )مثال عند إتقان  الطلبةلتقدم مستوى  وطور أهدافك مع تقدم املقرر، نقح.٩

 (.مع االتقان )التدوير( ثم بعد ذلك )الحدر( بطريقة اسرع
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 :الراجعة املستهدفةاالستراتيجيات التي تعالج الحاجة إلى التغذية  ��

 …عليهم صعبا كان منزلي واجب أو منهم، كثير فيه أخطأ االختبار في سؤال خالل من …الطلبةعن أنماط األخطاء في أعمال  ابحث.1

 .االستراتيجيات هذه أحد باستخدام ككل الدراس ي للصف الراجعة التغذية تقديم يمكنك الشائعة األنماط تحديد من االنتهاء بعد

+ الوقت املتاح= التفكير بطبيعة الطلبةفأهداف املقرر+ مستوى  ،الخاصة بك لتقديم التغذية الراجعة األولويات حدد.٢

زة على الجوانب الرئيسة في الواجب.. فيمكنني تقديم تغذية راجعة على جزء واملرتك للطلبةاملعلومات التي سوف تكون أكثر فائدة 

 بالكثير من التغذية الراجعة. الطالبارباك  في الواجب لتجنبواحد 

عالمهم باملواضيع أو إيجهلون التقدم الذي يحققونه لذلك فإن  فالطلبةالضعف، جوانب و جوانب القوة أن توازن بين  البد.٣

 عالمهم باملواضيع التي يحتاجون ملزيد من التحسن فيها.إالجوانب التي أتقنوها أو تحسنوا فيها هو بنفس أهمية 

تكرار الواجبات القصيرة في املوضوع مع تكرار التغذية الراجعة  ألنتقديم التغذية الراجعة  من خطط لفرص متكررة لتتمكن. ٤

 بشكل فردي وال أن تأتي منك في كل مرة. الطلبةكذلك ال حاجة ألن تركز التغذية على … بصقل مفاهيمهم للطلبةيسمح 

التغذية الراجعة بشكل  أقدمقد أحدد األخطاء في واجباتهم أو اختبارهم لكن  .املجموعة مستوى  على الراجعة التغذية قدم.٥

 .جماعي

للحصول على  كليكرز سؤال يتيح للجميع اإلجابة  )يمكنك استخدام  طرحأ،  املحاضرة خالل ومباشرة جماعية راجعة تغذية قدم. ٦

 بسرعة وبتصنيف لإلجابات الصحيحة والخاطئة(  الطلبة إجاباتجميع 

 الطلبةومعايير ومؤشرات يستطيع  إرشاداتفال يجب أن تكون كل التغذية الراجعة منك ، فمع وجود  ، بتقييم األقران ناستع.٧

 تقديم مالحظات بناءة على عمل كل منهم.

منهم أن يالحظوا  ث يستفيدوا منها الحقا، لذا اطلببحيالفرصة للتفكير فيها  للطلبةتوفر  إذا. تكون التغذية الراجعة أكثر قيمة ٨

 .التعلم الكاملة دورةذلك يساعدهم في رؤية  أنكيف يكون أثر احدى مالحظات التغذية الراجعة على واجباتهم واختباراتهم ، حيث 

 

 


