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 املبدأ األول: كيف تؤثر معارف الطلبة السابقة على معارفهم:

 

 لقياس مدى معارف الطلبة السابقة وطبيعتها:طرق ��

 

 بداية كل محاضرة: لكوكذ بداية الفصل الدراس ي

نهم إومعارفهم.. حيث  الطلبةفي فصول ماضية عن مستوى  طلبتك خاصة الذين سبق لهم تدريس الحديث مع الزمالءيستحسن .1

في الفصول  الطلبةمقررك الحالي.. كذلك يمكنك االطالع على توصيفات وأعمال  للطلبةنقطة انطالق ملعرفة نوع املعارف السابقة 

 …التي تمكن من معالجة الثغراتهذا اإلجراء كفيل بأن يلفت انتباهك إلى األمور … السابقة 

ليعطيك …  هميم قصير غير مؤثر في درجاتيوهو تق الطلبةفي اللقاء األول أو الثاني مع  يم تشخيص ييبإجراء تقل أن تقوم يفض .٢

 تصور 
 
تسجيل مقطع صوتي آليتين ورفعها على  للطلبةفي مقررات التالوة والحفظ يمكن  اقتراح:) عن معرفتهم املتعلقة بمقررك ا

 .معرفة نقاط الضعف التي يتوجب عليك التركيز عليها خالل الفصل( متستطيع من خالل سماعك لتالوته البالك بورد

 سهلة وسريعة لتشخيص املعارف السابقة.ومهارات معينة فهذه طريقة في معارف  متقييم أنفسه الطلبةمن  ُيطلب قد.٣

 .ةليكشف لك مدى معرفتهم السابق الجماعي العصف الذهنياستخدام ب الطلبةجلسة مع جراء ا. بإمكانك ٤

)كأن أطلب منهم رسم خارطة   عن موضوع معين.كل ما يعرفونه  تمثلبإنشاء خارطة مفاهيم . أو باإلمكان أن تطلب منهم أن يقوموا ٥

 (.قبل البدء بالدرس نفسه مراحل جمع املصحف يعرفونه عنمفاهيم عما 

  الطلبةفي مهام  املشتركةعن أنماط الخطأ ابحث .٦
 
من خالل النظر في الواجبات املنزلية أو  ثابتا من األخطاء ابحيث ينتج نمط

انتباهك ملثل هذه األخطاء ينبهك للمشاكل املشتركة  الطلبة. إنالقواسم املشتركة بين سّجل االختبارات القصيرة أو االمتحانات و 

يمكن استخدام أجهزة الكليكرز في ذلك بهدف سرعة جمع )الخاطئة بهدف تصحيح املفاهيم  التدريسساعدك على توجيه يو 

 الخاطئة(. الطلبةإجابات 

 

 طرق الستثارة املعارف السابقة الدقيقة:��

 اا يعرفونه سابق  بمأن نبدأ الدرس  اعندما يربطون املعرفة الجديدة باملعارف السابقة لذا من املفيد جد  بشكل أكبر  الطلبة.يتعلم 1

كالعصف الذهني أو خريطة املفاهيم بمجرد استحضارهم ملعارفهم السابقة يسهل عليهم  وذلك من خالل عدة تمارينفي املوضوع 

أجعلهم  نوع السورة التي نحن بصدد الحديث عنها)في مقرر التفسير مثال قبل الشروع بذكر   دمج املعلومات الجديدة بنجاح أكبر.

تصنيف السورة على ضوء ومعرفة  يستحضرون ما تعلموه في مقرر علوم القرآن من حيث ضوابط ومميزات السور املكية واملدنية

أو نظرة عامة  املفسر فيها عاش التي البيئة الطلبة يستحضر مفسر منهج بمعرفة البدء قبل املفسرين:مقرر مناهج  في.. كذلك ذلك

 من كان لذا املعتزلة مذهب فيها شاع بيئة في عاش الطبري  فاإلمام ،التفسير في منهجه معالم أبرز  على للوقوف على مناهج التفسير،

 ( التفسير في وانحرافاتهم املعتزلة على الرد تفسيره معالم أبرز 

باملقررات املعرفة ال يميزون عالقة  اغالب   الطلبةالن  موضوعك في التفسير مثال بمقرر أصول التفسير أو علوم القرآن ربطحاول .٢

على تعدد األقوال الواردة في  التفسير للحكم صول أ مقرر )كربطهم بمباحث االختالف في  السابقة مع املواضيع التي يدرسونها حاليا.

  معنى كلمة قرآنية في التفسير وأنها من قبيل اختالف التنوع(

بالربط  يقومون  الطلبةنعتقد أن … ر متطلب سابق للمقر املعلومات الجديدة باملعلومات في املقررات التي هي ربط .كذلك حاول ٣

 ن ذلك.و التلقائي إال أنهم في الحقيقة ال يفعل

 ألن ذلك يجعل املوضوع أكثر قابلية للفهم. اليومية لبةاملوضوع بحياة الط اربط.دائما ٤

من املفيد  الذ ..ااملوضوع الجديد على نحو أكثر عمق  تساعدهم في التفكير حول ت املعارف السابقة التي ما يمتلك الطالباا غالب   .٥

 ). األسئلة التي تتطلب استخدام معرفتهم السابقة لبناء توقعات حول املوضوع الجديد. تطرحأن ا جد  
 

قبل تناول تفسير آية : فمثال

 تناول اآلية من تفسير ابن كثير اسألنه عن التفسير اإلجمالي، وكذلك لو أردت و يعرف عما يطرح سؤالمن تفسير السعدي ممكن 

 (…يعرفونه عن التفسير التحليلي وهكذا عما

 

 السابقة غير الكافية املعارفطرق ملعالجة ��
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امتالكها  الطلبةفي ذهنك املعرفة التي يحتاج  أن تحددا عليك لذ عليك معالجة الثغرات واملعلومات املغلوطة في معارفهم السابقة .1

متطلبات املعرفة الخاصة باملهام  اقد حددت تمام   أكد من مواصلة طرح السؤال حتى تكون ت… في مقررك أكثر فعالية ؤهمليكون ادا

عرفة اإلجرائية )كيف ومتى( مع أيضا تأكد من التمييز بين املعرفة التصريحية باستخدام )ماذا وملاذا( وامل؛ التي طلبتها من الطلبة

في مقرر علوم االقراء أو مقرر الوقف مثال ) قد ال يعرفون كيف يستخدمونه أو متى يستخدمونه. لبة العلم بأن ما يعرفه الط

له، فمن الجيد أن نكرر ماذا يعني الوقف  استخدامات االئمةواالبتداء يعمم الطلبة مصطلح الوقف الحسن وال يميزون بين 

 عند االمام السجاوندي؟( الداني أوالحسن عند االمام 

ملقررك الحالي ففي هذه الحالة نسدي  الضعف بالنسبةفإذا ظهر في التقييم القبلي  األساسيةتصحيح املعارف لضروري من ا. ٢

أو في مقرر التفسير  لهم النصح بأال يدرسوا هذا املقرر اال بعد أن تتكون لديهم الخلفية الالزمة )كما نفعل كثيرا في مقررات التالوة

القدرة على اكتساب  يظهرن الذين  الطلبةأن ندعم  ا( ويمكن أيض  ا كبيرا على معرفة الطلبة السابقةاملوضوعي حيث يعتمد اعتماد  

  أنفسهم.املعرفة من تلقاء 

 

 طرق ملساعدة الطلبة على إدراك املعارف السابقة غير املناسبة��

د  .1
ّ
)مثال في اجتماع مد على معرفة الظرف املناسب أو غير املناسب لتطبيق املعرفة، لبة : بمعنى ساعد الطعلى حاالت التطبيقأك

 ويسقط البدل وهكذا(. الالزمبدل مع مد الزم في نفس الكلمة ففي هذه الحالة يقدم مد 

تشوش معلوماتهم  املناسبة؛ فهيغير معرفتهم السابقة  تطبيقتساعدهم على تجنب  عامة بقواعد الطلبةبد من تزويد .ال ٢

؛ كذا مصطلحات الوقف تختلف حدودها عند أهل الحديث يختلف عند أهل التفسير وروايات القراءاتعند كالحكم على الراوي )

 كاختالفهم في مصطلح الوقف الحسن(.العلماء 

 ةفي تطبيق النهج الخاصلبة خطئ الطيحتى ال  االختصاصال بد من التوجيه الصريح بحدود النهج والتوقعات الخاصة بمجال  .٣

لكن البد )يتوقع الطلبة أن املراد منهم في مقررات الحفظ مجرد حفظ اآليات فقط،   باملجاالت األخرى التي يعرفونها على نحو أكبر.

طلب منهم في مقررات التفسير عندما يلحفظ املتقن املجود الخالي من اللحن الجلي والخفي.. كما يتوقع الطلبة من توجيهم الصريح ل

تفسير آية معينة أن املقصود معنى اآلية فقط ال بد من توجيههم الصريح بأن املراد التفسير التحليلي لكل كلمة من جميع النواحي 

 .(الخ. ومعنى مدعما باألدلة لغة واعراب وقراءات

متى يمكن أن تخفق يوضح للطلبة لكن يجب أن  املجردة؛على استيعاب املفاهيم املعقدة أو  الطلبة. القياس والتشبيه يساعد ٤

 )كعدم تشبيه هللا تعالى في صفاته بخلقه مثال فهنا ال يمكننا القياس(. عمليات القياس

 

 تصحيح املعرفة غير الدقيقةطرق ل��

 أن يضعوا توقعاتهم في موضوع ما لبة اطلب من الط.1
 
 التوقعاتوامنحهم الفرصة الختبار تلك … باالستناد إلى ما يعرفونه سابقا

ونوع تفسيره وما يشمل عليه، ثم  الفقهي مذهبهعقيدته و  )مثال في مناهج املفسرين عما يعرفونه عن أحد املفسرين من ناحية

ا سؤالهم اعطاؤهم الوقت الكافي لتصحيح معلوماتهم وتعريفه  جاه العلمي في التفسير من حيث حكمهتيعرفونه عن اال عما.. أيض 

 (لحكم على األمثلة املوجودة في الكتب املهتمة بالتفسير العلميلكافي الوقت الوإعطاؤهم  وضوابطه وأمثلته،

وصلهم يمكن أن يطلب تبرير فإن ال يكتشفون التناقضات لذا ا ؛ وأحيان  استنتاجهم تبريرعندما يكتشفون خطأهم اطلب منهم  .٢

 الكتشاف الخطأ.

يحتاج إلى توفير ال يتطلب منك تقديم املعلومات الدقيقة فقط، ولكن دقيقة الغير إن إحالل املعرفة الدقيقة مكان املعرفة .٣

لتطبيق فإن توفير فرص متكررة من خالل الواجبات والتكاليف واالختبارات القصيرة …اله الطلبةالعديد من الفرص الستخدام 

 الراسخة منها.على مواجهة استمرار املفاهيم الخاطئة وحتى  الطلبةاملعرفة الدقيقة يساعد 

  وإنالستخدام معارفهم السابقة حتى  اغالب   لبةالط أيلج.٤
 

املشوشات تقليل لذا من املفيد … التغلب عليها  من كانت خاطئة بدال

 .أخطاؤهمملساعدتهم على توظيف املصادر املعرفية الالزمة ملعرفة  ر الوقت اإلضافييوتوف

 


