
 2020-2019/ / قسم اللغة العربية محاضرات في التربية العملية ) المشاهدة والتطبيق ( 
 

1 
 

 

  أهميتها وأنواعها -األسئلة الصفية :  المحور الرابع

 تعريف األسئلة الصفية :

 التعريف اللغوي : -

فتيرا  اليارأ لىفيي يهايية  هي األسئلة التي يطرحها المعلم على تالميذه فيي داايية الح ية لىعليى
 الح ة، ليتأكا المعلم من تح يل تالميذه للخدرا  التي تعلمىها .

 التعريف اإلجرائي : -

هي مجمىعية مين السيلىكيا  ىاألاا ا  التاريسيية التيي يهيىم دهيا المعليم دا ية ىسيرعة ىدهيار  عليى 
 -ىجييييل السييي ال ت -التكييييع ميييا معطييييا  المى يييع التاريسيييي ىتتعليييس دكيييل مييين   عيييااا السييي ال 

االيتظار عهب -االستماع  لى اإلجادة  -اختيار الطالب المجيب  -االيتظار عهب تىجيل الس ال 
 تشجيا الطالب( . - جادا  الطالب معالجة  -سماع اإلجادة 

 أهمية األسئلة الصفية

لحيا لن ييكير لى يحجيم الياىر  األسئلة ال فية من األهمية دمكيان ، دحييال اليسيتطيا اتع        
الييذت تهييىم دييل األسييئلة فييي التردييية الحاي يية ااخييل يرفيية الاراسيية. فهييي تم ييل عيياا   سييما كديييرا ميين 
ى ي  التيياريأ ، ىتعتدير ىسيييلة هاميية لتهيئية مرحليية اليتعلم ىدييائها ، كمييا ترعيى اليشيياط التعليمييي ، 

 ة ، ىمحفزا  مداشر  لتعلمهم .ىترفا من فعاليتل ، ىتزىا التالميذ دتىجيها  ديا   ضرىري

ىلعييل ميين لهييم الىسييائل الفعتاليية فييي تيمييية هييذه المدييااة لييال الطلديية، لسييئلة المعلييم، ىمهييار  طيير  
 األسئلة جز  رئيأ من مهارا  التاريأ ال في الفعتال .

ىالمعلييم الجييييا هيييى اليييذت يسيييتطيا لن يىظيييع لاىا  االسييتفهام المختلفييية فيييي طييير  السييي ال الم يييير 
كييير لييال المييتعلم، فاألسييئلة التييي يطرحهييا المعلمييىن علييى طالدهييم ااخييل حجيير  التيياريأ تيي  ر للتف

دشكل مداشر في مهارا  التفكير التي يسعىن  لى تيميتها لال ه ال  المتعلمين، فها ل دت  العايا 
ن من الاراسا  التردىية ىجىا ارتداط تام دين مستىيا  التفكيير التيي تظهير فيي  جاديا  الطلدية عي
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لسئلة المعلم ىدين ليىاع األسئلة التي يىجهها المعلم، فإذا كان المعلمىن يركزىن في لسئلتهم على 
 تذكر الحهائس، فمن يير المتى ا لن يفكر الطلدة تفكيرًا ادتكاريًا .

فاألسيئلة الجييا  هيي األسيئلة التيي تسيت ير التفكييير اإلديااعي ىالتفكيير اليا يا ليال الميتعلم، ىتسيياعا 
حهييس األهيااع التيي حيااها المعليم لطلدتيل ىدارجية عاليية مين اإلتهيان، ىلصسيئلة خ يائ  على ت

 مختلفة من التفكير لال المتعلم .مختلفة تمكيها من خلس ىظائع 

 أغراض األسئلة الصفية

مما الشك فيل لن لكيل سي ال يطرحيل المعليم يرضيا معيييا يرييا مين تالمييذه لن يحههيىه لى ،       
 زه .يهىمىا دإيجا

 ى ا ح ر دعض التردىيين األيراض التي ترمي  ليها لسئلة المعلم ىهى  كالتالي :

 ي حال تلميذ معين على االشتراك في التعليم ال في ىيشاطاتل . 1

 ي جذب ايتداه التالميذ . 2

 ي تشجيا التالميذ ىح هم على الميا شة .3

 ي  عطا  تىضيح لمشكلة معيية   تيظيمية لى تعليمية ( . 4

 ي االستفسار عن لعمال ىىاجدا  التالميذ الغائدين ىالمه رين . 5

 ي تشجيا التالميذ على اإلجادة ال حيحة ىتىجيههم  ليها . 6

 ي التعرع على يشاطا  التالميذ الخا ة ، ىعلى حاجاتهم لى مشاكلهم . 7

 ي التأكا من فهم التالميذ . 8

 ي تحليل يهاط الضعع عيا التالميذ . 9

 اختدار معرفة التالميذ للمىضىع .ي  10

 األسئلة الصفية اختبارية أم تعليمية ؟
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مهمييا دلغيي  األسييئلة ال ييفية ىليىاعهييا المختلفيية ميين األهمييية ، فييإن يالدييية المعلمييين تركييز       
ده ا لى داىيل على لسئلة التذكر التي تهياع عياا   ليى اسيترجاع لى اسيتعاا  التالمييذ لمعلىميا  

. يتجاهل عاا  هذا اليىع من األسئلة الذت يخ  يفسل دالمراحل الاييا مين تفكيير  ىحهائس متفر ة
الفييييرا ى ارتييييل اإلاراكييييية ا االسييييترجاع ىاالسييييتعاا  ا شييييعىر المييييتعلم ىعىاطفييييل ى يمييييل ىحاجاتييييل ، 
ىاالستفسييار عيهييا ىمحاىليية عالجهييا . ىمييا اخييتالع األسييئلة ال ييفية ىتيىعهييا فإيهييا ال تخيير  عيين 

 هما : يىعين رئيسين

ي األسئلة االختدارية التهىيمية . ىتركز على يهاية التاريأ ىالتحهيس مين ميال فاعليتيل ، دالتأكيا  1
 من تىفر المعارع ىالهارا  الجايا  عيا التالميذ ا يتيجة التاريأ ا .

ال ي األسيئلة التعليميية التاريسيية . تهيتم دعمليية تعليم التالمييذ ، ىالتركييز عليهيا ، ىمحاىلية  حياا 2
 المعارع ىالهارا  الجايا  من خاللها .

 ىهياك مدااة لساسية يجب مراعاتها عيا استخاام األسئلة ال فية ىهي:

 لىاًل: ال ياية ىالىضى :

 ي ىغ المعلم لسئلة دحيال تكىن تى عا  لجادتها ىاضحة للتلميذ، ىال تكىن لسئلة مستمر .

  اييًا: تكييع األسئلة:

ل يييع، ىيعيييال هيييذه األسيييئلة ىذليييك حسيييب لغييية الطلدييية ىمسيييتىل يكييييع المعليييم األسيييئلة حسيييب ا
 يياراتهم. ىيجييب لن تكييىن لسييئلة مفهىميية، ىعلييى المعلييم لن يكيييع األسييئلة دحيييال تفييي دالحاجييا  

 الفراية للطلدة.

 أنواع األسئلة : 

 نوعان : 
  !أسئلة موضوعية أم مقالية ؟  
 

ذا كان ى   المىضىعية  ذا كي  تريا  ياأ الهار   استخام األسئلة على تذكر الحهائس، ىا 
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  .  يراً  ت حيح األسئلة
   :ضىادط  ياية األسئلة المىضىعية

  الصح" والخطأ" أسئلةأواًل : 
ال يكىن الجىاب ديا  على  ال تضا الجملة ي ا حرفيا من الكتاب، دل لعا  يايتها حتى .1

  . لع العدار  ال على الفهم
 

  .المحاا  الغامضة لى يير تجيب التعادير .2
 

كّلا لى الدااا ... لخ،  ذ ليها تىحي يالدا لن " تجيب تعادير ى يغ العمىم، م ل: ااائماا لى .3
  .العدار  خاطئة

 
  .تكىن اإلجادة ىاحا  ىمحاا  ى اطعة يجب لن .4
 

  أسئلة االختيار من متعددثانيًا : 
 

  .يفضل لن تكىن الخيارا   ال ة لى لردعة .1
 

 حيحة من الياحية اإلعرادية، حتى ال يكىن  عراب الكلمة اليال  تكىن الخيارا يجب لن  .2
  )!لم يكن المه ىا  ياأ الهار  اللغىية على االختيار  هذا ما

 
الخيارا ،  ذا لن معرفة الطالب لخيار خاطئ يال  تجيب ىضا عدار : اكل ما سدسا ضمن .3

  .على خطأ هذا الخيار
 

  .الميفية لى لساليب االست يا ، ألن ذلك يردك فهم الطالبادتعا عن العدارا   .4
 

  .الدا لن تكىن الخيارا  متهاردة ىميطهية .5
 

الجز  األىل ميها( يشتمل على مسألة ىاحا  فهط، ىاستدعا لت معلىما   ( اجعل ل ل العدار  .6
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  .ليس  ضرىرية
 
  أسئلة الربطثالثا :  

 
  من الهائمة ال ايية لن تكىن عيا ر الهائمة األىلى لك ر يفضل .1
 

من الهائمة ال ايية، ىفي حالة  يجب لن ال يرتدط العي ر في كل  ائمة  ال دعي ر ىاحا .2
  .خالع ذلك يدل الطالب لل

 
  .طريس األر ام لى الحرىع ىليأ عن طريس رسم خطىط اجعل الردط عن .3
 

  أسئلة إكمال الفراغرابعا : 
 

  اجعل الجملة تحتىل على  شارا  ى رائن تحاا دالضدط الكلمة المطلىدة .1
 

  .ال تعط لك ر من فرايين في الجملة، حيال لن ذلك يجعلها يامضة .2
 

  .اجعل الفراغ في آخر الجملة ما لمكن، حتى يتضح المطلىب لك ر .3
 

  :استخدم األسئلة المقالية إذا أردت
 

  .للم طلحا  األساسية المهمة في مهرر ماالطالب  لن تهيم فهم .1
 

 .المهارية ىالمىازية دين األحااال ىالمفاهيم ىاألشيا  لى الردط دييها لن تعرع  ار  الطالب على .2
 

  .تهيأ الهار  اإلدااعية ىالتخيلية لال الطالب لن .3
 

  المقالية ضوابط وضع األسئلة
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الطالب ت ىر عن طىل  ال فحة، حتى يكىن لالحاا طىل اإلجادة المتى عة دالكلما  لى د .1
  .اإلجادة المتى ا

 
الارجا  دا ة، حتى يكىن الت حيح لك ر  ضا يمىذجا للجىاب ال حيح ىىزع عليل .2

  .مىضىعية
 

  .لإلجادة اعط الى   الكافي .3
 

 فأعلم الطالب دذلك  ذا كي  ستحاسب على األخطا  اإلمالئية لى اليحىية لى على الخط .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


