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يف العملية التعليمية، فمهارة املعلم  هبايقع على عاتق املعلمني عدد كبري من املهمات اليت يقومون   
واختيار خربات التعلم يف ختطيط الدروس تستلزم منه خربة يف إعداد األهداف، وحتليل احملتوى، 

،كما أن مهارة عرض الدرس حتتاج إىل خربة يف توظيف طرق التدريس، وطرح األسئلة ،وحتفيز 
على التفاعل والفعالية أثناء التعلم، كما أن مهارة غلق الدرس حتتاج منه إىل تلخيص  تعلمنيامل

 األفكار وتقومي التعلم واختيار األنشطة املرتلية.  

من أشد مهارات املعلم حساسية، ومن أكثرها خطورة؛  هناهارة عرض الدرس على أكما ينظر إىل م
احملك الذي يتم من خالله حتقيق األهداف، لذا فقد تنوعت أساليب عرض الدرس ابتداء من  هناأل

للمعلم، وانتهاء أبسلوب التعلم الذايت القائم على استقاللية  تعلمأسلوب اإللقاء القائم على تبعية امل
عن املعلم. لذلك فإن املعلم حيتاج إىل كفاايت خاصة كي ينجح يف عرضه لدرسه أبي تعلم امل

أسلوب يشاء، ومنها كفاايت طرح األسئلة وتوزيعها إىل جانب كفاايت معرفة جماالت األسئلة 
وتعد األسئلة الصفية السابرة أحد أنواع األسئلة اليت  (١)واملواقف املالئمة لكل منها.هتا ومستواي

على حل املشكالت اليت تواجههم أثناء العملية التعليمية، ومن أهم الوسائل اليت  تعلمنيتساعد امل
املدخل الذي يشبع لدى الفرد نزعة أهنا وتعلمهم ، كما  تعلمنييستخدمها املعلم إلاثرة تفكري امل

   ( ٢)لعمله وإلجناز اآلخرين.ً رى فيها املعلم تقييماالبحث واالستطالع، كما ي
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     ض ع  ه      ام                 
    

  املعارف واملهارات الالزمة يف إعداد األسئلة السابرة . نيإكساب املعلم  

 
  

   ھ      خاصة                        
 

  التعرف على مفهوم األسئلة السابرة.     

  حتديد أنواع األسئلة السابرة.    

  واالختالف بني أنواع األسئلة السابرة. هحتديد أوجه الشب    

  املبادئ( لألسئلة السابرة. -القيمة الرتبوية -توضيح )اهلدف    
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 ؟ملاذا نطرح األسئلة الصفية 
 

؟  املتعلمنييتم يف مدارسنا وجامعاتنا دون أن نطرح األسئلة على ً هل ميكن أن نتصور تدريسا
 هل ميكن أن حيدث تعلم لديهم دون أن نثري عقوهلم ابألسئلة؟  

 هو عماد عملية التدريس، بل هو قلبها النابض، فمن املستحيل أن تعلمني إن طرح األسئلة على امل
 نتصور تدريسا فعاال ملدة من الوقت ال يتضمن أسئلة، ذلك ألن طرح األسئلة مسألة ال غىن 

 عنها لطرائق التدريس على كافة أنواعها. 
  

 السؤال هنا ...  
 

 هل أسئلة املعلمني تدعو إىل التفكري؟  

 يت تغطي لألسف أن هناك عدد كبري من معلمينا كل ما يشغلهم هو طرح أكرب عدد من األسئلة ال

 للمعلومات.   تعلمنيموضوع الدرس ، وأبسرع ما  ميكن وهدفهم األساسي منها هو تسميع امل
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  وظائف األسئلة الصفية 

مثة حقيقة أساسية عليك معرفتها وهي أننا ميكن أن نوظف األسئلة يف كافة مراحل الدرس لتحقيق 
 أغراض متنوعة.   

 الوظائف واألدوار لعل من أبرزها ما يلي:  ميكننا القول إن لألسئلة العديد من 

 نستخدم األسئلة يف حتديد مدى توافر متطلبات التعلم املسبقة الالزمة لتعلم موضوع الدرس  - 1  
 متطلبات التعلم املسبقة(   أسئلة) ، نطلق على هذا النوع من األسئلة تعلمني لدى امل اجلديد      
 مثال:        

  عن األقاليم ( عليه أن يسأهلم مثال )يف العامل توزيع النبات الطبيعيتدريس موضوع )معلم بصدد     
 أو بصدد طرح موضوع ) الصناعات يف الوطن العريب ( على املعلم أن يسأهلم عن  يف العامل (. املناخية   
 توافر) مقومات الصناعة يف الوطن العريب(.    
 على هذا املوضوع  تعلمنيللدرس اجلديد بغية تركيز انتباه امل تعلمنيئة املهتي توظيف األسئلة يف -٢

 الدافعية لديهم لدراسته، نطلق على هذا النوع من األسئلة )أسئلة التهيئة احلافزة(  رة وإاث    
 مثال:       

 ( عليه أن يسأل هم )كيف نقاوم اإلنتاج الزراعي يف الوطن العريب معلم بصدد تدريس موضوع )   
  .إىل املبيدات احلشرية ( دون اللجوء اتحلشر ا    
 إىل استكشاف املعلومات حمل التدريس أبنفسهم مع قليل من التوعية من قبلنا  تعلمنياستدراج امل -3

 ،يطلق على هذا النوع من األسئلة )األسئلة االستكشافية ( أو )األسئلة االستقصائية(.         

 مثال:     

 معلم بصدد تدريس موضوع )حتول املادة من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية ( عليه أن يسأهلم ) ماذا      
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 حيدث للمالبس املبللة عند وضعها يف الشمس؟ ماذا حدث للماء؟(        

 ملا تعلموه أثناء الدرس ولتصحيح أخطاء التعلم لديهم، يطلق على هذا  تعلمنيمعرفة مدى فهم امل -4

 ا النوع من األسئلة: هلذ إرشادات خاصةالنوع من األسئلة )أسئلة املتابعة(         
  

  إعداد أكرب عدد ممكن من األسئلة الشفهية اليت تقيس الفهم ✓

  أجعل أسئلتك قصرية وتركز على النقاط الرئيسة يف الدرس ✓

 تعلمنيوزع األسئلة على أكرب عدد ممكن من امل ✓

  واحد فقط ممتعلال تستمع إىل إجابة  ✓

 تعلمنيكتابة اإلجابة على السبورة وانقشها مع بقية املتعلمني  أطلب من أحد امل ✓

 

 الربط بني نقاط الدرس بعضها مع بعض، يطلق على هذا النوع من األسئلة )أسئلة الربط(.   -5

 مثال:     
  والفسيولوجية احلشويةاألعضاء وحيتوي على النقاط التالية  االنفعاالتمعلم بصدد تدريس موضوع )    

 انفعال اخلوف أثناء  لألعضاء احلشوية ( عليه أن يسأهلم )ما التغريات اليت حتدث اخلارجي واملظهر      
 . (الغضبالتغريات يف املظهر اخلارجي املصاحبة النفعال أو      

 لة )األسئلة اإلبداعية(  ، يطلق على هذا النوع من األسئتعلمني تنمية أنواع التفكري املختلفة لدى امل -6
 مثال:       

 ين والكهرابء نز معلم بصدد تدريس موضوع )احملركات( عليه أن يسأهلم ) كيف تصمم حمرك يعمل ابلب    
  .والغاز معا(   
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 ، يطلق على هذا النوع من األسئلة  اهتموميوهلم وتذوقهم لألشياء واجتاه تعلمني التعرف على مشاعر امل -7

)أسئلة توضيح املشاعر( 
 مثال:  

معلم بصدد تدريس موضوع ) الشعر اجلاهلي والشعر احلديث( عليه أن يسأهلم )أيهما حتب أكثر الشعر 
 ) االجتاهات الفلسفية ( عليه أن يسأهلم  معلم بصدد تدريس موضوع.أو اجلاهلي أو الشعر احلديث( 

 وافقه ابلرأي ومييل إليه (.ي) أيهما 
 يف الصف ، يطلق على هذا النوع من األسئلة )أسئلة ضبط السلوك(  تعلمني ك املضبط سلو  -8

، يطلق على هذا النوع من األسئلة )األسئلة احلوارية (  تعلمنيتنمية مهارات املناقشة واحلوار لدى امل -9
 مثال:  

عشاب والتوقف عن معلم بصدد تدريس موضوع )النبااتت( عليه أن يسأهلم )هناك من ينادي ابلتداوي ابأل
 أو ) هناك من ينادي ابلتوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية ،األدوية املختلفة، ما رأيكم بذلك؟(  

 ؟(. من يؤيد ومن يعارض هذا الرأي 
على طرح أو توليد أسئلة أخرى أبنفسهم وبذلك تولد لديهم القدرة على التساؤل تعلمني تشجيع امل -١0

 (  تعلمنيلألسئلة امل )األسئلة املولدة
معلم بصدد تدريس موضوع )النفط ( عليه أن يسأهلم )شيء خيرج من ابطن األرض له أكثر من عشر مثال:  

   استخدامات فما هو(  

 
 
 
 
 
 



 

  

                       سئ ة     سا  ة                      

10 

     األخطاء يف صياغة األسئلة الصفية 

 أسئلة التخمني  

 اإلجابة بنعم أو ال وتعترب ذات قيمة تربوية قليلة.   تعلمهي األسئلة اليت تتطلب من امل

 هل تعرف مىت فتح املسلمون األندلس؟   -

 هل تذكر العوامل اليت أدت إىل قيام دولة إسرائيل؟  -
 هل أ، ب عمودي على ج، د ؟  -
  ) الشكل على السبورة(  هل املثلث )أ ب ج ( -

 متساوي الساقني؟ 

 األسئلة الغامضة  

  ال تؤدي إىل إجابة كاملة....أهنا غموض يف السؤال وعدم وضوح الغرض منه على حنو صحيح كما 

  أمثلة على األسئلة الغامضة:

 ماذا عن األمم املتحدة؟ -
 ؟  الدولة األمويةحدثنا عن  -
  انقش التكافل االجتماعي -
 املدرسة الربامجاتية؟ماذا تعرف  -

 املوحية ابجلواب األسئلة
  حنو اإلجابة أكثر مما ينبغي .ً توجيهااملتعلم تعطي هذه األسئلة 

   أمثلة على األسئلة:
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  الصني أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان أليس كذلك؟ -

 أليس الفاعل هو من فعل الفعل؟    -

 احلصان من احليواانت الفقارية أليس كذلك؟   -

  فما عاصمة اجلزائر؟ بعض الدول تسمى العواصم ابسم الدولة -

 األسئلة املربكة

  وهي عدد من األسئلة ضمن سؤال واحد.

 أمثلة على األسئلة:  

 كيف بدأت احلرب العاملية الثانية، ومىت كان ذلك وملاذا؟  -

 ما املسند ، وهل تستطيع أن تبني أي نوع من اجلمل -
  هذه؟

دون أن خنرجها من  فيها هل يوجد هواء يف الزجاجة ، وكيف تستطيع إدخال اهلواء -
        املاء؟

 األسئلة اليت ال تتضمن صيغة استفهام

  ال ميكن االستغناء عن أداة االستفهام أو فعل األمر يف بنية السؤال.

  أمثلة على األسئلة:

 هو............!  القائد   -

 هو .........!   املذهب الفلسفي -

 أكرب احمليطات هو احمليط ..........!   -
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 تصنيف األسئلة                        
 

، ملتعلمنيلقد تطرق املربون إىل أنواع عديدة من تصنيفات األسئلة اليت يتم طرحها من جانب املعلم أو من جانب ا
 التالية:وذلك يف ضوء األهداف اليت تسعى لتحقيقها، حبيث ظهرت التصنيفات 

 تصنیف األسئلة حسب نوع اإلجابة:   

ومن أهم هذه األسئلة ما يسمى ابألسئلة ذات اإلجابة احملددة واألسئلة ذات اإلجابة غري احملددة  أو األسئلة 
 ذات اإلجابة املفتوحة، وفيما أييت توضيح لكل واحد منها:  

 األسئلة ذات اإلجابة احملددة:   (١)

 وهي عبارة عن ذلك النوع من األسئلة اليت تتطلب إجابة واحدة متفق عليها وال جدال حوهلا.  

 األسئلة ذات اإلجابة املفتوحة:   (٢)

لطرح رأي ما أو وجهة نظر معينة أو  متعلملل اجملالوهي عبارة عن ذلك النوع من األسئلة الذي يفتح فيه 
من اإلجابة عن ً واتساعاً اي أو مشكالت بطريقة أكثر عمقاالتعليق على أشياء أو أقوال أو أحداث أو قضا

ما تكون هنا أكثر من إجابة صحيحة للسؤال، بل يستطيع املعلم احلصول على إجاابت ً األسئلة احملددة، وغالبا
. وهنا أييت دور املعلم يف تقييم مثل هذه اإلجاابت يف ضوء املتعلمنيمتعددة لو مت طرح مثل هذه األسئلة على 
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ما يكون فيها اختالف ً من جهد وأدلة لتوضيح أفكاره أو وجهات نظره اليت غالبا تعلمقناعاته مبقدار ما بذله امل
   من هنا وهناك عن آراء ووجهات نظر زمالئه الذين جييبون على السؤال ذاته. 

     
 تصنیف األسئلة حسب مستوى التفكیر الذي تثیره  

الرتبوية والتعليمية، حيث تصنف األسئلة حسب مستوى التفكري الذي تثريه، وهنا ميثل تصنيف بلوم لألهداف 
   حيث تتفاوت هذه املستوايت من املنخفض إىل العايل يف ستة مستوايت معروفة كاآليت:  

 ( أسئلة احلفظ أو التذكر أو املعرفة  ١)

ذكر املعلومات أو املعارف أو احلقائق فيها هو جمرد ت تعلمومتثل أدىن مستوايت األسئلة، حيث أن املطلوب من امل
 ً.  أو املفاهيم أو التعميمات أو النظرايت أو املبادئ أو القوانني اليت تعلمها سابقا

 :  يليومن بني أهم األفعال اليت ميكن أن يستخدمها املعلم يف طرح مثل هذه األسئلة ما 

 ف ، أكمل ، عدد ، ..............إخل   أذكر، حدد ، عر

 ( أسئلة الفهم أو االستيعاب  ٢)

من خالهلا القدرة على إدراك  تعلممن املستوايت الدنيا لألسئلة، حيث يطلب من املً وتعترب هذه األسئلة أيضا
وفهم معناها احلقيقي والتعبري  وهنامساع أو مشاهدة مضم ءهتا أواملعاين اخلاصة ابملواد التعليمية اليت يعمل على قرا

 ة وحماولة توظيفها أو استخدامها داخل احلجرة الدراسية.  عنها بلغته اخلاص

أما عن األفعال السلوكية اليت ميكن للمعلم استخدامها خالل طرح األسئلة املختلفة يف مستوى الفهم أو 
 : علل، فسر، خلص، استنتج ،.................إخل التايلاالستيعاب فتتمثل يف 
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 ( أسئلة التطبيق  3) 

لة التطبيق من املستوايت الثالثة الدنيا، حيث يتطلب األمر من املتعلم فيها العمل على تطبيق احلقائق تعترب أسئ
واملفاهيم والتعميمات والنظرايت والقوانني والطرق واألساليب واألفكار واآلراء واملعلومات اليت درسها وفهمها 

 يف مواقف تعلميه جديدة.  

 :  التايللى املعلم استخدامها عند طرح األسئلة فتتمثل يف أما عن أهم األفعال اليت ينبغي ع

 أوجد انتج، إمجع ، أطرح، إحسب، أعرب مجلة ،..............إخل  

 ( أسئلة التحليل  4)

تعترب أسئلة التحليل من املستوايت الثالثة العليا حسب تصنيف بلوم للمجال املعريف، حيث املطلوب يف نوعية 
املتعلم بتجزئة املادة التعليمية إىل عناصر اثنوية أو فرعية وإدراك ما بينها من عالقات أو  هذه األسئلة أن يقوم

 روابط، مما يساعد على فهم بنيتها والعمل على تنظيمها يف مرحلة الحقة.  

: حلل، قارن، فرق ،........إخل  التايلأما عن أهم األفعال املستخدمة يف أسئلة التحليل فهي ك
 لرتكيب  ( أسئلة ا5)

املعريف إىل القمة بعد أسئلة التقومي ، حيث املطلوب من املتعلم يف هذه  اجملالمتثل أسئلة الرتكيب أقرب أسئلة 
األسئلة وضع أجزاء املادة التعليمية مع بعضها يف قالب واحد أو مضمون جديد من بنات أفكاره ،وهذه األسئلة 

يف أسئلة التحليل على جتزئة املادة التعليمية تعلم فبينما يعمل امل من أسئلة التحليل السابقة،ً على العكس متاما
إىل عناصرها وأقسامها الدقيقة وإدراك ما بينها من عالقات، فإن أسئلة الرتكيب تعمل على جتميعها يف ثوب 

عريف لغريه، وتركز نواتج التعلم يف هذه األسئلة على السلوك اإلبداعي املً جديد من صنعه هو وليس تقليدا
 للمتعلم.  

ومن أهم األفعال اليت ميكن للمعلم أن يستخدمها يف أسئلة الرتكيب ما أييت: صمم، أعد كتابة، أقرتح ، خطط 
 ،..............إخل  
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 ( أسئلة التقومي  6)

يف هذه  تعلماملعريف حسب تصنيف بلوم، حيث املطلوب من امل اجملالترتبع أسئلة التقومي على قمة األسئلة يف 
األسئلة احلكم على قيمة املواد التعليمية وعلى األشياء واحلوادث واألشخاص واملؤسسات واملشاريع واألنظمة 
 والقوانني والتعليمات، وذلك يف ضوء معايري داخلية خاصة ابلتنظيم ومعايري خارجية تتعلق ابهلدف من التقومي.  

   
: إبد رأيك يف، دافع عن يليوتتمثل أهم األفعال اليت ميكن أن يستخدمها املعلم الناجح يف أسئلة التقومي ما 

 دور، احكم على ،.........إخل.  

   
 هتصنیف األسئلة حسب نوعیة العمق أو السبر الذي تھدف إلی  

ال تقف عند الطرح السطحي أو البسيط  متثل األسئلة املتعمقة أو األسئلة السابرة إحدى أمناط األسئلة اليت
 وإجابة أمشل وأكثر صعوبة.   تعلمني أعمق من املً لألسئلة بل تتطلب تفكريا
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 األسئلة السابرة  

يعد سقراط أول من فطن إىل أن التعليم ال يقصد منه صب اآلراء يف ذهن خال، بل إنه استنباط احلقائق اخلالدة 
من العقل، فكانت طريقته يف التعليم أن حيدث طلبته وحياورهم، فيسأل السؤال ليستدرج الشخص املسئول 

عليم حبوار سقراط الذي يعتمد على شكل خطوة إىل الرأي الذي يود أن يوصله هلم، وقد مسي هذا النمط من الت
مث استخراج أسئلة أخرى أبعد ،فلم يكن سقراط املتعلمني السؤال اجليد للحصول على إجاابت شخصية من 

يعطي طالبه أجوبة جاهزة، لكنه كان أبسئلته اترة ومعارضته اترة أخرى يقودهم إىل اكتشاف احللول الصحيحة، 
م خربة يف طرائق التفكري إعطاءهم املعارف، وإمنا إاثرة حب املعرفة لديهم ،وإكساً ألن هدفه مل يكن إطالقا

ديهم إىل الكشف عن احلقائق أبنفسهم والوصول إىل املعرفة الصحيحة، وقد مسي هذا الشكل التوليدي  اليت
 للمناقشة ابلطريقة السقراطية.  

الطفل  هبا حىت يتمكن من حتديد املرحلة اليت ميرفيما يعترب بياجيه أول من استخدم مفهوم السؤال السابر 
،فكانت أسئلته متعمقة وسابره ألعماق الطفل حىت حيدد بدقة املرحلة اليت يكون فيها، وخصائص املرحلة 

 الذهنية، وخصائص تفكري األطفال منذ الوالدة وحىت سن اخلامسة والسادسة عشرة.  
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ئلة اليت تسأل ملتابعة احلصول على معلومات إضافية، وتطلب من كما أن األسئلة السابرة يف جوهرها هي األس
الشخص التوسع فيما يقوله، أو يطلب منه أن يذهب أعمق من إجابته، هذا وميكن استخدام األسئلة السابرة 

 يف زايدة التفاهم؛ الن معظم الناس يف حاجة للتشجيع للوصول إىل أبعد مما قالوه.  

  تعريف األسئلة السابرة 

 طرح عدد من املربني تعريفات عدة للسؤال السابر منها:  

هي األسئلة املتعمقة، أو إحدى أمناط األسئلة اليت ال تقف عند الطرح السطحي أو البسيط لألسئلة بل  -١
   وإجابة أمشل وأكثر صعوبة.   تعلمنيأعمق من املً تتطلب تفكريا

ذات صياغة جديدة ،أو ذات  تعلمتم بتقدمي أسئلة اتلية إىل املاألولية، ويتعلم هو السؤال الذي يلي إجابة امل-٢
 أاثرات جديدة بقصد توجيهه حنو اإلجابة الصحيحة أو حتسني مستوى إجابته.  
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  أنواع األسئلة السابرة  

   
   

 
     

   

 األسئلة   أنواع

 السابرة

   سؤ       سا    
       

     سؤ       سا  
        ي  
     ناق 

     سا       سؤ  
     ض   

     سا       سؤ  
         

   سا       سؤ    
     ك زي
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  السؤال السابر التوضيحي 

األولية بغرض صقل تلك اإلجابة تعلم وهو ذلك النوع من األسئلة الذي يطرح من جانب املعلم يف ضوء إجابة امل
للسامع، ومن األمثلة على ً أو وضوحاً وتوضيحها عن طريق إضافة معلومات جديدة إليها لتصبح أكثر فهما

 هذا النوع من األسئلة:  
 

 على السرب التوضيحي:  الدراسات االجتماعية مثال من ميدان 

 املعلم: ما أمناط التلوث يف البيئة؟   -

 : تلوث املاء، تلوث اهلواء ، تلوث الرتبة.  لمتعامل  

 املعلم: ولكن ماذا تقصد بتلوث اهلواء؟  -

 : دخول عناصر ومركبات أخرى يف اهلواء يغري من النسبة الطبيعية له.  تعلمامل 

   املعلم: هل لك أن تطرح أمثلة على هذه العناصر واملركبات؟  -
 ات.  : أخبرة املصانع، وعوادم السيار تعلمامل

 املعلم: هل لك أن تضيف عناصر أخرى؟  -
 : األتربة والرمال، ودخان احلرائق.  تعلمامل

 املعلم: أحسنت.  -
 

  السؤال السابر التشجيعي  

اإلجابة أو عندما جييب تعلم وهو عبارة عن ذلك النوع من األسئلة الذي يقوم املعلم بطرحه عندما ال يستطيع امل
أو إرشاده حنو اإلجابة املرغوب تعلم ويكون اهلدف من ورائه العمل على تصحيح إجابة املإجابة غري صحيحة، 

 فيها وذلك من خالل جمموعة من األسئلة املتتابعة واملتدرجة من جانب املعلم.  
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 على السرب التشجيعي:   التاريخ اإلسالميمثال من  يليوفيما 

 املعلم: ما قيمة التعاون يف اإلسالم؟ -
 : ال أعرف.  تعلمامل  

 لإلجابة(.  ً ؟ )يعطي املعلم هنا تلميحاتنا املعلم: هل لتعايش املسلمني مع بعضهم أثر إجيايب على حيا -

 : نعم بال شك.  تعلمامل

 املعلم: كيف؟   -

 يؤدي إىل مزيد من البناء واالستقرار.  ً : ألن التعايش معاتعلمامل

 املعلم:ولكن ماذا عن التعاون يف ظروف البناء واالستقرار.  -

 : ال شك أنه يزداد.  تعلمامل

 : يزيد من إنتاجيتهم االقتصادية.  تعلماملعلم: وماذا يؤدي ازدايد التعاون بني املسلمني؟  امل -

: ال شك أنه يزيد لمتعملااملعلم: هل فقط من الناحية االقتصادية؟ فماذا عن الناحية السياسية والعسكرية؟  -
 السياسية ومنعتهم العسكرية   قوهتممن 

 املعلم: ماذا يعين كل هذا؟   - 

 : احرتام األصدقاء وترهيب األعداء.  تعلمامل

 املعلم: ممتاز   -
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  السؤال السابر الرتكيزي 

وهو ذلك النوع من األسئلة الذي يقوم املعلم فيها بطرح سؤال أو جمموعة من األسئلة وذلك كرد فعل على 
املطروح أو بدرس سابق أو من أجل التأكيد على  ن أجل ربطها ابملوضوعاملتعلم ممن جانب إجابة صحيحة 

 تلك اإلجابة أو ربط اجلزئيات مع بعضها للخروج بتعميم معني.   

 مثال من ميدان اللغة العربية على السرب الرتكيزي:  يلي وفيما 

 ؟  املتعلمني املعلم: ملاذا يركز معظم معلمي اللغة العربية على موضوع التعبري الكتايب لدى -

 نه يشجعهم على تكوين شخصيتهم الكتابية املستقلة ويزيد من رصيدهم اللغوي.  : أل

 املعلم: دعنا حنلل سوية زايدة الرصيد اللغوي.  -

 : أجل ، فإن الرصيد اللغوي يزيد نتيجة استخدام أكرب عدد من الكلمات يف مواقف تعبريية كثرية.  املتعلم

 ها؟ فهل لك أن تطرح بعضها؟  املعلم: ولكن ما تلك املواقف اليت تقصد-

: احلديث عن الربيع، واحلرب، والسالم، واحلق، والدميقراطية، واحلرية، والتعاون، والعلم ،والتكنولوجيا، املتعلم
 والنصر ، واآلالم.  

من الرصيد ً املعلم: أجل هذه مواقف عديدة ميكن فيها استخدام التعبري الكتايب بسهولة ويسر وتزيد فعال -
 ا الصدد؟  هبذ ، ولكن هل لك الوصول إىل تعميممتعلموي للاللغ

يف موضوعات التعبري الكتايب،  املتعلمني: كلما كثرت املواقف التعلمية التعليمية اليت يطرحها املعلم على املتعلم
 زاد الرصيد اللغوي لديهم.  

 املعلم: ممتاز.  -
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  السؤال السابر احملول 

آخر غري صاحب اإلجابة أو صاحب  متعلمعلى ً وهو ميثل ذلك النوع من األسئلة الذي يطرح املعلم فيه سؤاال
الفكرة األولية، وذلك لعدة أسباب من أمهها مساعدته على تعميق إجابة زميله أو توسيعها أو إثرائها، والتعرف 

 وح أو القضية املعروضة للنقاش.   املهتمني ابلسؤال املطر املتعلمني إىل وجهات نظر اآلخرين من 

 مثال من ميدان الدراسات االجتماعية على السرب احملول:   يليوفيما 

 ؟  انصراملعلم: ما أسباب انتصار املسلمني يف معركة الريموك اي -
 ونشر الدين اإلسالمي بني الشعوب و األمم.  هللا : اإلميان ابانصر 

 ؟  رانصاي هللا املعلم:مباذا حيض اإلميان اب-

 :حيض على اجلهاد يف سبيله اي أستاذي العزيز.  انصر

 ؟  بدراملعلم:وهل اجلهاد يدفع إىل االنتصار يف املعارك اي  -

إىل التضحية أبرواحهم ضد أعدائهم حىت لو كانوا  اجملاهدين: أجل فاجلهاد من جانب إمياين عميق يدفع بدر 
 وعدة.  ً أكثر منهم عددا

 على ما حصل يف معركة الريموك؟   املعلم:وهل لك تطبيق ذلك -

، ولكن قوة اإلميان والعقيدة ًوعتاداً :نعم ، فقد كان عدد الروم أضعاف عدد املسلمني وأكثر منهم سالحابدر 
 والقتال ببسالة اندرة كانت كلها أقوى لدى املسلمني.  

 ؟  محداناملعلم:وهل هذا كل شيء عن عوامل االنتصار اي  -

: اعتقد أن وجود قيادة عسكرية ماهرة جليش املسلمني يرتبع على رأسها القائد الكبري خالد بن الوليد محدان
 من العوامل اليت سامهت يف انتصار املسلمني يف معركة الريموك.  ًكانت أيضا

 على اإلجاابت الكاملة.  ً املعلم: أشكركم مجيعا -
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  السؤال السابر التربيري أو الناقد  

ملناقشة السبب األكثر  تعلمنيالنوع من األسئلة السابرة الذي يطرح فيه املعلم األسئلة اليت تؤدي ابملوهو ذلك 
منطقية، أو حتديد السبب األكثر فاعلية، وزايدة الوعي الناقد لديهم لتربير اإلجابة، وإبراز أفضل احللول أو 

 البدائل املطروحة لإلجابة أو املناقشة.   

   على السرب التربيري:الدراسات االجتماعية ميدان  مثال من يليوفيما 

 العديدة؟   علم النفسما فروع  املعلم: -

   والفسيولوجي ..اخل والتعليمي والنمو والتجرييب، والصناعي،  اإلكلينيكي وعلم النفس العام   :املتعلم    

 ؟  للمتعلمني : ما رأيك يف أكثرها أمهية  املعلم -

 ميثل أمهها على اإلطالق.  علم النفس التعليمي اعتقد أن  :املتعلم 

 ولكن ما األسباب املوجبة وراء اعتقادك هذا؟   : املعلم -

 كذلك ، معرفة املتعلم أبسس علم النفس التعليمي ميكنه من التعلم بكل يسر وسهولة إن  :املتعلم    

 .واكتساب املهاراتميكنه من تعديل السلوك     

 ممتاز.   : املعلم -
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  مقارنة بني أسئلة السرب املختلفة 

 

ً موضحاً بعد االنتهاء من احلديث عن أنواع األسئلة السابرة اخلمسة، فإنه ميكن القيام بعملية املقارنة بينها مجيعا
 : لتايلأوجه الشبه ونقاط االختالف كا

  

 :  التايل)أ( أوجه الشبه بني أسئلة السرب املختلفة وتتمثل يف 

 تعلمنيتثري التفكري لدى املً مجيعا إهنا -1

 تعلمنيتشجع على املشاركة الفاعلة من جانب امل إهنا -٢

 ومثري للتفكري يف آن واحد.  ً ومرشداً يكون دور املعلم فيها موجها -3

ل أو إىل الصواب أو إىل األمر األدق، وذلك دون اللجوء إىل إىل األفضتعلم تعمل على تعديل إجابة امل -4
العقوبة اجلسدية أو التوبيخية أو التأثري على النتيجة التحصيلية األكادميية خبصم العالمات أو الدرجات 

 .  متعلمنيلل

جاابت األولية أو أكثر من أجل تطوير اإل املتعلمتستخدم مجيعا أسلوب احلوار اإلجيايب واملثمر بني املعلم و  -5
 كي حتقق األهداف الرتبوية املنشودة اليت وضعها املعلم نصب عينيه.  

على حتليل املادة الدراسية إىل عناصرها املتعددة من حقائق ومفاهيم وتعميمات ً تعمل هذه األسئلة مجيعا -6
 ومبادئ أو نظرايت ، مع إدراك العالقات املتداخلة أو املتشابكة بينها.  

تعمل على مشاركة معظم  إهنااستخدام أسئلة السرب املختلفة حبيوية ونشاط من جانب املعلم الفعال، فعند  -7
 إن مل يكن مجيعهم ، وذلك يف ضوء طرح الكثري من األسئلة السابرة من جانب املعلم.   تعلمنيامل

اقشتها، مما يؤدي إىل فهم تشجع األسئلة السابرة على التعمق يف املوضوع املطروح أو القضية اليت تتم من -8
 لذلك بشكل أفضل نتيجة املشاركة والتفاعل.   تعلمنيامل
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تعترب األسئلة السابرة مجيعا من بني أكثر أمناط األسئلة الناجحة اليت ميكن للمعلم استخدامها يف مهارة  -9
   طرح األسئلة أو مهارة املساءلة.

آن واحد نقاط الضعف وجوانب القوة لدى املتعلمني من  يفمتعلمني تكشف األسئلة السابرة للمعلم ولل -١0
ويعمل على دعمها  أو  تعلمنيالناحيتني املعرفية والتشاركية، حيث يتعرف املعلم على نقاط القوة لدى بعض امل

تقويتها، يف الوقت الذي يكشف عن جوانب الضعف املعريف لدى بعضهم اآلخر ويقوم بعالجها أو التخفيف 
 األقل، كما يشجع اجلميع على املشاركة يف املناقشة والتفاعل داخل احلجرة الدراسية.  على هتا من حد
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 :  التايل)ب( أوجه االختالف بني أسئلة السرب املختلفة وتتمثل يف 

 السرب التشجيعي  السرب التوضيحي   السرب الرتكيزي   السرب احملول   السرب التربيري  
  

يستخدم لزايدة الوعي 
 أو اإلدراك لدى 

 إبجابته أو  املتعلم

 إجابة زمالئه ، وذلك 

عن طريق إبراز أفضل 
ً اإلجاابت فكراي

 ً.  ومنطقيا

يستخدم من أجل 
اإلطالع على وجهات 

 نظر أخرى من 

حول القضية  تعلمنيامل
املطروحة أو املوضوع 

 املناقش وعدم 

االكتفاء بوجهة نظر 
 واحد، أو  متعلم

يستخدم عند الرغبة 
 يف توسيع اإلجابة.  

يستعمل عندما تكون 
 اإلجابة صحيحة 

ومقبولة حيث يطلب 
 ربط  تعلممن امل

اإلجابة مبا تعلمه 
أو حتليل ً سابقا

 إجابته أو 

من ً ربط اجلزئيات معا
 أجل أتكيد هذه 

 اإلجابة عن طريق 

 تطبيقها أو من أجل 

اخلروج بتعميم يوضح 
عناصر اإلجابة 

 ً.  مجيعا

يستخدم عندما تكون 
اإلجابة غري مناسبة أو 
 غري مالئمة ملعايري 

 اجلواب الصحيح.  

يستخدم عندما تكون 
 اإلجابة ضعيفة أو 

خاطئة أو عندما ال 
تعلم يستجيب امل
 للسؤال.  

 على  تعلميساعد امل

حماكمة منطقية عقلية 
 للخروج أبفضل 

صورة هلا ، مما جيعل 
ً فيه صانعا تعلمامل

 للقرار.  

 قاعدة املشاركني فيه 

، مما يزيد ًواسعة أيضا
من درجة التفاعل 

 الصفي.  

 قائمة املشاركني فيه 

واسعة، حيث يشارك 
يف اإلجابة أكثر من 

 .  متعلم

يبدأ من خالل إجابة 
األولية دون  تعلمامل

 وجود لإلشارات أو 

التلميحات مثل السرب 
 التشجيعي.  

 يشرتط يف طرح 

 األسئلة أن تكون 

منظمة ومتدرجة تنتقل 
خطوة خطوة  ملتعلماب

حنو اإلجابة الصحيحة 
مع وجود تلميحات 

 عنها.  
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 هداف استخدام األسئلة السابرة  أ

 

تعمل على أغناء النقاش هنا حياتية كو تستخدم األسئلة السابرة يف جماالت تعليمية متعددة سواء أكانت صفية أم 
 والتفاعل، وميكن أن يستخدمها املعلم لتحقيق أهداف متعددة:  

  التوضيح، كاستخدام املعلم لعبارة ما الذي تقصده بقولك كذا ؟-١

الذين جييبون لديهم  تعلمنيزايدة نقد اإلجاابت، ويستند هذا االستخدام على االفرتاض الذي يرى أن امل-٢
على تعديل إجابتهم وتسويغها ويظهر ذلك يف قول املعلم: كيف تفسر ذلك؟ ما االفرتاض  الذي قدرة 

  توصلت إليه ؟ ما مسوغ افرتاضك ؟

 ، ويسهم ذلك يف تشجيع املتعلم على جتاوز األبعاد املألوفة االرتقاء مبستوى اإلجاابت إىل مستوى أعلى-3
من فهم ما تقصده ً ا تقدمت به ألين لست متأكداهل ميكن أن توضح م  : ، كقول املعلم لإلجابة
  بذلك ؟

عادية ،ولكن  هناإجابة تتصف أب تعلم على السؤال املطروح، إذ يعطي املتعلم إعادة الرتكيز على إجابة امل -4
إىل جمال أعمق وأوسع  تعلماملعلم يتوقع منه أفضل ألن إمكاانته تفوق ما قدم، فيوجه املعلم إجابة امل

  كأن يقول: ماذا ميكن أن يعين ذلك ؟، أو ماذا لو ختربين أكثر ...؟، استمر أكثر يف....؟

  ، والتعبري عنها بعبارات أدق. هتمأبن يطالبهم املعلم أن يطوروا إجااب تعلمنيحتقيق الدقة يف إجاابت امل-5   
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  أحوال حمددة وحتقيق التخصيص.التقليل من التعميمات غري املستندة إىل -6   

  يف املواقف التعليمية وتسويغها ابملربرات. تعلمنيتقدمي األدلة وتدعيم اإلجاابت اليت يقدمها امل-7   

 ؟ ، من يدعم عادلاي  حممدإاتحة فرص أخرى للتفاعل الصفي كقول املعلم: هل توافق على ما قاله -8    
 ن.؟ تفضل اي سلمافيصلنظر  وجهة        

، هل هناك طريقة أفضل عثمانإعادة توجيه األفكار ، كقول املعلم: من منكم لديه فكرة أخرى؟ تفضل اي  -9  
  . خالد؟ تفضل اي

  

وابلتايل فإن األسئلة السابرة أبنواعها املختلفة تستخدم من أجل توضيح ، وتوسيع مستوى اإلجاابت ، ونقدها 
، أو إعادة الرتكيز على إجابة حمددة وصياغتها بعدد أقل من الكلمات، والرتكيز على تدعيم اإلجاابت  وتفسريها ،

 ابألدلة أو احلجج الداعية هلا لتربيرها.  
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 القيمة الرتبوية لألسئلة السابرة  
 

 من القيم الرتبوية، وهي كالتايل:  ً حتقق له عددا وهنامتثل األسئلة الصفية السابرة أداة معينة للمعلم ك

 يف املوقف الصفي.  ً متفاعالً نشطاً الرتكيز على املتعلم يف العملية التعليمية حبيث يكون عنصرا-١

ا  يشعر املتعلم ابلثقة بنفسه وبقدرته هذأو تطويرها و هتماعتماد املتعلمني على أنفسهم يف تصحيح استجااب-٢
 على الوصول إىل املعرفة.  

لذلك بشكل أفضل نتيجة املشاركة  تعلمنياملطروح مما يؤدي إىل فهم املتساعد على التعمق يف املوضوع -3
 والتفاعل.  

للمتعلمني واملعلم نفسه من خالل تفاعله ً دافعاً زايدة التفاعل الصفي بني املتعلمني بشكل يوفر مناخا-4
 معهم، وإنتاج جو اجتماعي يساعد يف تنمية اجلوانب الشخصية والنفسية لديهم.  

إلجابته وإجاابت اآلخرين ليحقق املعرفة ً وانقداً مهارة التفكري لدى املتعلم حبيث يصبح مفكراتنمية -5
 الصحيحة.  

 الرقي بتفكري املتعلم ليصل إىل مهارات التفكري العليا املختلفة )كالتحليل، والرتكيب، والتقومي ،-6

 .....وغريها(.  
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أسباب الصعوبة أو اخلطأ عند املتعلم من أجل العمل أن السرب ذاته يساعد املعلم نفسه على تشخيص  -7
 على عالج ذلك.  

 أنفسهم.  تعلمني وبني املتعلمني تغرس أسلوب احملادثة واحملاورة اهلادئة املبنية على التفكري السليم بني املعلم وامل-8

 االندفاعية والتسرع يف إعطاء اإلجابة وتكسبه التأين و التأمل.   تعلمجتنب امل-9

   وربطها مع املعلومات اجلديدة واخلروج بتعميمات.   تعلمتوظيف املعلومات القدمية اليت ميتلكها امل-١0

هذه  من الوقوف عند ذكر احلقائق إىل التفكري وحتليل املواقف التعليمية بطرح مثلتعلمني رفع مستوى امل-١١
 األسئلة: ماذا ...؟ ، ملاذا...؟، حلل األسباب...؟، ما شعورك...؟، ما رأيك...، ما حكمك؟ ....اخل.  

 .  اهتم وحاج هتم االطالب وابلتايل يعرف اهتمام ر هباتكشف للمعلم عن الطرق اليت يفك-١٢

وهذا  تعلمنيعلى حتصيل امل تزيد من مهارة املعلمني يف طرح األسئلة وحتسني وتطوير التعليم وينعكس هذا-١3
 ما يسعى إليه املربون.  

 قاعدة التفكري قبل الكالم.   تعلمنيتعلم امل-١4

    

 عند استخدام األسئلة السابرة يف التدريس   اهتااملبادئ اليت جيب على املعلم مراع
 

عند اللجوء الستخدام األسئلة اهتا يشري األدب الرتبوي إىل العديد من املبادئ والقواعد األساسية اليت جيب مراع
 السابرة يف التدريس وذلك من أجل مساعدة املعلم على حتقيق الغرض منها، ومن ذلك ما يلي:  

 لإلجابة.   تعلمنيوء حبيث يسمعه اجلميع مث اختيار أحد املهبد طرح السؤال -١

يتوقع أنه سيتم اختياره ألن متعلم حمدد، وذلك جلعل كل  متعلمتوجيه السؤال إىل الصف أبكمله وليس إىل -٢
 جييب عن السؤال.  
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إبعطاء إجابة عن السؤال؛ حيث تدل متعلم بعد طرح السؤال قبل السماح ألي  ثوان 5-3االنتظار ملدة -3
تكون مقتضبة وفورية غري مكتملة املتعلم نتائج األحباث أن وقت االنتظار إذا قل عن ثالث ثوان فإن إجابة 

يشعرون تعلمني ذاكرة أكثر من اعتمادها على التفكري، أما إن طال الوقت عن مخس ثوان فإن املوتعتمد على ال
 ابمللل وضياع الوقت دون جدوى.  

   الصف.   املتعلمني يفالتوزيع العادل لألسئلة على -4

 األقوايء يفمتعلمني الضعيف ابإلجابة عن األسئلة السهلة وختصيص األسئلة الصعبة للمتعلم السماح لل-5
 الصف، مع عدم السماح ابإلجابة اجلماعية أو اإلجابة بدون استئذان.  

على اإلجابة عن طريق استخدام أشكال التعزيز االجيابية املختلفة مثل : أحسنت ،جزاك تعلمني تشجيع امل-6
 ، ممتاز.  ًخرياهللا ا

ستمرار يف اإلجابة مثل: االبتسامة، أو على اال تعلمني االستعانة ابإلحياءات غري اللفظية اليت تشجع امل -7
 النظر أو االجتاه إىل الشخص الذي يتكلم، أو اإلمياء ابلرأس للتعبري عن استحسان اإلجابة.  

الذي يعطي إجابة خاطئة أو السخرية منه، وإجياد مربرات إلسعافه حىت ال يؤثر تعلم عدم التهكم على امل-8
 ، مثل قول:  ذلك على رغبته يف اإلجابة مرة أخرى 

  لو كان السؤال ابلشكل كذا.ً قد يكون ما تفكر به صحيحا •

  إجابتك فيها تفكري ولكنها ليست املطلوبة. •

  عن املطلوب.ً اعتقد أن إجابتك بعيدة قليال •

  مشاركتك جيدة وستكون أفضل فيما لو عدلت، فمن سيعدهلا؟ •

عد يف الكشف عما يدور يف عقوهلم ، واستثمارها يوجه تسا أهناحيث تعلمني االهتمام ابألسئلة اليت يثريها امل-9
 املعلم إىل التدريس اجليد.  
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وخيجلون  هتماآلخرين يستصغرون إجااب تعلمني جتنب املدح الزائد والثناء الذي ال مربر له الذي جيعل امل-١0
 من تقدميها؛ فتقل املشاركة.  

بعضهم بعضا، ويف ذلك تربية على أدب احلديث على مهارة االستماع وعدم مقاطعة تعلمني تعويد امل-١١
 وتنمية ملهارة التفكري.  

ذلك؛ ألن تكرار السؤال جيعلهم غري منتبهني ملا يقوله  تعلمني جتنب تكرار السؤال إال إذا طلب بعض امل -١٢
   املعلم.  

بة مباجيعلها عن السؤال املطروح إال إذا اقتضت الضرورة إعادة صياغة اإلجاتعلم جتنب تكرار إجابة امل -١3
   املتعلمني .مفهومة لباقي 

 صيغة بديله، أو تقدمي شواهد عن صحة إجابته.   تعلمجتنب السرب التعسفي عندما ال تتطلب إجابة امل-١4

 ابلرفض التام إلجابته.   تعلمتصدي املعلم لإلجابة عن السؤال السابر مباشرة بعد طرحه؛ ألن هذا يشعر امل-١5

آخرين، إذ قد يؤثر هذا على العالقات اإلنسانية بني  متعلمنيالتعجل يف حتويل السؤال السابر إىل  -١6
 .  تعلمنيامل

يف حرية من تعلم مث رفضها من خالل السؤال السابر؛ ألن هذا يوقع امل تعلمإطراء املعلم على عبارة امل-١7
 أمره.  

أو حيرجه، كما قد يؤدي  تعلمإىل احلد الذي ينهك املً طويالً ااملبالغة يف السرب املتتابع حبيث يشكل حوار -١8
 تعلمني.إىل ملل بقية امل

ألن اختالف صيغة السؤال قد تساعد  املتعلمنيطرح صيغ خمتلفة للسؤال أثناء انتظار اإلجابة من أحد -١9
 يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة .  تعلم امل

وإن كان فقط بتثبيت املعلومة تعلمني فاء حقه من قبل مجيع املعدم ختطي جزءا من املوضوع دون استي-٢0
 دون اإلطالة فيه.  
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أكرب ً جهدا تعلميشها كون املعلم اعتاد أن يبذل مع هذا املهتم أو تعلمنيعدم جتاهل إجاابت بعض امل-٢١
 .  تعلمنيعن غريه من امل

القدرة على الرتكيز ويشعره ابمللل، أو قد تعلم عدم إطالة صيغة السؤال أثناء طرحه؛ ألن ذلك يفقد امل-٢٢
 يشوش عليه أثناء التفكري يف اإلجابة.   
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 (. أثر األسئلة السابرة في ٢٠١١الحارثي، حصة حسن. ) -
تنمیة التفكیر التأملي والتحصیل الدراسي في مقرر العلوم لدى 

طالبات الصف األول المتوسط في مدینة مكة المكرمة. رسالة 

 ماجستیر منشورة. كلیة التربیة . جامعة أم القرى.  

( . األسئلة السابرة والتغذیة ٢٠٠٨نبھان، یحیى محمد.) -

 الراجعة. عمان. دار البازوري للنشر والتوزیع.  

سعادة، جودت؛ عقل، فواز؛ زامل، مجدي؛ إشتیھ، جمیل؛  -

 (. التعلم النشط بین النظریة والتطبیق. ٢٠٠٦عرقوب، ھدى.)
 (. عمان. دار الشروق.  ١ط)

 السامرائي، ھاشم؛القاعور ،إبراھیم؛ عزیز، صبحي؛ الموفي  -
 (. طرائق التدریس العامة وتنمیة التفكیر . ٢٠٠٠، محمد. )

 (. أربد . دار األمل.  ٢ط)

(. طرق سائلة للتدریس الحدیث ١٩٨٥حمدان، محمد. ) -

 الحوار واألسئلة الصفیة. عمان. دار التربیة الحدیثة.  

http://askingques oning.blogspot.com/2011/0 
 4/blog-post.html 
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