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يستخدم المعلم ما لديه من مهارات االستماع ومهارات طرح األسئلة يوميًّا في الفصل؛ وذلك لتيسير التعليم والتعلُّم، 
ولتشجيع مشاركة التالميذ في العملية التعليمية، والستثارة مهارات التفكير لديهم، فاألسئلة الفعالة تساعد التالميذ على 

التعلُّم. 

وتشير األبحاث التربوية في العديد من دول العالم أن عدد األسئلة التي يوجهها المعلمين لتالميذهم يتراوح بين ٣٠  
إلى ١٢٠ سؤاًال في الساعة، غير أن معظم هذه األسئلة تتعلق بمستويات التفكير الدنيا، أي التذكر والفهم والتطبيق،  
كما تشير تلك األبحاث أيًضا أن الوقت الذي يعطيه المعلم للتالميذ بعد طرح السؤال أقل من ثانيتين، وإذا ما أعطى 

المعلم لتالميذه وقًتا كافًيا ومناسًبا بعد طرح السؤال سنحصل على الفوائد التالية:

يوفر للتلميذ البطيء وقًتا أطول للتفكير في اإلجابة.   
يوفر فرصة للبنات للمشاركة حيث إنهن عادة أقل مشاركة من األوالد نتيجة للتنشئة االجتماعية.   

تتميز إجابات التالميذ بالعمق والتفكير.   
تتيح للتالميذ فرصة لتوجيه األسئلة لبعضهم البعض أو للمعلم.   

إن إعطاء المعلم  لتالميذه الوقت الكافي والمناسب قبل اإلجابة عن السؤال يتطلب قدًرا من الصبر باإلضافة إلى   
التدريب الُمكثَّف.

ولكي يكون المعلم ملتزًما بمبادئ البنائية، عليه أن يقوم بالتالي:

توفير التشجيع المناسب والتعليقات الموجبة على إجابات تالميذه، أي أن يوفر بيئة آمنة في الفصل حتى عندما   
تكون إجابات تالميذه غير صحيحة. 

إن التالميذ لن بستجيبوا ألسئلة المعلم أو يشاركوا في مناقشة ما إذا شعروا أن المعلم سوف يسخر من إجاباتهم   
الخاطئة؛  لذا على المعلم البنائي مسئولية خلق مناخ إيجابي في الفصل يشجع على التعلُّم.

توفير مهام تعليمية تتيح للتالميذ أن يوجهوا أسئلة لبعضهم البعض، فالتالميذ عندما يفعلون ذلك، فأنهم يتحملون   
مسئولية تعلمهم ويكونون بالتالي قادرين على حل المشكالت، باإلضافة إلى أنهم يتعلمون من بعضهم البعض. 

توجيه أسئلة تفكير عليا؛ حيث إن األسئلة الجيدة تتطلب أكثر من تذكر معلومة.   

إن أحد أهداف األسئلة الجيدة أن تجبر التالميذ على التفكير، وعندما يفكرون يصبح المخ نشطًا، وبالتالي يجعلهم   
نشطاء في العملية التعليمية وليسوا متلقين سلبيين للمعلومات. 

ذلك  عن  مسبقة  معلومات  من  التالميذ  يمتلكه  ما  على  للتعرف  تدريسه؛  قبل  ما  موضوع  عن  أسئلة  طرح   
الموضوع،  فتوجيه األسئلة الستكشاف ما يعرفه التالميذ، وما يريدون معرفته، وكيف يمكنهم التوصل إليه، ُيَعدُّ 

احد إستراتيچيات المعلم الملتزم بالمدخل البنائي للتعلم. 
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للنوع  مستجيبة  أنها  بالضرورة  يعني  ال  األسئلة  لطرح  المختلفة  األساليب  واستخدام  المبادئ  بهذه  االلتزام   
االجتماعي لهذا من الضروري أن يقوم المعلم/ة بجعلها كذلك وذلك من خالل إعطاء البنات فرص لإلجابة 
على األسئلة، تخير أنشطة تساعد البنات على المشاركة، التأكد من مشاركة الجميع وباألخص البنات، أن تصاغ 

األسئلة تعكس النوع االجتماعي باستخدام أسماء ذكور وإناث وشخصيات من الجنسين.

á∏Ä°SCÓd áØ∏àîŸG ¢VGôZC’G

تقديم موضوع جديد.  
مراجعة وتلخيص الدروس السابقة.  

تشخيص نقاط القوة والضعف في أداء التالميذ.  
التأكد من استعداد وفهم التالميذ.  

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى التالميذ.  
تقديم التغذية الراجعة الفعالة للتالميذ.  
تقييم مدى تحقق األهداف التعليمية.  
تحديد مشكالت وصعوبات التعلُّم.  

إدارة الصف الفعالة.  

:¤EG …ODƒJ ádÉ©ØdG á∏Ä°SC’G

تنمية اهتمام ودافعية التالميذ وجعلهم يشتركون في تعلم الدروس بنشاط.  
تنمية مهارات التفكير الناقد واالستقصاء.  

تحفيز التالميذ على مواصلة التعلُّم والمعرفة باالعتماد على الذات.  
تشجيع ودعم المناقشات داخل الفصل.  

توجيه التفكير.  
تنمية التأمل لدى التالميذ.  

مساعدة التالميذ على بناء المعاني.  
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التعرف على األغراض المختلفة لطرح األسئلة. ١ .
التعرف على األنواع المختلفة لألسئلة. ٢ .

طرح أسئلة في المستويات المختلفة للتفكير. ٣ .
إدراك العالقة بين مهارات التفكير العليا والتعلُّم النشط. ٤ .

فهم العالقة بين األسئلة الفعالة وحيز النمو الممكن. ٥ .
استخدام إستراتيچيات طرح األسئلة الفعالة.  ٦ .

äÉYƒ°VƒŸG

á«∏eCÉàdGh Iô°TÉÑŸG á∏Ä°SC’G.األغراض المختلفة لألسئلة ١ .
األسئلة المباشرة والتأملية. ٢ .

تطبيق عملي. ٣ .

 Ωƒ∏H ∞«æ°üJ.طرح أنواع مختلفة من األسئلة ٤ .
المستويات المختلفة لألسئلة. ٥ .

تطبيق عملي. ٦ .

 äGQÉ¡e á∏Ä°SCG ÚH ábÓ©dG
§°ûædG ºt∏©àdGh É«∏©dG ÒµØàdG

أسئلة مهارات التفكير العليا والتعلُّم النشط. ٧ .
إستراتيچيات طرح األسئلة. ٨ .

±Gó````gC’G

بنهاية هذا الجزء من الوحدة التدريبية الثالثة سوف يتمكن المشاركون من: 

á«ÑjQóàdG IóMƒdG ≈∏Y áeÉY Iô¶f
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á«∏eCÉàdGh Iô°TÉÑŸG á∏Ä°SC’G

(ä) á«∏eCÉJ á∏Ä°SCGh (Ω) Iô°TÉÑe á∏Ä°SC’ á∏ãeCG

Iô°TÉÑŸG á∏Ä°SC’G
  مغلقة النهاية.

  تركز على إيجاد اإلجابة الصحيحة.
  تعتمد على نموذج خارجي لإلجابة. 

(المعلم/ الكتاب).
  تعتمد على الحقائق.

  ال تتطلب أصالة األفكار.
  تنمي مهارات التفكير الدنيا.

á«∏eCÉàdG á∏Ä°SC’G
مفتوحة النهاية.  

تنمي إجابات التلميذ.  
تعتمد على أفكار التلميذ وبحثه عن المعلومات.  

تنمي التخيل وحب االستطالع.  
تشجع أصالة األفكار.  

تنمي مهارات التفكير العليا.  

∫GDƒ°ùdGä/Ω

ما اسم الولد في القصة؟ ١ .

أخبرني عن رأيك في تصرف الولد في القصة. ٢ .

انظر إلى الصورة التي توجد في تلك الصفحة. ما نوع هذا الحيوان؟ ٣ .

أين يمكن أن يعيش هذا الحيوان؟ ٤ .

ماذا كان يمكن أن يحدث في رأيك إذا طلبت البنت من والدها بعض النقود؟ ٥ .

ما الذى تعتقد أنه حدث بعد ذلك في القصة؟ ٦ .

ماذا تعتقد أن يكون شكل الحياة إذا أنت عشت في مكان مماثل؟ ٧ .

انظر إلى وجه القرد، ما الذي يشعر به في اعتقادك؟ ٨ .

ما الذي كنت لتفعله إذا حدث لك ذلك؟ ٩ .

أين حدثت تلك القصة؟ ١٠ .
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»∏ªY ≥«Ñ£J

قم بكتابة ٥ أسئلة مباشرة و٥ أسئلة تأملية عن القصة التالية.

á«còdG IÉØë∏°ùdG

كان هناك غابة جميلة يعيش سكانها في نظام ومحبة، ويتعاونون مع بعضهم البعض ويتجاورون في مودة وإخاء، 
وفي يوم من األيام خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها في كل أنحاء الغابة، و تجدُّ في سعيها في هدوء وأمان. 
وإذا بصوت األسد يزمجر بالغابة ويملؤها رعبًا، فخافت الحيوانات وتركت ما كانت تبحث عنه، وصار همها أن 

تتوارى عن أعين األسد الغاضب والجائع.

تستطع  لم  صغيرة  سلحفاة  وجد  جوعه،  به  ُيسِكت  طعام  عن  بحًثا  آلخر  مكان  من  يقفز  األسد  كان  وبينما 
جوعي؟  يسكت  منك  أكبر  حيوان  الغابة  في  أليس  لها:  وقال  األسد  فأوقفها  الحركة،  بطيئة  ألنها  االختباء؛ 
فال.  أنا  أما  خطر،  داهمها  إذا  االختباء  تستطيع  الحيوانات  فجميع  مسكينة  األسد  ياسيدي  إنني  السلحفاة:  فقالت 
فقال لها األسد: اسكتي أيتها الصغيرة، سآكلك رغمًا عنك فإنني لم أجد أرنبًا أو غزاًال، ووجدتك في طريقي، فهل 

أتركك وأنا أتضور جوًعا!

أكثر.  فيك  الجوع  سيتحرك  العكس  على  بل  أكلتني،  إذا  ياسيدي  تشبع  لن  إنك  السلحفاة:  فقالت 
فصاح فيها األسد: لن تستطيعي إقناعي، سآكلك يعني سآكلك. فردت عليه السلحفاة بأسى: رضيت بما قدره اهللا لي، 
ولكن قبل أن تأكلني، لي عندك رجاء. فقال لها األسد: ماهو؟ فأجابته السلحفاة: ال تعذبني قبل أكلي، فإني أرضى 

أن تدوسني بقدميك، أو أن تضربني بجذع شجرة ضخمة...ولكني أرجوك أال ترميني بهذا النهر.

فضحك األسد وقال لها: سأفعل عكس ما طلبت مني، بل سأرميك أيتها المخلوق الحقير... فتظاهرت السلحفاة 
بالبكاء والخوف، فأخذها األسد ورمى بها في النهر، ولكن السلحفاة الذكية ما لبثت أن ضحكت؛ وقالت لألسد: يالك 

من حيوان غبي! أال تعرف أنني أعيش في الماء وال أخاف منه ألني أجيد السباحة؟
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Iô°TÉÑe á∏Ä°SCG
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á«∏eCÉJ á∏Ä°SCG
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á∏Ä°SCÓd áØ∏àîŸG äÉjƒà°ùŸG

á∏Ä°SCÓd êPÉ‰ ∫É©aCÓd á∏ãeCG ∞jô©àdG iƒà°ùŸG
ماذا تفعل لو................؟  

كيف تعدل تلك الخطة؟  
هل يمكن أن تجد طريقة جديدة لـ..؟  

كيف تختبر...........؟  

يصمم
يبتكر

يفترض
يبني

يخطط
يركب

دمج وتكامل األفكار إلنتاج 
خطة أواقتراح أو منتج جديد.

التركيب 

حدد أفضل طريقة لـ....؟  
لماذا تفضل....؟  
كيف تقيم........؟  

لماذا كان ذلك أفضل من.....؟  

يستخدم
يحكم

يوصي
ينقد
يبرر

إصدار حكم في ضوء معايير 
أو قواعد محددة.

التقويم

ما أجزاء أو خصائص....؟  
كيف ينتمي... إلى.....؟  
ماذا كان يهدف المؤلف؟  

ما الدليل الذي يمكن أن تجده لـ....؟  

يحلل
يكون مجموعات

يقارن
يوزع
يفصل

تصنيف وتمييز فروع 
ومكونات  األشياء 

واالفتراضات والمدلوالت 
والعالقات بينها.

التحليل

كيف يمكنك أن تحل تلك المسألة؟  
احسب مساحة....  

ماذا تعتقد أن يحدث لو......؟  

يستخدم
يحسب
يحل

يعرض
يطبق
يكون

اختيار ونقل واستخدام البيانات 
والمبادىء إلنجاز مهمة أو 

حل مشكلة ما بتوجيهات 
بسيطة 

التطبيق

ما أسباب.....؟  
صغ  بكلماتك......  

ما الفكرة الرئيسية في.....؟  
ما أوجه التشابه بين.....؟  

يفسر
يلخص
يصف
يوضح
يبين

فهم وترجمة أو تفسير 
المعلومات بناء على التعلُّم 

السابق.

       
الفهم  

ما اسم الولد في القصة؟  
أين ذهبت البطة؟  

سمع نشيد...  

يسمع نشيد
يذكر أماكن وأسماء

تذكر واسترجاع المعلومات. التذكر  
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á«Ø°üdG á∏Ä°SC’G ∞«XƒJ

:∞°üdG ‘ á∏Ä°SC’CG á«ªgCG

ُتَعدُّ مهارة إعداد األسئلة الصفية، وُحسن توظيفها، والتعامل مع إجابات التالميذ من الركائز األساسية في نجاح عمل 
المعلم، وأحد أنواع المعززات المثيرات في الحصة الدراسية.

ومن المآخذ على أغلبية المعلمين، طرحهم أعداًدا كبيرة من األسئلة، تعتمد معظمها على ذاكرة التالميذ، وحفظهم 
للمادة العلمية، وال تتطلب إال فهما سطحيًّا للمادة الدراسية 

وطرح األسئلة مهارة، جدير بكل معلم أن يلم بها، وينميها بالممارسة والتدريب عليها. وهي ذات أهمية كبيرة في 
تنمية التفكير لدى التالميذ، والسيما التفكير االبتكاري والنقدي منه، كما أنها تعد بحق وسيلة فعالة لتنمية االتجاهات 

المرغوبة، وتكوين الميول اإليجابية.

 :É¡WÉ‰CGh á∏Ä°SC’G ´GƒfCG

     تتنوع األسئلة إلى أنماط، وكل نمط فيها له دوره ووظيفته التربوية الخاصة؛ فالبد من أن تطرح أسئلة الختبار 
والتحليل  التعليل  كأسئلة  التفكير،  تتطلب  أسئلة  وتطرح  األفكار،   استخالص  كأسئلة  الدراسية،  للمادة  التالميذ  فهم 

والتركيب، وغيرها. 

ا من التفكير، وهذه  وأهم تصنيف لألسئلة هو تصنيف (بلوم) ويتضمن مستويات ستة، وكل مستوى يتطلب نوعا خاصًّ
المستويات هي:

أ- أسئلة التذكر (المعرفة): 

وفيه يتذكر التلميذ المعلومات أو يتعرفها، وهذا النوع هو األكثر شيوًعا بين المعلمين. 

والتذكر من أدنى مستويات التفكير، وفيه يجيب التلميذ على سؤال يقتضي تذكر الحقائق والتعريفات التي سبق أن تعلَّمها، 
مثل:

ومما ال جدال فيه، أن تذكر المادة العلمية أمر ضروري ألي مستوى من مستويات التفكير، ولكن من الصعوبات التي 
تعترض هذا المستوى من التفكير النسيان؛ حيث ُتمحى الذكريات، وتغيب عن الذاكرة، كما أن التذكر ال يعني بالضرورة 
فهم المعلومات، ومن األمثلة على ذلك حفظ األطفال ألناشيد وأشعار دون فهم معناها، وحفظ كثير من غير العرب، الذين 

ال يتكلمون العربية آليات من القرآن الكريم.

اذكر متى تأسس.....؟ 
اذكر متى قام….....؟



١١  

دليل الُمشارك/ةمن أجل تعلُّم أفضل ألوالدنا وبناتنا

    

وإن التشديد في االختبارات واالمتحانات قد يقودنا إلى إغفال العمليات العقلية األساسية التي يحسن تدريب التالميذ 
على ممارستها.

ب- أسئلة الفهم:

وفيها يعيد التلميذ صياغة المعلومات مستخدًما ألفاًظا من عنده، وتدل أسئلة الفهم- إذا أجاب عنها التلميذ- على أنه 
يملك فهًما كافًيا لتنظيم المادة العلمية تنظيًما عقليًّا، وقادر على صياغة المعلومات التي يتذكرها في عباراته وكلماته 

الخاصة.

وقد تطالب أسئلة الفهم إجابة التلميذ على المادة على شكل جداول، أو رسوم بيانية، أو يترجم معناها، وقد تطلب منه 
الكشف عن العالقة القائمة بين فكرتين أو أكثر... إلخ. 

ومن األمثلة على هذا المستوى من األسئلة:

ج - أسئلة التطبيق:

    بما أن المدرسة تهدف إلى إعداد التلميذ للحياة؛ ليكون إنساًنا فاعًال نشًطا فيها، فإن أسئلة التطبيق تتيح لك الفرصة 
كاملة للتطبيق كالشبهة بتلك التي يمكن أن يتعترض لها في حياته العملية المستقبلية، حيث إن التلميذ في أسئلة التطبيق 

يطبق قاعدة ما لحل مشكلة تواجهه، وبذلك يتدرب على عملية انتقال أثر التعلُّم.

ومن األمثلة على هذا المستوى:

استخلص األفكار الرئيسية من النص ــ بلغتك الخاصة ــ.  

اشرح الفكرة الواردة في قول …………………….  

قارن بين ………………………  

صف ما شاهدته في زيارتك لـ...........................  

على ضوء تعريفنا للتقدم، فأي الدول التالية ُتعد دوًال متقدمة؟   

(اليونان ــ الصين ــ فرنسا ــ إيطاليا ــ السويد).  

لماذا............................ ؟  
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د- أسئلة التحليل: 

تتطلب هذه األسئلة من التلميذ أن يفكر بعمق، وأن يبحث عن أسباب الحوادث معلًال لها، أو يتوصل إلى نتيجة عبر 
وقائع محددة. وإليك زميلي المعلم. 

بعض األمثلة على هذا المستوى:

هـ- أسئلة التقويم: 

وهذه من العمليات العقلية العليا، وتتطلب من التلميذ أن يصدر أحكاًما على األفكار، أو أحداًثا، أو آراء؛ أو إنتاًجا؛ مما 
يستدعي اعتماد التلميذ على معايير تؤخذ أساًسا، إلصدار مثل هذه األحكام. وقد تكون المعايير شخصية ذاتية: الحكم 

على األلوان... واألوراق، أو موضوعية. 

ومن األمثلة على هذا المستوى من األسئلة:

و- أسئلة التركيب:

المعلومات،  استخدام  على  التلميذ  تشجع  وهي  رفيعة.  ابتكارية  وقدرة  التفكير،  من  عاٍل  مستوى  التلميذ  من  تتطلب 
والعمليات العقلية التي اكتسبها من خبراته السابقة في أحد مجاالت الحياة، ومن المالحظ أن إجابات التالميذ على مثل 

هذه األسئلة لن تكون واحدة ومحددة، بل تختلف وتتباين من تلميذ آلخر؛ تبًعا لثقافته وخبراته الخاصة.

ومن األمثلة على هذا المستوى:

بعد أن درست..........،  

استخلص األسباب التي..........................  

علِّل..............................!  

اكتب، ماذا تتوقع أن يكون عليه............................؟  

كيف يمكن أن يكون العالم اليوم لو.........................؟  

ماذا سيحدث لو............................................؟  

ما رأيك في..............................  ؟   

هل توافق على................................ ؟ ولماذا؟  
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قم مع أعضاء مجموعتك بتصنيف األسئلة التالية طبًقا لمستويات (بلوم) للمجال المعرفي.
قم بتلوين نصف كل شكل. ١ .

يقول (كريم): إن الجزء الملون يمثل نصف الشكل كله. فهل تتفق مع (كريم)؟ ٢ .

هذا المستطيل يمثل ربع الشكل، فماذا يكون شكل الشكل كله؟ ٣ .

كيف تقسم كل مربع من المربعات التالية إلى نصفين بطرق مختلفة؟ ٤ .

تقول هند: إن الجزء المظلل يمثل ربع الشكل كله. فكيف تثبت أنها مخطئة؟ ٥ .
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§°ûædG ºt∏©àdGh É«∏©dG ÒµØàdG äGQÉ¡e á∏Ä°SCG ÚH ábÓ©dG

مهارات طرح األسئلة من المهارات التي يمارسها المعلم يوميًّا داخل الفصل؛ الستثارة مهارات المشاركة والتفكير  ١ .

لدى التالميذ، واألسئلة الفعالة تجبر التالميذ على التفكير حتى لو لم يرغبوا في ذلك.

األسئلة الفعالة تتطلب أن يسأل المعلم عدًدا أكبر من األسئلة في مستويات التفكير العليا؛ حيث إن األسئلة ذات  ٢ .

المستويات الدنيا ال تستثير التفكير وبالتالي ال تشجع التعلُّم النشط؛ ألن  التعلُّم النشط يقوم على التفكير، فعندما 
نسأل أسئلة التذكر نركز فقط على الحفظ واالستظهار وال نركز على مهارات التفكير العليا وبالتالي ال نجعل التعلُّم 

نشًطا.

لكي نصل إلى التعلُّم النشط البد من طرح أسئلة تغمس التالميذ في عملية التعلُّم والتفكير، وهذا النوع من األسئلة ال  ٣ .

يتوافر في األسئلة مغلقة النهاية، ولكنه يتوفر في األسئلة مفتوحة النهاية التي تتطلب من التالميذ استخدام أكثر من 
حل،  وتسمح للمعلم بالتعرف عل نمط تفكير تالميذه. 

الفصول التقليدية تركز على الحفظ والتلقين؛ ولذلك تركز على األسئلة مغلقة النهاية التي تؤدي إلى المستويات الدنيا  ٤ .

للتفكير.

فصول التعلُّم النشط تركز على اإلشراك الدائم للمتعلم في عملية التعلُّم واستخدام الطرق المختلفة لتقييم عمليات  ٥ .

التفكير لديه، وهذا يتأتى من استخدام األسئلة مفتوحة النهاية.

األسئلة مفتوحة النهاية تنمي مهارات التفكير الناقد. ٦ .

األسئلة الفعالة تصحح المفاهيم الخاطئة لدى التالميذ. ٧ .

األسئلة الفعالة تقدم تغذية راجعة للتالميذ عن أدائهم. ٨ .

األسئلة الفعالة تدعم المناقشات الحيوية داخل الفصل. ٩ .

ájÉ¡ædG áMƒàØe á∏Ä°SCÓd á∏ãeCG

  هل هناك طريقة أخرى لعمل ذلك؟
  كيف ستنظم تلك المعلومات مًعا؟

  إلى أي مدى تشعر بالثقة في إجابتك؟
  ماذا تعرف أيضا عن....؟

  كيف يمكنك تحديد ما إذا كانت تلك اإلجابة صحيحة 
أم خاطئة؟

  فيما كنت تفكر عندما......؟
  هل هذا الحل منطقي؟

  هل هنك طريقة مختصرة لعمل ذلك؟
  إذا قمت بحل هذه المسألة مرة أخرى هل ستتبع نفس 

الطريقة؟

  ماذا الحظت؟
  اشرح ما قمت بعمله.

  كيف تصف ذلك؟
  لماذا...............؟

  هل إحدى اإلجابتين أفضل من األخرى؟
  هل سيحدث فرق إذا................؟

  لماذا قررت عمل ذلك؟
  ما أوجه الشبه واالختالف بين........؟

  كيف تعرف أن إجابتك صحيحة؟
  كيف تشرح إجابتك لشخص آخر؟

  ما الفرق بين إجابتك وإجابة زمالئك؟
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المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ححححييييزززز ااااللللننننممموووو  اااللللممممممككككننننن

تقديم المساعدة 
والدعم من 
اآلخرين   

االعتماد على 
الذات

االعتماد على
التعلُّمالتعلُّمالذات

تكرار الخطوات 
السابقة في 
مواقف جديدة

تكرار الخطوات 
السابقة في
مواقف جديدة
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يقوم األطفال بأداء مهمات صعبة بمساعدة أشخاص آخرين أكثر منهم خبرة.  
التعلُّم يحدث في ثنائيات أو مجموعات وليس فرديًّا.  

العمليات العقلية المعقدة تبدأ كعمليات اجتماعية، ثم يعتاد عليها التلميذ تدريجيًّا، وتصبح جزًءا من تفكيره، ويستخدمها   
بمفرده.

  التفكير واللغة يعتمدان على بعضهما البعض بالتدريج.

§°ûædG ºt∏©àdG π°üa ‘ ≥«Ñ£àdG

التركيز على العمل في مجموعات صغيرة، وخصوصا في المهام الصعبة التي تحتاج إلى مهارات تفكير عليا.  
تقديم الدعم والمساعدة من المعلم واألقران.  

تشجيع المتعلمين على طرح أسئلة.  
اإلفادة من أخطاء المتعلمين.  
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أيُّ من إستراتيچيات طرح األسئلة التالية تدعم التعلُّم النشط؟ حاول أن تفكر في تلك اإلستراتيچيات، ثم ناقشها مع 
زميلك، ثم مع باقي أعضاء المجموعة. قارن بين قائمة مجموعتك وبين القائمة التي ستعرض عليك.

äÉ«˝«JGÎ°SE’G§°ûædG ºt∏©àdG ºYóJ§°ûædG ºt∏©àdG ºYóJ ’

اختيار تلميذ/ة أوال ثم طرح السؤال.

انتظار خمس ثوان على األقل بعد طرح السؤال 
ثم اختيار تلميذ/ة لإلجابة عليه.

توزيع األسئلة بطريقة عادلة على كل الفصل.

تقديم تغذية راجعة، وتشجيع للتالميذ بعد اإلجابة 
على بعض األسئلة.

إتاحة الفرصة للتالميذ لطرح األسئلة على بعضهم 
البعض.

طرح عدد متساو من األسئلة في مستويات التفكير 
الدنيا والعليا.

أسئلة  ثم  أوًال  الدنيا  المستويات  أسئلة  طرح 
المستويات العليا.

تجنب استخدام التلميحات أو المعينات التي تساعد 
التلميذ على اإلجابة.

إذا لم يجب التلميذ على السؤال أو لم يكمل اإلجابة، 
يتم توجيه السؤال إلى تلميذ ثاٍن أو ثالث. 

يجب طرح عدة أسئلة في نفس الوقت.
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يجب توجيه السؤال لكل الفصل أوًال، ثم اختيار تلميذ لإلجابة.  
تشير األبحاث إلى أنه كلما زاد وقت االنتظار بين السؤال واإلجابة كلما كانت إجابات التالميذ أعمق، كما   

يوفر فرصة للبنات للمشاركة والتغلب على الخجل نتيجة التنشئة االجتماعية.
يجب توزيع األسئلة بطريقة عادلة على كل التالميذ في الفصل خاصة بين األوالد والبنات.  

يجب تقديم تغذية راجعة وتشجيع التالميذ  وخاصة البنات بعد اإلجابة على كل األسئلة وليس بعضها   
فقط. 

يجب تشجيع التالميذ على طرح األسئلة على بعضهم البعض وعلى المعلم نفسه.  
يجب طرح عدد أكبر من األسئلة في المستويات العليا.  

يجب طرح أسئلة المستويات الدنيا أوًال، ثم أسئلة المستويات العليا.  
ثبت فعالية استخدام التلميحات أو المعينات التي تساعد التلميذ على اإلجابة.  

من المفيد إذا لم يجب التلميذ على السؤال أو لم يكمل اإلجابة يتم توجيه السؤال إلى تلميذ ثاٍن أو ثالث.  
يجب طرح سؤال واحد كل مرة؛ لكي ال يتم تشتيت انتباه التالميذ.  

أهمية الوقت الذي يعطيه المعلم للتالميذ بعد طرح السؤال
يوفر للطالب البطيء وقًتا أطول للتفكير في اإلجابة.  

يوفر فرصة للبنات للمشاركة والتغلب على الخجل نتيجة التنشئة االجتماعية.  
تتميز إجابات التالميذ بالعمق والتفكير  

تتيح للتالميذ فرصة لتوجيه األسئلة لبعضهم البعض أو للمعلم.  
إن اعطاء المعلم لتالميذه الوقت الكافي والمناسب قبل اإلجابة عن السؤال يتطلب قدًرا من الصبر   

باإلضافة إلى التدريب المكثف.

?º∏©J πg

تشير األبحاث التي تم إجرائها في سياق طرح األسئلة ومعالجة المعلومات إلى 
أن عملية إدراك السؤال الموجه ودراسة المعلومات المتاحة تستغرق حوالي ثالث ثواني، 
بما في ذلك صياغة اإلجابة وتقديم اإلجابة. وعلى النقيض، تفيد هذه األبحاث نفسها إلى أن 
المرء عادًة ما ال تتاح أمامه -في المتوسط- سوى أقل من ثانية واحدة لتقديم رد أو لإلجابة 

عن السؤال المطروح.
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كون  من  التأكد  من  القائمة  هذه  تساعدك  الفصل.  داخل  األسئلة  طرح  أساليب  لتأمل  التالية  التحقق  قائمة  استخدم 
إستراتيچيات وأساليب طرح األسئلة على التالميذ تضمن تلبية احتياجات الجنسين، وتتيح لهم فرًصا متساوية للجنسين 

لالستفادة القصوى.

ضع عالمة (√) أمام كل عبارة في عمود النتيجة بحسب ما يعبر عن الواقع كما تراه.
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طرح 
األسئلة 

داخل 
الفصل

أتح فرًصا متساوية للبنات لإلجابة على األسئلة.

أنتظر وقًتا كافًيا عند طرح األسئلة؛ ألتح لجميع 
التالميذ المشاركة.

تتضمن  أن  أطرحها  التي  األسئلة  في  أراعي 
اهتمامات واحتياجات األوالد والبنات.

لإلجابة؛  كافًيا  وقًتا  البنات  أعطي  أن  على  أركز 
من  مشاركة  وأقل  خجًال  أكثر  بأنهن  لمعرفتي 

األوالد.

على  البنات  تشجع  أن  شأنها  من  أنشطة  أضع 
التحدث والمشاركة.

ه بطرح األسئلة للبنات واألوالد. أتوجَّ

إذا لم تستطع بنت اإلجابة على سؤال ما، أطلب 
من بنت أخرى ذلك وليس من ولد، لتفادي تعزيز 

الصورة النمطية.

أصيغ األسئلة تعكس تمثيل النوع االجتماعي بحيث 
وشخصيات  واألوالد  البنات  تشمل  أمثلة  استخدم 

لرجال ونساء.

أبتعد عن الصور النمطية ألدوار الذكور واإلناث 
في األسئلة التي أطرحها.

في التشجيع واإلثابة أراعي أن أطبق ذلك بعدالة 
بين األوالد والبنات.





 

  














