
 )المحاضرة السادسه(

 

 األسئله السابرة :

هو السإال الذي ٌطرحه المعلم تعلٌقا على اجابة الطالب لسإال سابق من أجل  بالسؤال السابرٌقصد 

تحسٌن األجابه بنفسه أو مشاركة طالب غٌره أو تحقٌق الترابط بٌن أفكار معٌنه ، وتحقق األسئله السابره 

 القٌم التربوٌه اآلتٌه :

 / تهٌئة فرص واسعه للطالب لممارسة انواع مختلفه لمهارات التفكٌر 1

 / تساعد المعلم فً الكشف عن الطرق التً ٌفكر بها الطالب 2

 / تسمح للطالب ان ٌقّوم نفسه بنفسه 3

 / تبٌن للطالب ان المعلم موجها ولٌس ناقال للمعرفه 4

 / تساعد على تحقٌق التعلم بالمشاركه 5

 ابره على أنواع عده هي :واالسئله الس

: وهو سإال او مجموعة اسئله ٌقدمها المعلم بعد اجابة الطالب الخاطئه بقصد تشجٌعه / السبر التشجيعي 1

 للوصول الى االجابه الصحٌحه 

 :مثال 

 المعلم : ما السمات المناخٌه ألقلٌم البحر المتوسط ؟

 الطالب : ال أعرف 

 ه ؟المعلم : أي فصل تشعر فٌه بالبرود

 الطالب : فً فصل الشتاء 

 المعلم : أذن فً اي فصل تنزل األمطار فً هذا األقلٌم ؟

 الطالب :فً فصل الشتاء البارد 

 المعلم : متى ترتفع درجة الحراره ؟

 



 الطالب : فً فصل الصٌف 

 المعلم : هل ترتفع درجة الحراره كثٌرا ؟

 الطالب : كال تبقى معتدله صٌفا وشتاءا 

 المعلم : أذن السمات المناخٌه ألقلٌم البحر المتوسط ؟ 

 الطالب : األعتدال فً الصٌف والشتاء

 المعلم : احسنت 

 وهو سإال ٌقدم للطالب بهدف توضٌح المعلومات من اجل تعزٌز اجابته واثرائها  / السبر التوضيحي :2

 مثال

 المعلم : ما أثر البحر على المناخ فً فصل الصٌف ؟ 

 الطالب : ٌلطف المناخ 

 المعلم : وكٌف ٌلطف المناخ ؟ 

 الطالب : نتٌجة هبوب رٌاح بارده من البحر تحمل الرطوبه فتنخفض درجة الحراره 

 وهو سإال ٌحول من الطالب الذي عجز عن اعطاء األجابه الى طالب آخر/السبر المحّول :3

 مثال 

 ؟المعلم : لماذا تشكو الدول الصناعٌه من التلوث 

 الطالب :ألنها تحتوي على مصانع كثٌره 

 المعلم : هل هناك أسباب أخرى ؟ )طالب آخر (

 الطالب : نعم 

 المعلم : ماهً ؟ 

 الطالب : الكثافه السكانٌه وكثرة المركبات 

 

 



هو سإال ٌقدم للطالب عندما تكون اجابته صحٌحه وٌرغب المعلم منه ربط اجابته / السبر الترابطي : 4

 عٌن أو ربط الجزٌئات معا للخروج بتعمٌم ...... مثال ذلك بموضوع م

 بعد ان ٌدلً الطالب بآرائهم حول أسباب انجراف التربه ، ٌوجه المعلم السإال اآلتً :

  ـ متى تكون التربه معرضه لألنجراف ؟

 :شروط وضوابط األسئله الصفيه 

وضع المربون والمهتمون بالقٌاس والتقوٌم بشكل عام وطرائق التدرٌس واحد عناصرها االسئله 

 الصفٌه،مجموعه من الشروط والمتطلبات ٌنبغً مراعاتها عند اعداد األسئله الصفٌه وتقدٌمها ومنها :

فه أي تحدٌد / أن تغطً األسئله األهداف المراد تحقٌقها وبحسب مستوٌاتها فً المراحل الدراسٌه كا1

 الهدف من السإال 

 / التنوع فً اعداد األسئله الصفٌه ) أولٌه ـ تشجٌعٌه ـ تجمٌعٌه ـ نهائٌه ( 2

 / ضرورة ارتباط االسئله بموضوع الدرس اال اذا ارٌد الربط بدرس سابق او فحص خبرات الطالب 3

 سب السهوله والصعوبه / ترتٌب االسئله على وفق اجراء معٌن بحسب اجزاء الدرس ومناسبتها وبح4

 / توزٌع االسئله على الطالب توزٌعا عادال بحٌث ٌكون لكل منهم نصٌب فً االجابه 5

 / اال تمس االسئله كرامة الطالب أو ماٌتصل بحٌاته الشخصٌه 6

 / أختٌار التوقٌت المناسب لتوجٌه السإال وهذا ٌتوقف على خبرة المعلم وفطنته 7

 مناسبا مع وقت الدرس بحٌث ٌتحقق الهدف وتفعٌل الحوار  / ٌكون عدد االسئله8

/ محاولة المعلم االبتعاد عن التدعٌم السلبً كالتهكم والسخرٌه واعتماد التدعٌم االٌجابً المبنً على المدح 9

 والتشجٌع 

 / محاولة ذكر اسماء الطالب الذٌن ٌساهمون فً اعطاء االجابه الصحٌه 10

 

 

 الطالب :موقف المعلم من اسئلة 

ان هذه الطرٌقه التقتصر على اسئلة المعلم الموجهه الى الطالب فقط وانما هناك اسئله ٌوجهها الطالب 

الى المعلم لالستٌضاح عن بعض االمور الغامضه والموقف الجٌد للمعلم من اسئلة الطالب له اثر كبٌر 



ٌجب ان ٌكون موقف المعلم كما  على انجاح عملٌة التدرٌس . ولكً تكون اسئلة الطالب فاعله ومإثره

 ٌلً :

/ ٌجب على المعلم ان ٌشجع الطالب على توجٌه االسئله واسئلة الطالب تكشف للمدرس عن المستوى 1

 الذي وصل إلٌه الطالب فً فهم الماده وكذلك تكشف عن مستوٌاتهم الذهنٌه 

تافهه كما ٌجب ان ٌراعً ان / على المعلم ان ٌوجه الطالب نحو طرح اسئله مفٌده وتجنب االسئله ال2

 هناك طالبا ٌوجهون اسئلتهم بقصد التشوٌش او احراج المدرس كما ٌتوهمون 

/ ٌجب ان ٌعود المعلم طالبه على اسلوب طرح االسئله بشكل لطٌف خالً من التحدي وبؤسلوب بعٌد 3

 عن الخشونه

ن اجابة السإال فً وقته له اثر / ٌجب ان تجاب االسئله فور القائها وعدم تركها الى نهاٌة الدرس ال4

 اكبر ومردود انفع 

/ ٌجب السماح للطالب من مناقشة معلمهم وابداء آرائهم فً ماٌقول حتى ولو كان ذلك معارضا لما قاله 5

 الن فً ذلك اسلوب للتربٌه الدٌمقراطٌه 

 / تشجٌع الطالب على طرح االسئله 6

على سإال علٌه ان ٌإجل االجابه الى درس الحق ولٌس عٌبا ان  / عندما ٌعجز المعلم عن االجابه7

ٌعترف بؤنه الٌملك اجابه والعٌب هو ان ٌجٌب اجابه خاطئه . هذا االسلوب باألضافه الى امانته العلمٌه 

فهو ٌعود الطالب على الصراحه وبالتالً حب ذلك المعلم الذي الٌدعً انه ٌعرف علوم االولٌن واآلخرٌن 

لى أن االجابه الخاطئه تعود التالمٌذ على الكذب . وتفقده ثقتهم به حٌثما ٌكتشفون أن االجابه . اضافه ا

 كانت خاطئه 

 

 

 


