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 فوائد األسئلة : 

تعد األسئمة محور نشاط التدريس الصفي وقوة دافعة لو باتجاه أىدافو وليا فوائد عديدة    
 يمكن إجماليا باآلتي نصو: 

تساعد المدرس في كشف مقدار الحقائق والمعمومات التي يعرفيا الطمبة والتي تشكل  -1
 رصيدىم المعرفي قبل الدرس. 

العدد األكبر من الطمبة في الدرس وتنمية التعاون بينيم من تعين المدرس عمى إشراك  -2
 جية، وبينيم وبين المدرس من جية أخرى.

تحقق لممدرس أىدافو التقويمية لكشف مواطن ضعف طمبتو وصعوبات عممو ووىن  -3
 طرائقو وأساليبو التدريسية. 

 تنمي لدى الطمبة اتجاىات سميمة نحو الحياة والتغيير والرغبة في البحث. -4

 تشجع الطمبة عمى المناقشة.  -5

توجو انتباه الطمبة إلى األجزاء الميمة في الدرس باألسئمة، التي تتطمب عناية بالتفكير  -6
 والتأني في اإلجابة. 

 تفيد الطمبة في المراجعة والتكرار، بقصد تثبيت الحقائق والمفاىيم في أذىانيم.  -7

 تيم عنيا.  اختبار مستوى فيم الطمبة لمادة التعمم وصحة معموما -8

 . -ىدف التعمم–حمل الطمبة عمى تطبيق معموماتيم وربطيا بالدرس الجديد  -9

 تعين الطمبة في تحميل النصوص واألفكار تحميال ناقدا وشامال. -11

 أهداف األسئلة : 

أىداف اجتماعية: ىي األسئمة التي تخص الطمبة وأحواليم الشخصية وعالقاتيم  -1
 تماعية وتقويتيا بينيم وبين مدرسييم. بزمالئيم وتأكيد العالقة االج
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أىداف نفسية : ويختص ىذا النوع من األسئمة بتأكيد ثقة الطمبة بأنفسيم وعمميم  -2
وموضوعاتيم وميوليم واتجاىاتيم وتشجيعيم عمى الجير بالرأي واإلفصاح عن 
وجيات نظرىم في مسألة ما أو موقف محدد، وىدف المدرس منيا تقوية الطمبة وتقوية 

اعرىم ودفعيم لممساىمة االيجابية بالدرس وخمق مناخ صحي من العالقات مش
 االنفعالية واألكاديمية.

 أىداف تعميمية: تتوزع األسئمة عمى وفق الغرض منيا عمى:  -3

 أسئمة تعميمية تتصف بما يأتي: - أ

 تقود المتعمم الكتشاف المبادئ والقواعد والمفاىيم الخاصة بموضوع التعمم.  -1

 وتكييفيا بحسب حاجات الطمبة واستعداداتيم.يمكن تعديميا  -2

 تساعد المدرس في تحميل أخطاء الطمبة ونقاط ضعفيم لمحاولة تقويميا.  -3

 أسئمة تقويمية تتصف بما يأتي:   - ب

 تستعمل في نياية عممية التدريس لقياس تعمم الطمبة. -1

 التثبت من تعمم الطمبة لممبادئ والحقائق.  -2

 تعين المدرس عمى معرفة أخطاء الطمبة لتحديد قدراتيم ومعدليم لمعام.  -3

 ليا قيمة كبيرة في البرامج الموجية لمعرفة حاجات الطمبة وحاجاتيم.  -4

 

 مبادئ عامة في توجيه األسئلة: 

ارتباط مستوى األسئمة بموضوع التدريس والخبرات الواقعية لمطمبة يضمن ليا النجاح  -1
 ربوي.ويرفع مردودىا الت

 التركيز عند السؤال عمى األمور الميمة والخبرات والمعارف ال التركيز عمى ىوامشيا. -2
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التوزيع العادل لألسئمة عمى الطمبة يحقق لكل منيم فرصة المشاركة والعطاء  -3
 والمساىمة في التربية الصفية. 

توجيو عدد مناسب من األسئمة في الدرس يفتح أمام الطمبة آفاقا لمتفكير السميم  -4
عطاء إجابات عقالنية.   وا 

عدم اإلشارة أو التمميح المباشر لإلجابة المقصودة في السؤال يدفع الطمبة إلى التفكير  -5
 الجاد والعمل المنتج، ويزرع في نفوسيم الثقة بالقدرة الذاتية عمى العطاء. 

ء الطمبة فرصة التفكير عقب توجيو السؤال والتأني قبل االنتقال إلى سؤال آخر إعطا -6
 حتى يأخذ السابق حقو من اإلجابة الواعية الناضجة. 

 توجيو األسئمة عقب كل فقرة تعميمية مباشرة يحقق لممادة تعمم أكثر وتذكر أطول.  -7

 إعطاء فرصة كاممة لمطالب المجيب قبل االنتقال إلى طالب آخر.  -8

توجيو األسئمة إلثارة انتباه بعض الطمبة وعودتيم إلى الدرس والمشاركة في أنشطتو  -9
 المختمفة. 

وضوح األسئمة باستعمال لغة عربية صحيحة في النحو والصرف يحقق إجابة  -11
 مباشرة من غير تخمين أو تردد. 

 تعويد الطمبة دقة االستماع إلى إجابة الزميل وتجنب سرعة الحكم عميو.  -11

 يتطمب ىذا الدور من المدرس: تقديم وتفسير المعرفة: الثالث: الدور

 أن تكون لديو معرفة جيدة وواسعة بالمادة التي يقوم بتدريسيا. - أ

أن يكون مصدرا ثريا بالمعرفة المتجددة، وىذا يتطمب توافر القدرة عمى النمو والتجديد، -ب
 وبالتالي التأثير فييم.ويساعد ذلك المدرس في اكتساب ثقة طمبتو واحتراميم لو، 

أن يكون مشاركا لمطمبة ال ناقال لممعرفة فقط، وأال يسيطر عمى العممية التعميمية  - ب
نما يكون موجيا ومرشدا، وىذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الثقة لدى الطمبة  وا 

 بأنفسيم ومن المشاركة الصفية والالصفية الفاعمة.


