
 

 

 مقال استراتيجية طرح االسئلة 

التدريس فن يتطلب رسالة يتفاعل فيها المعلم والطالب فالمعلم المرسل والطالب المستقبل فاستخدام االسئلة في 

الصف من اكثر اساليب التعليم للتواصل بين المعلم والطالب ، فالمعلم في اليوم يطرح العديد من االسئلة ولكن 

 ومهارات وخاصة في عملية التدريس .طرحها يتطلب اساليب 

ات بطرح اسئلة على الطلبة وكانت هذة وهذا ما اثار انتباهي حيث قامت معلمة الصف الثاني في درس الرياضي

االسئلة مرا جعة للدرس السابق ، وبعد ان اجاب الطلبة على االسئلة وتأكدت من مدى اتقانهم وفهمهم للدرس 

وبدأت بطرح االسئلة مما اثار تفكير الطلبة واهتمامهم لمعرفة االجابة السبورة  علىجديدة السابق ،كتبت مسألة 

ومن خالل اجابات الطلبة توصلت المعلمة الى مفهوم جديد وهو وبدأ الطلبة بالتفكير واعطاء المعلمة االجابات 

 عنوان الدرس الجديد ،

ح االسئلة وخاصة االسئلة المفتوحة التي فهذا الموقف اثار فضولي حيث ان المعلمة استخدمت استراتيجية طر

 تحاكي مهارات التفكير العليا 

ارات استخدامها في البداية كانت مغلقة وتحتمل اجابة واحدة ومحددة وتحاكي مهباالسئلة التي قامت المعلمة ف

التوصل الى االجابة وعلى السبورة واعطاء المجال للطلبة بالنقاش والتفكير اما عند كتابة المسألة  التفكير الدنيا 

 والتحليل والتطبيق والتقيم وتحاكي مهارات التفكير العليا  ة المفتوحة التي يتم فيها النقاشوجدت انها من االسئل

 فاالسئلة المفتوحة تمنح الطالب الفرصة للتفكير وتنمي مهارة التحليل وتزيد من دافعيتة للتوصل الى االجابة 

تأكد من مدى فهمهم ومدى توصيل المعلومات لديهم وتنمي مهارات التفكير ، وتقيم فهم الطلبة من خالل ال

من التفكير كالتفكير الناقد واالبداعي وايضا تحفز على التعلم الذاتي من خالل العلياالنها تستخدم انماط عليا 

احتفاظ طالبه  اليسعى من خالل أسئلته الى قياس مدىالعصف الذهني ،وهذا ما أكده الحارثي " فالمعلم الناجح 

االسترجاع بل استعمال بالمعلومات وتذكرها ،ومن ثم تطبيقها فقط بل يتعدى ذلك الى ماهو اسمى من مجرد 

 (5المعرفة ونقدها مع معرفة ابعادها المختلفة وتفسيراتها ثم استعمالها في مواقف تحقق للمتعلم تعلما فعاال )

موقف المعلمة جيد فقد أعجبني الموقف فقد انعكس هذا على سير الحصة حيث صارت الحصة بكل حيوية 

ونشاط ،ودون الشعور بالملل او الفوضى فقد كان الطلبة بقمة نشاطهم وزيادة دافعيتهم ،وتزويد المعلم والمتعلم 

ومساعدة المعلم في التعرف عاى مدى الى اثارة اهتمام الطلبة بموضوع الدرس بتغذية راجعة بناءة باالضافة 

 تحقيق االهداف  .

وبالرغم من االيجابيات التي قامت بها المعلمة وتحقيق لمعظم االهداف االانه هناك العديد من التحديات التى 

تواجه المعلمة منها عدم فهم الطلبة للسؤال من أول مرة فقامت المعلمة باعادة المسألة مرة أخرى باستخدام 

سات فالطلبة لديهم قدرات بالفهم فمنهم من يستوعب من المرة االولى واخرون يحتاجون الى عدة طرق المحسو

 ووسائل متعددة وهذا لوجود فروق فردية بين الطلبة داخل الغرفة الصفية .



 

 

مدى تفاعل الطلبة ومدى االجابات التي كان يثيرها  لوكنت مكان المعلمة الستخدمت نفس االسلوب فقد الحظت

لطلبة والحصة كانت ممتعة وحيوية وكان الطالب يتمتعون بالراحة واالطمئنان اثناء االجابات فقد اضاف لي ا

االسئلة الصفية من أبرز الوسائل التي تستخدم في عملية التدريس لما تحتوية من أثار ايجابية ان  هذا الموقف 

 على عملية التدريس .

لديهم القدرة على تطبيق استراتيجية طرح االسئلة بالطريقة  والسؤال الذي مازال يراودني هل كل المعلمين

 الصحيحة ؟

 في جميع المواد الدراسية ؟هل يمكن استخدام استراتيجية طرح االسئلة 

ان استراتيجية طرح االسئلة تحتاج الى مهارات واساليب في اعدادها والتخطيط لها وكيفية طرحها والتعامل 

ع على كتب ومجالت حول هذة االستراتيجية النها بحر واسع ليس لها بداية وال معها من هنا سوف أقوم باالطال

 نهاية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المراجع 

بربخ،أشرف . .نجم ،منال ."تصور مقترح لتنمية مهارات صوغ االسئلة وطرحها وتلقي اجابات الطلبة لدى 

  0202جامعة االقصى" الطلبة المعلمين تخصص الدراسات االسالمية واساليب تدريسها في


