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 إهــــــداء

 

 فحة المثابرة أمـًاهـــدي هذا العمل المتواضع إلى الحبٌبة والغالٌة والمكا

 ً طٌلة حٌاتً ومشواري الدراسً بالنصٌحة والدعاءلكانت عونا  التً 

 ...................... أمــً الحبٌبة 

 للغالً على قلبً أبً الحبٌب الذي كان قدوتً ومساندي كما اهدي عملً هذا   

 فً مشواري الدراسً فلم ٌبخل علً بشًء وكان ال ٌتعب وال ٌمل من         

 وكــان أملـه الوحٌـد أن أنــهً دراستـً وأنجــح. مساعدتً 

 ..................... أبـً الحبٌب                                

 أحلى أزهار حٌاتً.... إلى أغلى ما فً عائلتً..... إلى أخواتً اللواتًإلى          

 تعبنـــا وسهرنــــــا معـــــــا.                                   

 .... إلى الكتاكٌت والبراعٌمإلى من صبغوا حٌاة عائلتً بالفرحة والسرور          

 الصغار حفظهم هللا..."محمد أٌمن... جٌاللً... عبد الصمد"                  

 إلى كل صدٌقاتً... إلى كل من مد لً ٌـد العون... فً إعداد وتخرٌج صفحات          

 ذا العمـــــل.هــــ                                          

 سالم دٌــــنا.... وبمحمد رسوال ونبٌا.....ولكل من آمن باهلل ربـا.... وباال          

 ـ......صلى هللا علٌه وسلم....ـ                                      

 

 كـرٌمة                                                                                    

                                                                                

 



  

 

 

 

 إهـــــــداء

 

 

 نحمد هللا تعالى ونشكره ونثنً علٌه أن وفقنا إلنجاز هذا العمل المتواضع.          

 أعز ما أملك فً الوجود إلى والدّي الكرٌمٌن ه إلىوالذي أهدٌ

 إلى  التً أعـطت ولم تدخـر...إلى التً جـادت ولم تبخل.....إلى التً عـانت   

 ولـــــم تٌــــــأس.

 إلى ســـــر الوجــــدان منـبــع العطــــف والحنـــان " أمـــــً الغـالٌــــة "          

 الذيإلى مـن علمنً معنـى الكفـاح والنضـال وكـان قـوتـً فً الحٌـاة و          

 ٌغنً عمـره وجهـد نفسـه من أجـل تربٌتـً وتعلٌـمً " أبـً "

 إلى جمٌــع أخـواتً كــــــل باسمــهم

 كمــا ال أنـسى عائــلة خـالتً التً كــانت ٌــد العـون فً مســار دراستــً  

 الجـــامعٌـة.

 وإلى كـــــافة األصدقاء " فرح وآٌة " وكل الذٌــن عرفتـهم طوال مشواري   

 الدراســً

 م.9191/  9102وإلى أستــاذي الفضٌــل.... وإلى زمالئـً طلبـة دفعــة 

 

 

                                                                  

 زهــرة                                                              

 

 

 

  



 

 

 مقدمــــــــــــــة



 

 أ

 مقـــدمة

 

ٌ  بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والس   دنا محمد الم على أشرف المرسلٌن وعلى س

 ضل الصالة وأتم التسلٌم، أما بعد:علٌه أف

ٌ   ا  مهم   السؤال ركنا   ٌعد   ب م على واقع الطال  ة التعلٌمٌة، فمن خالله ٌقوم المعل  فً العمل

متالكهم المعرفة العلمٌة، إذ أن  السؤال سه، وٌكتشف مدى ا  ً فً المجال الذي ٌدر  المعرف  

الب، وكٌف ٌبدأ معه، وٌأخذ به إلى م التغذٌة الراجعة فٌدرك المستوى الحقٌقً للط  م للمعل  ٌقد  

مة، وكٌف ٌنطق به إلى المعرفة الجدٌدة التً تربطه بالمعلومة التً لعلمٌة المتقد  المستوٌات ا

 ٌعرفها الطالب.

  ٌ ٌ  فاألسئلة فً العمل م، بل المعل   ة عشوائٌة تطرح حسب مزاج  ة التعلٌمٌة لٌست بعمل

  ٌ ٌ  ٌجب أن تكون عمل ٌ  ة مدروسة مخططا  لها مبن  ة التعلٌمة من األهداف التعلٌمٌة أثناء عمل

 واجب ان كٌف ٌفك ر، ومن هذا المنطقم اإلنسوالطرٌقة الناجحة هً تلك العملٌة التً تعل  

الب وتكشف عن فهمهم من األسئلة التً تثٌر تفكٌر الط   م أن ٌستخدم نوعا  المعل   على

الب الفرصة المناسبة لتوضٌح ما تم  تعلمه وتقدٌره من خالل الحقٌقً، بمعنى أن ٌعطً للط  

هة إلٌه وذلك من خالل مهارة صوغ األسئلة وطرحها.إجابته عن   األسئلة الموج 

مة التً تكشف مدى تحدٌد مستوى تحصٌل الطلبة إذ ٌعتبر االختبار الطرٌقة المنظ  

للمعلومات من خالل مهارات األسئلة فً مادة دراسٌة، وذلك من خالل إجابتهم على 

 مجموعة من األسئلة.

ختبارات ار هذا الموضوع " السؤال وهندسته فً ا  ومن األمور التً تدفعنا الختٌ

التعلٌم الثانوي )أنموذجا(" هً القٌمة الكبٌرة لهذه المهارة وما تحتوٌه من معارف تفٌد 

ٌة الكبٌر لهذه المرحلة وهً طرٌقة تحضٌر األسئلة ، وقد عالجنا الطلبة، باإلضافة إلى األهم  

 هذا الموضوع باتباع خطة البحث كالتالً:

 ل: وهو تعرٌف لبعض المصطلحات: السؤال، االختبار، التعلٌم، التعلٌم الثانوي.مدخ

ه " تناولنا فٌه: فن السؤال وتعرٌفه ـ أنواعه ٌة السؤال وكٌفٌة نجاح  الفصل األول: " أهم  

 مهاراته ـ ا ستراتٌجٌاته ـ أغراض السؤال ـ األهمٌة والفوائد.



 

 ب

ٌ  ف  ثنا كذلك عن طرٌقة تحضٌر األسئلة الصتحد   دة. والمبحث ٌة وشروط األسئلة الج

ض األسئلة وتحلٌلها التً ستبٌان وهو عبارة عن بعاآلخر عن نماذج أسئلة االختبار مع ا  

 كمال البحث.على ا   اتساعدن

 وفً األخٌر خاتمة كانت عبارة عن أهم النتائج المتوصل إلٌها من خالل هذا البحث.

تبعت المنهج الوصفً ألن موضوعنا أي بحث منه، ا  وألن المنهج هو قاعدة البحث ال ٌخلو 

 ذلك.لغوي ٌتطلب 

 عتمدنا علٌها نذكر:ومن أهم المصادر والمراجع المساعدة التً ا  

 وم فً المرحلة األساسٌة.ـ زٌد الهوٌدي: أسالٌب تدرٌس العل

 ئق التدرٌس العامة.ـ توفٌق أحمد مرعً،  محمد محمود الحٌلة، طرا

ٌد العون من قرٌب أو بعٌد وكل من ساهم فً تزوٌدنا  صعوبات منها:ة وقد واجهنا عد  

تمام البحث وفق ل لنا سبل ا  إلى أستاذنا المشرف الذي سه   بالمعلومات والمعارف، أٌضا  

 .ومتقنة حتى ختمنا بحثنا طرق مهمة

 

  

  

                             

 



 

 

 

 

 

 

 ــــــــلمدخـــــــ
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 معنى السؤال:

 لـــغة:

 )س أ ل(. )مصدر سؤل(.طرح سإاالً واضحاً: ِاستفساراً.جمع أسئلة 

أْسِئلُة االمتحان: ما ٌطرح من ِاستفهامات عن موضوع ما لإلجابة علٌها، وذلك الختبار 

تحصٌِل الطالِب.
1

 

 ســأل:

وَتْسآالً وَسؤلًَة. وٌقال: ساَل سؤلَُه كذا، وعن كذا، وبَكذا، بمعنى ُسإااًل وَسآلًة وَمْسؤلًَة 

َتساَوالنِ  ٌَ ٌَخاُف، وُهما  .ٌَساُل، كَخاَف 
2

ٌُْسؤَُل َعْن َذْنِبِه إِْنٌس َوالَ   قال تعالى:" َفٌْوَمِئٍذ الَ 

َجاٌن".
3

َإاِل. وأْسؤَلَهُ   ٌُْتَرُك َهْمُزُهَما(: َما َسؤَْلَتُه. وَكُهَمَزٍة الكثٌُر السُّ ْإلَُة، و ْإُل) والسُّ ُسْإلَُه  والسُّ

تساءلوا: سؤل بعُضهم بعضاً. وَمْسؤَلََتُه: قَضى َحاَجَتُه.
4

 

السإال: هو ِاستدعاء معرفة أو ما ٌإدي إلى المعرفِة، فاستدعاء المعرفة جوابه على 

اللسان والٌد خلٌفة له بالكتابة أو اإلشارة.
5
  

تاه.المسإولٌة: ما ٌكون به اإلنسان مسإوال ومطالبا عن أمور أو أفعال أ
6

 

 ِاصطالحــا:

األسئلة هً عبارات لفظٌة تنطوي على مطالبة المدّرس لطلبته بإجابات ترتبط بهدف 

 تعلٌمً، أوهو مجموعة من الكلمات التً توّجه إلى شخص ما بحٌث ٌفهم المقصود منها 

 وٌمّكن فكره فٌها وٌستجٌب لها بشكل ما، وتدور حول مفهوم أو فكرة معٌنة فً مادة تعلٌمٌة 

 

 

 

                                                           
، 1الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة، مكتبة الشروق الدولٌة، مجبراهٌم انٌس، عبد الحلٌم منتصر، معجم اِ  1

   .128صم،2004، 4ط
، )د.ط(، 1مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، دار الحدٌث القاهرة، مج 2

  . 735م، ص2008هـ ـ 1429
   .39سورة الرحمن، اآلٌة  3
  .736مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، ص  4
ِابن البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً للكفوي، الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة، بٌروت  5

    .501م، ص1998هـ ـ 1419، 2لبنان، ط
  .316، ص 2012، 45لوٌس معلوف : المنجد فً اللغة واألعالم، دار المشرق، بٌروت، ط  6
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محددة وتعكس إجابة المفحوص عنها قدرته التحصٌلٌة عن هذا الموضوع.
1

 

عرفه دروزة " أن السإال التعلٌمً عبارة عن مثٌر ٌستدعً رد فعل من المتكلّم 

ِاستجابة وٌتطلب من المتعلم قدراً من التفكٌر وفحص المادة التعلٌمٌة التً بٌن ٌدٌه، ثم 

ذاكرته بطرٌقة تساعده على اإلجابة بشكل صحٌح".ِاسترجاع المعلومات المخزونة فً 
2

 

كما ٌعرف بؤنه جملة ِاستفهامٌة تحتاج إلى إجابة توّجه إلى شخص ما لالستفسار عن 

معلومة معٌنة وٌمعن هذا الشخص فكره فً معناها لٌجٌب بإجابة تتفق مع ما تتطلبه هذه 

الجملة من ِاستفسار.
3
  

أو أشخاص آخرٌن غٌرهم، لٌستجٌبوا له وٌعرفه البعض بؤنه طلب ٌوّجهه شخص 

 باللسان أو بالكتابة وقد ٌكون السإال فً بداٌة الموقف الصفًّ، أو خالله أو فً نهاٌته.

وعرف السإال عموماً بؤنه " عبارة ٌقصد بها إثارة إجابة لدى المتلقً أو هو مجموعة 

 لها بشكل ما".  أشخاص بحٌث ٌفهمون المقصود بها وٌعملون بفكرهم فٌها، وٌستجٌبون

وٌقصد به جملة ِاستفهامٌة تحتاج إلى جواب وٌتم التعبٌر عنه بلغة بسٌطة وواضحة 

ومباشرة، بحٌث ٌستطٌع الطلبة فهمها.
4

 

وقد ٌعرف" بؤنه ِاستمرارٌة توجٌه السإال للطالب نفسه إذا كانت إجابته غٌر 

إلجابة غٌر صحٌحة وقد صحٌحة، وقد ٌعٌد المعلّم السإال بصٌاغات مختلفة إذا لمس أن ا

ٌعاد أكثر من مرة بناءاً على إجابة المتعلم".
5

 

 

 

                                                           
محمد أحمد المومنً، ابراهٌم عبد هللا المومنً: مستوى استخدام ِاستراتٌجٌات المساءلة لدى الطلبة  1

  .13، ص 2،2009، ع:36المعلمٌن المتعاونٌن، دراسات العلوم التربوٌة، مج
م هللا والبٌرة حنان علً محمد نمر: مذكرة: إدراكات معلمً المرحلة األساسٌة الدنٌا فً محافظة را 2

  .25م، ص 2011هـ ـ 1432لمهارة طرح األسئلة الصفٌة، القدس فلسطٌن، 
زٌد الهوٌدي: أسالٌب تدرٌس العلوم فً المرحلة األساسٌة، الناشر دار الكتاب الجامعً العٌن، دولة  3

  .124م، ص 2010هـ ـ 1431، 2اإلمارات العربٌة المتحدة، ط
، ص 2مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانٌة، المجلد العاشر:هانً عبٌدات، منصور العرود:  4

38.  
رحٌم علً صالح، أثر األسئلة السابرة والتشعبٌة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس األدبً فً مادة  5

  .08البالغة، جامعة بغداد، كلٌة التربٌة، ص 



 مدخـــل                                                                                   ضبط المفاهيـــم
 

 

6 

وعّرفه مومنً" بؤنه سإال ٌطرحه المدّرس تعلٌقاً على إجابة الطالب على سإال سابق 

من أجل تحسٌن إجابته بنفسه أو مشاركة طالب آخر أو تحقٌق الترابط بٌن أفكار معٌنة.
1

 

ابة الطالب الخطؤ أو الناقصة بعدد من األسئلة التً وعرفه حمٌدة " تتّبع المدّرس إلج

تطالبه بالوضوح أو بمزٌد من المعلومات أو بشواهد تبرر إجابته أو تإٌدها".
2
  

 مفهوم االختبار:

 لـــغة:

فً المعجم الوجٌز) خبَر( الشًء خبراً وخبرًة، وَمخبَرًة: باله وِامتحنه، وعرف  ورد

 خبره على حقٌقته، فهو خابر، وٌقال، ألخبرن خبرك: ألعلمن علمك.

 و)خبر( الرجل خبورا: صار خبٌرا، وٌقال خبر باألمر. 

، ٌقال: ِاستخَبر ْسَتخَبرهُ( سؤَلَُه الخَبَر وطلب أن ٌخبره بهو)اختبر( الشًء: خبره، و)اِ 

الخبَر.
3

ُب اإِلداِم. ووَجْدُت الناَس أْخُبْر َتْقلَُه: أي   ٌِّ وخّبَرهُ َتْخبًٌرا: أْخَبَرهُ، والَمْخُبوُر: الَط

وجْدُتُهْم مقوالً فٌهم هذا، أي ما من أحٍد إالّ وهو مسخوُط الِفْعِل عند الِخْبرِة. وأخَبْرُت اللِّْقَحَة: 

وجْدُتهاَ غِزٌرًة.
4

                                                                                             

 ِاصطالحــا:

االختبار: هو مجموعة أو سلسلة من األسئلة أو مهام ٌطلب من المتعلم االستجابة لها 

ة لكل األسئلة تحرٌرٌاً أو شفهٌاً أو أدائٌاً )علمٌاً( وٌفترض أن ٌشمل االختبار على عٌنة ممّثل

 الممكنة، والمهام التً لها عالقة بالخاصٌة التً ٌقٌسها االختبار.

                                                           
، 91، ماجد أحمد: توظٌف األسئلة الصفٌة فً تنمٌة تفكٌر التالمٌذ، مجلة التربٌة القطرٌة، ع: مإمن1ً 

  92ربٌع األول، ص

حمٌدة، فاطمة ِابراهٌم: مهارات وأسالٌب ِالقاء األسئلة فً تدرٌس المواد االجتماعٌة، مكتبة النهضة  2

  .15، ص 1986، القاهرة، 1المصرٌة، ط
هـ ـ 1425، 4، ط1اللغة العربٌة: المعجم الوسٌط، دار النشر: مكتبة الشروق الدولٌة، ج مجمع 3

  .215ـ 214م، ص2008
  .434مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، ص  4
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االختبار: هو أداة من أدوات البحث فً العلوم السلوكٌة، حٌث أّنه ٌستخدم فً وصف 

السلوك الحالً وقٌاس ما ٌطرأ علٌه من تغٌٌر نتٌجة لتعرضه لعوامل ومثٌرات تإّثر فٌه 

مستقبالً.
1

 

مجموعة من المثٌرات ) أسئلة شفوٌة أو كتابٌة أو صورأو رسوم (  االختبار: هو

أعدت لتقٌس بطرٌقة كمٌة أو كٌفٌة سلوكا ما، واالختبار ٌعطً درجة ما أو قٌمة ما أو رتبة 

ما للمفحوص، وٌمكن أن ٌكون االختبار مجموعة من األسئلة أو جهازاً معٌناً.
2

 

منظمة للمقارنة بٌن األفراد فً عٌنة وٌرى فإاد أبو حطب" أن االختبار هو طرٌقة 

 من السلوك ممثلة لشًء موضع القٌاس".

وٌعرف عودة وملكاوي االختبار" بؤنه أداة قٌاس ٌتم إعدادها بخطوات منظمة 

ذا االختبار بحٌث ٌوفّر بٌانات كمٌة تخدم أعراض البحث".بخصائص مرغوبة فً ه
3

 

 مفهوم التعليــم:

 لغــــة:

 مصدر علم، حرفة المعلم.التعلٌـم:)ع ل م(، 

 التعلٌم الرسمً:" هو الذي تإمنه الحكومة وتشرف علٌه".

التعلٌم الحر أو الخاص:" هو الذي ٌإمنه مالكو المدارس أفراداً وجمعات ومإسسات 

 دٌنٌة وعلمانٌة ".

التعلٌم االبتدائً:" هو الذي ٌعنً بتزوٌد الطالبٌن بمعرفة اللغات وآدابها قدٌمها 

بمبادئ العلوم الرٌاضٌة والكٌمٌاوٌة ونحوها. وبتجهٌزهم لمرحلة الدراسة وحدٌثها، و

 الجامعٌة".

التعلٌم العالً أو الجامعً:" هو الذي تإمنه الجامعات ومعاهد الدراسات العلٌا، والذي 

 ٌوّسع فٌه الطالب آفاق معارِفه وٌعمق فرعاً منها خاصًة".

لمعارف التجارٌة والزراعٌة والصناعٌة التعلٌم المهنً:" هو الذي ٌزود الطالبٌن با

ونحوها ".
1

 

                                                           
نورة صالح المحارب: أدوات البحث العلمً )االختبارات(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة،  1

  .03م، ص 1434هـ ـ 1433كلٌة العلوم االجتماعٌة، 
  .157ذوقان عبٌدات: البحث العلمً مفهومه وأدواته وأسالٌبه، )د.ت.ط(، ص  2
  .03ص  ت(نورة صالح المحارب: أدوات البحث العلمً )االختبارا 3



 مدخـــل                                                                                   ضبط المفاهيـــم
 

 

8 

 ِاصطالحـا:

ٌّاً فً السلوك، ٌنشؤعن نشاط ٌقوم به الفرد أو عن التدرٌب  التعلٌـم: هو تغٌر ثابت نسب

 أو المالحظة وال ٌكون نتٌجة عملٌة النضج الطبٌعً.

ذلك وٌعرف كذلك بؤنه" مشروع إنسانً هدفه مساعدة األفراد على التعلّم، وهو ك

مجموعة من الحوادث التً تإّثر فً المتعلّم بطرٌقة تإدي إلى تسهٌل التعلّم، تكون هذه 

 الحوادث المتتالٌة مطبوعة أو مسجلة أو منطوقة وتدّعم العملٌات الداخلٌة للمتعلّم".

ا التعرٌف أّن التعلٌم غٌر مرتبط بعملٌة النضج الطبٌعً عند ذٌتضح من خالل ه

قوم به المتعلّم فً الحٌاة عن طرٌق المالحظة أو التدرٌب وٌإدي الشخص، بل هو نشاط ٌ

ٌّا، كما أّنه عبارة عن مشروع ٌهدف إلى مساعدة  به إلى التعلّم، ومن ثم ٌتغٌر سلوكه نسب

 األفراد على التعلّم.

التعلٌم: عملٌة مقصودة أو غٌر مقصودة مخّططة أو غٌر مخّططة تتم داخل المدرسة 

قد ٌكون محّدد أو غٌر محّدد، ٌقوم به المعلّم أو غٌر المعلّم قصد أو خارجها، فً زمن 

 مساعدة الفرد على التعلّم وِاكتساب الخبرات.

كذلك هو" توفٌر الشروط المادٌة و النفسٌة التً تساعد المتعلّم على التفاعل النشط مع 

المهارات و عناصر البٌئة التعلٌمٌة فً الموقف التعلٌمً، وِاكتساب الخبرة والمعارف و

االتجاهات والقٌم التً ٌحتاج إلٌها هذا المتعلّم وتناسبه ".
2

 

ما ٌالحظ على هذا التعرٌف أّن كلّما توفّرت الشروط المساعدة على التعلّم، كلّما زاد 

تفاعل المتعلّم مع بٌئته التعلٌمٌة وِاكتسب العدٌد من المعارف والخبرات والمهارات وأصبح 

 ذا علم باألشٌاء.

 

 

 مـفهوم التعليـم الثـانوي:

هً مرحلة من التعلٌم تشّكل حلقة وصل بٌن التعلٌم المتوسط والتعلٌم الجامعً، ٌقّدم 

هذا التعلٌم الستكماِل وتوسٌِع وتعمٌِق التكوٌن والمعارف المكتسبة فً التعلٌم المتوسط، 
                                                                                                                                                                                     

  .223، ص 1992، آذار/ مارس 7جبران مسعود: معجم الرائد، بٌروت لبنان، ط 1
ة حبار: تعلٌمٌة اللغة العربٌة فً ضوء النظام التربوي الجدٌد القراءة فً المرحلة االبتدائٌة العالٌ 2

  .41ـ  40، ص 2018ـ  2017أنموذجا، جامعة أبً بكربلقاٌد ـ تلمسان ،
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حٌاة حٌث ٌسعى إلى ضمان تكوٌن عام لكل التالمٌذ من أجل تسهٌل إدماجهم فً ال

ٌّة، وٌمكن ِاستثمارها فً قطاعات  االجتماعٌة والمهنٌة وتزوٌدهم بالمعارف النظرٌة والعلم

 النشاط المختلفة، كما ٌحضر التالمٌذ لمواصلة الدراسة الجامعٌة.

وٌعرف الدكتور عبد اللطٌف حسٌن فرج التعلٌم الثانوي حٌث أنه ٌرى" قّمة الهرم فً 

نوات، وٌغطى الفترة الزمنٌة فً الخامسة عشر، وحتى السابعة السلّم التعلٌمً، مّدته ثالث س

أو الثامنة عشر من العمر، وبعدها ٌحّق للمتخرجٌن فٌه من ِاكمال دراستهم فً برامج 

التعلٌم العالً فً الجامعات أو المعاهد العلٌا أو االنخراط فً سوق العمل".
1

 

بعد المرحلة االبتدائٌة والمتوسطة التعلٌم الثانوي: هو التعلٌم النظامً الذي ٌمتد من 

وٌنتهً عند مرحلة التعلٌم الجامعً، وهو تعلٌم معد الستقبال التالمٌذ بعد نهاٌة ما ٌعرف 

بالتعلٌم المتوسط، وٌنتقل وٌوّجه التالمٌذ إلى مرحلة التعلٌم الثانوي التً تدوم ثالث سنوات 

لتوجٌه بشروط ٌحّددها وزٌر سنة، وٌشترط االنتقال و ا 18ـ  15وٌكون منهم ما بٌن: 

التربٌة والتعلٌم، التعلٌم الثانوي ٌمّثل مرحلة من مراحل ذات األثر البعٌد فً نفوس الناشئة 

عمٌقة التؤثٌر فً تكوٌنهم وفً عدادهم للحٌاة، وكٌفٌة إٌجاد الطرق المثلى للتمّتع بالحٌاة 

مملوءة بالوظٌفة والقصوة الفّعالة فً المجتمع.
2

 

 

 

 

 

 

                                                           
فرج هللا صورٌة: تقوٌم مردود االصالحات التربوٌة لمرحلة التعلٌم الثانوي من وجهة نظر الفاعلٌن  1

  .283، ص2017ـ  2016دراسة مٌدانٌة فً بعض ثانوٌات مدٌنة ورقلة، جامعة بسكرة، التربوٌٌن 
  .284فرج هللا صورٌة، المرجع السابق، ص  2



 

 

 ولاأل لالفص
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 األول:المبحث 

 تمهـيد: 

ٌ   السؤال ركنا   ٌعد          ا فً العمل ة التعلٌمٌة، فمن خالله ٌقف المعل م على واقع الطال ب مهم 

م للمعل م فً المجال الذي ٌدرسه، وٌكتشف مدى ا   متالكهم للمعرفة العلمٌة، إذ أن  السؤال ٌقد 

الراجحة فٌدرك المستوى الحقٌقً للطالب، وكٌف ٌبدأ معه، وٌأخذ به إلى المستوٌات  التغذٌة

مة، وكٌف ٌنطق به إلى المعرفة الجدٌدة التً تربطه بالمعلومة التً ٌعرفها العلمٌة المتقد  

 الطالب.

 ن طرح السؤال:ــف

        ٌ التدرٌس فاألسئلة ة ـ فن طرح السؤال هو روح العملٌة التدرٌسٌة، بل هو عماد عمل

م أثناء التدرٌس قد تأخذ الطالب إلى عالم رحب من التفكٌر العمٌق فٌما التً ٌطرحها المعل  

ر ٌجول بٌن الطالب والتفكٌر واإلبداع وال أحد ٌتصو   ا منٌعا  ٌطرح علٌهم، وقد تكون حاجز  

ة الواحدة ما فً الحص  ٌطرح م المعل   ن أسئلة إذ قٌل بأن  لمدة من الوقت ال ٌتضم   اال  تدرٌسا فع  

 ل ما ٌطرحهفً الٌوم وٌتراوح معد   ( سؤاال  893وبعضهم ٌطرح) ( سؤاال  07ـ 07بٌن)

ً حٌاته التدرٌسٌة ما بٌن ملٌون ونصف سؤال.م ف  المعل  
1

 

ً ن الجو الصف  ستخدام األسئلة الدقٌقة ٌمكن أن ٌحس  فاحصة لهذه األرقام فإن ا   ـ وبنظرة        

م من ً بتحوٌل المتعل  مٌة، وٌزٌد من أنسنه التعلٌم الصف  أحداث تعلٌمٌة تعل  وما ٌدور فٌهم من 

م أن ي، متكامل، مما ٌوجب على المعل  فرد متلف سلبً إلى إنسان حٌوي، نشط، فاعل، سو  

ستدراج الطلبة لإلجابات المضبوطة ز على أسلوب وضع األسئلة وا  ٌعً وأن ٌرك  

والصحٌحة. 
2

 

ق المردود التربوي المطلوب، وٌبٌن ه، إذ تحق  رفع من كفاٌة أسئلت  س أن ٌعلى المدر        

عداد فً ا   س فً عملٌة أن ٌكون ماهرا  ف علٌها نجاح المدر  األمور التً ٌتوق   "سمك" إن  

س أن ٌهتم قبل البدء فً الدرس وتوجٌهها، فهً قوام الطرٌقة التحاورٌة وعلى المدر  األسئلة 

عنصر بإعداد األسئلة التً ٌوجهها إلى الطلبة فً كل مرحلة من مراحله، بل وهً ثناٌا كل 

فس وحضور البدٌهٌة واالستعداد لحل أي مشكلة من عناصره، فذلك ٌكسبه الٌقظة والثقة بالن  

                                                           
  .321داود حلس، محمد أبو شقٌر، محاضرات فً مهارات التدرٌس، ص  1
  .321المرجع نفسه، ص 2
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س طرٌقة وإجادة المدر  تقان وضع األسئلة وإن ا   فاعال   سرٌعا   تعرض فً أثناء الدرس حال  

.ةس خبٌر بطبائع الطلبرائق التدرٌ كل بارع علٌم بطمناقشتها مع طلبته فن ال ٌتقنه إال  

 لة:ـأنواع األسئ

   (:4009دها آل ٌاسٌن)حد  

ر الطلبة اكرة، كتذك  على الذ   وهً أسئلة تعتمد بالدرجة األولى ختبارية:ا  أسئلة  (1

 ستوعبتها عقولهم وتكون:للمعلومات التً سبق أن درسوها وا  

ها وإٌجازها ها ووضوح  : وتدعى باألسئلة التمهٌدٌة وٌشترط فٌها قل ة عدد  فً بداٌة الدرس أ.

ة الطلبة وهم فً بداٌة الدرس وترتبها بمعلومات الطلبة السابقة ال سٌما  كً ال تضبط مهم 

 التً لها عالقة بالدرس الجدٌد.

س فً نهاٌة الدرس: أو نهاٌة كل جز ب. ء من أجزاء المادة عند تقسٌمها من قبل المدر 

وتدعى باألسئلة التلخٌصٌة وٌشترط فٌها أن تدور حول النقطة األساسٌة فً الدرس، وأن 

 ها.ن شٌئا  من التفكٌر فً تنظٌم المادة الملقاة وجمع أجزائ  تتضم  

قبل اإلجابة علٌها مما ٌتطلب  إلى تأمل وتفكٌر وهً األسئلة التً تحتاجتكشيفية: ( أسئلة 2

م وٌشترط فٌها أن تكون مرشدة ومشوقة. تعوٌد الطلبة على التفكٌر المنظ 

1

                                                           
 )د.ط(آل ٌاسٌن، محمد حسٌن، المبادئ األساسٌة فً طرق التدرٌس العامة، مكتبة النهضة، بغداد، 1

  .101ـ  267، ص 3791
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 مها إلى:قس   Hymen a company4009أما 

 حول) الكلمات، وهً أسئلة تتطلب إجابات ذات جوانب تحلٌلٌة وتأتًأسئلة التحليل:  أ.

 المصطلحات، الرموز، العبارات، الجمل(

عن  جوانب تجرٌبٌة ٌتم  التحقٌق منها وهً أسئلة تتطلب إجابات ذاتتجريبية: أسئلة ب. 

 نا الشخصٌة من العالم المحٌط بنا.من خبرات   طرٌق تجمٌع الحدث

 من قبل المستجٌب. ب تقٌٌموهً أسئلة تتطل   ت. أسئلة التقويم:

ةجوانب تجرٌدٌ ب إجابات ذاتوهً أسئلة تتطل  ث. أسئلة تجريدية)ما وراء الطبيعة(: 

1
   

 Acheng gallagherدها حد  

 أسئلة التفكير المتيح وتتضمن ما يلي: (1

ٌ   ر المعرفً:أسئلة التذك   أ.  ات التفكٌر المعرفً.إجابتها تتطلب عمل

ٌ  أسئلة محد   ب.  د.ات التفكٌر المحد  دة: إجابتها تتطلب عمل

ع الحكم على األفكار التً تشج   بة: إجابتها تتطلب عملٌات التفكٌر المتشعبأسئلة متشع   ت.

السابقة وتولٌد البٌانات الجدٌدة وتدوٌن المعانً الضمنٌة وكذلك التلقائٌة واألصالة والمرونة 

 والمبادرة.

ٌ  أسئلة التقوٌم: إجابتها تتطل   ث.  ات التفكٌر.ب تقوٌم عمل

 ( األسئلة الوظيفية المعرفية وتقّسم إلى:2

تهدف إلى إغناء الموضوع أو جزء من الموضوع الحدٌث وهً  أسئلة مثٌرة االهتمام:أ. 

 م الموضوع.وتركٌزه مما ٌؤدي لتقد  

األسئلة األساسٌة )القاعدٌة(: وهً أسئلة تتطلب إجابات تكون األساس ألسئلة أكثر  ب.

 تعقٌدا .

ستجابات من ذوي المستوٌات العلٌا من التفكٌر أو األكثر أسئلة النشاط: وهً تتطلب ا   ت.

 تعقٌدا  من تلك التً ٌمتلكها بقٌة الطلبة.

                                                           
، 36فاضل عباس، مستوٌات التقوٌم والتصانٌف التً تضمنتها فً أسئلة ا متحانات مادة التارٌخ، ع: 1

  .276ص
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ع تتابع المحادة عندما ٌبحث المشاركون ستجابات تشج  ستنباط ا  أسئلة التعزٌز: وظٌفتها ا   ث.

.جة وال ٌصلون إلى التسلسل الصحٌحح نتٌعن برهان ٌوض  

1
 

 سئلة إلى: م عبد العزٌز األوٌقس  

س من أن  طلبته د المدر  ونهاٌته وتهدف إلى تأك  : تستخدم فً أول الدرس ختبارٌةا  أسئلة  أ.

ة التً هم بصدد لدٌهم المعلومات الكافٌة لٌعمل على تثبٌتها أو لٌتأكد من إدراكهم للماد  

 دراستها.

أسئلة تعلٌمٌة: تتعلق بصلب الموضوع المراد بحثه وٌشترط أن تتالءم قدرات الطلبة  ب.

دافعٌة لحلها.العقلٌة وخبراتهم السابقة لتولد لدٌهم ال
2

 

 مها إلى:ا جابر وحبٌب فقس  أم  

 أسئلة تدور حول الحقائق: إجابتها موجودة فً الكتاب المدرسً. أ.

دة وقدرا  من التفكٌر وإدراك العالقات ب إجابات محد  أسئلة تدور حول المشكالت: تتطل   ب.

 من قبل الطلبة.

من الحقائق. صف بالجدل والمناقشة وتتطلب الكثٌرأسئلة الرأي: تت   ت.
3
  

ٌة نفس التصنٌف الذي تم  فً تصنٌفهم لألسئلة الصف   هوزمالؤ bloomعتمد بلوم ا  

 ة مستوٌات هً:إلى ست  ٌة ئلة الصف  فت األسعتماده فً تقسٌم األهداف السلوكٌة حٌث صن  ا  

 ر:أسئلة في مستوى التذكّ (1

األسئلة الشائعة التً  ر أو المعرفة وهً منل مستوٌات التفكٌر وأدناه هو التذك  إن أو  

ٌ  ٌطرحها المعل   سترجاع ب من الطالب ا  ة دنٌا فً التفكٌر، وتتطل  م والتً تخاطب قدرات عقل

هنة فً ذاكرت  المعلومات المخز  
4

ف على ، وٌقتضً السؤال من هذا النوع من التلمٌذ أن ٌتعر  

                                                           
  .279، صالمرجع السابق 1
  .7:3ـ  7:0، ص(د.ت)، :عبد العزٌز، التربٌة وطرق التدرٌس، دار المعارف القاهرة، ط 2
، 3769)د.ط(، جابر عبد الحمٌد، عاٌف حبٌب، أساسٌات التدرٌس، كلٌة التربٌة، جامعة بغداد، 3

  . 319ص
  .313، صحلس محمد أبو شقٌر، محاضرات فً مهارات التدرٌسداود دروٌش،  4
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ر أو وى التذك  لكً ٌجٌب على سؤال فً مستالمعلومات أو ٌستدعٌها، وٌنبغً على التلمٌذ 

مها من قبل.ر الحقائق والملحوظات والتعرٌفات والتعلٌمات التً تعل  المعرفة، أن ٌتذك  
1

 

ر ضروري ألي مستوى آخر من مستوٌات التفكٌر، وكلما كانت المعلومات التً فالتذك  

رها التلمٌذ أكثر أهمٌة وفائدة زادت فرصة نجاحه فً مستوٌات التفكٌر األخرى، ونحن ٌتذك  

روا فً المستوى األعلى، إذا كانت تعوزهم نستطٌع أن نطلب من التالمٌذ أن ٌفك   ال

ر مطلوب وضروري لكً ٌؤدي الفرد أعماال  المعلومات المطلوبة، لذا فإن بعض التذك  

 روا أشٌاء كثٌرة.ه، وٌقتضً المجتمع من أفراده أن ٌتذك  مختلفة فً مجتمع  

ها سرعة نسٌان المعلومة، كما تً من أهم  ر والوبصرف النظر عن عٌوب أسئلة التذك  

ٌ  وأن الحفظ ال ٌنبغً الفهم إال أن   م، أو ها قد تحتوي على حقائق نوعٌة أو تعرٌفات، أو ق

مهارات، أو على أكثر من نوع منها.
2

 

 ( األسئلة في مستوى الفهم:7

عن المعلومات التً ٌعرفها بلغته  على التعبٌر   وهً األسئلة التً تقٌس قدرة التلمٌذ

ص المعلومات وأن ٌربط بٌن الحقائق الخاصة وٌقارن بٌن فئات هذه المعلومة أو ٌلخ  

العالقات بٌنها. واألمثلة عن هذا المستوى كثٌرة فأي  والتعرٌفات والتعمٌمات باكتشاف  

ه المعل  ن فهما  م من التالمٌذ أن ٌجٌبوا عنه بلغتهم ٌتضم  سؤال ٌطلب فٌه المعل   م ، فمثال إذا وج 

إلى تالمٌذه السؤال" ماهً العبارة المشهورة التً حفظناها باألمس من هاملت والتً ٌظهر 

سترجاع د ا  ه". مثل هذا السؤال ٌقتضً من التالمٌذ مجر  ه عن معنى الوجود وقٌمت  فٌها خبرت  

م بطرٌقة مختلفة مثل المعل  ا إذا طرح ر أو المعرفة، أم  المعلومات، أي أنه فً مستوى التذك  

ب فً هذه الحالة ٌتطل   من سؤال المعل  ماذا ٌقصد هاملت حٌن ٌسأل" أكون أو ال أكون؟" فإ  

  ٌ ه سؤال فً مستوى الفهم.اغة المعلومات بكلماته هو أي أن  من التلمٌذ أن ٌعٌد ص
3

 

تعرض علٌهم فً ة التً روا الماد  ب أسئلة الفهم من التالمٌذ أن ٌفس  ما تتطل   كذلك كثٌرا  

ب السؤال جداول أو رسوم بٌانٌة أو خرائط وغٌر ذلك، وأن ٌترجموا معناها، كذلك قد ٌتطل  

م التلمٌذ فً مستوى الفهم من التلمٌذ أن ٌكشف العالقة بٌن فكرتٌن أو أكثر، كأن ٌعطً المعل  

د أله أن ٌحد  فكرتٌن وٌطلب منه تحدٌد العالقة بٌنهما، أو ٌعطٌه فكرة واحدة وعالقة ما، وٌس
                                                           

  .312ص، السابقالمرجع  1
  .312المرجع نفسه، ص 2
  .311، صنفسهالمرجع  3
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نها السؤال عالقة مقارنة أو الطرف الثانً لهذه العالقة، وقد تكون العالقات التً ٌتضم  

عالقة سببٌة أو عالقة عددٌة أو غٌرها.
1

 

 مستوى التطبيق: ( األسئلة في3

مشكلة واقعٌة، أو مشابهة لمشكلة ما  وهً األسئلة التً تتٌح الفرصة للمتعلمٌن، لحل  

مه فً ق ما تعل  أثر التعل م، أي ٌطب   مٌن فرصة النتقال  ٌة، وتعطً للمتعل  فً الحٌاة الٌوم

مواقف جدٌدة بالنسبة له
2

  ٌ  خصائص هً: أسئلة التطبٌق بثالثة   ز، وتتم

 .ها على الكشف عن خاصٌة حل المشكالتقدرت  *

ٌ   تتعلق أٌضا  * المراحل ات أكثر فً معالجتها ألجواء منها فقط ففً باألفكار والمهارات ككل

ٌ  ر من األنماط ٌقس  دة أو نمط مبك  رة من تعل م مهارة معق  المبك   ٌ  م المعلم العمل ة أو ة العقل

 بسٌطة.  المعلومات إلى أجزاء  

بنى على األسئلة ت   ذلك ألن  أدنى من التعلٌمات أو التوجٌهات،  ن أسئلة التطبٌق حد  تتضم  *

ماذا ٌفعل وحٌنما ٌواجه التلمٌذ مشكلة فً  التعل م السابق والتلمٌذ لٌس فً حاجة ألن ٌعرف

  ٌ ب التلمٌذ ومن هنا فإن أسئلة التطبٌق تدر  ة فإن المعل م لن ٌكون موجودا  معه، حٌاته العمل

ً األمثل للمعلومات والمهارات فً حل المشكالت.المستقبل   على االستخدام  
3

 

 ( أسئلة في مستوى التحليل:4

أجزاء مشكلة ما  وتحدٌد   قٌاس قدرة الطالب على تحلٌل  وهً األسئلة التً تستخدم فً 

 نات.أو فكرة، وأن ٌظهر العالقة بٌن األجزاء والمكو  

  ٌ ٌ  الخاص زة لهذا المستوى هً أن ه ٌستلزم حل المشكالت على أساس المعرفة ة المم

 ، وإذا كان التركٌز فً الفهم والتطبٌق ٌكون علىوأنواعه   الواعٌة بعملٌات االستدالل  

ا فً التحلٌل فإن ه ال بدا أن ، أم  االستنتاجات   ا ستخدام المادة التعلٌمٌة للوصول إلى بعض  

  ٌ ٌ  ٌكون التلمٌذ مدركا  وواعٌا  بالعمل ة التً ٌقوم بها.ة العقل
4

 

  ٌ التً سبق له  المعلومات   جٌب عن سؤال تحلٌل بتكرار  إن التلمٌذ ال ٌستطٌع أن 

دراستها، أو حتى إعادة تنظٌمها وصٌاغتها بلغته هو أو حتى تطبٌق فً حل المسائل، وإن ما 

                                                           
  .311ص المرجع نفسه، 1
  .11هانً عبٌدات منصور العرود، المرجع السابق، ص 2
  .311، صلس، محمد أبو شقٌر، محاضرات فً مهارات التدرٌسداود ح 3
  .09األسئلة الصفٌة، مهارة توجٌه السؤال الشفهً والرد على أسئلة وإجابات الطالب، ص 4
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د األسباب وٌصل ل المعلومات وٌحد  عن سؤال من هذا النوع ال بدا من أن ٌحل   لكً ٌجٌب

إلى االستنتاجات.
1

 

 ( األسئلة في مستوى التركيب:5

أفكار أو خبرات غٌر مترابطة لكً ٌكون شٌئا  ف بٌن ٌطلب فٌها من الطالب أن ٌؤل  

مٌن على هذا المستوى بأن ه ض بعض المعل  واحدا  وجدٌدا  بالنسبة لخبرة الطالب، وٌتعر  

رون أن  ، وأن ه فوق مستواهم العقلً، والواقع أن  هؤالء المعلمٌن ٌتصو  عب على التالمٌذ  ص

نجازات المبتكرٌن ٌر الذي تعب ر عنه ا  المقصود بالتفكٌر االبتكاري هو ذلك النوع من التفك

 والمخترعٌن مثل جون أدٌسون، وبتهوفن ولٌونارد ودافن شٌه وغٌرهم.

  ٌ ٌ  وتتم لها،  عن حلول   ة كبٌرة فً البحث  ز أسئلة التركٌب بأن ها تتٌح للتالمٌذ حر

  ٌ ٌ  ة الدراسٌة والدون بالماد  فالتالمٌذ فً اإلجابة عن أسئلة المستوٌات السابقة ٌتق  ات العقلٌةعمل

ها األدنى فً  والواردة فً السؤال بشكل صرٌح أو ضمنً، بٌنما تكون هذه القٌود فً حد 

  ٌ ز أسئلة التركٌب بأن ها تتٌح مداخل عددٌة لإلجابة، مستوى التركٌب، وباإلضافة إلى ذلك تتم

ع التالمٌذ على أن ٌستخدم المعلومات والعملٌات العقلٌة التً كتسبها ا   وعلى ذلك فهً تشج 

من خبراته السابقة فً أي مجال من مجاالت الحٌاة.
2

 

 ( أسئلة في مستوى التقويم:6

شأنه شأن التحلٌل والتركٌب من  المستوى األخٌر من التصنٌف والتقوٌم، وهو

  ٌ ٌ  العمل ب من ة العلٌا، وأسئلة التقوٌم لٌس لها إجابة واحدة وصحٌحة وهً تتطل  ات العقل

ٌ نة أو حل مشكلة أو تقٌٌم فن ً. التلمٌذ أن ٌحكم على  فكرة مع

ن محاكات الحكم، وإال  أصبح ولكً ٌعتبر السؤال فً مستوى التقوٌم ٌنبغً بأن ٌتضم  

السؤال فً مستوى الفهم أو التفسٌر، وقد ٌستخدم الفرد فً حكمه أو تقوٌمه للفكرة أو الشًء 

ام  محاكات موضوعٌة وقد ٌستخدم محاكات شخصٌة أو ذاتٌة، فمثال   إذا كان السؤال: أي حك 

؟ فإن  اإلجابة عنه قد تعتمد على محاكات شخصٌة، وقد تعتمد على الدولة األموٌة أكثر كفاءة  

                                                           
  .310، صلس، محمد أبو شقٌر، محاضرات فً مهارات التدرٌسداود ح 1
  .310، صزٌد الهوٌدي، أسالٌب تدرٌس العلوم فً المرحلة األساسٌة 2
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  ٌ م العلمً والحضاري وا خترت حاكما  أشتهر محاكات موضوع ة، فإن كنت من أنصار التقد 

محاكات شخصٌة.ستخدمت عصره بهما، فإنك فً كلتا الحالتٌن قد ا  
1

 

مها إلى:Haroوهاروا)(Sampson)نسمبسوا أم    ( قس 

ة سطور حول موضوع   األسئلة المقالية:*  أو مشكلة  ٌطلب فٌها من الطلبة كتابة عد 

ما ٌناسب  وكتابة   ستدعاء المعلومات التً درسوها سابقا  بطرحها السؤال ودور الطلبة فٌها ا  

ٌة وتس المطروح، وترتٌب وتنظٌم اإلجابة السؤال   تخدم هذه االمتحانات لتحقٌق بكل حر 

 المقالٌة نوعٌن: ة بالتركٌب والتحلٌل وغٌرها، واالمتحاناتاألهداف المتمثل

ٌ  ـ  ة فً أسئلة مقالٌة مفتوحة اإلجابة: فً هذا النوع من االمتحانات تعطى للطلبة الحر

ٌ دوا بعدد األسطر أو كمٌة اإلجابة المطلوبة وتت االسترسال باإلجابة، طلب دون أن ٌتق

والتنظٌم والمكاملة خاصة فً إٌجاد موضوع متكامل. االبتكاراإلجابات فٌها القدرة على 
2

 

ٌ  ـ  فً هذا النوع من االمتحانات ٌفرض على الطلبة أن ال  دة اإلجابة:أسئلة مقالٌة مق

عدد األسطر المطلوبة أو كمٌة المعرفة المعتمدة  د لهم سلفا  ٌسترسلوا فً اإلجابة بل ٌتحد  

دة وواضحة ال األسئلة فٌها طوٌلة نوعا  ما ومترابطة، ولكن إجابتها دقٌقة ومحد   وتكون

.ب من الطلبة الفهم واالستٌعاب والقدرة على الربط  تحتاج إلى إطالة وٌتطل  
3

 

 صنفها كالتالً: Weaver Cenci)أما وٌفر سنسً)

 (:Memory Question)أسئلة الذاكرة: أ.

لدٌهم  المعلومات المطلوبة وتأكٌد بعض الحقائق   الطلبة على ا ستعادة   تهدف إلى تحفٌز  

قلٌال من التفكٌر الجاد وتنتج من  قصٌرة   ب إجابات  ها أسئلة تتطل  وتلخٌصها لهم وتمتاز بأن  

 ع علٌها.التخمٌن وتشج  

 (:Though/provoking Question):ب. أسئلة مثيرة للتفكير

للمادة الدراسٌة وتتطلب إجابات منطقٌة  الحقٌقً   إلى الفهم  اكرة تتجاوز هذه األسئلة الذ  

ا  ونوعا ، فٌها توضٌح وتفسٌر بعٌدة عن التخمٌن أو التذك  ومرك   ً ر العشوائً وتنم  بة كم 

القدرة على الحكم والتحلٌل والتنظٌم والمقارنة والتنبؤ والمنطق.
4

 

                                                           
  .316، صالتدرٌسلس، محمد أبو شقٌر، محاضرات فً مهارات داود ح 1
  .276، صمتحانات مادة التارٌخفاضل عباس، مستوٌات التقوٌم والتصانٌف التً تضمنتها فً أسئلة ا   2
  .279، صالمرجع السابق 3
  .279ص مستوٌات التقوٌم والتصانٌف التً تضمنتها فً أسئلة امتحانات مادة التارٌخ، ،فاضل عباس  4
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 مهارات األسئلة الصفية:

فهو أحد المجتمعات   وتطور   الحضارات   فً بناء   اكبٌر  ا ر  وس الناجح دٌؤدي المدر  

ٌ  العوامل المؤث   ٌ  رة فً العمل بشكل  التعلٌمً   س فً الموقف  ة، وٌرتبط نجاح المدر  ة التربو

قها، وعلى هذا ال بدا من أن ٌسعى دائما ً وباألهداف التً ٌحق  كبٌر بمستوى أداءه الصف  

 :هاا مهارات األسئلة التً تندرج ضمنالكتساب مهارات التدرٌس المتنوعة ومنه

 ة صياغة األسئلة:أ( مهار

ة التً ٌجب على المعل م أن ٌضعها تصب  تعد   مهارة صٌاغة السؤال من األمور المهم 

س ها، منها مراعاة المدر  وصٌاغت   األسئلة   قة بتحضٌر  عٌنٌه فال بدا من معرفة المبادئ المتعل  

د هذا باإلضافة ً له هدف واضح محد  صٌاغتها. فكل سؤال صف  ألهداف األسئلة الصفٌة عند 

ر.س عند تدرٌسه للمقر  ٌة الذي ٌراعٌه المدر  ستخدام األسئلة الصف  إلى الهدف العام من ا  
1
  

باختالف مستوى الهدف الذي وٌختلف نوع السؤال باختالف الهدف منه، وٌختلف 

ؤال أن تكون صٌاغته بلغة عربٌة ٌقٌسه. ومن األمور الواجب مراعاتها عند صٌاغة الس

دة، فالصٌاغة غٌر المناسبة قد تفسد السؤال والغرض منه. كما صحٌحة وواضحة ومحد  

األسئلة التً ٌزٌد  منه، ومن هنا تعد   الهدف   ه وفً وضوح  فً وضوح   السؤال   ر صٌاغة  تؤث  

عدد األلفاظ المستخدمة فٌها عن الالزم أسئلة ضعٌفة وكذلك األسئلة التً ٌكون ترتٌب 

  ٌ دة للسؤال تكشف عن مدى معرفة الطالب وفهمه الكلمات فٌها غٌر منطقً. والصٌاغة الج

  ٌ ة وقدرته على توضٌح األفكار وذكر التعلٌالت، بٌنما الصٌاغة الردٌئة للسؤال تعوق عمل

م وتضلل من مهارات التفكٌر.التعل  
2

 

  ٌ دة للسؤال وضوح الموضوع والمطلب فً السؤال، فالسؤال ومن شروط الصٌاغة الج

الطالبالذي ٌشتت ذهن  من السؤال   د أكبر نفعا  ز المحد  المرك  
.
وصٌاغة السؤال بوضوح  

ما كان السؤال كل   س، ألن  أن ٌبذل له الوقت الكافً من قبل المدر   وبلغة صحٌحة ٌستحق  

ه ما كانت صٌاغت  أفضل من الطالب وكل   ى إلى إجابات  أد   عن الغموض   بعٌدا   صحٌحا  

                                                           
عبد هللا، عبد الرحمن صالح: استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم فً التربٌة اإلسالمٌة دراسات مٌدانٌة،  1

  .310، ص2002، القاهرة، دار الفكر العربً، 2ط
، 3776 )د.ط(السبحً، عبد الحً وٌنجر، فوزي: طرق التدرٌس واستراتٌجٌاته جدة، دار زهران، 2

  .376ص
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عنه  ب عند االجابة  رباك الطال  وإلى ا   ى ذلك إلى ضٌاع الوقت  غامضة وغٌر واضحة أد  

 ب ضعٌفة وغٌر صحٌحة.جابات الطال  وخرجت ا  

ه وهو أن ال ٌوحً شكل السؤال من مراعات  س للسؤال هناك أمر ال بدا وعند صٌاغة المدر  

  س وال ٌثٌر تفكٌرا  ٌدل على تفكٌر سطحً من جانب المدر   فهذا النوع من األسئلة باإلجابة

ب.لدى الطال  
1

 

ب ومستوٌاتهم وتراعً أن تكون األسئلة مناسبة فً صٌاغتها لقدرات الطال   من المهم  

ب القدرة على تكلٌف الفروق الفردٌة بٌن الطال  الفروق الفردٌة بٌنهم. والمقصود بمراعاة 

نفسه. حٌث ٌذكر  م المختلفة وهم فً الصف  مستوٌات قدراته   م تالئم  ب بأنشطة تعل  الطال  

ر مستوٌات مختلفة من التحدي ستخدام األسئلة ٌمكن أن توف  المهارة فً ا   أن   (kairyكٌري)

ذي ٌالئم دماج فً السؤال عند المستوى الب، وٌمكن أن ٌتٌح لهم االنالمعرفً بالنسبة للطال  

محاجاته  
2

ٌجعلهم ٌلجؤون إلى الحدس فً  الطالب   . فعندما ٌكون السؤال فوق مستوى قدرات  

ه ال فإن   ، ومن صٌغة أخرى عندما ٌكون السؤال سهال  عنه وقد ٌصابون باإلحباط   االجابة  

بالطال   ى قدرات  ٌتحد  
3

ب ٌمكن كل الفردٌة بٌن الطال  . فتكٌٌف األسئلة بمراعاة الفروق 

س عن عنها. ومن المهارات التً ٌحتاجها المدر   فً اإلجابة   طالب من فهمها والمشاركة  

س باألسئلة من المستوى صٌاغة األسئلة أن تكون األسئلة متسلسلة متتابعة حٌث ٌبدأ المدر  

األعلىاألدنى ثم ٌنتقل إلى األسئلة من المستوى 
.
ٌة لمستوى األسئلة الصف  س ومراعاة المدر   

م أن ٌتقنها إذا ما عند صٌاغتها وتحقٌق التوازن فً طرحها بٌن األسئلة التً ال بدا للمعل  

ً.م الصف  ر لعملٌة التعل  جتماعً مٌس  أراد توفٌر جو نفسً وا  
 4

 

 ب:ية للطلّ ب( مهارة توجيه األسئلة الصفّ 

أهمٌة عن مهارة صٌاغة األسئلة حٌث تؤدي إلى أنماط  مهارة توجٌه األسئلة ال تقل   إن  

الخاصة لهذه المهارة منها:  ً السلوكاتأن تراع   ب ومن المهم  طال  ستجابة مالئمة من قبل الا  

                                                           
، 2001 )د.ط(،الصفٌة واالختبارات، عمان، األردن، دار الٌازوري، نبهان، ٌحً محمد: اإلدارة 1

  .390ص
  .10، ص3777 )د.ط(،عبد الحمٌد جابر: استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم، القاهرة، دار الفكر العربً، 2
صالح: استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم فً التربٌة اإلسالمٌة دراسات  عبد هللا، عبد الرحمن 3

  .310،صمٌدانٌة
العبادي، محمد حمٌدان: استراتٌجٌات معاصرة فً إدارة الصف وتنظٌمه، سلطنة عمان، مكتبة  4

  .371، ص2001 )د.ط(،الضامري،
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ب ككل فً التوقٌت توجٌه السؤال بلغة واضحة ومفهومة، وتوجٌه السؤال من الطال  

المتطوعٌن وغٌر المتطوعٌن  ب  لطال  من ا ختبار من ٌجٌب عن السؤال  المناسب، ومن ثم ا  

عنهلإلجابة  
1

ب بحٌث ٌتٌح الفرصة لكل من عادلة على الطال  األسئلة بصورة   . وتوزٌع  

االنتهاء مباشرة من المطروح، وتوجٌه األسئلة بعد عن السؤال   فً اإلجابة   به المشاركة  طال  

وبخاصة  بعد كل سؤال   للتفكٌر   ب بوقت كاف  س للطال  كل فقرة تعلٌمٌة وأن ٌسمح المدر  

العلٌا ذات المستوٌات   األسئلة
2

م للطالب للتفكٌر . وٌعد وقت االنتظار الذي ٌتٌحه المعل  

واإلجابة عن السؤال فً غاٌة األهمٌة إذ ٌعطً للطالب الفرصة لفهم السؤال واإلستجابة 

ٌة، المواقف الصف   التدرٌس فًوالتعلٌق علٌه، أو توجٌه سؤال آخر مما ٌزٌد من فعالٌة 

ب ذوي وٌؤدي وقت االنتظار المناسب للسؤال المطروح إلى إجابات أكثر دقة من الطال  

ب ذوي اإلنجاز المرتفعاإلنجاز المتدنً، وإلى إجابات أكثر إبداعا عن الطال  
3

، فاستخدام 

ٌة، فالمتعلمٌن الذٌن لم مون لزمن االنتظار ٌزٌد من فعالٌة تدرٌسهم فً المواقف الصف  المعل  

تصبح مشاركتهم فً النقاش أكثر فعالٌة، وزٌادة مستوٌات  ٌجٌبوا عن األسئلة سابقا  

 العقلٌة. ت المعلمٌنارتفاع تقدٌر المعلمٌن لقدرالمشاركة هذه تنتج من ا  

التً ال بدا من مراعاتها عند توجٌه السؤال من محتوى الدرس  ومن السلوكات

 م قبل طرحه  لمعل  فً ذهن ا راسٌة. وأن ٌكون الهدف من السؤال واضحا  ومضمون المادة الد

لزمن  س أو غموض فٌه. وأن ٌكون عدد األسئلة المطروحة مناسبا  ب، ال لبعلى الطال  

الحصة الدراسٌة، فالنشاط اللفظً ال ٌعكس بالضرورة نشاط فً التفكٌر، فالسرعة فً 

وهذا ٌؤدي إلى عدم مراعاة الفروق الفردٌة  ب  الطال   توجٌه األسئلة ٌقابلها سرعة فً إجابات  

ب.ب، وٌعوق تنمٌة القدرة على التفكٌر السلٌم لدى الطال  بٌن الطال  
4

 

عند توجٌه األسئلة منها: االعتباروكذلك هناك مهارات ال بدا وأن تؤخذ بعٌن 
5
  

 طرح األسئلة فً الوقت المناسب من الدرس. (4
                                                           

  .391ص ٌحً محمد، اإلدارة الصفٌة واالختبارات، نبهان،  1
  .201صاستراتٌجٌات معاصرة فً إدارة الصف وتنظٌمه،  ،العبادي، محمد حمٌدان 2
أبو محفوظ، صفاء: مستوى القدرة التصنٌفٌة وزمن االنتظار عند طرح األسئلة لدى معلمات الصف  3

السادس األساسً وعالقتها بتحصٌل الطلبة فً االجتماع ،رسالة ماجستر، األردن، كلٌة العلوم التربوٌة، 
  .211، ص2030جامعة الشرق األوسط، 

  .312، ص2001 )د.ط(،رة، دار الفكر العربً،راشد علً: كفاٌات األداء التدرٌسً، القاه 4
ـ  310، ص2006، مصر، مكتبة الشباب، 6ٌوسف، ماهر اسماعٌل: التدرٌس مبادئه ومهاراته، ط 5

313.  
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 مٌن، أو التً تشعرهم بالعجز.من األسئلة المحٌطة للمتعل  ( االبتعاد قدر اإلمكان 7

 ختالف  ب على ا  ( طرح السؤال الشفوي بأكثر من صٌغة لكً ٌتفاعل معه جمٌع الطال  8

ٌ  مستوٌاته    ة. م العقل

 ال  ٌة المطروحة، وإب المشاركة فً اإلجابة عن األسئلة الصف  تحفٌز أكبر عدد من الطال  ( 9

س أن ٌقوم بطرح أسئلته على اإلجابة عن األسئلة، لذا فعلى المدر   ٌستحوذ عدد قلٌل منهم

ب لٌعرض أحد الطال   ب فً اإلجابة ثم ٌختار  ر كل الطال  لٌفك   أوال   ب الصف  على جمٌع طال  

.إجابته  
1

 

م من ختٌارهم للطالب المجٌب أن ٌطرحوا السؤال أمام الجمٌع لٌتقد  وٌمكن للمعلمٌن عند ا  

المعلم فمن ٌجٌب، وفً كال  وٌطرحوا السؤال أمام الجمٌع، وٌحتار  ٌرغب باالستجابة 

ختٌار مٌن فً ا  كثٌر من المعل   وٌمٌل   فً اإلجابة   للتفكٌر   كافٌا   الحالتٌن علٌه أن ٌعطً وقتا  

 االستراتٌجٌةب. وهذه من توجٌه السؤال إلى جمٌع الطال   هون له السؤال، بدال  طالب ما ٌوج  

 كثٌرة منها: لبٌات  ٌمكن أن تؤدي إلى س

 هم غٌر معنٌٌن بالسؤال.ب اآلخرٌن بأن  الطال   ختٌاره وإشعار  ا   ـ إحراج الطالب الذي تم  

إذا مهارة توجٌه األسئلة تحتاج إلى معرفة كافٌة بسلوكاتها كما تحتاج إلى تحوٌل الجانب 

م لها المعرفً إلى مهارة تربوٌة فهً من المهارات المكتسبة التً تحسن أداء المعل  

 .بالتدرٌب  

 ج( مهارة التعامل مع إجابات الطلب:

 بقدر أهمٌة األسئلة التً ٌطرحها، ألن   مهم   أمر   ب  س مع إجابات الطال  تعامل المدر   إن  

ٌ  الطال   أذهان   ذلك ٌؤدي إلى تهٌئة   ات التفكٌر واالكتشاف والتقصً ب لالنفراط فً عمل

ه ٌفترض أن ٌتٌح للطالب فإن  ، م سؤاال  فعندما ٌثٌر المعل  إلٌجاد اإلجابات لألسئلة المطروحة، 

م المعل   ، حتى ٌستطٌع الطالب إعداد اإلجابة وحٌث ٌبدأ الطالب باإلجابة فإن  وقت االنتظار  

سواء كانت  ب  الطال   م مع إجابات  ٌستمع، لتحدٌد مدى صحة اإلجابة، فكٌف ٌتعامل المعل  

 ة ؟صحٌحة أم خاطئة أم تنقصها الدق  

                                                           
عبٌدات ذوقان وأبو السمٌد، سهٌلة: استراتٌجٌات التدرٌس فً القرن الحادي والعشرٌن، دلٌل المعلم  1

  . 223، ص2009والمشرف التربوي، عمان، دار الفكر، 
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ستخدام األسئلة السابرة ومن السلوكات المكونة لمهارة التعامل مع إجابات الطالب ا  

االستخدام الصحٌح.
1

 حٌن ال ٌستطٌع الطالب اإلجابة عن السؤال   فعلى سبٌل المثال 

ى م إلى البحث عن مستجٌب آخر ٌحول له السؤال وهذا ما ٌسم  المعل   ، قد ٌلجأ  المطروح  

س طرح اإلجابة، ثم ٌعٌد المدر   ٌشكر الطالب األول على محاولة  بالسبر التحوٌلً حٌث 

ٌ  ة ثانٌة، السؤال مر   وغٌر محرج  جدٌدا   و سؤاال  حتى ٌبد   ر من صٌغة السؤال قلٌال  وقد ٌغ

للطالب األول.
2

 

س للطالب الذي ٌجٌب عن السؤال بعض الكلمات المفتاحٌة التً وقد ٌعطً المدر  

ٌ  ، أو ته على اإلجابة  تساعد    ى بالسبر  اغة لبعض كلمات اإلجابة وهذا ما ٌسم  عدٌل ص

اإلجابة المناسبة  هتمام وتقدٌم  م بهدوء وا  أسفل أسئلة المتعل   . ومن السلوكات أٌضا  التشخٌصً  

لها. س موجزا  م فإن كانت اإلجابة تحتاج لتفصٌالت كبٌرة، قدم المدر  عن سؤال المعل  
3

 

 :ستراتيجيات طرح األسئلةا  

 ٌة وهً: االستراتٌجٌةالصف  ستراتٌجٌات أساسٌة الستخدام األسئلة ثالث ا   هناك

( واالستراتٌجٌة divergent)التشعبٌة( واالستراتٌجٌة convergentالتجمٌعٌة)

 وهً:) évaluativeالتقوٌمٌة)

ستجابات الطلبة وتركٌزها حول تعنً هذه االستراتٌجٌة تجمٌع ا   االستراتيجية التجميعية:ـ 

ستخدام األسئلة د ومحدود. فعند ا  معٌنة( محد   ستٌعاب معلومة  ر أو ا  معٌن )تذك  هدف 

ي أو فكرة مركز   الطلبة حول موضوع   ستجابات  )تجمٌع( ا   ع على تركٌزالتجمٌعٌة أنت تشج  

ستجابتهم ز ا  سم عاصمة لٌبٌا، أو أسباب سقوط الدولة العثمانٌة، مثال(، وتترك  مركزٌة )ا  

ع بما ستجابات أصلٌة مثل التوق  أو تلك الفكرة، ولٌس المطلوب منهم ا   حول ذلك الموضوع

ما المطلوب هو ٌمكن أن ٌحدث، أو إعطاء رأي أو حكم منهم حول موضوع معٌن، وإن  

الدولة العثمانٌة  )فعاصمة لٌبٌا معروفة، وأسباب سقوطستجابات متوقعة ومعروفة مسبقا  ا  

  .منتجا   هنا تمثل تفكٌرا   المطلوبة فاالستجاباتمعروفة(، 

ستٌعابها(. ر المعلومات أو ا  )تذك  الدنٌا فً التفكٌر   ز األسئلة التجمٌعٌة على المستوٌات  وترك  

ستخدام ا   وال ٌرتفع مستواها إلى المستوٌات العلٌا)التطبٌق، التحلٌل...الخ( وهذا ال ٌعنً أن  
                                                           

  .311، صراشد علً، كفاٌات األداء التدرٌسً 1
  .221، صبٌدات وأبو السمٌد، استراتٌجٌات التدرٌس فً القرن الحادي والعشرٌنع 2
  .312ـ 310، صالتدرٌس مبادئه مهاراته سماعٌل،ماهر ا   ٌوسف، 3
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بحاجة إلى معرفة االت ترى أن طلبتك ه. ففً كثٌر من الحذات   األسئلة التجمٌعٌة سًء بحد  

. قوانٌن معٌنة(ستٌعاب ستٌعابها)مثل معرفة عواصم بلدان، ا  حقائق مفردة أو معلومات أو ا  

  ٌ ة دنٌا، وهً األسئلة التجمٌعٌة وفً هذه الحالة تكون األسئلة التً تخاطب مستوٌات عقل

ذا كان ، فإمسبقا   مقررا   تعلٌمٌا   ر أن السؤال المناسب هو السؤال الذي ٌخدم هدفا  مناسبة. تذك  

سؤال التجمٌعً هو السؤال ر أو االستٌعاب، فإن الهدفك التعلٌمً من مستوى التذك  

المناسب.
1
 
 

 

التشعٌبٌة. واألسئلة  ستخدام األسئلةوهذه االستراتٌجٌة هً ا   االستراتيجية التشعيبية:

تستهدف معلومات أو حقائق مفردة. ها، فهً ال التشعٌبٌة عكس األسئلة التجمٌعٌة فً أهداف  

ستجابات الطلبة لها حول محور معٌن)معلومة أو حقٌقة(، وال تقع االستجابات ز ا  وال تترك  

مثل أسباب سقوط   برة السابقة)المعلومات فً الكتاب أو غٌره المعروفة سابقا  فٌها ضمن الخ  

ب ، وتتطل  معروفة سابقا   رٌاء غٌما تستثٌر تفكٌر الطلبة لٌفكروا بأشالدولة العثمانٌة(، وإن  

 فق علٌها.ستجابة واحدة مت  د، ولٌس لها ا  ال ٌحكمها إطار محد   بةستجابات متباعدة متشع  ا  

دة، فإن السؤال التشعٌبً هو ستجابات متعد  أن تثٌر تفكٌر الطلبة، وتحصل على ا   إذا أردت  

جراء مناقشة. وٌكون ذلك من األسئلة المناسبة لهذا الغرض. والسؤال التشعٌبً مناسب إل

المناقشة حول  إجراء   ، ثم تطلب من ثالثة طلبة أو أربعةبأن تسأل السؤال، وتنتظر قلٌال  

ب ذلك أن ٌصغً الطلبة هم. وٌتطل  ستجابة كل من زمالئ  ستجابات الطلبة وتعلٌقهم على ا  ا  

ً الزمالء اآلخرٌن على تلك االستجابات، األمر الذي ٌنم   الستجابات زمالئهم ولتعقٌب  

 مهارة اإلصغاء لدٌهم.

ستجابات الطلبة المختلفة. وذلك ضروري لتشجٌع االستجابات وفً األسئلة التشعٌبٌة تقبل ا  

ك التشعبً المتفق منها مع اإلبداعٌة، والحلول المبتكرة. فعلٌك قبول جمٌع االستجابات لسؤال  

ستجابة كل طالب لمتفق. إن أحد مكونات فن المساءلة هو: ضروري قبولك ا  رأٌك وغٌر ا

ستخدامك . فعند ا  ع ظهور االستجابات الصحٌحةمهما بدت بعٌدة عن رأٌك، وذلك حتى تشج  

ة بٌن الطلبة.حر   ستجابات  ا   لألسئلة التشعٌبٌة، علٌك السماح بظهور  
2
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رها، ها، وأن تختب  ، وأن تكتب  ر باألسئلة مسبقا  ب أن تفك  هذا النوع من األسئلة ٌتطل   فاستخدام  

ها واضحة، وتوصل المعانً التً ترٌدها. واالستخدام العشوائً لها ٌمكن أن د أن  لكً تتأك  

 ٌكون له أثر عكسً.

 ، سوف ٌكون األمر صعبا  ستراتٌجٌة تعلٌمٌةستخدامك لألسئلة التشعٌبٌة بوصفها ا  وعند ا  

د الطلبة االستجابة لهذا النوع من األسئلة.ٌتعو   حتى ب وقتا  ذلك ٌتطل   ألن   علٌك فً البداٌة  
1

 

ً على األسئلة التقوٌمٌة، والسؤال التقوٌمً مبن   ستخداموتعنً ا   االستراتيجية التقويمية:

ستجابات متباعدة ب ا  مفتوح النهاٌة، وٌتطل   التشعٌبً. فهو كالسؤال التشعٌبًالسؤال 

علٌها، كما هً الحال فً األسئلة التجمٌعٌة،  متفقستجابة واحدة ا   دة، ولٌسبة متعد  ومتشع  

ن السؤال التقوٌمً ٌتضم   والفرق األساسً ما بٌن السؤال التقوٌمً والسؤال التشعٌبً هو أن  

ن، إضافة إلى ما نه التشعٌبً، وهو التقوٌم، فالسؤال التقوٌمً ٌتضم  ال ٌتضم   واحدا   عنصرا  

بة ستجابات متشع  ب ا  ه ٌتطل  التشعٌبً، مجموعة من المعاٌٌر التقوٌمٌة، أي أن  نه السؤال ٌتضم  

 لها. وتبرٌرا  

والمعٌار التقوٌمً هو ما تستند إلٌه عند إعطاء حكم على شًء، فعند طرح سؤال تقوٌمً 

حكمك  ها جٌدة، فإن  حول قصٌدة شعرٌة ما، مثل: ما رأٌك فً المٌة الشنفري؟ وتجٌب بأن  

قصٌدة مبنً على مجموعة معاٌٌر لدٌك)رصانة اللغة، الصور البٌانٌة فٌها، هذا على ال

 األفكار القٌمة فٌها، وما شابه ذلك(.

وكما الحال فً األسئلة التشعٌبٌة، علٌك قبول جمٌع االستجابات لألسئلة التقوٌمٌة، وقبول 

ه ر وتنمٌة مستوٌات  ٌطلق على عواهنه. فباإلضافة إلى إثارة التفكٌ االستجابات هنا لٌس قوال  

ع مشاركة الطلبة، تهدف األسئلة التقوٌمٌة دة مما ٌوس  ستجابات متعد  العلٌا، والحصول على ا  

وأهم األسس لمعقولٌة الحكم هً  على إعطاء أحكام معقولة. الطالب إلى تنمٌة قدرة  

ل له معنى؟( وثباته الداخلً)هل الطالب ٌعطً الحكم نفسه فً ك منطقٌته)هل هو منطقً

م فً هذه االستراتٌجٌة هو ة ٌسأل عن الشًء نفسه؟(، وصحته أو صدقه. ودور المعل  مر  

  ٌ ة فً تكوٌن معاٌٌر تقوٌمٌة، أي أن تكون أحكامهم على مساعدة الطلبة لتنمٌة قاعدة منطق

آرائهم( ٌعنً قبولها األشٌاء معقولة. فالقول: إن علٌك قبول جمٌع االستجابات)أحكام الطلبة و

كً مع ما هو غٌر معقول منها لتوجٌه الطلبة حتى تكون أحكامهم معقولة. فعند مل الذ  والتعا
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، ناقشها مع الطالب بإٌجابٌة)دون ستجابة)حكم أو رأي( غٌر معقولة من طالب  ظهور ا  

ستنكار(.ستهزاء أو ا  ا  
1

 

  أغراض األسئلة:

 ها:دة أهم  متعد   ولها أغراض   فً التعلٌم األسئلة عنصر مهم  

ختبار درجة فهمهم ها الطلبة، وا  الحقائق التً ٌعرف   ختبار مقدار  ختبار معلومات الطلبة، ا  ا   (3

حفظ المادة ال ٌعنً دائما أن الطلبة قد فهموها، وعن طرٌق األسئلة  لهذه الحقائق، إذ أن  

 مدى معرفتهم، أو فهمهم لها. ن من معرفة  تتمك  

ه أن ٌربط ما حصل بأسئلت   الماهر هو الذي ٌستطٌع  م ( ربط الخبرات السابقة بالالحقة المعل  2

 لربط التعلٌم بالحٌاة. علٌه الطلبة من الخبرات السابقة، بالدرس الجدٌد تمهٌدا  

م الماهر هو الذي ٌستطٌع أن ٌحول بأسئلة الطالب إثارة الرغبة وحب االستطالع: المعل  ( 1

جاد جواب، أو حل لمسألة صعبة إلى طالب ٌقظ نشٌط متشوق إلى إٌ الخامل غٌر المبالً  

 ٌواجهها.

 كثٌرا   ة فً عقول الطلبة، إذ أن  ( التمرٌن والمراجعة: وذلك لتثبٌت بعض الحقائق المهم  1

 ا لغرض علمً  لٌها الطلبة فً وقت آخر، إم  م للطلبة، ٌحتاج إمها المعل  من الحقائق التً ٌعل  

م الناجح هو الذي ٌستطٌع م، والمعل  هانه  ب أن ٌثبتوا هذه الحقائق فً أذوهذا ٌتطل  عملً،  أو

ة التً سبق وتعلموها.بأسئلته أن ٌراجع الطلبة الماد  
2

 

( إثارة تفكٌر الطلبة: فً صلب كل سؤال مشكلة، والغرض من األسئلة هو إثارة التفكٌر 1

عند الطلبة وال سٌما الكبار منهم والذٌن سٌستوجب علٌهم حل المشكالت الحٌاتٌة التً 

 نها.سٌالقو

6  ٌ ٌ  ( تنمٌة قوى التقدٌر والتمٌٌز: الطالب الج ز بٌن كل ذلك بتحلٌله د هو الذي ٌستطٌع أن ٌم

ٌ  م وما ٌلقى علٌه من الماد  ما ٌتعل   ز بٌن ما ة، فٌقدر أهمٌة كل حقٌقة تعرضه فً دراسته، وٌم
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االجتماعٌة فً األوساط هو صالح، وما هو طالح، فقوة التقدٌر والتمٌٌز هذه لها فائدة كبٌرة 

والحٌاتٌة.
1

 

تنظٌم المواد التعلٌمٌة وتفسٌرها ٌكفل االستفادة منها  ( تنظٌم المواد التعلٌمٌة وتفسٌرها: إن  9

خرى، فعدم وجود هذه أ فً المستقبل فً الحصول على تعمٌمات منها تنطبق فً ظروف  

حقائق جامدة منفصلة.مها الطلبة فً المدرسة تبقى الحقائق التً ٌتعل   ي إلى أن  المقدرة ٌؤد  
  

نتباه الطلبة بواسطة م ا  ه المعل  ة فً الدروس: ٌوج  نتباه الطلبة إلى العناصر المهم  ( توجٌه ا  1

ه، ولٌستفٌد منها هتمامه ولٌبقٌها فً ذاكرت  ة فً الدرس، لٌعٌرها ا  قاط المهم  األسئلة إلى الن  

 داخل المدرسة وخارجها.

نتباه الطلبة إلى الدرس، فقد للسؤال أثر كبٌر فً جلب ا   نتباه الطلبة إلى الدرس:( جلب ا  7

، وهكذا.ٌشد االنتباه ن السؤال موضوعا  وقد ٌتضم   ن السؤال ما ٌدعو إلى التفكٌر  ٌتضم  
2 

 فوائد األسئلة:

 ل فوائد األسئلة فٌما ٌلً:تتمث  

الجدٌد لدى م موضوع الدرس م المسبقة الالزمة لتعل  ـ تحدٌد مدى توافر متطلبات التعل  

 ب.الطال  

 ب لموضوع الدرس الجدٌد وإثارة دوافعهم وتنشٌطهم.ـ تهٌئة الطال  

الهامة واألفكار األساسٌة فً  نحو النقاط   م الطلبةتعل  ـ ٌمكن عن طرٌق األسئلة توجٌه 

 .الدرس  

 .والتجرٌب   ـ إثارة تفكٌر الطلبة وحفزهم على البحث  

 الدرس.ـ أحد أسالٌب ضبط سلوك الطلبة أثناء 

 ـ تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد واالستقصاء.

ة للطلبة ومعرفة مدى إتقانهم للمادة وتحقٌقهم ألهداف ـ وسٌلة من وسائل التقوٌم المهم  

 الدرس.
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 ـ تشجٌع ودعم المناقشات داخل الفصل.

 

م بنفسه.ل مسؤولٌة التعل  ـ تجعل التلمٌذ ٌساهم فً تحم  
1
  

 أهمية األسئلة: 

س فً المدر   من عوامل نجاح   ٌة فاعلة فً الدرس، وهً عامل مهم  لألسئلة أهم   إن  

ً م ما ٌرٌده، وٌنم  ه للطلبة، وفً إثارة تفكٌرهم وفً توجٌههم وحملهم على تعل  إعطاء مادت  

المشكالت، وفً تحقٌق التمرٌن  ل لحل  قدرتهم على كشف ما هو غامض، والتوص  

ة فً عقول الطلبة، ودورها فاعل فً إثارة تفكٌرهم لمهم  والمراجعة بهدف تثبٌت الحقائق ا

فً كل مشكلة ٌكمن السؤال وكذلك فً صلب كل سؤال تكمن مشكلة، فالهدف من  ذلك ألن  و

التً حفظها الطلبة بل إثارة تفكٌرهم ال سٌما طلبة  الع على الحقائق  لٌس االط   السؤال  

لحٌاتٌة عند تخرجهم.مشكالتهم ا المرحلة اإلعدادٌة والذٌن سٌواجهون  
2

 

والدراسة  أحد االتجاهات المعرفٌة التً أدخلها التربوٌون نتٌجة البحث   ل التساؤلوٌمث         

المتعلمٌن وهو الركن األساسً من  تفكٌر   س على تنمٌة  لتثري طرائق التعل م، وتساعد المدر  

واألفكار ومساعدة  المعلومات   م، وٌرمً إلى تسهٌل  م والمتعل  أركان التفاعل بٌن المعل  

ستٌعابها.المتعلمٌن على ا  
3

 

ة التً ٌنبغً أن ٌأخذ بها الدارس نفسه، كً المهم   وإن  طرح التساؤالت من األمور  

 من تقدٌم  م أفكاره، وٌضعها فً إطارها السلٌم وتوجٌه األسئلة إلى المعل  ٌنظ  
الحقائق  مٌن بدال 

.م المزٌد فً الموضوع  ة الدراسٌة وتعل  تمام بالماد  م ودرجة االهٌزٌد من مقدار التعل  
4
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على توجٌه أسئلة  ها هً قدرته  س بتنمٌت  وأكثر المهارات التً ٌجب أن ٌقوم المدر  

األسئلة أكثر من أي نشاط  س معظم الوقت فً توجٌه  مفٌدة، فبعد شرح الدرس ٌقضً المدر  

لفظً آخر.
1
  

إلى الحقائق، فهً السبٌل الذي ٌصل ولألسئلة مكانة فً التدرٌس وفً الوصول 

كٌف  س البارع هو الذي ٌعرف  نتباههم وٌثٌر شوقهم، والمدر  س بعقول طلبته فٌوقظ ا  المدر  

تجاه فً التدرٌس، ا   ٌسأل؟ ومتى ٌسأل؟ فالعناٌة باألسئلة واالعتراف بها وبقٌمتها العظمى  

 ةالطلبة كٌفٌة التفكٌر بطرٌق ة  تجاهات التربٌة الحدٌثة، لما لها من فاعلٌة فً مساعدمن ا  

ل إلى تفسٌرات وإصدار األحكام، وفً الحقائق والتوص   بتكارٌة عندما ٌشتركون فً دراسة  ا  

ل األسئلة المناسبة التً تعد فً مواقف جدٌدة وٌفض   أن تعلموه   محاولتهم تطبٌق ما سبق  

 ة بالطالب صاحب المواهبقوٌمكننا تنمٌة الث   كً،بعناٌة ٌمكن زٌادة معلومات الطالب الذ  

م م، بمعنى أن  عملٌة التعل  ي فً عملٌة التعل  المتواضعة، وإن اإلجابة عن األسئلة أمر ضرور  

  ٌ ة.م للماد  جٌب الطلبة عن األسئلة فً أثناء قراءته  تزداد عندما 
2

 

فً  فهً تساعد الطلبة على االندماج   ي األسئلة وظٌفة كبٌرة فً داخل الصف  وتؤد  

أحد  م الذي ٌعد  ستقاللٌة الطلبة فً التعل  ل وسٌلة فاعلة فً تنمٌة ا  ، إذ تمث  بنشاط   الدرس  

  ٌ ة بٌن مستوٌات التفكٌر التً االتجاهات الحدٌثة فً التربٌة، وقد وجد أن  هناك عالقة قو

س وبٌن أنواع األسئلة التً س.هها المدر  ٌوج   تظهر فً إجابات الطلبة على أسئلة المدر 
3

 

لها أهمٌة واضحة، لما لها من أثر حقٌقً فً   فً ضوء مما سبق ٌتضح أن  األسئلة 

ترسٌخ وجبل ذهن التالمٌذ بالمعلومات والمعارف، فٌنبغً االهتمام باألنشطة التقوٌمٌة 

بسبب الدور البارز الذي تقوم به وخصوصا  أن  هذه األنشطة تتواجد فً كتاب مدرسً، 

قٌمة واضحة، فٌفترض  لألسئلة ن ٌدي كل طالب، ومن هنا فإنوالكتاب المدرسً موجود بٌ

  لمعلم، والتلمٌذ، وأولٌاء األمور.االهتمام بها من قبل ا
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 المبحث األول:

  تمهٌـد:

ٌ   ول  ة التً ٌعمن الوسابل الهام   تعتبر االختبارات وسٌلة اس وتقوٌم قدرات فً ق

بواسطتها ذا من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى تم الطالب ومعرفة مدى مستواهم التحصٌلً، ه

م مه المعل  األهداؾ السلوكٌة، أو النواتج التعلٌمٌة، وما ٌقد   الوقوؾ على مدى تحقٌق أٌضا  

ب وهذه الكفاءة من نشاطات تعلٌمٌة مختلفة، تساعد على رفع الكفاٌات التحصٌلٌة لدى الطل  

ما  كثٌرا  ختبارات نموذجٌة وفاعلة تخلو من الملحظات التً من خلل إعداد ا   ال تأتً إال  

مٌن بإعدادها، ومن خلل هذا الفصل نجدها فً أسبلة االختبارات التً ٌقوم بعض المعل  

ٌ دة تحق ق ٌمكننا أن نضع أٌدٌنا على الخطوات التً تساعدنا فً بناء أسبلة ا   ختبارات ج

 الؽرض والمطلوب.

 تعرٌف االختبار بصفة عامة: (1

مة لمقارنة سلوك شخصٌة بسلوك قة منظ  ها طرٌفها العالم التربوي "كرونباخ" بأن  عر  ٌ

شخصٌة أخرى.
1

 

ؾ أٌضاعر  تو
2

ٌ  : بأن   م مة تتضم  اس منظ  ها أداة ق ن مجموعة أو عٌنة من المثٌرات تقد 

ا للحكم على أداء للمفحوص بهدؾ الحصول على ا    ٌ ستنتاجات ٌتم  التعبٌر عنها كم

فً البحث التربوي،   االختبارات من أكثر أسالٌب جمع البٌانات شٌوعا   المفحوص، وتعد  

 وهً تختلؾ عن بعضها البعض من حٌث الؽرض.

ق األهداؾ صدار حكم على مقدار تحق  وٌرى ذلك أن  االختبار ما هو إال  عملٌة ا  

هذه تاحة الوصول إلى التربوٌة. ودراسة اآلثار التً تحدثها بعض العوامل والظروؾ فً ا  

ذلك عن طرٌق مجموعة من األسبلة والفقرات المطلوب اإلجابة عنها  األهداؾ وٌتم  

 وٌراعً أن تكون فقرات االختبار من خلل ما تم  تناوله أثناء العملٌة التعلٌمٌة.

 

 

                                                
.11م، ص1111األردن، ، 1أحمد محمد عبد الرحمن، تصمٌم االختبارات، دار أسامة، ط 1

 
 

 .13م، ص1114س البحث التربوي، دار وابل، عمان،)د.ط(، عبد الحفٌظ شاٌب، أس 2
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2)   ٌ   د والغرض منه:صفات أسئلة االختبار الج

مات الربٌسٌة التً تجعله ر فٌه العدٌد من الس  ال بد أن ٌتوف  ٌكون االختبار جٌدا   لكً

مطابقا  وموافقا  لمعاٌٌر االختبار، وهذه السمات هً بٌد األستاذ وحده ألن ه هو من ٌوجدها 

ختباره، وكل هذه األشٌاء تهدؾ فً األخٌر إلى تقٌٌم الطالب والتحسٌن من حٌن ا نجاز ا  

ٌ   مستواه، واألهم من هذا هو التأكد من مستوى تحصٌله الدراسً، ومن صفات د االختبار الج

ما ٌلً
1
: 

 ما أعد  ألجله. ـ الصدق: أي أن  االختبار ٌقٌس فعل  1

ـ الموضوعٌة: تعنً أن ٌحصل الطالب أو التلمٌذ أو المفحوص على نفس الدرجة أو 1

حون.التقدٌر مهما ا    ختلؾ المصح 

ٌ اس االختبار للصفة التً ٌقٌسها والتً ٌمكن ـ الثب  1 علٌها  االستداللات: ٌقصد به مدى دق ة ق

مكانٌة حصول المفحوصٌن على نفس النتابج عندما ٌعاد تطبٌق االختبار علٌهم من خلل ا  

 ات فً نفس الظروؾ.أو لعدد من المر  

س والهٌبة التعلٌمٌة ككل، ٌمث ل االختبار وظٌفة جوهرٌة فً حٌاة كل من الطالب والمدر  

ق االختبار ما وضع ألجله كسمة، بها ٌحق  ر سمات االختبار الثابتة التً ولذلك وجب توف  

ا بالنسبة والتً بها ٌعرؾ هدؾ االختبار وما النتٌجة من وضعه، أم   الصدق مثل  

ر على س فً التصحٌح، وهذا كً ٌؤث  ل ذاتٌة المدر  لـ"الموضوعٌة" فٌعنً بها عدم تدخ  

 علمات الطالب وهذا ما ٌبٌن مصداقٌة االختبار وموضوعٌته.

وهً" الثبات" فهً تبرز مدى دقة االختبار فً الصفات التً وضعت من  ةاألخٌر مةا الس  أم  

ا ا   ل ختبار مستوى الطلبة. ذلك أن  األسبلة الؽامضة الطوٌلة تقل  أجل قٌاسها وهً تشمل أٌض 

من ثبات االختبار، بٌنما األسبلة الواضحة فً صٌاؼة فقراتها الموضوعٌة القصٌرة تزٌد 

    المعنى أن ٌصٌػ أسبلته بعبارات واضحة تماما تحقق على األستاذ. ومن ثبات االختبار

ب هذه االختبارات كاآلتًالحقٌقً المرجو، على أن تترت  
2
: 

 الدراسٌة.ـ حسب محتوى المادة 1

  ـ حسب الصعوبة ) من السهل إلى الصعب(.1
                                                

  .94م، ص1112، 1، التقوٌم التربوي الشامل، دار الفكر، طرافدة عمر الحرٌري 1
  .111م، ص1114، عمان، 1: التقوٌم التربوي الصفً، دار الثقافة، طبةطٌط حوسؼسان ٌوسؾ ق 2
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 ـ حسب نوع أو شكل الفقرة االختبارٌة.1

د ستعد عن كل ما هو معق  مات التً وضعت له وا  موافق للس  ما كان نموذج أسبلة االختبار كل  

ونال  ما كان صادقا  وؼامض وخاصة األسبلة الخادعة، والتً ٌعتمد فٌها على االلتواء كل  

 موافقة لدى الهٌبة التعلٌمٌة ككل.

ٌ   وفً األخٌر كل هذا ٌمس   د، واألهم من هذا هو مصلحة الطالب من أجل تحصٌل دراسً ج

 والذي وضع من أجله، حٌث ٌكمن هذا الؽرض فٌما ٌلً: ختبار الؽرضأن ٌؤدي اال

  ٌ  مهم.اس تحصٌل الطلبة وتقد  ـ ق

ة مجموعات(  ـ تحدٌد المستوى ) تصنٌفهم إلى عد 

 ة والضعؾ فً المعارؾ والمهارات التعلٌمٌة المستخدمة(ـ التشخٌص )مواقؾ القو  

تاحة الفرص مواطن القوة والضعؾ وا  م( والكشؾ عن م والمتعل  ـ التؽذٌة الراجعة )للمعل  

 م فً تعدٌل أسالٌبه فً التعلٌم.للمعل  

للختبارات عدة أؼراض، فنجدها مثل تعمل على تشخٌص نقاط الضعؾ لدى التلمٌذ، كما 

ها تساعد على معرفة مستواه المعرفً الذي ٌختلؾ بالضرورة عن ؼٌره من الزملء أن  

رحلة إلى مرحلة أخرى، وفً بعض األحٌان ٌلجأ وبفضل هذا ٌمكن تصنٌفه ونقله من م

حداث تفسٌر وتعدٌل أسالٌبه.ا   األستاذ إلى
1 

 أنواع االختبارات:

أسئلة االختبارات الموضوعٌة (1
2

دة وموح  ختبار ٌتطل  وهو ا  :  دة، فقد ب إجابة قصٌرة محد 

وقد تكون اإلجابة بالصواب أو الخطأ وقد تكون إضافة كلمة  تكون اإلجابة بنعم أو ال

ة إجابات، وفً مثل هذه االختبارات ال محذوفة، أو ا   ختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن عد 

حون فً وضع الدرجة على الورقة. وهً االختبارات التً ال  ر ٌتأث  ٌختلؾ المصح 

سمه من طرٌقة ات ا  االختبارح وأخذ هذا النوع من تصحٌحها بالحكم الذاتً للمصح  

 التصحٌح.

 

 

                                                
  .111المرجع السابق، ص 1
  .111م، ص1111، عمان، 1عبد المجٌد تشوانً: علم النفس التربوي، دار البداٌة، ط 2
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ة أشكال نذكر منها:وهً تت    خذ عد 

 من فروع  األسبلة الموضوعٌة وتتكو   أ(
ن من عدد من أسبلة الصواب والخطأ: تعد فرعا 

العبارات، بعضها ٌكون صحٌحا  واآلخر خاطا حٌث ٌكلؾ الطلبة بوضع كلمة صح أو 

ات متجانسة أي تحتوي على عبارات حول شارتها، وٌجب أن تكون العبارخطأ أو ا  

 موضوع واحد.

حتى  ب من الطالب أن ٌكمل العبارات الناقصةختبارات التكمٌل تتطل  ب( أسبلة التكمٌل: إن  ا  

دة أو عدد أو رمز فً المسافة الخالٌة  ٌنتهً معناها وذلك بوضع كلمة أو كلمات محد 

المخص صة لذلك فً كل عبارة
1

أنواع االختبارات الموضوعٌة بحٌث ٌقدم . وهما نوعٌن من 

للمتعل م مجموعة من العبارات، فٌقوم هو بتعٌٌن اإلجابة الصحٌحة منها والخاطبة مع 

، أما الثانٌة فٌقوم فٌها بإكمال العبارات الناقصة بحٌث ٌتم  تصحٌح الخطأ فً أؼلب األحٌان

 معناها ومبناها.

ختبار التتمةج( ا  
2

ٌ ن ثم ٌكلؾ : وفٌها ٌعطً للطالب ن ٌ نة بنظام مع ص حذفت منه كلمات مع

ستطاع التنبؤ بالكلمة األصلٌة أعطى درجة كاملة، وإذا بكتابة هذه الكلمات المحذوفة، فإذا ا  

لم ٌستطع ذلك بل وكتب كلمة مقاربة أعطً نصؾ العلمة، فإن لم ٌجب عن هذا وذاك 

 حرم من الدرجة.

ب ً األسبلة من هذا النوع من االختبارات أن ٌرت  ختبارات الترتٌب: ٌطلب التلمٌذ فد( ا  

د أساس الترتٌب عادة فً صدق السؤال.  مجموعة من الكلمات وفق للحجم أو الشاٌع وٌحد 

هـ( االختبارات العنقودٌة
3

بعها فقرات مرتبطة بها وعلى الطالب أن تت  : وتحتوي على مقدمة 

من خلل االرتباط بالجملة أو الفقرة ذلك  ر بإشارة خطأ ذو صواب أمام كل جملة وٌتم  ٌؤث  

 التً سبقت.

من خلل اللقاء الشخصً مع المفحوص مباشرة  ختبار المقابلة: وهو االختبار الذي ٌتم  و( ا  

 وتتم  من خلل توجٌه األسبلة التً على المفحوص اإلجابة علٌها شفاهة.

                                                
  .31م، ص1114، عمان، 1اٌمان أبو عزٌبة: القٌاس والتقوٌم التربوي، دار البداٌة، ط 1
  .31م، ص1119، 1محمد علً السٌد، تقوٌم وقٌاس تعلم العلوم، دار ومكتبة اإلسراء، ط 2
   .13، صاتأحمد محمد عبد الرحمن: تصمٌم االختبار 3
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هناك من ٌستعمل النوعٌن األولٌن من  ستعمالها من معل م إلى آخر فمثل  فهً أنواع ٌختلؾ ا  

على  مثل  ختبار التتمة االختبارات الموضوعٌة وهناك من ٌستعمل األنواع األخرى، ففً ا  

ختبار الترتٌب فٌقوم على ترتٌب ا ا  المعل م أن ٌمأل الفراؼات بما ٌناسبها وٌقربها معنى، أم  

ختبار المقابلة ا ا  ه العامة، أم  ت  مضمون السؤال وفكر جمل، أو فقرات، أو ألفاظ بحٌث تمس  

ٌجٌب علٌها م فٌعتمد على شفاهة التلمٌذ حٌث ٌطرح علٌه أسبلة منطقٌة من طرؾ المعل  

 ة.بدق  

( أسئلة االختبارات المقالٌة2
1
المقال لتقوٌم األهداؾ التربوٌة التً ٌكون  ختبارا   ٌستخدم :

 فٌها التعبٌر الكتابً هم كإجراء مقارنة بٌن شٌبٌن أو تكوٌن رأي أو الدفاع عنه أو تبٌان

ة أو نقد األفكار والمفاهٌم أو التحلٌل والتلخٌص، أنواعه، أـالعل  
2
مقال قصٌر اإلجابة حٌث  

 ب أسبلة اإلجابة بكلمة أو جملة.تتطل  

ة( حٌث تتطل   ب( مقال ٌ  طوٌل اإلجابة )اإلجابة الحد  ن من ا بمقال ٌتكو  ب أسبلة اإلجابة كتاب

ة فقرات أو جمل، فهً نوع من االختبارات تساعد المعل   م من معرفة قدرة الطالب على عد 

ن من مقدمة، فً شكل مقال ٌتكو   ن من صٌاؼتهاالتحلٌل واالستنتاج واالستنباط لٌتمك  

 وعرض وخاتمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 )د.ط(، مروان أبو جورج وآخرون: القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس، دار العالمٌة، عمان، 1

  .32م، ص1111
  . 72، صممحمد علً السٌد: تقوٌم وقٌاس تعلم العلو 2



 ؤال باالختبار           الفصل الثاني                                                        عالقة الس 

 

 
38 

ٌ  والشكل اآلتً  ن لنا أنواع االختباراتٌب
1

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

  

  

 

 ططلبلب

                

 

 

 

ى باالختبارات الشفوٌة وهو ج( أسبلة االختبارات الشفوٌة: وهذا النوع ٌدخل ضمن ما ٌسم  

العلمًاالختبار 
،2

ختبار الترجمة ب كاختبار الكتابة ـ ا  ختبار ٌقٌس األداء العلمً للطل  وهو ا   

ٌ نة ـ  دة وطرق مع وأفضل أسلوب إلجرابه هو أن ٌلحظ األداء مع التركٌز على عملٌة محد 

 فً العمل.

 

 

 

                                                
  .11، صرسٌةللمؤسسة المدرافدة عمر الحرٌري: التقوٌم التربوي الشامل  1
  .119، ص1117، 1سعاد عبد الكرٌم الوابلً، طرابق تدرٌس األدب والبلؼة، دار الشروق، ط 2

ختبارات من ا  

 متعدد

التكمٌلة وملا 

 الفراؼات

الصواب 

 والخطأ

 جةالمزاو

 الموضوعٌة

  

 طوٌلة اإلجابة

 قصٌرة اإلجابة

 المقالٌة

     أساسعلى 

 طرٌقة

 التصحٌح

 التصحٌح

ختبارات ا  

 شفوٌة

أنواع 

 االختبارات
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 المبحث الثانــً:

 طرٌقة تـحضٌر األسئـلة الصف ٌة:

لٌست األسبلة فً الحقٌقة طرٌقة منفردة فً التعلٌم، بل أن  جمٌع الطرابق ال بدا أن 

ون عدد األسبلة كبٌرا ، وفً بعضها اآلخر ٌكون ، ففً بعضها ٌكلها عدد من األسبلةٌتخل  

وكٌفٌة  ألسبلةل ه  تظهر بطرٌقة توجٌه صؽٌرا ، والسؤال فٌن فً التعلٌم، فكفاٌة المعل م

ها وفهمها واإلجابة عنها، وقد قٌل: من ال ٌحسن االستجواب، ال  صوؼها، وإثارة الطلبة لتلقٌ 

ٌحسن التعلٌم، فمن رزق من المعلمٌن مقدرة على صوغ األسبلة وكٌفٌة توجٌهها ومعرفة 

ٌستطٌع الطلبة فهمها، فقد رزق مقدرة أساسٌة فً التعلٌم. وقد  مواقع إلقابها وجعلها بشكل

ة نقاط من بٌنها: ٌندرج هذا ضمن عد 
1

 

 سس المعتمدة فً صٌاغة األسئلة:األ أ(

س عند صٌاؼة األسبلة بات   ٌقوم المعل م  باع األسس التالٌة:أو المدر 

 .ـ ٌجب أن تصاغ األسبلة بلؽة سلٌمة ومناسبة للتلمٌذ

دا  وواضحا  وٌضم  فكرة واحدة لكً ال ٌولد الشك ـ   واإلرباك للطلبة.أن ٌكون السؤال محد 

 ـ ٌجب أن تكون األسبلة متنوعة.

د.  ـ أن ٌكون لكل سؤال هدؾ واضح ومحد 

 كتاب والقسم اآلخر منها فكرٌة تحثـ أن ٌكون قسم من األسبلة حقٌقٌة وإجابتها من ال

 الطالب على المقارنة والتحلٌل والتفكٌر من أجل تحدٌد الجواب المناسب.

ٌ اؼة األسبلة. ـ أن تراعً الفروقات الفردٌة  بٌن الطلبة عند ص

ـ أن تكون األسبلة موجزة ألن  طول السؤال قد ٌدفع الطلبة إلى اإلجابة على الجزء األخٌر 

 منه وإهمال األول.

 ه األسئلة:ـة فً توجٌام  ـب( المبادئ الع

س الناجح عند توجٌه األسبلة الصف   هناك مجموعة من ٌة المبادئ التً ٌجب أن ٌتبعها المدر 

للتلمٌذ وٌمكن إنجاز هذه المبادئ بما ٌلً:
2

 

                                                
   .19، صلتدرٌس العامةتوفٌق أحمد مرعً، محمد محمود الحٌلة، طرابق ا 1
هج للنشر ردٌنة عثمان ٌوسؾ، خدام عثمان ٌوسؾ: طرابق التدرٌس. منهج. أسلوب. وسٌلة، دار المنا 2
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ه األسبلة إلى مجموعة التلمٌذ فً القاعة الدراسٌة، ولٌس لتلمٌذ واحد فقط.  ـ ٌجب أن توج 

س تقدٌرا  خاصا  لإلجابات الصحٌحة.  ـ أن ٌظهر المدر 

س على حث   وتشجٌع الطلبة واالبتعاد عن االحباط والتجرٌح للتلمٌذ الذٌن  ـ أن ٌعمل المدر 

نوا من إعطاء الجواب الصحٌح.  لم ٌتمك 

 ـ ٌجب إعطاء التلمٌذ الوقت المناسب من أجل اإلجابة على السؤال.

س اإلجابة الصحٌحة إما بالكتابة أو بالقول )نعم، صحٌح، ـ  د المدر  ٌجب أن ٌؤك 

 أحسنت...الخ

وجٌه السؤال بصوت مسموع وواضح لكً ال ٌدع أي مجال للشك لدى التلمٌذ ـ وأن ٌتم  ت

 فً سماع وفهم السؤال.

س من التلمٌذ تردٌد اإلجابة الصحٌحة. وعلى األخص الضعفاء منهم.   ـ ٌطلب المدر 

س كل تلمٌذ باسمه س بتلمٌذه.ألن  ذلك ٌبٌن مدى ا   ـ أن ٌنادي المدر   هتمام المدر 

س الفرصة للتلمٌذ فً االستفسار وطرح األسبلة على أن تكون ـ ٌجب أن ٌعطً ا لمدر 

من جهة وتعزٌز ثقة التلمٌذ الذي ٌطرح  بصوت مسموع لكً ٌستفاد منها جمٌع التلمٌذ

 السؤال بنفسه.

س أسبلة التفكٌر الناقد وا صدار األحكام .  ـ ٌجب أن ٌستخدم المدر 

د طل به على اإلجابة س أن ٌعو   بهم اإلجابة الجماعٌة وأن ٌستمعواالفردٌة وتجن   ـ على المدر 

ة وتركٌز إلى إجابات زملبهم.بدق  
 1

 

  ٌ  دة:شروط األسئلة الج

  ٌ  دة:من شروط األسبلة الج

  ٌ ٌ   اغة:أ( الص ٌ   دالسؤال الج ٌ  ٌمكن أن تفسده الص اؼة السؤال اؼة ؼٌر المناسبة، وتشٌر ص

باستخدام الكلمات. فالصٌاؼة ترتبط بالمصطلحات إلى الطرٌقة التً تعبر فٌها عن مضمونه 

المستخدمة فً السؤال، وبعدد الكلمات المستخدمة فٌه، وبالترتٌب الذي ترد فٌه هذه 

 الكلمات.
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ٌ  وحتى ٌصوغ المعل   دة وواضحة علٌه أن ٌضع فً حسبانه عدة أمور اؼة محد  م أسبلته ص

 أهمها:

 هل.ـ عدم اإلكثار من األسبلة التً تبدأ بكلمة 

د للطالب ما هو مطلوب منه مثل السؤال التالً: ـ االبتعاد عن األسبلة الؽامضة التً ال تحد  

 االجتماعً لروسو؟ العقد كتاب ماذا تعرؾ عن

 .من العواملكبٌرا   ن عددا  بة التً تتضم  ـ االبتعاد عن األسبلة المرك  

على  ما ٌجٌب الطالب إجابة خاطبة، وٌكون لزاما   ا  كثٌر الصحٌحة: رب( تناول اإلجابات غٌ

ي، وٌقوم بتشجٌعه على محاولة م فً هذه الحالة أن ٌخبره بحالة إجابته فً جو ود  المعل  

 اإلجابة عن السؤال مرة ثانٌة.

م أن ٌطالب الطالب بإعادة التفكٌر فً الجزء ؼٌر الصواب وحده، وٌجب على وعلى المعل  

، وباختصار متجهما   وجهه ٌكون ت السلبٌة بالكامل، وٌجب علٌه أال  ب العبارام تجن  المعل  

علٌه أن ٌكون إٌجابٌا فً ردود فعله على مشاركة الطلبة.
1

 

عن اإلجابة بقوله:" ال أعرؾ"، وفً  ٌمتنع الطالب فً بعض األحٌان ج( إعطاء تلمٌحات:

ٌ   م من أن  د المعل  هذه الحالة ٌجب أن ٌتأك   السؤال  اؼة  سؤاله واضح، وإن أعاد المعلم ص

م وحصل على اإلجابة نفسها: ال أعرؾ أو إجابة خاطبة، ففً مثل هذه الحالة ٌستخدم المعل  

 أسلوب التلمٌحات، وهذه هً السمات الجوهرٌة للتلمٌحات.

 .ـ ٌسأل المعلم سؤاال  

 ـ ٌجٌب الطالب بقوله: ال أعرؾ، أو إجابة خاطبة أو ضعٌفة.

أو أكثر من األسبلة البسٌطة التً ٌشعر  أو ٌسأله سؤاال   لطالب نفسه تلمٌحا  م لٌعطً المعل   ـ

 ه إلجابة السؤال األصلً.ها فً متناوله وٌمكن أن توج  بأن  

، وقبل ـ ال ٌمكن تحدٌد األسبلة التً سوؾ تستخدم بالضبط فً مسلسل التلمٌحات مقدما  

م أن تمد على إجابة الطالب السابقة. لكن على المعل  سؤال من التلمٌحات ٌع ة، ألن كلالحص  
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اإلجابة النموذجٌة المعٌارٌة، وأن ٌمتدح اإلجابة الصحٌحة األخٌرة كما لو كان  ر دابما  ٌتذك  

ل إلٌه وحده وقبل مساعدته له.الطالب قد توص  
1

 

بإجابة مقبولة، ولكنها  قد ٌدلً الطالب فً بعض األحٌان بالوضوح: ةد( السبر أو المطالب

بعض  م أن ٌطالبه بالوضوح مستخدما  سٌبة التنظٌم، أو ؼٌر كاملة، وهنا ٌجب على المعل  

األسبلة مثل: كٌؾ ٌمكنك أن تجعل إجابتك أوضح؟ هل ٌمكنك أن تقول ذلك بأسلوب آخر؟ 

ما الذي تعنٌه بذلك؟ هل ٌمكنك إعطاء أمثلة: هل لدٌك آراء أخرى؟
2

 

، وتكون م سؤاال  فً بعض األحٌان ٌسأل المعل   آخر(: كٌز) الربط مع موضوعهـ( إعادة التر

م ٌود أن ٌربط بٌن هذه اإلجابة ونوع آخر سبق دراسته. وسعً اإلجابة مقبولة، ولكن المعل  

 م نحو إعادة تركٌز اإلجابة على موضوع آخر ٌبدأ عادة بعبارات مثل:المعل  

 ـ  كٌؾ ٌرتبط ذلك بـ ......؟

 الوجوه ٌتشابه ذلك مع........؟ـ من أي 

 ـ من أي الوجوه ٌختلؾ ذلك عن.......؟

وسؤال إعادة التركٌز ٌجب أن ٌأتً من إجابة الطالب، ومع ذلك فإن السؤال على خلؾ 

 آخر باإلجابةؾ طالب ه للطالب نفسه أو للصؾ بأجمعه، وٌكل  التلمٌحات، أو السبر قد ٌوج  

ز لمساعدة الطالب على التفكٌر فً مضمون إجابته فً وٌستخدم أسلوب إعادة التركٌ عنه،

  إطار أوسع.

م لتحسٌن أسلوب إعادة التركٌز، من أصعب األسالٌب التً ٌمكنه أن ٌستخدمها المعل   ـ ٌعد  

ربط ون لدٌه معلومات كاملة عن كٌفٌة الم أن تكنوعٌة إجابات الطالب، ألنه ٌجب على المعل  

م بمضامٌن ذا ألإ م أن ٌعٌد التركٌز بشكل أكثر فاعلٌة،معل  بٌن موضوعات المنهاج، وٌمكن لل

 رتباطها بؽٌرها من الموضوعات التً سبق للطلبة دراستها.ة، وأدرك ا  درسه قبل الحص  

م لتشجٌع أن ٌستخدمها المعل   ٌمكن إعادة التوجٌه من األسالٌب التً ادة التوجٌه:ـو( إع

. وبمقتضى هذا األسلوب ٌتم توجٌه الصؾ   مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة فً مناقشة

 ه.ه أو إعادة صٌاؼت  ة طلبة دون تكرار  السؤال نفسه لعد  

                                                
  .21، صالمرجع السابق 1
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( 1ـ  1تستخدم لتشجٌع اإلجابات األطول واألعمق لمدة ) من األسالٌب التً :ز( التوقــف

دي م إلى أحد الطلبة، وا ستخدام هذا األسلوب ٌؤثوان بعد توجٌه السؤال، وقبل أن ٌشٌر المعل  

فً بناءها اللؽوي،  كتماال  فً نهاٌة األمر إلى إجابات أطول، وأكثر عمقا فً التفكٌر، وأكثر ا  

كما أنه ٌجعل الطلبة أكثر ثقة فً إجابتهم، وٌزٌد من عدد الطلبة المشتركٌن فً اإلجابات، 

فرصة أكبر لتكوٌن إجابتهم. إذ ٌعطً بعض الطلبة
1

 

عدد قلٌل من الطلبة عن اإلجابة عن  الشابع أن ٌستحوذمن  ( نحو توزٌع أفضل لألسئلة:ي

ا ال م أن هؤالء الطلبة قادرون على العطاء، ولذلك ٌكون مستعد  أسبلة المعلم، وٌرى المعل  

  ٌ ن هم أقل قدرة على أطول لهم من ذلك الذي ٌمنحه لؽٌرهم مم   ا ألن ٌكرس وقتا  شعور

ثم إلى مٌن قد ٌتحول إلى ضجر وسأم المتعل  العطاء. وهذه السلبٌة من المجموعة الكبٌرة من 

سلوك منحرؾ ومشكلت نظام.
2

 

 االختبار وتماسكه وفق النماذج التالٌة: سؤالمهارة صٌاغة 

 ماسك المنطقً بٌن أسبلتها، حٌث تعرؾ التقسٌمات نفسها:سم االختبارات المدروسة بالت  ال تت  

 البناء الفكري 

 البناء اللؽوي 

  ًالبناء الفن 

 اإلدماجٌة الوضعٌة 

 نماذج االختبارات:

 النص:

 هاـــــــــــــــــ  طابست  م   هِ امِ ــٌ  أ   ن  ــمِ  ص  غ  ن  ـت     ****   ه  ر  ع  ش   ٌض  اب  و   ءِ ر  الم   ن  و  ل   ا ِاصفر  إذ    

 هاــــــــــــــــاب  ك  تِ ً ِار  قِ س الت  ف  ى ن  ل  ع   رام  ح     ****ا      ه  ـإن  ف   ورِ ـم  األ   اءاتِ و  س   ك  ن  ع   ع  د  ف    

 اـــــــــ  ــهـاب  ص  نِ  ــم  ت   ــالِ الم   ـاةِ ك  ز   ــلِ ث  مِ ك     **** ا    ـــــــــ  هـن  أ  بِ  م  ـل  اع  و   اهِ ــالج   اة  ــك  ز   د  أ  و   

 اه  ـــــــــــــاب  س  تِ ك  اِ  امِ ر  الكِ  اتِ ار  ج  تِ  ر  ٌ  خ  ف      ****     م  ه  ـــــــاب  ق  رِ  ك  لِ م  ت   ارِ ر  ح  ى األ   ل  إِ  ن  سِ ح  أ  و  

ٌ  لِ ا ق  م  ع  ف      ****راً ـــــــــف اخِ  رِض األ   بِ ك  ن  ً م  فِ  ن  ٌ  شِ م  ت   ال  و    اه  ـــــــــــــــــــــاب  ر  ت   ٌك  وِ ت  ح  ٌل 
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 اه  ــــــــــــــاب  ذ  ع  ا و  ه  ب  ذ  ا ع  ٌن  إل   ق  ِسٌو        ****        ا  ه  ــــــــت  م  عِ ً ط  إن  ا ف  ٌ  ن  ق الد  ذ  ٌ   ن  م  و  

 اه  ــــــــاب  ر  س   ةِ ال  الف   هرِ ً ظ  فِ  ح  ا ال  م  ك        ****   ـــــــــــالً       اطِ وب   وراً ر  غ   ال  إِ  اه  أر   م  ل  ف  

 اه  ـــــــــــــــاب  ذ  تِ ج  اِ  ن  ه  م  ه   ب  ال  ا كِ ٌه  ل  ع       ****         ة  ل  ـــــــــــــٌحِ ت  س  م   ةً ٌف   جِ ال  ً إِ اهِ م  و  

 ا ه  ـــــــــــــــــب  ال  كِ  ك  ت  ع  ازِ ا ن  به  ذِ ت  ج  ت   ن  إِ و      ****ا         ه  ــــــلِ ه  ا أِل  م  ل  سِ  ت  ن  ك   هاب  نِ ت  ج  ت   ن  إِ ف  

 ِحجاب ــــــــــــــــــــها  خىر  م   ابِ و  األب   ة  ق  ل  غ  م       ****ا      ــه  ارِ د   ر  ع  ق   ت  ع  ودِ أ   سِ ف  ن  ى لِ طوب  ف  

 األسئلة:

 :البناء الفكري 

 .إلى أي نوع من الشعر تنتمً هذه القصٌدة؟ عرفه (1

 ـ ما الدافع من وراء ظهور هذا النوع فً العصر العباسً؟

 إلى من توجه الشاعر بنصابحه؟ وبم ٌنصحهم؟ (2

 ما دور حدٌث الشاعر عن خبرته فً الحٌاة فً إبراز أهمٌة وصاٌاه؟ (3

 .اشرح البٌت األخٌر شرحا وافٌا (4

 .على تقنٌة التلخٌص لخص مضمون األبٌات معتمدا (5

 البناء اللغوي: 

، سبق، تجتنبها أعرب ما تحته خط فً النص: (1  .أد 

 .ارتكب، كان، إلٌك الكلمات التالٌة: أبٌض، سبق، كثرـ 

 التعجب منه مع التعلٌل. وما ال ٌصح بناء صٌؽتً ما ٌصحـ بٌن  

األسلوب اإلنشابً فً البٌت الواحد مع األسلوب الخبري. استخرج مثالٌن من قترن ا    (2

 .ذلك مبٌنا كل أسلوب

 .فٌها كل نمط الشاعر. وأي األبٌات ٌتجلى ستنتج نمطً النص اللذٌن اعتمدهماا    (3

 بٌن نوعها وأثرها فً بقٌة األبٌات.و ، استخرجها،فً البٌت األول صورة بٌانٌة  (4

 .وبٌن نوعه ودوره محسنا بدٌعٌاستخرج من النص ا    (5

 الوضعٌة اإلدماجٌة:

 ، فلحظت فً تصرفاته ما ٌتعارض وقٌم وعادات العابلة.رافق أخوك رفقاء السوء

 وموظفا: فً فقرة أكتب نصٌحتك إلٌه معتمدا النمط المناسب
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 .مختلفتٌن ـ أسلوب تعجب بصٌؽتٌن قٌاسٌتٌن  

  وتشبٌه وأسلوب تحذٌر ـ أسلوب إؼراء  

 .األسلوب والمنهجٌة

 التصحٌح النموذجً لالختبار:

I. أجوبة البناء الفكري: 

. وهو نوع من الشعر الذي ٌدعو إلى التخلً عن الزهد رشعهذه القصٌدة إلى: تنتمً  .1

 إلى عبادة هللا. الدنٌا واالنصراؾ

هو انتشار الترؾ والرخاء وتعدد  ـ الدافع من وراء ظهوره فً العصر العباسً:

 اكس لهذا التٌار العابث.مجالس اللهو والمجون، فجاء شعر الزهد كرد فعل مع

ه الشاعر بنصائحه إلى:  .1 ، وٌنصحهم بـ: ترك قبٌح األمور، أداء زكاة الناس كافةتوج 

جتناب المنزلة الرفٌعة والقدر بٌن الناس، اإلحسان إلى األحرار، عدم التفاخر والتباهً، ا

 ملذات الدنٌا، وأخٌرا دعوتهم إلى الزهد.

هذه الوصاٌا  دور حدٌث الشاعر عن خبرته فً الحٌاة فً ِابراز أهمٌة وصاٌاه هو أن: .1

لم تأتً من فراغ بل هً ناتجة عن طول تجربة وخبرة عاشها وعرفها الشاعر فً حٌاته 

ك بها.وبالتالً معرفة قٌ  متها أكثر والتمس 

ٌدعو الشاعر فً البٌت األخٌر إلى الزهد، وذلك من وراء  شرح البٌت األخٌر: .7

استحسانه إلنسان الزم بٌته ولم ٌؽادره متعبدا مانعا من دخول أي شاببة تعكر عبادته 

 مع هللا. وخلوته

 التلخٌص: .9

ث فٌه عن مصٌر اإلنسان وهو الكبر بؽٌة  بدأ اإلمام الشافعً قصٌدته بتمهٌد تحد 

لنصابحه المسداة فً األبٌات الموالٌة كأداة الزكاة واإلحسان وعدم الترهٌب واالستجابة 

 وته إلى الزهد.التفاخر مازجا ذلك بالتحد ث عن نظرته السلبٌة للدنٌا ثم ختم قصٌدته بدع
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 البناء اللغوي: 

 :اإلعراب

 

 إعـرابــــــــــــــــــــــــــــــها                             الكلمة

 

 أد

 سٌق

 تجتنبها

 

 معتل اآلخر. فعل أمر مبنً على حذؾ حرؾ العل ة ألنه

 تحة الظاهرة على آخره.فعل ماضً مبنً للمجهول مبنً على الف

تجتنب: فعل مضارع )فعل شرط( مجزوم بـ "إن" وعلمة جزمه السكون 

متصل مبنً على السكون فً  والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت، الهاء ضمٌر

 ل به.نصب مفعو محل

 

 :بناء صٌغتً التعجب منه مع التعلٌل تبٌان ما ٌصح وما ال ٌصح

 التعلٌـــــل                               حالته الفعل

 

 ضأبٌ

 سٌق

 كثر 

 ارتكب

 كان

 

 ٌصح ال

 ال ٌصح

 ٌصح

 ال ٌصح

 ال ٌصح

 

 لذي مؤنثه فعلء.أفعل ا الصفة منه على وزن

 للمجهول.مبنً  

 الشروط.ه جمٌع توفرت فٌ 

 ٌر ثلثً.ؼ 

 فعل ناقص.

 

 :المثالٌن .3

 ........................ خٌر تجارات الكرام ا كتسابها   أحسن إلى األحرارـ 

 بصٌؽة األمر. أسلوب خبري. أسلوب إنشابً

ا قلٌل ٌحتوٌك ـ      ال تمشٌن فً منكب األرض فاخرا...................عم 

 أسلوب خبري.         النهً.وب إنشابً بصٌؽة أسل
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 .مطٌن هما: النمط اإلخباري الذي تجلى فً كل األبٌاتمزج الشاعر بٌن ن .4

األبٌات  المدعم بالبرهان والحجة، وتجلى ذلك فً )اإلرشادي، األمري( والنمط اإلٌعازي

 1،1،7،9منت نصابح الشاعر: التً تض

وابٌض شعره، نوعها: كناٌة عن الكبر، أثرها إعطاء  اصفر لون المرء.الصورة البٌانٌة: 5

 الحقٌقة مصحوبة بالدلٌل 

 نبها ـ تجتذبها.عذب عذاب، تجت . المحسن البدٌعً:6

 ن جناسا ناقصا.كل منهما طباق سلب وكذا ٌعتبراـ نوعهما: 

جرسا ونؽما موسٌقٌا، وفابدة معنوٌة  أضفى على النص الجناس: ـ الغرض البالغً:

تتجسد فً إعادة اللفظ ؼٌر أن ه ٌحمل معنى آخر أكسب الكلم جرسا موسٌقٌا جمٌل أثر 

 ضوحا.فً النفس ونقل الشعور، وبالتالً خاطب العقل والعاطفة، كما زاد المعنى و

 الوضعٌة اإلدماجٌة:

 ٌغتٌن قٌاسٌتٌن.أسلوب تعجب بصـ     

 ـ أسلوب إغراء وأسلوب تحذٌر وتشبٌه.    

 األسلوب والمنهجٌة.

 :النص  

 ٌقول أبو الجلٌل أبو بكر ـ رضً هللا عنه ـ من خطبة له:

ل علٌه، وأستهدي هللا بالهدى،  (هلل) الحمد أحمده وأستعٌنه، وأستغفره وأومن به، وأتوك 

هللا فهو المهتدي، ومن وأعوذ به من الضاللة والردى، ومن الشك والعمى، ومن ٌهدي 

ا مرشدا....  ٌ  ٌضلل فلن تجد له ول

لناس إنً أوصٌكم بتقوى هللا العظٌم فً كل أمر وعلى كل حال، ولزوم الحق أما بعد، أٌها ا

لٌس فٌها دون الصدق من الحدٌث خٌر، من ٌكذب ٌفجر، ومن  فٌما أحببتم وكرهتم، فإنه

اكم والفخر، وما فخر من خلق   ٌ  من تراب وإلى التراب ٌعود.......ٌفجر ٌهلك، وإ

بمن مضى  قبلكم، واعلموا أن ه البد من لقاء ربكم  اعتبروافاتقوا هللا عباد هللا وراقبوه، و

والجزاء بأعمالكم، صغٌرها وكبٌرها، إال ما غفر هللا، إن ه غفور رحٌم، فأنفسكم أنفسكم 
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ئكته )ٌصلون على النبً( ٌا أٌها والمستعان هللا، وال حول وال قوة إال باهلل "إن هللا ومال

 الذٌن آمنوا صلوا علٌه وسلموا تسلٌما".

 األسئلة:

 البناء الفكري:

. أذكر اثنتٌن خطبته بعدة عبارات ٌثنى فٌها على هللا تعالى رضً هللا عنه بدأ أبو بكر ـ1

 منها. وبٌن معناها.

 التً دعا الناس إلٌها. اثنٌن من األخلق أذكرـ 2

ار اآلخرة، وما علقة ذلك بالوصاٌا السابقة؟ ـ3 ر فٌها الناس بالد   أنقل العبارة التً ٌذك 

 هات فكرة عامة لهذا النص. ـ4

 وأذكر خاصٌتٌن تمٌز بهما الشعر فٌها. ؟األدبٌة التً ٌنتمً إلٌها النص ما هً المرحلةـ 5

 :البناء اللغوي

 / تأملوا. جد مرادفات الكلمات التالٌة فً النص: أنصحكمـ 1

 أعرب الكلمات التً تحتها خط اعراب مفردات، والتً بٌن قوسٌن اعراب جمل.ـ 2

 النص الوحدة الموضوعٌة؟ عل ل. هل تحققت فًـ 3

 .نمط النص أذكر مؤشرٌن له مع التمثٌل ما هوـ 4

ٌ ن نوعه، وصٌؽته، وؼرضه. استخرج منـ 5  النص أسلوبا انشابٌا، وب

 التصحٌح النموذجً: 

 :البناء الفكري أجوبة

 أي أحمد هللا تعالى على نعمه أحمده: ـ1

 أي أطلب من هللا تعالى العون فً جمٌع األموري.أستعٌنه: 

 التزام الحق وتجنب الفخر.: من األخلق التً دعا الناس إلٌهاـ 2

 أن ه ٌجب االلتزام بها وعدم مخالفتها. هً:علقة ذلك بالوصاٌا السابقة ـ 3

ة اإلسلمٌة. للنص هً: الفكرة العامةـ 4  وصاٌا أبو بكر رضً هللا عنه وتوجٌهاته لألم 

هً مرحلة صدر اإلسلم، من خصابصها: أنها  المرحلة األدبٌة التً ٌنتمً إلٌها النص:ـ 5

  إذ أصبح ٌهتم  بالقٌم أكثر تمٌزت بتوحد العرب، وقد تراجع الشعر فٌها وتدهور
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 :أجوبة البناء اللغوي

 ـ المرادفات:1

لوا:                      أوصٌكمأنصحكم:      .ا عتبرواتأم 

 ـ اإلعـــراب:2

 .مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهالحمد:    

 للمبتدأ. شبه جملة فً محل رفع خبر هلل:   

فعل أمر مبنً على حذؾ النون، و واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً فً محل  ِاعتبروا:   

 عل.رفع الفا

". ٌصل ون على النبً:     جملة فعلٌة فً محل رفع خبر" إن 

، حٌث أن الوعظ كان أؼلب النص وهناك نعم تحققت فً النص الوحدة الموضوعٌةـ 3

 ترابط بٌن فكرتً الوعظ وذكر الحساب والموت.

توجٌهً أمري، من مؤشراته: كثرة أفعال األمر، ذكر النصابح  نمط النص هو:ـ 4

 والتوجٌهات.

 .نوعه: طلبً، ؼرضه: النصح، صٌؽته: األمر ،ا عتبرواأسلوب إنشابً: ـ 5
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 جـامعــة مستؽانـم

 كلٌة األدب العربـً والفنون

 تخصص: تعلٌمٌة اللؽــات

 

 ختبارات التعلٌم الثانوي"ستبٌان حول" السؤال وهندسته فً ا  ا                    

 

متممة لمذكرة تخرج ماستر تحت عنوان" السؤال  هذا االستبٌان عبارة عن دراسة

 وهندسته فً اختبارات التعلٌم الثانوي"

ٌتمثل هذا األخٌر فً عدة أسبلة حول الموضوع، تكون اإلجابة علٌها بدقة ووضوح 

 ( أمام اإلجابة المناسبة.xووضع علمة )

 

 

 عداد الطالبتٌن:من إ    

 راؾ األستاذ:تحت اش               بوفرمة زهرة       

 براهٌمبلقاسم              فارح كرٌـمة       

 

 

 

 

 

 

 

 

  111/ 1114ة الدراسٌــة: السن
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 المحتـوى:

 ال      نعم     األسبلة               

   ـ هل هناك ضوابط ٌصاغ وفقها سؤال االمتحان؟1س

   ـ هل هناك منهجٌة مخصصة فً أسبلة االختبارات؟1س

لصٌاؼة األسبلة  ثانوٌةالمعمول به فً ال ـ هل البرنامج1س

 المناسبة؟

  

   ـ هل ٌنسق األستاذ فً طرح السؤال مع ما سبق دراسته؟7س

   ـ هل ٌساهم السؤال فً تطوٌر ذكاء التلمٌذ؟9س

   ـ هل ٌجٌب التلمٌذ على األسبلة الصعبة؟1س

   تفكٌك شفرات السؤال؟ـ هل ٌجٌد كل التلمٌذ 2س

   للسؤال دور فً تحسٌن مستوى التلمٌذ؟ـ هل 3س

بنفس البرنامج فً صٌاؼة  ـ هل ٌعمل جمٌع األساتذة الثانوي4س

 األسبلة؟

  

   ـ هل تعتبر هندسة السؤال وسٌلة ضرورٌة فً االختبار؟11س

   ـ هل تؤثر األسبلة الصعبة على شخصٌة التلمٌذ؟11س

 

 تحلٌل نتائج االستبٌان:*

 نتابج االستبٌان كانت النتابج كاآلتً: احصاءبعملٌة  بعد القٌام

 ـ هل هناك ضوابط ٌصاغ وفقها سؤال االمتحان؟1

 النسبـة المئوٌـة       التـكرار          االقتراح        

 %111         11              نعم           
              0%   1               ال            

           100%             11              المجمـوع        

 

، فنستنتج أن السؤال له %111لبٌة األساتذة أجابوا بـ: نعم من خلل الجدول أن أؼ ٌتضح لنا

 ضوابط ٌصاغ وفقها منها: مراعاة قدرات ومستوى جمٌع التلمٌذ، ......الخ

 

 



 

 

 

 خاتـــــــــــــمة
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 مةـــــــخات

 نطالقا  ختبار التعلٌم الثانوي. واِ حول السؤال فً اِ  ِاشكالٌة البحث التً تتمحور من خالل  

  ٌ ٌ  من الفصلٌن حاولنا ِابراز أهمٌة السؤال فً العمل ة ومالئمته باالختبار فً التعلٌم ة التعلٌم

 الثانوي، وبناءا  على ما سبق نستخلص النتائج التالٌة:

ا فً العملٌة الت ـ السؤال ركنا    علٌمٌة.مهم 

فً العملٌة التعلٌمٌة، وأن  نوع األسئلة لها تأثٌر على  ـ أن  لألسئلة واالختبارات أهمٌة كبٌرة

 إجابات الطلبة.

 وٌتضح أن األسئلة لها عدة أنواع وكل نوع منها ٌسعى إلى تحقٌق هدف معٌن لدى الطالب.

 ـ التدرج فً األسئلة لتشمل جمٌع المستوٌات.

 تكون مندرجة من األسهل إلى األصعب. ـ تنسٌق األسئلة بحٌث

ـ أن تعطً األسئلة جوانب مختلفة من مجاالت األهداف المعرفٌة كالتذكر، االستٌعاب، 

 التطبٌق، التحلٌل، التركٌب والتقوٌم.

 ـ تنوٌع األسئلة مع مراعاة التوازن الكمً والكٌفً بٌن أنماط األسئلة المختلفة.

خبرة المعل م نفسه أي أنواع االختبار ٌكون أفضل وأدق  ـ طرٌقة وضع االختبار ٌرتكز على 

  الطلبة بطرٌقة صحٌحة وموضوعٌة. ق الهدف منه، وهو قٌاس مستوىوٌحق  
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 قـائمة المصادر والمراجع

 

الشروق  نٌس، عبد الحلٌم منتصر، معجم الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة، مكتبةابراهٌم أ (1

 م.2004، 4، ط1الدولٌة، مج
 

 

بن البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً للكفوي، الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق ا   (2

    م.1998هـ ـ 1419، 2لبنان، طاللغوٌة، بٌروت 

أبو محفوظ، صفاء: مستوى القدرة التصنٌفٌة وزمن االنتظار عند طرح األسئلة لدى  (3

،رسالة ماجستر، معلمات الصف السادس األساسً وعالقتها بتحصٌل الطلبة فً االجتماع 

.2010جامعة الشرق األوسط،  األردن، كلٌة العلوم التربوٌة،
 

 

 م.2011، األردن، 1ر أسامة، طأحمد محمد عبد الرحمن، تصمٌم االختبارات، دا (4

 الرد على أسئلة وإجابات الطالب.األسئلة الصفٌة، مهارة توجٌه السؤال الشفهً و (5

 ٌس العامة، المكتبة المصرٌة للطباعةآل ٌاسٌن، محمد حسن: مبادئ فً طرائق التدر (6

،)د.ت(.3والنشر، صٌدا، لبنان، ط
 

 

، آل ٌاسٌن، محمد حسٌن، المبادئ األساسٌة فً طرق التدرٌس العامة، مكتبة النهضة (7

 .1974بغداد،)د.ط( 

 .م2009، عمان، 1ار البداٌة، طاٌمان أبو عزٌبة: القٌاس والتقوٌم التربوي، د (8

مود الحٌلة، طرائق التدرٌس العامة، عمان، دار المسٌرة توفٌق أحمد مرعً، محمد مح (9

.هـ1425م،2005، 2، ط1423م، 2002، 1للنشر والتوزٌع، ط
 

 

توق محً الدٌن: أساسٌات فً علم النفس التربوي، الجامعة األردنٌة، دار جون  (10

.1984اٌلً وأوالده، عمان،)د.ط(، و
 

 

ٌة التربٌة، جامعة الحمٌد، عاٌف حبٌب، أساسٌات التدرٌس، كلجابر عبد  (11

. 1967د،)د.ط(، بغدا
 

 

.1992، آذار/ مارس 7بنان، طجبران مسعود: معجم الرائد، بٌروت ل (12
 

 

حمٌدة، فاطمة ا براهٌم: مهارات وأسالٌب ا لقاء األسئلة فً تدرٌس المواد االجتماعٌة،  (13

.1986، القاهرة، 1المصرٌة، طمكتبة النهضة 
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معلمً المرحلة األساسٌة الدنٌا فً محافظة  حنان علً محمد نمر: مذكرة: إدراكات (14

.م2011هـ ـ 1432قدس فلسطٌن، رام هللا والبٌرة لمهارة طرح األسئلة الصفٌة، ال
 

 

د ابتسام بخٌت ناصر البنٌان: مدى إتقان معلمات التربٌة األسرٌة لمهارات طرح  (15

لة التربوٌة، العدد األسئلة الصفٌة فً الحلقة األولى من التعلٌم األساسً بمدٌنة جدة، المج

.م2018لخامس والخمسون، نوفمبر ا
 

 

 .قٌر، محاضرات فً مهارات التدرٌسمحمد أبو ش داود دروٌش، حلس (16

.(وأدواته وأسالٌبه، )دط(، )د.تذوقان عبٌدات: البحث العلمً مفهومه  (17
 
  

.2005(، راشد علً: كفاٌات األداء التدرٌسً، القاهرة، دار الفكر العربً،)د.ط (18
 

 

.م2007، 1ي الشامل، دار الفكر، طعمر الحرٌري، التقوٌم التربورافدة  (19
 

 

رحٌم علً صالح، أثر األسئلة السابرة والتشعبٌة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس  (20

األدبً فً مادة البالغة، جامعة بغداد، كلٌة التربٌة.
 

 

ردٌنة عثمان ٌوسف، خدام عثمان ٌوسف: طرائق التدرٌس. منهج. أسلوب. وسٌلة،  (21

م.2005/ 1425، 1ار المناهج للنشر والتوزٌع، طد
 

 

رواشدة، إبراهٌم: أسلوب التساؤل وأثره فً ا كتساب المفاهٌم وتفسٌر الظواهر  (22

. 1984وتحلٌل المشكالت، الجامعة األردنٌة،)د.ط(، 
 

 

  .1982 ار مكروهٌن للنشر، نٌوٌورك،)د.ط(،رٌشتً: التخطٌط للتدرٌس، د (23
 

 

تدرٌس العلوم فً المرحلة األساسٌة، الناشر دار الكتاب زٌد الهوٌدي: أسالٌب  (24

.  م2010هـ ـ 1431، 2الجامعً العٌن، دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، ط
 

 

ستراتٌجٌاته جدة، دار عبد الحً وٌنجر، فوزي: طرق التدرٌس وا  السبحً،  (25
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