
 كفايتي األسئلة الصفية والتعزيز

 إعداد

 إيمان محمد رشوان

 أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
 جامعة سوهاج –كلية التربية 



 هل لكل سؤال إجابة؟

 هذا ما سنعرفه من خالل محتوى المحاضرة 

 الصفيةكفاية األسئلة 



 ححدو  إلح  وواضح  يحؤد  وقصير عقلي محدد مثير

علح  نحوع النوع والدرجحة استجابة فورية تتوقف في 

 .ودرجتهالمثير هذا 

 معححين شححخ  إلحح  جملححة اسححتفةامية لو ةلبيححة توجححه

حثححه لو بفححر  منححه  إثححارة اسححتجابة لف يححة بغححر  

ألمححر لفححا انتباهححه بغححر    لو علحح  توليححد األسححئلة

 .معين

 تعريف السؤال



إثارة انتباه الةالب وتةيئتةم لمواقف تعليمية قبحل بحد  •

 .تدريس موضوع معين

تسححاعد المعلححم فححي معرفححة المسححتوى الفعلححي لمعلومححاا •

 .التدريسةالبه قبل البد  في 

تشجيع الةالب عل  المشاركة فيمحا يحدور ويقحدم داخحل •

 .حجرة الدراسة

 لهمية األسئلة الصفية داخل حجرة الدراسة



تقلححل مححن اسححتئثار المعلححم بححالكالم وتفيححد مححن التفاعححل •

  .اللف ي للةال ب

تقلل من عدم انتباه بع  الةحالب خاصحة فحي الفصحول •

 .الكبيرةذاا األعداد 

تسححاعد المعلححم فححي تشححخي  صححعوباا الححتعلم ولنمححاة •

ثحححم وضحححع خةحححة الةحححالب ومحححن األخةحححا  محححن جانحححب 

  .لعالجةا



 .مةارة صياغة األسئلة وترتيبةا 1.

 توجيه األسئلةمةارة 2.

 معالجة إجاباا الةالبمةارة 3.

 .التعامل مع لسئلة الةالبمةارة 4.

 الفرعية لألسئلة الصفيةالكفاياا 



توجد بع  المعايير التي يجب عل  المعلم مراعاتةا 

 :عند صياغة األسئلة

 تحقيقةاارتباة األسئلة باألهداف التدريسية المراد. 

 األسئلةمستوياا تنوع. 

 وقدراتةممناسبة األسئلة لمستوياا التالميذ. 

 الغامضةوضوح األسئلة وتجنب األسئلة. 

 مةارة صياغة األسئلة وترتيبةا



  .واحدةيجب لن يستدعي السؤال فكرة •

 .صياغة األسئلة في لقل عدد ممكن من الكلماا•

 .لال يوحي السؤال باإلجابة الصحيحة للةالب•

 .ترتيب األسئلة بشكل منةقي ومتتابع•

  .الحصةعدد األسئلة وفمن اإلجابة بةا مناسباً لوقا •



توجد بع  السلوكياا التي يجب عل  المعلم مراعاتةا 

 :عند ةرح األسئلة

 يحححن م جلحححوس الةحححالب بشحححكل يسحححةل إلقحححا  األسحححئلة

 .واإلجابة عنةا

يلق  السؤال بلغة بسيةة ومفةومة. 

 يلق  السؤال بالسرعة المناسبة حسب مستوى السؤال

 .المةروح

 ةرح األسئلةمةارة 



  .يوجه السؤال إل  جميع الةالب وليس لةالب معين•

لن يسحححم  ألول ةالحححب قبحححل ينت حححر فتحححرة محححن الوقحححا •

 .باإلجابة

  .الجماعيةعدم السماح باإلجاباا •

 .المجيبال يسم  بمقاةعة الةالب •

 



األسحئلة لخةا  شائعة يقع فيةا المعلمون عند ةحرح هناك 

  :منةا

 .بنفسهيةرح السؤال  ثم يجيبه •

  .مترابةةغير يسأل لسئلة •

 .اإلجاباا الخاةئة  لو يتجاهل اإلجاباايصح  ال •

 .للتفكيرالتالميذ وقًتا يعة  يسأل بةريقة التةديد وال •

 



محححن السحححلوكياا لو هحححذه المةحححارة مجموعحححة تتضحححمن 

 :الفرعية وه المةاراا 

  ةالبال يتجاهل إجابة ل. 

  ال يتسرع في اإلجابة عل  السحؤال الحذ  ةرححه علح

 .بالةال 

 

 ومعالجتةامةارة تلقي إجاباا الةالب 



علححح  تعليقحححاً ال يسحححتخدم عبحححاراا محبةحححة لو سحححاخرة •

 .الخةأإجاباا الةالب 

ينححوع مححن لسححاليب التعامححل مححع إجابححة الةالححب حسححب •

  .صحة هذه اإلجابة

 :ه لةذه اإلجاباا توجد لربعة لشكال رئيسية 

 .جيدصحيحة تماماً ومصاغة بشكل إجابة ( ل

 .علمياً مصاغة بشكل دقيق غير صحيحة لكنةا إجابة ( ب

 .الخةأفيةا جف  من الصحة وجف  من إجابة ( ج

 .الخةألو اإلجابة ( ال لعرف)إجابة ( د



 غير لف يةتعفيف اإلجابة الصحيحة بأساليب لف ية لو. 

 إجابححة الةالححب بحمححاس وبصححوا يسححمعه جميححع ترديححد

 .الةالب 

 نفححس الةالححب المجيححب بعححد إلحح  سححؤال لو لكثححر توجيححه

 .السؤال األصليعن إجابته 

 جيدمع اإلجابة الصحيحة المصاغة بشكل التعامل 



يمكن لن يخبر المعلم الةالب بأن إجابته تدل عل  الفةم  

 .بشكل لكثر دقةإل  إعادة صياغتةا إال لنةا في حاجة 

غير التعامل مع اإلجابة الصحيحة المصاغة بشكل 

 دقيق علمياً 



  فيةحا جحف  صححي  وجحف  إجابته الةالب بأن يشير إل

الخةحححأ فحححي تصححححي  الجحححف  عليحححه التفكحححر ولن خةحححأ  

 .بنفسه 

 سؤال لو عدة لسحئلة علح  نفحس الةالحب المجيحب ةرح

لن يكتشحححف الخةحححأ بنفسحححه مسحححاعدته علححح  تسحححتةدف 

 .تصحيحهوالعمل عل  

 الةالب بتلميحاا لف ية مباشرة تعمل عل  بيحان تفويد

 .الخةأ ومن ثم تصحيحه الجف  

 التعامل مع اإلجابة التي فيةا جف  صحي  

 وجف  خةأ



يةلب من الةالب التفكيحر محرة لخحرى فحي السحؤال محع •

 .تشجيعه لف ياً 

 .إعادة صياغة السؤال بعباراا لسةل•

 .تبسية السؤال لو تجفئته إل  عدة لسئلة فرعية •

 .إعةا  سؤال ثان لسةل من السؤال األصلي•

ةححرح سححؤال لو عححدة لسححئلة لمسححاعدة الةالححب علحح  •

 .اكتشاف الخةأ  ومن ثم تصحيحه بنفسه

 .إعادة توجيه السؤال إل  ةالب آخر ليجيب عنه•

 الخةأكيفية التعامل مع اإلجابة 



كفايححة التعفيححف بأنةححا مجموعححة مححن السححلوكياا تعححرف 

تشحجيع الةالحب علح  بةحدف بكفحا ة التي يقوم بةا المعلم 

إلحح  تكححرار السححلوك المرغححوب فيححه  األمححر الححذ  يححؤد  

 .لخرىمراا وتكراره هذا السلوك تقوية 

 كفاية التعفيف



 يسححاعد التعفيححف المححتعلم علحح  تقححدير نجاحححه ويفيححد مححن

  فيححادة ثقححة شححعوره بالنجححاحمفةححوم الححذاا لديححه ومححن 

 .بنفسهالةالب 

 تكححوين اتجاهححاا إيجابيححة نحححو المعلححم والمححادة والعلححم

 .والمدرسة

 فحححي األنشحححةة المناقشحححة فيحححادة مشحححاركة الةحححالب فحححي

 .المختلفةالتعليمية 

 لهمية التعفيف



 

 

 

تشجيع الةالب الخجول والمنةو  وضحعيف المسحتوى •

 .عل  المشاركة في لنشةة الفصل

 .الفردالدافعية للتعلم لدى إثارة •

 .فيادة احتمال تكرار الةالب للسلوك الذ  لثيب عليه•

 .جلب المتعة والسرور للةالب  والشعور بالرضا•



 

 

لنماة  
 المعففاا

 اللف ية

غير 
 اللف ية

المكافآا 
 المادية

 االجتماعية



يعفف السلوك في الوقا المناسب. 

 ينوع من صيغ التعفيف ويجددها مع كل ةالب وفحي كحل

 .درس

يستخدم المعففاا بحكمة وهدف. 

 جححودة لن تكححون قححوة المعححففاا وعححددها متناسححبة مححع

 .الةالبعن االستجابة الصادرة 

 التعفيفيعدل بين الةالب في. 

 المةاراا الفرعية للتعفيف



وبةحححذا نكحححون قحححد انتةينحححا محححن توضحححي  كفحححايتي ”

 “األسئلة الصفية والتعفيف

 في رعاية هللا وآمنه


