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المعلّميي ف  ييا سمترمييتارا سرييتراس لييال ايمييولل المييم ّل  ال عتسيي  سيي   راءآ

" درامل س دان ل  ا سدارس الحلقل الثتن ل سف ال عل ا ايمتميا  إجتبتس ال الس ذ

 بدسشق "

 

 * ابمسة حالوة .د
 الملخص

يف احللقة الثانيةة مةا اللعلةيأل اسيايةممايف ةاريةة  ةر  يهدف هذا البحث إىل معرفة آراء املعّلمني 
اسيةةة لة الّةةةوّيةا ةفاوليةةةة  اليوهةةةا يف اللعامةةةل مةةةو إ ةةةاد  امللعّلمةةةني  ة ةةةد اولمةةةد البحةةةث املةةة ه  
الاصةةومم اللحليلةةمما ديةةلسداا ايةةلبانة  رةةّم ا  ةةارياا طةةاا س ليويةةة  ةةر  اسيةة لة الّةةوّيةا ةليويةةة 

 (  اللعامل مو إ اد  اللالميذ
( فةةردا  مةةا معلمةةمم 51( فةةردا ا مةة هأل س117ةزّوةةا اتيةةلبانة ولةة  وي ةةة وكةةاا ية م ّانةةة مةةا س   

ّّةو مةااد ةدبيةة(  ةس ّّةو 66اللغة العربيةة ةاغغرافيةا سّ ( فةردا  مةا معلمةمم الراتةيا  ةالعلةاا سّ
( ما  %25ي ة س مااد ولمية( يف احللقة الثانية ما اللعليأل اسيايمم مبدي ة دمكقا  ةلانا نسبة الع

 اجمللمو اسصلمم 
  اّصل البحث إىل ال لا   اآل يةا    
لانا املهةارا  اسبةرز يف  ر يةي ليويةة  ةر  اسية لة الّةوّيةا هةمما سإو ةاء فرصةة لللالميةذ -1  

لللو ري بعد السؤالا ةاخليار اجمليي بعد  ر  السؤالا ةصياغة اسية لة للوةاو ةاتةحةا ةايةلسداا 
 ااحمم املهارية و د اللالميذ( ةي لة  قيس ال 

لانةةا املهةةارا  اسبةةرز يف  ر يةةي ليويةةة اللعامةةل مةةو إ ةةاد  اللالميةةذا هةةمما س  ّةةي  نيةةي   -2  
الللميةةذ ولةة  اة ابةةة ا ا  ةةةا املةةدا  الللميةةذ ولةة  اة ابةةة الّةةحيحة بعبةةارا  لو يةةةا ة ّةةحي  

 الميذ وا اة ابة( اسخ اء برةية ةهدةءا ةإوادة صياغة السؤال يف حال وجز الل
ّّةو -3  مل   هر فةرة  دالّةة إحّةا ّيا ا بةني ملاية ا  در ةا  آراء ةفةراد العي ةة  بعةا  مللغةري اللس

 اللدريسممسولممم ةةديب(ا يف  اري سليوية  ر  اسي لة الّوية ةليوية اللعامل مو إ اد  اللالميذ( 
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راد العي ة  بعا  مللغرّي املؤّهل العلمةمم لهر  فرة  داّلة إحّا ّيا  بني ملاي ا  در ا  آراء ةف-4 
سإ ةةازة  امعيةةةا ةإ ةةازة مةةو دبلةةاا  ربةةاي (ا يف  ةةةاري س ليويةةة  ةةر  اسيةة لةا ةليويّةةة اللعامةةل مةةةو 

 إ اد  اللالميذ(  ةلان الور  ملّلحة محلة دبلاا اللأهيل الرتباي 
 ة اّصل البحث إىل جمماوة ما اللاصيا ا م هاا    

لسّّةةةية للةةةدريي املعلمةةةني يف ةة ةةةاء ا دمةةةةا ولةةة  مهةةةارا   اليةةة  اسيةةة لة زادة الةةةدةرا  ال
 الّوية 

   ويذ درةس  اتيحية وا  الي  اسي لة الّويةا ةم ا كلها ما املعلمني ةاملاّ هني  
املهةارةا السةؤالا اسية لة الّةويةا مهةارة  ةر  اسية لة الّةوّيةا اللعامةل مةو ال لما  املولاحيةةا 

 ذ إ اد  اللالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورية، دمشق*كلية الرتبية، جامعة 
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 مقــدمـة: -1
تعّد مهنة التعليم من املهن الصعبة يف عملياهتا وأساليبها، إذا ما قيست بكثري من املهن األخرى، وذلك 

تمّكن ألّن املعّلم يتعامل مع مناذج من البشر خيتلفون يف مواصفاهتم اجلسدية والنفسية والفكرية. ولكي ي
املعّلم من التعامل مع هذه النماذج املختلفة، ودفعهم إىل عملية التعّلم والعمل اجلاد، من دون استثناء، ال 
بّد أن ميتلك مهارات تعليمية / تدريسية متعّددة، أتيت يف مقّدمتها مهارة صياغة األسئلة الصفّية بصورة 

مع إجاابت املتعّلمني مبا ميّكنهم من الوصول إىل جّيدة وطرحها أبسلوب مثري للتفكري، ومن مّث التعامل 
 التعّلم املطلوب . 

ففي أحيان كثرية جيد املعّلم تالميذه منصرفني عن االهتمام مبوضوع الدرس، وقد ينشغلون فيما بينهم،    
والسبب يف ذلك هو عّدم متّكن املعّلم من شّدهم إىل الدرس من خالل الطريقة اليت يستخدمها يف طرح 

 ألسئلة، فال حيّقق التفاعل معهم، ويفشل ابلتايل يف إاثرة انتباههم ودافعيتهم للمشاركة.  ا
إّن فّن صوغ السؤال وطرحه، يعّد عماد جناح العملية التعليمّية / التعّلمّية. فاألسئلة اليت يطرحها املعّلم     

يما يطرح عليهم، وقد تكون حاجزاً يف أثناء الدرس، قد أتخذ الطلبة إىل عامل رحب من التفكري العميق ف
منيعاً حيول بني الطالب والتفكري واإلبداع. ولذلك جيب على املعّلم أن يستخدم نوعاً من األسئلة اليت تثري 
تفكري التالميذ، وتكشف عن فهمهم احلقيقي للموقف الرتبوي / التعليمي؛ مبعىن أن يعطى املتعّلم الفرصة 

وتفسريه من خالل إجابته عن السؤال املوّجه إليه، وابلتايل يكون قادرًا على املناسبة لتوضيح ما تعّلمه، 
 (.184،  2006إنشاء، أو إنتاج، إجابة منطقية وبناء تعميمات صحيحة )قطامي، 

فاألسئلة الصفّية اليت يوّجهها املعّلم إىل تالميذه على اختالف أنواعها، التطبيقّية، والتحليلّية، والرتكيبّية،    
لسابرة، والتقوميّية، تؤّدي دوراً مهّمًا وفاعاًل يف العملية التعليمية، حيث يعتمد عليها التواصل اللفظي بني وا

املعلم واملتعلمني بدرجة عالية، إذا ما أحسن صوغها وتوظيفها، كما أّّنا الوسيلة اليت متّكن املعّلم من توسيع 
 ضوعة.مشاركة املتعلمني وتقدير مدى حتّقق األهداف املو 

ولذلك ال ميكن لألسئلة الصفّية أن حتّقق أهدافها، ما مل تكن صياغتها جيّدة وشاملة ، ترّكز على     
قياس املستوايت العليا) املعرفية واملهارية (، وال تقتصر على قياس مستوايت تذّكر احلقائق وفهمها. وهذا ما 

 علمني.يسعى البحث احلايل للكشف عنه، من خالل آراء عينة من امل
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 مك لة البحثا -2

تعّد مهارة إعداد األسئلة الصفية وحسن توظيفها من خالل إجاابت املتعّلمني، من الركائز األساسية      
لنجاح عمل املعلم خاصة، وعملية التعليم والتعّلم عامة، ألّن هذه املهارة عنصر مهّم من عناصر التفاعل 

يف املوقف التعليمي/ التعّلمي. فاألسئلة الصفّية ليست عملية اللفظي، وأحد أنواع املثريات واملعّززات 
عشوائية تطرح حبسب مزاج املعّلم، بل جيب أن تكون عملية مدروسة خمّططًا هلا، ومنبثقة من األهداف 

، 2007التعليمّية، وتتناسب مع الوقت املخّصص هلا، ومع اجلهد املبذول يف أثناء عملية التعّلم ) دروزة ، 
223.) 

وقد أّكدت دراسات كثرية أّن طريقة التعليم التقليدية، تعتمد على معّلم يقوم ابلتحّدث أكثر ممّا     
يستمع إىل التالميذ من خالل إفساح اجملال أمام مشاركتهم. ولكي يتحّول التعليم إىل تعليم فّعال تتحّسن 

أن يتّم الرتكيز على التفاعل اللفظي، وهذا ما  فيه نوعية العالقات التبادلية بني املعّلم واملتعّلم، فإنّه ينبغي
تقوم به األسئلة الصفّية اليت حتتاج إىل مهارة تكتسب ابلتدريب وتنّمى ابملمارسة. واملعّلم الذي ال جييد 

 (.207، 2003ختطيط األسئلة وطريقة توجيهها، جيد صعوبة كبرية يف تعّلم تالميذه )محيدة وآخرون ، 
ثبتت نتائج بعض الدراسات أّن غالبية املعلمني ال يهتمون إبعداد األسئلة الصفية ويف هذا اإلطار، أ   

مسبقاً، بل يرتكون ذلك للمصادفة أو العفوية أثناء التعليم / التدريس، حبيث أتيت تبعاً جملرايت األمور )املالّ 
الصفية، يقع يف (. كما أشارت نتائج دراسات أخرى، إىل أّن اهتمام املعلمني ابألسئلة 5، 2000، 

 (. 2010والكندري،  2006املستوى املتوسط )صويلح ، 
( إىل أّن أكثر مستوايت األسئلة الصفّية شيوعاً تعتمد 2010بينما أشارت دراسة )عبيدات والعرود ،     

مني على: احلفظ والتذّكر، والفهم واالستيعاب، وأقّلها شيوعًا ما يعتمد على الرتكيب والتقومي. وأّن املعلّ 
 ميتلكون بعض مهارات توجيه األسئلة بدرجة مقبولة.

وقد الحظت الباحثة ضعف اهتمام املعلمني ابألسئلة الصفية، من حيث نوعها وطريقة طرحها ومعاجلة   
أجوبة التالميذ عليها، وذلك يف أثناء إشرافها لسنوات عّدة على التدريبات العملية لطلبة الرتبية يف 

( تلميذاً من تالميذ الصفني اخلامس والسادس مبدارس 35استطالع آراء عينة قوامها )املدارس، إضافة إىل 
دمشق، حول عدد األسئلة اليت يطرحها املعّلم يف الدرس، ومدى فهم التالميذ هلا، وكيف يتعامل املعلم مع 

م األسئلة ( فيما يتعّلق بفهمه %41-%35إجاابهتم؟ فكانت نسب إجاابت أفراد العينة ترتاوح ما بني )
 اليت يطرحها املعّلم، وتعامله مع إجاابهتم.

 وهذا ما عّزز لدى الباحثة ضرورة القيام هبذا البحث، وصوغ مشكلته ابلتساؤل اآليت:  
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" ما ةا و ايلسداا املعّلمني ملهارا   ر  اسي لة الّوّية ةاللعامل مو إ اد  اللالميذ ا ما ة هة 
 لعليأل اسيايمم ؟ن ر معلممم احللقة الثانية ما ال

 ةطّية البحثا -3
 يكتسب البحث احلايل أمهيته من اجلانبني اآلتيني:       
كونه يدرس موضوعًا مهّمًا يف العملية الرتبوية عامة، والعملية التعليمّية خاصة، وهو  -1-3

فعالية املعّلم يف ممارسة مهارة طرح األسئلة الصفّية، وكيفية التعامل مع إجاابهتا مبا 
 اعل املتعلمني مع الدرس. حيّقق تف

النتائج اليت سيقّدمها البحث ومقرتحاته اليت يُؤمل أن تفيد املعلمني يف اكتساب  -2-3
مهارات طرح األسئلة الصفّية وتوظيفها بفاعلية عالية، مبا يسهم يف رفع مستوى أداء 

 املعّلم والتالميذ.
 ةهداف البحث ةةي للها -4

الوقوف على آراء املعّلمني يف ممارسة طرح األسئلة الصفّية،  يهدف البحث احلايل بشكل أساسي إىل     
 وفاعلية توظيفها يف التعامل مع إجاابت املتعّلمني، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما أبرز املهارات اليت يرى معلمو احللقة الثانية من التعليم األساسي ،أّّنم ميارسوّنا يف  -1-4
 طرح األسئلة الصفّية؟.

ا أبرز املهارات اليت يرى معلمو احللقة الثانية من التعليم األساسي ،أّّنم ميارسوّنا يف م -2-4
 التعامل مع إجاابت التالميذ عن األسئلة الصفّية؟.

هل توجد فروق بني آراء املعلمني )أفراد العينة(، حول استخدامهم مهارات األسئلة  -3-4
تغريي )التخّصص التدريسي، املؤّهل الصفّية، والتعامل مع إجاابت املتعلمني، تبعًا مل

 العلمي(؟.
 امللغرّيا  يف البحثا -5

 التخّصص التدريسي، املؤهّل العلمي.امللغرّيا  املسلقّلةا  -1-5
التابعة: مهارات املعّلم يف طرح األسئلة الصفّية، والتعامل مع إجاابت امللغريا   -2-5

 املتعّلمني.
 
 



 2016 –الثالثالعدد  -عشر  الرابع............................ المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

219 

 

 فرتيا  البحثا -6
 (: 0,05ة عند مستوى داللة ) مّت اختبار الفرضيات اآلتي      

ال توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسط درجات آراء أفراد العينة، يف استخدام  -1-6
 مهارات األسئلة الصفّية، تبعاً ملتغرّي )التخّصص التدريسي( .

ال توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسط درجات آراء أفراد العينة، يف استخدام  -2-6
 ة، تبعاً ملتغرّي )املؤّهل العلمي(. مهارات األسئلة الصفيّ 

ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بني متوسط درجات آراء أفراد العينة، يف كيفية التعامل  -3-6
 مع إجاابت التالميذ عن األسئلة الصفّية، تبعاً ملتغرّي)التخّصص التدريسي(. 

يفية التعامل ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بني متوسط درجات آراء أفراد العينة، يف ك -4-6
 مع إجاابت التالميذ عن األسئلة الصفّية، تبعاً ملتغرّي)املؤّهل العلمي( . 

 املّ لحا  ةاللعريوا  اة را يةا -7
هي القدرة على األداء بدرجة عالية من الكفاية والدّقة والسرعة يف  اSkill-املهارة -1-7

ات فرعية وكل مهارة من املهارات تتكون من مهار (. 2003إجناز العمل )راين، 
أصغر منها، والقصور يف أي من املهارات الفرعية يؤثر يف جودة األداء الكلي ) 

(Cottrell, 1999  وتعّرف يف هذا البحث أبّّنا: األداء الفكري والسلوكي .
 الذي ميارسه معّلم احللقة الثانية من التعليم األساسي يف توظيف األسئلة الصفّية.

من الكلمات اليت توّجه إىل شخص ما، حبيث هو جمموعة  اQuestion-السؤال -2-7
يفهم املقصود منها، ويستجيب هلا بشكل ما. وتدور حول مفهوم أو فكرة معينة يف 
مادة تعليمّية حمّددة، وتعكس إجابة املتعّلم عنها قدرته التحصيلية عن هذا املوضوع 

 (. 2001)فخرو ، 

ليت يطرحها املعّلم هي األسئلة ا ا-Classroom Questionsاسي لة الّوّية -3-7
على املتعّلمني يف بداية الدرس وأثنائه، ويف ّنايته، بقصد إشراكهم والتفاعل معهم 

 وتقومي أدائهم.
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 اSkill to Make of the Classroom Questions-مهارة  ر  اسي لة -4-7
هي قدرة املعّلم على إلقاء األسئلة املناسبة، املتعّلقة مبوضوع الدرس، وإتقانه لتوزيع 

ذه األسئلة على التالميذ يف الوقت املناسب، واستثمارها مبا يساعد يف تفعيل احلصة ه
 (.18،  2004الدراسية )علي ، 

هي  اDealing with Students Replies-اللعامل مو إ اد  اللالميذ -5-7
استجابة املعّلم هلذه اإلجاابت والقدرة على إجراء التعديالت الالزمة عليها، واليت 

 (.10، 2000تعديل سلوك الطالب أثناء اإلجابة )املالّ ،تؤّدي إىل 

ويعّرف يف هذا البحث: أبنّه قدرة املعّلم على التصّرف اإلجيايب مع إجاابت التالميذ، مهما كانت    
 طبيعتها، وإجراء التعديالت املناسبة عليها، من خالل التغذية الراجعة .

 ا لوية ال  رية للبحثا  -8

 اة ار ال  ريا -1-8

تعّد األسئلة الصفّية اليت يستخدمها املعّلم يف أثناء الدرس، من العوامل األساسية اليت تزيد من مشاركة     
املتعلمني وتفاعلهم مع املعلّم مبا يزيد ابلتايل من فاعلية الدرس وحتقيق أهدافه. سواء كانت هذه األسئلة يف 

ف على مدى متابعتهم واستيعاهبم، أم يف ّناية بداية الدرس لتحفيز املتعلمني، أم يف أثناء الدرس للوقو 
 الدرس كتقومي شامل ملا مّت عرضه وتعّلمه من الدرس.

ولذلك ال بّد أن تّتسم مهارة املعّلم يف طرح األسئلة، ابلفاعلية والكفاية الالزمة لتوظيف هذه األسئلة.     
 منه إىل فشل املعّلم وتصرفاته داخل وقد دّلت بعض الدراسات أّن فشل التعّلم املدرسي يعود يف قسم كبري

غرفة الصف، ومنها توظيف األسئلة مبستوايهتا املختلفة. والدليل على ذلك، أن تسّرب الطلبة وتدين 
مستوى حتصيلهم الدراسي، يعود إىل االبتعاد عن تعليم املوضوعات العلمية ابلطريقة املناسبة أو األسلوب 

ن املعلمني الذين يستطيعون إقناع الطلبة ليقوموا بعمل من نوعية جّيدة املناسب للتالميذ. وهناك القليل م
. وهذا (Jongmans& Beijaard,2003 )وبذل جهد أكرب، من أجل حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية
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يتطّلب من املعّلم معرفة أمهية األسئلة الصفّية وأهدافها، وشروطها وقواعد توظيفها، والتعامل مع إجاابت 
 تعّلمني عنها.امل

 ةطّية اسي لة الّوّيةا -1-1-8
تكتسب األسئلة الصفّية أمهيتها يف عملية التعليم والتعّلم، من كوّنا تستحوذ على نسبة كبرية من    

األنشطة اليت تتّم بني املعّلم واملتعّلمني يف أثناء احلّصة الدرسية .فالسؤال ميّكن املعّلم من التحّقق من 
فيد أيضاً يف تشجيع املتعلمني على ضبط أفكارهم والرتكيز على املفاهيم والِفَكر فهم املتعلمني، كما ي

املفتاحية. وهذه األسئلة حتتاج إىل تفتيح مواهب املتعلمني كي تتعانق مع التفكري اإلبداعي عند 
مستوى عاٍل، حيث يكون اإلجناز سهاًل حني تستخدم األسئلة املفتوحة اليت ترّتب تدرجييًا حبسب 

. وتتضّمن األسئلة املفتوحة أنواعًا متعّددة من األسئلة (Alaxton, 2009 )توى تعقيدها مس
دف إىل حتسني نوعّية إجاابت املتعّلمني، ومنها: األسئلة السابرة التشجيعية، هتالكاشفة )السابرة( اليت 

تربيرية )الطنطاوي ، واألسئلة السابرة الرتكيزية، واألسئلة السابرة التوضيحّية، واألسئلة السابرة ال
2009  ،117.) 

وعلى ذلك تبدو أمهية األسئلة الصفّية يف أّّنا تكشف عن مدى صالحية أسلوب املعّلم، أو   
 (. 109،  2002الوسائل واألنشطة التعليمية اليت يستخدمها يف احلّصة الدرسية )اهلويدي ، 

 (. 292،  2006آليت: )الصقران ، وتتجّلى هذه األمهّية يف جمموعة من اجلوانب، جنملها يف ا 
تعني املعّلم يف اختيار أساليب التعليم وتقنياته املناسبة، وتعّرف املعّلم على مدى حتّقق  -8-1-1-1

 األهداف اليت وضعها لكّل درس.
حتّث التالميذ على املشاركة احلقيقية يف املوقف التعليمي، وتزيد من دافعيتهم وتشّد   -8-1-1-2

 انتباههم. 
تساعد التالميذ على اجلرأة يف احلديث، وتنظيم أفكارهم وقدرهتم على حسن التعبري،  -8-1-1-3

 واحرتام آراء زمالئهم.
وتتطّلب األسئلة الصفّية، أتكيد أمهية الدور الذي يقوم به التلميذ من خالل مشاركته يف املواقف       

ة الصفّية، تعمل على حتسني املناخ الصّفي مبا فيه من الصفّية، وذلك ألّن هذه املشاركة اليت توّفرها األسئل
 مواقف تعليمّية / تعّلمية، يكون فيها شريكاً يف حتقيق األهداف املوضوعة. 
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 ةهداف اسي لة الّوّيةا  -2-1-8

السؤال هو أي مجلة تتضّمن استفهامًا وظيفياً، ويف غرفة الصف تكون أسئلة املعّلم روابط بنائية أو 
 الطلبة، أي العناصر املتضّمنة يف التعّلم والتوجيهات اليت جيب أن يعمل هبا الطلبة، أو  منّبهات تنقل إىل

كيف يعملون هبا. ومثّة وجهات نظر متعّددة للباحثني الرتبويني، حول طبيعة األهداف الرتبوية والتعليمية 
 ف األساسية اآلتية:ألسئلة املعّلم الصفّية، فمنهم من وضعها ضمن إطار مشويل وعام، يتضّمن األهدا

 تطوير اهتمام الطلبة ودوافعهم ليكونوا أكثر فاعلية يف أثناء الدرس. -8-1-2-1    
 تطوير مهارات التفكري النقدي واملواقف التساؤلية عند التالميذ. -8-1-2-2    
 تنمية التبّصر الطبيعي عند الطلبة من خالل اكتشاف العالقات اجلديدة. -8-1-2-3    
 . (Cotton 2011 )حتفيز الطلبة ملواصلة حتصيل املعرفة أبنفسهم  -8-1-2-4   

 يضاف إىل هذه األهداف، األغراض اآلتية:    
 .جذب انتباه التالميذ إىل النقاط املهّمة يف موضوع الدرس، ومشاركة أكرب عدد منهم يف الدرس 
 مية الصعبة أو املهّمة .إاثرة رغبة التالميذ للقراءة من أجل إجياد احللول للنقاط التعلي 
 . مساعدة املعّلم يف اكتشاف مقدار احلقائق واملعلومات اليت اكتسبها التالميذ 
  مساعدة املعّلم يف تقومي عمله، حبيث متّكنه من التعّرف إىل نقاط القّوة والضعف لدى التالميذ

ق التعليم والتدريس )قطامي، والصعوابت اليت يواجهوّنا يف فهم املادة, واالستفادة منها يف تطوير طرائ
2006 ،192 .) 

 وهناك من يصّنف أهداف األسئلة الصفّية، ضمن جماالت ثالثة، هي:    
 عندما يسأل املعّلم أحد التالميذ عن أحواله.ةهداف ا لماويةا  -
عندما حياول املعّلم أتكيد ثقة التلميذ بنفسه أثناء عمله، وتشجيعه عن طريق ةهداف نوسّيةا  -

 السهلة واملناسبة. األسئلة
 (.286،  2000تتعّلق مبوضوع الدرس وابملعلومات اليت يتضمنها ) املالّ ،  ةهداف  عليمّيةا -
تتعٌلق إبصدار حكم على فكرة حمّددة أو شيء معنّي، وأتيت يف قمة املستوايت  ةهداف  قاميّيةا -

احلكم )الصقران ،  حبسب تصنيف بلوم، حيث يتطّلب من التلميذ أن يضع حمّكات معينة إلصدار
2006 ،297.) 



 2016 –الثالثالعدد  -عشر  الرابع............................ المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

223 

 

وسواء أكانت هذه األهداف عامة أم مقّسمة إىل جماالت ، فهي متطابقة من حيث الغاية النهائية،     
وعلى املعّلم أن يستوعب هذه األهداف بوصفها احملّك الذي تتحّدد من خالله مهارته يف استخدام هذه 

 األسئلة، وإتقانه حلسن توظيفها بفاعلية. 
 ةط صياغة اسي لة الّوّية ة ااود  ا يههااشر  -3-1-8

تعّد صياغة األسئلة، أبنواعها كافة، من األمور األساسّية اليت تتيح حسن استخدامها وتوظيفها، بعيداً   
 2006عن الغموض والتعقيد. وهذا حيتاج إىل مراعاة األمور اآلتية يف صياغة األسئلة الصفّية: )الصقران ، 

 ،292.) 
 ئلة ابألهداف املراد حتقيقها. ارتباط األس -
 الصياغة أبلفاظ واضحة وحمّددة ، تناسب مستوى التالميذ. -
 إاثرة تفكري التالميذ، واالبتعاد عن األسئلة املوحية ابإلجابة. -

يضاف إىل ذلك، جتّنب األسئلة املركّبة اليت تشّتت تفكري املتعلمني، وبدء السؤال أبدوات استفهام،     
ذا، كيف، مىت، ومباذا( ألّّنا تثري التفكري وتبعد عن اإلحياء والتخمني. ولكن قد يكون مثل: )ماذا، ملا

السؤال جّيد الصياغة، ويتوّقع املعّلم أن يثري مستوايت عليا من التفكري عند املتعلمني، فيفاجأ أبن 
كيفية اليت إجاابت املتعلمني ليست يف املستوى املطلوب، ومل حتّقق اهلدف املطلوب، وذلك بسبب ال

 استخدمها املعّلم يف طرح السؤال على املتعلمني. 
ولتاليف هذه اإلشكاالت، مثّة قواعد أساسية جيب على املعّلم أن يراعيها عند توجيه األسئلة الصفّية.     

 ( .123،  2009وفيما أييت أهّم هذه القواعد :) الطنطاوي ، 
  تلميذ معنّي لإلجابة قبل توجيه السؤال، وهذا ما توجيه السؤال إىل الصف أبكمله، من دون حتديد

يسهم يف توجيه انتباه التالميذ فيفّكرون مجيعًا يف اإلجابة، ويتوّقع كل منهم أن املعّلم سيختاره 
 لإلجابة.

  االنتظار لفرتة قصرية بعد توجيه السؤال قبل حتديد املتعلم الذي سيجيب، ممّا يتيح الوقت السرتجاع
 بينها. األفكار والربط 

  مراعاة عدم تكرار توجيه السؤال بصفة دائمة، أو توجيهه بصيغ خمتلفة، مع مراعاة املواقف اليت
 تتطلب إعادة السؤال، ولكن حبذر حىت ال يعتاد املتعلمون على عدم االنتباه. 

 ه جتاه مساعدة املتعلمني يف حتسني إجاابهتم عن األسئلة، مع ضرورة أاّل يبالغ املعّلم يف ردود أفعال
 إجاابت املتعلمني، فيتجنب الزايدة يف املدح والثناء، كما يتجّنب السخرية والعقاب. 
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وال بّد أخريًا من اإلشارة إىل ضرورة مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، وطرح السؤال بصوت واضح    
 جابة. ومسموع لدى مجيع املتعلمني يف الصف، وبطريقة تشعر أن أي تلميذ قادر على اإل

 اللعامل مو إ اد  اللالميذا -4-1-8
يعّد تعامل املعّلم مع إجاابت التالميذ عن األسئلة املطروحة، من العوامل األساسية يف توظيف هذه    

األسئلة وأتدية اهلدف منها، سواء يف كيفية التعامل أم يف توقيته. ومثة اسرتاتيجيات عامة ال بّد للمعّلم من 
 امل اإلجيايب مع إجاابت التالميذ، مبا يتناسب مع طبيعة اإلجاابت وأهدافها.معرفتها ليتمّكن من التع

 (:17،  2001ومن هذه اإلسرتاتيجيات ) زيتون ،     
 (..، اتبعأن يقبل املعّلم اإلجابة، مع الثناء على صحتها بعبارات: )إجابة صحيحة، عظيم. 
  أان معجب بتفكريك ، إجابة تدّل على تفكري أن ميتدح املعّلم التلميذ اجمليب بعبارات لفظية مناسبة(

 سليم(.
 .أن يرّدد املعّلم إجابة التلميذ حبماس، وبصوت يسمعه التالميذ، هبدف توسيع فائدة اإلجابة 

وعلى املعّلم أن يتجّنب التعليق السليب على اإلجاابت اخلاطئة، ألّن هلذا التعليق أثراً على مبادرة الطالب    
، لشعوره أبنّه سيقع يف اخلطأ, وابلتايل سينال هتّكم املعلم أو إحراجه أمام زمالئه. ولذلك ابإلجابة مستقبالً 

 ينصح املعّلم تربير خطأ اإلجابة بعبارات مناسبة، منها: 
 قد يكون ما تفّكر فيه صحيحاً لو كان السؤال ابلشكل  كذا.  -
 إجابتك فيها تفكري ولكن بعيدة قليالً عن املطلوب.  -
 (.2009دة وجوابك فيه شيء من الصحة وحيتاج إىل تعديل ) آل حيدان ، مشاركة جيّ   -
يضاف إىل ذلك، إعطاء التلميذ فرصة أثناء اإلجابة وعدم مقاطعته، حيث يشعر التلميذ أبّن إجابته    

 ذات أمهية، بينما مقاطعته تثبط مهّته عن املشاركة.
أن يرفضها وال يقبل هبا، ويتّم الرتكيز على اإلجاابت أّما ابلنسبة لإلجاابت اجلماعية، فعلى املعّلم     

الفردية، ومتكني التالميذ من مساع اإلجاابت، وتدريبهم على آداب احلديث واملناقشة. وإذا أحجم مجيع 
التالميذ أو أكثريتهم عن اإلجابة على سؤال ما، وجب على املعّلم إعادة شرح النقطة الغامضة أو البحث 

، أو معرفة سّر تشّتت أذهان التالميذ فيعاجل ذلك. وابلتايل فإّن أجوبة التالميذ مرآة يف سبب عدم فهمها
(. مع مراعاة الفروق الفردية بني 2009صادقة ملدى فهمهم الدرس، وحسن أسلوب املعّلم )آل حيدان، 

حيجم عن التالميذ، فقد يكون أحدهم يعرف اإلجابة وال يرغب يف املشاركة، وأحدهم ال يعرف اإلجابة و 
 املشاركة. 
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ومن األمور املهّمة اليت ال ينبغي للمعّلم جتاهلها، هي أن ال يتجاوز أي سؤال من دون إجابة، أو حبثه     
مبشاركة التالميذ. وهذا ال يعين تلقني اإلجابة للتالميذ مباشرة، بل هو أسلوب لتوضيح السؤال وتقريب 

 باشرة . اإلجابة من خالل إعطاء بعض التلميحات غري امل
 الدرايا  السابقةا-2- 8    

اطلعت الباحثة على دراسات كثرية، عربية وأجنبية، تناولت األسئلة الصفّية أبنواعها املتعّددة، ويف      
 مواد دراسية خمتلفة، وفيما أييت بعض الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث احلايل:

ا معلما  اللغة العربية ةيلايب ( بع اانا " مدى ايلسدا2001دراية الس بل س -1-2-8
السرب ةاللاّ   ةة اء إلقاء اسي لة الّوية الكواية ا يف املرحلة الثاناية 

 مبحاف ة ا رج / السعادية  

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى استخدام معلمات اللغة العربية ألسلويب السرب والتوّقف عند    
حثة املنهج الوصفي التحليلي، ابستخدام بطاقة مالحظة تتضّمن إلقاء األسئلة الشفوية، وقد اعتمدت البا

عدداً من النقاط حول أسلويب ) السرب والتوّقف(، وطبقت املالحظة على عينة من معلمات اخلرج، عددها 
 ( معّلمة. 30)

ى وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، من أمّهها: أّن السرب التذكريي حّقق أعلى نسبة مئوية عل  
السلوكيات اخلاصة مجيعها أبسئلة السرب. ومل تظهر فروق دالة إحصائيًا بني األسئلة الشفوية الصفّية وبني 
استجاابت املتعّلمات يف أسلويب السرب )التذكريي ، والتوضيحي( تبعًا الختالف متغريي )سنوات اخلربة، 

 واملؤهل الرتبوي(.

ال ة بني ايلسداا مهارا  بع اانا "الع Hoxmeier (2003)-دراية هالسمري -2-2-8
  ر  اسي لة ةفعالية املعّلأل ا ما ة هة ن ر ال لبة "

"The relationship between use of skills questions and explain the 
effectiveness of the teacher from the perspective of students" 
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تخدام مهارات املعلم يف طرح األسئلة هدفت هذه الدراسة إىل تعّرف وجهات نظر الطلبة حول اس  
وعالقتها بفاعليته وكفايته . استخدم يف البحث املنهج الوصفي التحليلي، وأعّدت استبانة جلمع 

 ( طالباً وطالبة من بعض املدارس األمريكية. 79املعلومات، مّت توزيعها على عينة مكونة من )

سة، أن  طرح األسئلة أبساليب مناسبة واستخدام طرائق كان من أبرز النتائج اليت توّصلت إليها الدرا    
جيدة يف طرحها، يعمل على تطّور فاعلية املعّلم. كما أّن على املعّلم أن يرّكز على نوعية األسئلة وليس 

 على كميتها. ابإلضافة إىل أّن معظم املعلمني ال يتعاملون بفاعلية مع إجاابت الطلبة على األسئلة.

بع اانا "العال ة بني ةيلاب املعّلأل يف  ر  Wilen(2004)–دراية ةيلا  -3-2-8
 اسي لة الكواية ةمهارة شر  الدرس "

" The relationship between the style of the teacher in the classroom to 
ask questions and verbal skills   to explain the lesson. 

ني يف أسلوب املعّلم يف طرح األسئلة الشفوية، وعالقته هدفت الدراسة إىل معرفة وجهات نظر املعلم   
مبهارة شرح الدرس. واستخدم لذلك املنهج الوصفي التحليلي، ابالعتماد على استبانة جلمع آراء املعلمني، 

 ( معّلماً ومعّلمة يف لندن.98من عينة قوامها )

 بعيد أبسلوبه يف طرح األسئلة الشفوية، أظهرت النتائج أّن مهارة املعّلم يف شرح الدرس، تتأثّر إىل حدّ    
وأّن استخدام املعّلم ألسلوب طرح األسئلة ميّكنه من متابعة ردود أفعال الطلبة جتاه األسئلة اليت يتّم 

 طرحها.

( بع اانا"مدى إ قان معلممم اللغة العربية ملهارا  2006دراية الّايل  س -4-2-8
سيايمم يف اغمهارية اليم ية " اسي لة الّوية يف احللقة اسخرية ما اللعليأل ا

  

هدفت الدراسة إىل الوقوف على مدى إتقان معلمي اللغة العربية مهارات األسئلة الصفية يف احللقة      
األخرية من التعليم األساسي. اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي، ابستخدام بطاقة مالحظة أداة 
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اللغة العربية يف الصف، وفق مقياس مقنّن على أربعة مستوايت  لرصد مهارات األسئلة اليت ميارسها معلمو
 )بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، وغري موجودة(.

( معّلمًا ومعّلمة من مدارس العاصمة اليمنية، وكان من أهّم النتائج 40طّبقت بطاقة املالحظة على )    
 اليت توّصل إليها البحث:

ات األسئلة الصفّية لدى أفراد العينة من معلمي اللغة العربية يف احللقة تديّن مستوى إتقان مهار  -
% (, وهي أقلُّ من نسبة 49ر81األخرية من التعليم األساسي، حيث بلغت نسبة اإلتقان ) 

 (. %80اإلتقان املقبول )

صفية، تبعاً مل يظهر فرق دال إحصائيًا بني مستوى إتقان املعلمني )أفراد العينة( ملهارات األسئلة ال -
ملتغرّي اجلنس )ذكور وإانث(، يف حني ظهر فرق تبعًا ملتغرّي )سنوات اخلربة( وملصلحة ذوي اخلربة 

 القصرية )مخس سنوات وأقل(.

( بع اانا " قامي مسلاا  اسي لة الّوّية لدى معلممم 2008دراية القريين س -5-2-8
 اللاريخ يف الّ  احلادي وكر يف يل  ة ُومان "  

راسة إىل حتليل مستوايت األسئلة الصفية وتقوميها، لدى معلمي التاريخ يف الصف احلادي هدفت الد   
عشر، وذلك ابالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وعن طريق استخدام بطاقة مالحظة مشلت األسئلة 

 الصفّية )الرئيسية والفرعية(  وفق تصنيف بلوم، طّبقت على عينة من معلمي التاريخ. 

 ّصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، كان من أمّهها:تو    

 % (.73ر38جاءت األسئلة الصفية من مستوى التذّكر يف املرتبة األوىل، بنسبة )  -

مل تظهر فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات األسئلة الصفية اليت يستخدمها املعلمون، تبعًا ملتغري  -
 سنوات وأكثر(.  8خلربة من )اخلربة، ما عدا مستوى التقومي لصاحل ذوي ا

وجدت فروق بني متوسطات أسئلة املعلمني، تعود ملتغرّي اجلنس وملصلحة اإلانث يف مستوايت  -
 )التطبيق والرتكيب(, وال توجد فروق يف املستوايت األخرى.
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( بع اانا "مدى ةارية معلممم اللغة العربية ملهارا  2010دراية ال  دري س -6-2-8
 احللقة الثانية ما اللعليأل اسيايمم "   ر  اسي لة الّوية يف 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدي ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات طرح األسئلة الصفّية يف احللقة      
الثانية من التعليم األساسي يف منطقة مشال الباطنة بسلطنة ُعمان. اعتمد الباحث املنهج الوصفي 

( معّلمًا ومعلمة، 60ظة جلمع البياانت واملعلومات من عينة مشلت )التحليلي، ابستخدام بطاقة املالح
 اختريوا ابلطريقة العشوائية الطبقية. 

كان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أّن أداء املعلمني كان مبستوى متوسط، يف مهارات      
د العينة( ترّكزت يف مستوى التذّكر والفهم، طرح األسئلة الشفوية، وأّن معظم أسئلة معلمي اللغة العربية )أفرا

 وقّل استخدامهم ألسئلة املستوايت العليا.

بع اانا اللعّليأل الوّعال ا  2013)سKo and others-دراية لا ةآخريا -7-2-8
 ايلعراض البحث ةاللاتي  

    Effective Teaching, A Review of Research and Evidence.  

ملوضوعات األساسية يف العالقة الثنائية بني املعلمني واملتعلمني، من هدف البحث إىل الكشف عن ا   
خالل تعريف التعّلم الفّعال ومعرفة املعّلم بتدريبات التعّلم الفّعال، وحتسني املمارسات الصفّية، ومؤّشرات 

 الكفاية التعليمية يف املدارس.

التحليلي، من خالل تطبيق الدراسة على عينة من املعلمني والطلبة  اعتمد البحث املنهج االستقصائي   
وأوليائهم يف بريطانيا، واستخدام املالحظة واملقابلة يف مجع املعلومات عن السمات األساسية للممارسات 

 الصفّية الفّعالة، من حيث فاعلية التعليم وتنظيم الصف مبا يؤّدي إىل حتصيل أفضل لدى املتعلمني.

هرت نتائج الدراسة أّن التعليم / التعّلم الفّعال حيتاج إىل معرفة عناصر هذا التعليم بشكل أساسي، أظ   
وحيتاج أيضاً  إىل مهارات استخدام األسئلة الصفّية بشكل جّيد، مبا يفسح اجملال ملشاركة املتعلمني وحتّدي 

 ب.تفكريهم وتقويته. إضافة إىل الرضا عن حتّمل مسؤولية حتصيل الطال
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( بع اانا  ّّار مقرت  لل مية مهارا  صاغ اسي لة 2013دراية بريخ ةجنأل س -8-2-8
ّّو الدرايا  –ة رحها ة لقمم إ اد  ال لبةا لدى ال لبة املعلمني  ّ

 ةةياليي  دريبها يف  امعة اس ّ   –اةيالمية 

ابت الطلبة عليها، هدفت الدراسة إىل وضع تصّور لتنمية مهارات صوغ األسئلة وطرحها، وتلّقي إجا    
لدى الطلبة املعلمني يف جامعة األقصى. استخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب، حيث طّبق التصّور 

( طالبًا وطالبة من الطلبة املعلمني، ختّصص الدراسات 60املقرتح على عينة مؤلّفة من شعبة ضّمت )
 اإلسالمية.

ارات صوغ األسئلة وطرحها, وتلّقي إجاابت الطلبة توّصلت الدراسة إىل وجود فروق يف متوسطات مه   
يف كل اجملاالت، لصاحل التطبيق البعدي. كما وجدت فروق يف متوسطات مهارات صوغ األسئلة وطرحها 
وتلّقي إجاابت التالميذ، بني الطلبة املعلمني، الذكور واإلانث وملصلحة الذكور.  وأكدت الدراسة فاعلية 

 ية هذه املهارات.الربانمج املقرتح يف تنم

تبنّي من خالل عرض الدراسات السابقة أّّنا رّكزت على األسئلة الصفية الشفوية، سواء منها ما خّص     
(, ومنها ما أخذ 2001(, أم اللغة العربية )السنبل، 2008تدريس مادة معينة، كالتاريخ )القريين ، 
(. ومنها ما حبث يف دور األسئلة 2004، , ودراسة ويلن 2003أبسلوب طرح األسئلة )دراسة هوكسمري 

(. ومنها ما خّص املرحلة الثانية من التعليم األساسي 2013الصفية يف التعّلم الفعال )كو وآخرون، 
(، ومها دراستان قريبتان من الدراسة احلالية من حيث حتديد 2010الكندري ،  – 2006)صويلح، 

 املرحلة الدراسية.

( 2013لدراسات املنهج الوصفي التحليلي، )ابستثناء دراسة بريخ وجنم ، وقد اعتمدت معظم هذه ا   
اليت اعتمدت املنهج شبه التجرييب تصّور مقرتح عن األسئلة، واستخدام التطبيق القبلي والبعدي الختبار 

 النتائج وتفسريها.

ألسئلة الصفية، وتلتقي الدراسة احلالية مع هذه الدراسات من حيث رصد مهارات املعلم يف طرح ا    
ولكنها تضيف )تعامل املعلم مع إجاابت الطلبة على هذه األسئلة( وأيضًا مشلت معلمي مواد دراسية 

 خمتلفة. وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات يف إعداد بنود االستبانة )املقياس(, ويف تفسري النتائج.
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 حدةد البحثا -9

ى عينة من معلمي احللقة الثانية يف مدارس : طّبق البحث علاحلدةد امل انية ةالبكرية -1-9
التعليم األساسي مبدينة دمشق، والذين يدرسون مواد )اللغة العربية, واجلغرافيا، 

 والرايضيات, والعلوم( يف الصفني السادس والسابع.
جرى تطبيق اجلانب العملي من البحث يف الفصل الثاين من العام  احلدةد الزمانيةا -2-9

 . 2013/2014الدراسي 
 إ راءا  البحث العمليةا -10

 م ه  البحثا -1-10
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي، من أجل وصف ممارسة األسئلة الصفّية من قبل املعّلم بصورة     

جّيدة، وتعامله مع إجاابت التالميذ عن هذه األسئلة، وذلك من خالل استبانة على شكل مقياس جلمع 
ا املعّلم يف طرح األسئلة، ومن مّث حتليل نتائج هذه االستبانة وتفسريها املعلومات حول املهارات اليت ميارسه

 للوقوف على واقع ممارسة هذه املهارات جبوانبها اإلجيابية والسلبية.
 جملمو البحث ةوي لها -2-10

ا(، مشل جمتمع البحث معلمي املواد العلمية )الرايضيات والعلوم( واملواد األدبية )اللغة العربية واجلغرافي     
( أفراد، وجمموع معلمي املواد األدبية 210يف الصفني السادس والسابع، وكان جمموع معلمي املواد العلمية )

( فكان جمموع %25( فرداً، سحبت منهم عينة عشوائية منتظمة حبسب ترتيبهم األجبدي بنسبة )247)
 يت:( معّلماً ومعّلمة، توّزعوا حبسب املتغريات على النحو اآل117العينة )

 ( 1 دةل ر أل س 
  ازيو ةفراد العي ة حبسي ملغريا  البحث

 
 املتغريات

التخّصص  اجلنس
 التدريسي

 سنوات اخلربة التعليمية املؤهّل العلمي

إجازة  أديب علمي إانث ذكور
 جامعية

إجازة+دبلوم 
 تربوي

 10أقل من 
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

 63 54 72 45 66 51 48 69 العدد
 53ر85 46ر15 61ر5 38ر5 56ر4 43ر6 41 59 النسبة %
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 ةدةا  البحثا -3-10
اطلعت الباحثة على بعض املراجع اليت حتدّثت عن مهارات األسئلة الصفّية من حيث أهدافها     

وشروطها، كما اطلعت على بعض الدراسات اليت أجريت على ممارسة املعّلم ملهارات طرح األسئلة الصفّية 
( بنداً، جلمع 28وبعد ذلك أعّدت استبانة على شكل )مقياس( مؤّلف من ) يف مواقف درسية خمتلفة،

آراء املعلمني حول واقع ممارسة مهارات األسئلة الصفّية، وكيفية تعامل املعّلم مع إجاابت التالميذ عن 
 األسئلة. واتبعت يف إعداد االستبانة اخلطوات اآلتية:

( بندًا توّزعت على 31: حيث تضمّنت )ا اسةليةإوداد اتيلبانة / املقياس بّارهت -10-3-1  
( بنداً، والثاين: حمور تعامل املعّلم مع 18حمورين، األول: حمور مهارات طرح األسئلة الصفّية، تضّمن )

اندراً ( ولكّل  –أحياانً  –( بنداً، ولكل بند ثالثة خيارات لإلجابة )دائماً 13إجاابت التالميذ، وتضّمن )
 (.1، 2، 3على التتايل ) منها عدة درجات

مّت التحقق من صدق األداة، من حيث اللغة والوضوح اللألد ما صد  اسداةا  -10-3-2   
والشمولية، ومناسبة البنود اليت تنتمي إىل كّل حمور، وذلك من خالل تطبيق االستبانة بصورهتا األولية على 

تمدة يف البحث، فأعيدت صياغة عدد من البنود ( فردًا من خارج العينة املع25عينة من املعلمني ضّمن )
 اليت مل جيب عنها بعض أفراد العينة بسبب غموضها.

وبعد ذلك عرضت االستبانة على عدد من احملكمني من قسم املناهج وطرائق التدريس يف كلية الرتبية     
كيفية توجيه جبامعة دمشق، وأبدوا مالحظات حول تداخل مفاهيم بعض البنود، والسّيما من حيث  

السؤال وتقّبل إجاابت التالميذ، ومّت حذف ثالثة بنود وتعديل االستبانة مبوجب هذه املقرتحات، 
 ( بنداً يف احملورين.28فأصبحت تضّم )

 اللأّلد ما ةبا  اسداةا  -10-3-3  
عينة الصدق  مّت التأّكد من ثبات االستبانة / املقياس من خالل تطبيقها مرتني بفارق أسبوعني، على    

( فرداً من املعلمني خارج العينة املعتمدة، وحسب معامل ترابط )سبريمان( بني نتائج التطبيقني، 25ذاهتا )
(، وهبذه القيم أصبحت 0ر743(، مثّ حسب معامل االتساق الداخلي ) كرونباخ( فكان )80ر78فبلغ )

 االستبانة جاهزة للتطبيق.
 ( 2 دةل ر أل س 

 اسداة نلا   معامال  ةبا 
 قيمة ألفا كرونباخ قيمة معامل الرتابط عدد البنود

 0ر743 80ر78 28
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 نلا   البحث ة وسريهاا -11
بعد تفريغ نتائج االستبانة وترتيبها ضمن كل حمور من احملورين )كيفية طرح األسئلة، والتعامل مع إجاابت 

 على النحو اآليت:التالميذ( ومعاجلتها ابلقوانني اإلحصائية املناسبة، كانت النتائج 
اة ابة وا السؤال اسةلا "ما ةبرز املهارا  اليت يرى معلما احللقة الثانية ما  -1-11

 اللعليأل اسيايمما ةّّنأل ميارياّنا يف  ر  اسي لة الّوّية ؟" 
( بنداً، مّث جرى 16مّت تفريغ إجاابت أفراد العينة على بنود حمور )كيفية طرح األسئلة الصفّية( وعددها )   

رتيب هذه البنود ترتيبًا تنازليًا حبسب جمموع الدرجات لكل بند ونسبتها من جمموع درجات احملور كّله، ت
( درجة لبند ) إعطاء فرصة للتالميذ للتفكري 292( درجة. فرتاوحت الدرجات ما بني )4321وبلغت )

غة عربية فصيحة( الذي ( درجة لبند )طرح السؤال بل213يف كل سؤال( الذي جاء يف املرتبة األوىل، و )
 ( األخرية، كما يف اجلدول اآليت:16جاء يف املرتبة )

 (3 دةل ر أل س 
 الرت يي الل ازيل لب اد  ار س ليوية  ر  اسي لة الّوّية ( حبسي الدر ا  ةال سي

 الرت يي ال سبة% الدر ا  الب ةةةةاد الر أل
 1 6ر84 292 إعطاء التالميذ فرصة للتفكري  يف السؤال 1
 2ر5 6ر66 284 توجيه السؤال أوالً مثّ اختيار التلميذ اجمليب 2
 2ر5 6ر66 284 صياغة األسئلة  أبلفاظ واضحة 3
استخدام أسئلة تقيس النواحي املهارية عند  4

 التلميذ
 4 6ر6 282

 6 6ر42 274 توجيه األسئلة بلغة عربية فصيحة  5
 6 6ر42 274 توجيه أسئلة إىل التالميذ غري املنتبهني 6
 6 6ر42 274 طرح أسئلة تثري دافعية التالميذ للمشاركة 7
 8ر5 6ر30 269 طرح السؤال بصوت واضح ومسموع 8
 8ر5 6ر30 269 توجيه أسئلة تقيس النواحي الوجدانية  املرغوبة 9

 11 6ر26 267 توزيع األسئلة بعدالة بني تالميذ الصف 10
 11 6ر26 267 لةمراعاة الفروق الفردية يف األسئ 11
 11 6ر26 267 جتّنب األسئلة اليت تبدأ أبداةاالستفهام : هل 12
 13 6ر12 261 جتّنب تكرار السؤال بصورة دائمة 13
 14 6ر07 259 استخدام األسئلة املفتوحة للضرورة  14
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 15 5ر48 234 التنويع يف مستوايت األسئلة 15
 16 5 213 االبتعاد عن األسئلة اإلحيائية 16

 16 %100 4267 16 اجملموع
يالحظ من ترتيب البنود يف اجلدول السابق، أّن هذه البنود توّزعت على شكل جمموعات جاءت          

كّل منها يف مرتبة واحدة، مثال: جمموعة )توجيه األسئلة بلغة فصيحة، وتوجيه األسئلة لغري املنتبهني، 
ت يف املرتبة السادسة. وجمموعة )توزيع األسئلة بعدالة، ومراعاة وطرح أسئلة تثري دافعية التالميذ( اليت جاء

 الفروق الفردية، وجتّنب األسئلة اليت تبدأ بـ"هل"(   اليت جاءت يف املرتبة احلادية عشرة. 
أّما يف اإلجابة عن السؤال األول، فقد كانت املهارات األبرز يف ترتيب أفراد العينة على كيفية طرح     

تضّمن: )إعطاء فرصة للتالميذ للتفكري بعد السؤال، وطرح السؤال مث اختيار اجمليب، وصياغة األسئلة، ت
األسئلة أبلفاظ واضحة، واستخدام أسئلة تقيس النواحي املهارية عند التالميذ(. وهذه املهارات الثالث 

ة، بعد فهم السؤال والتفكري مجيعها مرتابطة فيما بينها إلاتحة الفرصة للتالميذ مجيعهم أن يشاركوا يف اإلجاب
يف اإلجابة. مع االهتمام ابألسئلة اليت تقيس جوانب مهارية تطبيقًا ملوضوعات نظرية، أي ربط النظري 

 ابلعملي.
اة ابة وا السؤال الثاينا ما ةبرز املهارا  اليت يرى معلما احللقة الثانية ما  -2-11

د  امللعّلمني وا اسي لة اللعليأل اسيايمما ةّّنأل ميارياّنا يف اللعامل مو إ ا
 الّوّية؟

( بنداً، مثّ 12مّت تفريغ إجاابت أفراد العينة على بنود حمور )كيفية طرح األسئلة الصفّية( وعددها )      
رتّبت هذه البنود ترتيباً تنازلياً حبسب جمموع الدرجات لكل بند ونسبتها من جمموع درجات احملور كّله اليت 

( درجة لبند )جتّنب أتنيب التلميذ على اإلجابة 345رتاوحت الدرجات ما بني )( درجة. ف3849بلغت )
( درجة لبند )استخدام األسئلة السابرة للوصول إىل اإلجابة 271اخلاطئة( الذي جاء يف املرتبة األوىل، و)

 ( األخرية، كما يف اجلدول اآليت:12الصحيحة( الذي جاء يف املرتبة )
 (4 دةل ر أل س

 ل ازيل لب اد  ار س اللعامل مو إ اد  اسي لة الّوّية (الرت يي ال
 ي الدر ا  ةال سيسحب

 الرت يي ال سبة% الدر ا  الب ةةةةةةاد الر أل
 1 8ر81 345 جتّنب أتنيب التلميذ على اإلجابة اخلاطئة 1
 2 8ر76 343امتداح التلميذ على اإلجابة الصحيحة بعبارات  2
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 لفظية
 3 8ر66 339 وية وهدوءتصحيح األخطاء  بر  3
إعادة صياغة السؤال يف حال عجز التالميذ عن  4

 اإلجابة
 4 8ر48 332

 5ر5 8ر325 326 استخدام اإلمياءات اجلسدية أثناء اإلجابة 5
 5ر5 8ر325 326 جتّنب التعليق السليب على اإلجاابت اخلاطئة 6
 7 8ر25 323 تشجيع التلميذ اجمليب على إكمال اإلجابة الناقصة 7
 9ر5 8ر17 320 الرتكيز على اإلجاابت الفردية 8
 9ر5 8ر17 320 االستماع ألي إجابة برحابة صدر 9
 9ر5 8ر17 320 التذكري ابإلجابة الصحيحة إذا عجز عنها التالميذ 10
 9ر5 8ر17 320 جتّنب مقاطعة التلميذ أثناء اإلجابة 11
ابة استخدام األسئلة السابرة للوصول إىل اإلج 12

 الصحيحة
 12 6ر92 271

 12 %100 3916 12 اجملموع
يالحظ من ترتيب البنود يف اجلدول السابق، أّن بعض هذه البنود توّزعت على شكل جمموعات     

جاءت كّل منها يف مرتبة واحدة، كما يف جمموعة )استخدام املعّلم إمياءات جسدية يف أثناء اإلجابة، 
(. وجمموعة )الرتكيز على 5,5إلجاابت اخلاطئة( اليت جاءت يف املرتبة )وجتّنب التعليق السليب على ا

اإلجاابت الفردية، االستماع إىل اإلجاابت برحابة صدر، ذكر اإلجابة الصحيحة إذا عجز عنها التلميذ، 
 (.9,5وجتّنب مقاطعة التلميذ أثناء اإلجابة( اليت جاءت يف املرتبة ) 

الثاين، فقد كانت املهارات األبرز يف ترتيب أفراد العينة للتعامل مع إجاابت أّما يف اإلجابة عن السؤال     
التالميذ، تتمّثل يف: ) جتّنب أتنيب التلميذ على اإلجابة اخلاطئة، امتداح التلميذ على اإلجابة الصحيحة 
 بعبارات لفظية، وتصحيح األخطاء بروية هدوء، وإعادة صياغة السؤال يف حال عجز التالميذ عن

 اإلجابة(.
وهذه املهارات مجيعها مطلوبة يف أساليب التعزيز اإلجيايب، حبيث يشعر التلميذ اجمليب أبنّه موضع     

 اهتمام من املعّلم، ويلقى التشجيع الذي يتناسب مع إجابته، وحيفزه على التفاعل املستمّر .
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 ا  آراء اخلبار الورتية اسةىلا ت  ا د فرة  دالة إحّا ّيا  بني ملايط در  -3-11
ّّو  ةفراد العي ةا يف ايلسداا مهارا   ر  اسي لة الّوّيةا  بعا  مللغرّي ساللس

 اللدريسمم( 
بعد حساب الدرجات اخلام حملور )كيفية طرح األسئلة الصفّية( حبسب متغرّي التخّصص التدريسي،    

درجات أفراد التخّصص وحساب متوسط الدرجات لكل متغرّي ، لوحظ أّن هناك فرقاً بسيطاً بني متوسط 
( درجة، ومتوّسط درجات أفراد التخّصص األديب 36,944العلمي )الرايضيات والعلوم( الذي بلغ )

 (. 5( درجة، كما يف اجلدول رقم )34,58)اللغة العربية واجلغرافيا( البالغ )
ة )ت( احملسوبة ولكن هذا الفرق يف املتوسط مل يظهر يف اختبار )ت( لداللة الفروق، حيث بلغت قيم   
(. 115( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2( وهي أصغر من قيمة )ت( النظرية )1ر13)

وهذا يعين عدم وجود أي أتثري للتخّصص التدريس يف آراء املعلمني حول املهارات املطلوبة يف طرح األسئلة 
 الصفّية.

 ( 5 دةل ر أل س 
ّّو نلا   اخلبار دتلة الورة  بني آراء ةفر  اد العي ة يف ليوّية  ر  اسي لة الّوّية  بعا  مللغرّي ساللس

 اللدريسمم (
ّّو اتحنراف  امللايط احلسايب الدر ا  العدد اللس

 املعياري
در ة   يمةس (

 احلرية
 الدتلة

  4ر33 36ر994 1884 51 علمي
 1ر13

 
115 

 غري دالة
 2ر58 34ر58 2282 66 أديب

يجة، أبّن معظم املعلمني من اختصاصات خمتلفة ، يدركون أمهية األسئلة الصفية، وميكن تفسري هذه النت   
وضرورة امتالك املهارات الالزمة يف كيفية طرحها وتوجيهها. وقد يكون بعضهم اكتسبها من الدراسة يف 

اليت الرتبوية( –دبلوم التأهيل الرتبوي، وبعضهم تعّرف إليها من خالل الدورات التدريبية )التخصصية 
 اتبعوها يف أثناء ممارستهم املهنة، ولذلك مل يظهر فرق واضح بني اجلانبني حول كيفّية طرح األسئلة الصفّية.

اخلبار الورتية الثانيةا ت  ا د فرة  دالة إحّا ّيا  بني ملايط در ا  آراء  -4-11
 ةفراد العي ةا يف ليوية  ر  اسي لة الّوّيةا  بعا  مللغرّيس املؤّهل العلممم(  

بعد حساب الدرجات اخلام حملور )كيفية طرح األسئلة الصفّية( حبسب متغرّي املؤّهل العلمي، وحساب    
متوسط الدرجات لكل متغرّي، لوحظ أّن هناك فرقاً واضحاً بني متوسط درجات أفراد املؤهل العلمي )إجازة 
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اد املؤهل العلمي )إجازة ( درجة، ومتوّسط درجات أفر 36,7جامعية+دبلوم أتهيل تربوي( الذي بلغ )
 (.6( درجة،كما يف اجلدول رقم )33جامعية فقط( البالغ )

وقد ظهر هذا الفارق يف املتوسط يف اختبار )ت( لداللة الفروق، حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة    
(. 115( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2(, وهي أكرب من قيمة )ت( النظرية )3,7)

فرضية العدم، وأّن هناك فروقًا دالة إحصائيًّا بني متوسط درجات آراء أفراد العينة، يف كيفية  وبذلك ترفض
 طرح األسئلة الصفّية تبعاً ملتغرّي)املؤّهل العلمي( . 

 (6 دةل ر أل س
 العلممم( نلا   اخلبار دتلة الورة  بني آراء ةفراد العي ة حال ليوية  ر  اسي لة الّوّية بعا  مللغرّي س املؤّهل

اتحنراف  امللايط احلسايب الدر ا  العدد املؤّهل العلممم
 املعياري

 الدتلة در ة احلرية  يمةس (

  3ر11 37ر7 2714 72 إجازة+د.ت.ت
 3ر7

 
115 

 
 2ر41 33 1484 45 إجازة  جامعية دالة

ملهارات املطلوبة يف طرح وتفّسر هذه النتيجة أبن للمؤّهل الرتبوي أتثريًا واضحًا يف إكساب املعلمني ا 
األسئلة الصفّية، حيث كان الفرق ملصلحة محلة دبلوم التأهيل الرتبوي، وذلك ألّن محلة دبلوم التأهيل 
الرتبوي، كانوا قد درسوا  أشكال األسئلة  الصفّية، وتدرّبوا على ممارسة مهارات توظيفها من خالل 

 فوف الدراسية.تطبيقات الرتبية العملية على أرض الواقع يف الص

اخلبار الورتّية الثالثةا ت  ا د فرة  دالة إحّا ّيا  بني ملايط در ا  آراء  -5-11
ةفراد العي ةا يف ليوية اللعامل مو إ اد  اللالميذ وا اسي لة الّوّيةا  بعا  

ّّو اللدريسمم (    مللغرّي س اللس
ميذ عن األسئلة الصفّية( حبسب بعد حساب الدرجات اخلام حملور )كيفية التعامل مع إجاابت التال   

متغرّي التخّصص التدريسي، وحساب متوسط الدرجات لكل متغرّي، لوحظ أّن متوسط درجات أفراد 
( درجة، وهو قريب جدًا من متوّسط درجات أفراد 34,65التخّصص العلمي )الرايضيات والعلوم( بلغ )

 (.7( درجة، كما يف اجلدول رقم )34,045التخّصص األديب )اللغة العربية واجلغرافيا( البالغ )
ونظرًا لعدم وجود فرق واضح بني املتوسطني، فقد كانت قيمة )ت( احملسوبة لداللة الفروق تساوي 

(. 115( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2(, وهي أصغر من قيمة )ت( النظرية )0,49)
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دريسي يف آراء املعلمني حول كيفية التعامل مع وهذا يعين قبول فرضية العدم، أبن ال أتثري للتخّصص الت
 إجاابت التالميذ عن األسئلة الصفّية.

 (7 دةل ر أل س
نلا   اخلبار دتلة الورة  بني آراء ةفراد العي ة حال ليوية اللعامل مو إ اد  اللالميذ وا اسي لة 

ّّو اللدريسمم(  الّوّية  بعا  مللغرّي ساللس
ّّو  اتحنراف  لايط احلسايبامل الدر ا  العدد اللس

 املعياري
در ة   يمةس (

 احلرية
 الدتلة

  4ر29 34ر65 1767 51 علمي
 0ر49

 
115 

 غري دالة
 2ر91 34ر045 2247 66 أديب

وميكن تفسري هذه النتيجة، بعدم وجود فرق بني أفراد العينة حول التعامل مع إجاابت التالميذ،         
 من اختصاصات خمتلفة، يدركون أمهية األسئلة الصفية، وضرورة امتالك أبّن معظم املعلمني/املدرسني

املهارات الالزمة يف كيفية طرحها وتوجيهها. وقد يكون بعضهم اكتسب هذه املهارات من الدراسة النظرية 
ا والتدريب العملي يف معهد إعداد املعلمني أو يف قسم )معّلم الصّف( بكليات الرتبية، وبعضهم تعّرف إليه

الرتبوية( اليت اتبعوها يف أثناء ممارستهم املهنة ) التدريب –من خالل الدورات التدريبية )التخصصية 
 املستمّر(. 

اخلبار الورتّية الرابعةا ت  ا د فرة  دالة إحّا يّا  بني ملايط در ا  آراء  -6-11
 العلممم(   ةفراد العي ةا يف ليوية اللعامل مو إ اد  اللالميذا  بعا  مللغرّي ساملؤّهل

بعد حساب الدرجات اخلام حملور )كيفية التعامل مع إجاابت التالميذ( حبسب متغرّي املؤّهل العلمي،    
وحساب متوسط الدرجات لكل متغرّي، لوحظ أّن هناك فرقًا بني متوسط األفراد الذين حيملون إجازة 

فراد الذين حيملون فقط إجازة ( درجة، ومتوّسط األ35ر7جامعية مع دبلوم أتهيل تربوي( حيث بلغ )
 (. 8( درجة، كما يف اجلدول رقم )31,38جامعية، والبالغ )

وظهر هذا الفرق يف املتوسط واضحًا يف اختبار )ت( لداللة الفروق، حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة    
هذا (. و 115( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )2( وهي أكرب من قيمة )ت( النظرية )3.18)

يعين نفي فرضية العدم، وإثبات أن هناك أتثرياً كبرياً للمّؤهل الرتبوي يف إكساب املعلمني املهارات املطلوبة 
 يف طرح األسئلة الصفّية، حيث كان الفرق لصاحل محلة دبلوم التأهيل الرتبوي.
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 ( 8 دةل ر أل س 

للعامل مو إ اد  اللالميذ وا اسي لة نلا   اخلبار دتلة الورة  بني آراء ةفراد العي ة حال ليوية ا
 الّوّية ا  بعا  مللغرّي س املؤّهل العلممم(

امللايط  الدر ا  العدد املؤّهل العلممم
 احلسايب

اتحنراف 
 املعياري

در ة   يمةس (
 احلرية

 الدتلة

إجازة 
 +د.ت.ت

  2ر73 35ر7 2570 72
 3ر18

 
115 

 دالة

 3ر16 31ر38 1412 45 إجازة جامعية
وتفّسر هذه النتيجة ملصلحة محلة دبلوم التأهيل الرتبوي، ألّّنم مارسوا تلك املهارات يف أثناء تدريبهم    

العملي وهم يدرسون يف كليات الرتبية، قبل ممارستهم املهنة أو يف أثنائها، حيث درسوا  كيفية طرح األسئلة 
كون للمؤّهل الرتبوي أُتثري واضح يف إكساب الصفّية، وتدرّبوا على ممارسة مهارات توظيفها. ولذلك فقد ي

املعلمني املهارات املطلوبة يف طرح األسئلة الصفّية، ولذلك كان الفرق واضحًا ولصاحل محلة دبلوم التأهيل 
 الرتبوي. 

 اتيل لا ا  العامةا -12
اابت التالميذ( بعد حتليل النتائج حملوري االستبانة )كيفية طرح األسئلة الصفّية، وكيفية التعامل مع إج  

 وتفسريها استناداً إىل أسئلة البحث وفرضياته، توّصل البحث إىل االستنتاجات اآلتية: 
أّكد أفراد العينة جمتمعني، أّن أبرز املهارات اليت يستخدموّنا يف طرح األسئلة الصفّية،  -1-12

ترّكزت على: )إعطاء فرصة للتالميذ للتفكري بعد السؤال، وطرح السؤال مث اختيار 
اجمليب, وصياغة األسئلة أبلفاظ واضحة، واستخدام أسئلة تقيس النواحي املهارية 

 عند التالميذ(.
أّكد أفراد العينة جمتمعني، أّن أبرز املهارات اليت يستخدموّنا يف التعامل مع إجاابت  -2-12

التالميذ، ترّكزت على: )جتّنب أتنيب التلميذ على اإلجابة اخلاطئة، امتداح التلميذ 
جابة الصحيحة بعبارات لفظية، وتصحيح األخطاء بروية وهدوء، وإعادة على اإل

 صياغة السؤال يف حال عجز التالميذ عن اإلجابة(.
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مل تظهر فروق بني متوسطات درجات آراء أفراد العينة تبعًا ملتغري التخّصص  -3-12
التدريسي)علمي وأديب(، يف حموري )كيفية طرح األسئلة الصفية وكيفية التعامل مع 

جاابت التالميذ(. أي مل يكن للتخّصص التدريسي أتثري يف اختالف آراء أفراد إ
 العينة، حيث كانت قيمة )ت( احملسوبة أصغر من قيمة )ت( النظرية.

ظهرت فروق واضحة بني متوسطات درجات آراء أفراد العينة تبعاً ملتغرّي املؤّهل العلمي  -4-12
حموري ) كيفية طرح األسئلة، وكيفّية ) إجازة جامعية، وإجازة مع دبلوم تربوي(، يف 

التعامل مع إجاابت التالميذ( حيث كانت قيمة )ت( احملسوبة أكرب من قيمة )ت( 
النظرية. وكان الفرق لصاحل محلة دبلوم التأهيل الرتبوي، حيث كان للتأهيل الرتبوي 

 أتثري واضح يف الفرق بني أفراد العينة.
 اللاصيا  ةاملقرتحا ا -13
إىل االستنتاجات  العامة، توّصل البحث إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات لتزويد الطلبة  استناداً     

 املعّلمني مبهارات استخدام األسئلة الصفّية، وحتسني مهارات املعلمني يف توظيف األسئلة الصفّية:/
 

 اللاصيا ا  -1-13
ية تطوير برامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية، بزايدة الساعات النظر  -1-1-13

لطرائق التدريس العامة واخلاصة، وكذلك لساعات الرتبية العملية اخلاصة 
 ابلتدريبات املدرسية امللحقة هبا، وتفعيل اإلشراف عليها.

زايدة الدورات )التخصصّية والرتبوية( اليت تقيمها وزارة الرتبية، لتدريب  -2-1-13
لتعامل املعلمني واملدرسني يف أثناء اخلدمة على طرح األسئلة الصفية، وا

مع إجاابت التالميذ مبا حيّقق التفاعل الصفي وحتقيق نتاجات حتصيلية 
 جّيدة .

االستمرار يف خطة وزارة الرتبية إلعادة أتهيل املعلمني واملدرسني من خالل  -3-1-13
إيفادهم إىل كليات الرتبية للحصول على شهادة دبلوم التأهيل الرتبوي، 

 ن توظيف األسئلة الصفية.وإكساهبم كفاايت تربوية )نظرية وعملية( ع
 : املقرتحا   -2-13

عقد ندوات دورية بني املعّلمني واملدرسني واملوجهني الرتبويني  -1-2-13
واالختصاصيني، ملناقشة مهارات األسئلة الصفية، وأشكاهلا وكيفّية 
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توظيفها، من خالل استخدامها والتعامل مع إجاابت التالميذ والطلبة 
 عن هذه األسئلة. 

 واملدرسني املتميزين بتنفيذ دروس توضيحّية عن تكليف بعض املعلمني -2-2-13
توظيف األسئلة الصفية، ومناقشتها حبضور املوجهني واملعلمني واملدرسني 

 املعنيني، وتعميم نتائجها على املدارس.
االهتمام إبجراء البحوث العلمية امليدانية، عن التفاعل بني املعّلم واملتعّلم،  -3-2-13

 ودور األسئلة الصفية فيه.
ء حبوث جتريبّية أو شبه جتريبّية، عن طرائق التعليم الفّعال، من خالل إجرا -4-2-13

 توظيف األسئلة الصفّية.
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 را و امل
 املرا و العربيةا

ةا و   بيق معلممم الرتبية اةيالمية ملهارا  اسي لة (  2009آل حيدان، رجا بن عوضة )  -
 بية ، جامعة أم القرى مبكة املكرمة .رسالة ماجستري، كلية الرت  الّويّة مبدارس ةهبا الثانايةا

 ّاّر مقرت  لل مية مهارا  صاغ اسي لة ة رحهاا (  2013بريخ، أشرف؛ جنم، منال )  -
ّّو الدرايا  اةيالمية –ة لّقمم إ اد  ال لبةا لدى ال لبة املعلمني  ةةياليي –ّ

، 10انية (، اجملّلد ، جملة جامعة النجاح لألحباث ) العلوم اإلنس دريسها يف  امعة اس ّ 
 .10العدد

 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.2، ط مهارا  اللدريس(  2003محيدة، إمام وآخرون )  -
، دار الشروق للنشر  2، طال  رية يف اللدريس ة رمجلها ومليا  (  2007دروزة، أفنان نظري )  -

 والتوزيع، عّمان.
 افة العربية للطباعة، القاهرة .، دار الثق2، طمهارا  اللدريس(  2003راين، فكري )  -
رؤية يف تنفيذ الدرس ،سلسلة أصول التدريس، عامل –مهارا  اللدريس( 2001زيتون،حسن ) -

 الكتب، القاهرة .
مدى ايلسداا معلما  اللغة العربية ةيلايب السرب ةاللا   (  2001السنبل، شيخة سعد )  -

، رسالة ماجستري غري  ناية مبحاف ة ا رجةة اء إلقاء اسي لة الّوية الكوهية يف املرحلة الثا
 منشورة، كلية الرتبية جبامعة أم القرى، مّكة املكّرمة.

ّّو معلأل ص  يف تاء (  2006الصقران، خلف )  -  قامي ةداء ال البا  / املعّلما ا ّ
، ال واا  اللعليمية الالزمة لللدريس ةب اء برانم   درييب مقرت  ة ياس فاوليله يف  امعة مؤ ة

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية جبامعة دمشق.
مدى إ قان معلممم اللغة العربية ملهارا  اسي لة الّويّة يف احللقة (  2006صويلح، هناء )  -

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية اسخرية ما اللعليأل اسيايمم يف اغمهارية اليم ية
 جبامعة صنعاء.

 ، دار املسرية، عّمان. اللدريس الوعّال(  2009)  الطنطاوي ، عّفت -
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اسي لة الّوية الكا و ايلسدامها لدى معلممم ( 2010العبيدات، هاين؛ العرود، منصور )  -
الدرايا  ات لماوية ةليوية  ا يهها ةاللّرّف إب اد  ال لبةا يف مديرية  ربية لااء دير 

 (. 2، العدد )10ية، اجملّلد ، جمّلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانوال
، رسالة فعالية معلأل اللغة العربية ملهارة شر  الدرس ة ر  اسي لة(  2004علي، موسى ) -

 ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح، انبلس .
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام هللا .املهارا  الدرايية ةالعملية(  2001فخرو، ليلى )  -
 قامي صعاد  اسي لة الّويّة لدى معلممم اللاريخ يف الّ  (  2008القريين، سعيد ) -

 ، رسالة ماجستري، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ٌعمان .احلادي وكر مب  قة البا  ة
 ، دار الفكر الفّعال، عّمان.مهارا  اللدريس(  2006قطامي، انيقة )  -
ارا   ر  اسي لة الّويّة يف مدى ةارية معلممم اللغة العربية مله(  2010الكندري، حممد )  -

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة احللقة الثانية ما اللعليأل اسيايمم
 ُعمان .

 قامي مهارا  اسي لة الّويّة الكوهية لدى معلما  العلاا الكروية يف (  2000املاّل، ّنى )  -
 الرايض .  االّ  اسةل الثاناي للب ا ا للية الرتبية للب ا

، العني، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات مهارا  اللدريس الوعال(  2002اهلويدي، زيد )  -
 العربية املتحدة.
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