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 مهارة صياغة االسئلة

 مقدمة:

تعد التربية العممية الجانب الرئيسي في االعداد الميني لمطالب المدرس ، حيث يكتسب أثنائيا 
التدريسية الرئيسة وتعد من أىم المقررات التدريسية في فترة اعداد ما قبل  واإلجراءاتالميارات 

الخدمة فيي الجانب التطبيقي لممقررات النظرية التي تناوليا الطمبة لمفترة التي قضاىا في 
الجامعة حيث اشبييا كالجندي الي يقضي فترة تأىيل في المراكز المخصصة لو ليدخل في 

 ع معترك الحياة . ساحة القتال وجو لوجو م
لذلك تشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن فشل نسبة غير قميمة من الطمبة في دراستيم وفي 
مواجية المواقف والمشكالت التي يتعرضون ليا في حياتيم بسبب أسموبيم المعرفّي الخاطئ، 

ة عمى التذكر وليس بسبب ضعف كفاءاتيم. كذلك الطرائق التقميدية في التربية والتعميم القائم
والحفظ، من خالل حشو عقول الطمبة وتمقينيم المعارف بطرائق تقميدية قديمة، وفقدان كثير من 
ستراتيجية الخطوات المحددة. أضف  الطمبة التفكير المنظم المتحرر من االفتراضات الجامدة، وا 

ب تقميدية في الى ان فشل عدد من المحاوالت الساعية لرفع مستوى التعميم بسبب اتباع أسالي
التغير والتعديل وضعف االنتباه إلى األساليب المعرفية التي يستخدميا المتعممون في تعمميم 
وعدم تدريب الطمبة المدرسين في كميات التربية والتربية األساسية عمى استخدام برامج تنمية 

 التفكير.
مام الطمبة بالموضوعات وتعد األسئمة أحد مكونات الكتاب المدرسي التي تسعى إلى زيادة اىت

التي يدرسونيا ، وتعتبر ركًنا أساسًيا من أركان التدريس الناجح ومن الكفايات التي يجب أن 
يتقنيا الطالب التدريسي في اثتاء اعداده لمينة التعميم ، وتستخدم في عدة مواقع من الدرس ، في 

 ى :بدايتو أو أثنائو أو عند نيايتو وتيدف األسئمة إلى التعرف عم
 المعمومات التي يمتمكيا الطمبة ( الخبرات السابقة ) .-1
 تفيد في التأكد من فيميم لممادة العممية .-2
 معرفة نواحي الضعف لدييم وعالجيا .-3
 تنمية حب االستطالع عندىم .-4
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 (109،ص1979إثارة أنماط التفكير المختمفة في أذىانيم ( المقاني ،-5
 وتصنف األسئمة إلى نوعين :

يتمثل النوع األول في األسئمة مغمقة النياية التي تتطمب من المتعمم إجابة واحدة محددة ، -
 ويطمق عمييا أحياًنا األسئمة المحددة .

ويتمثل النوع الثاني في األسئمة مفتوحة النياية ، والتي تساعد عمى تنمية التفكير والحصول عمى 
ويطمق عمييا أحياًنا األسئمة السابرة أو المتعددة إجابات متعددة من المتعمم حول موضوع معين ، 

 االجابة .
وفي ضوء ما سبق تكمن أىمية األسئمة التي تعد ركًنا ميًما في العممية التعميمية ، مما يدفعنا 

إلى االىتمام بيا والتركيز عمييا والتفكير في صياغتيا ؛ لننحى بطمبتنا بعيًدا عن الميارات الدنيا 
ذكر ، والتحميق بيم إلى آفاق الميارات العميا من التفكير كالتحميل والتركيب من التفكير كالت

 والتقويم .
وتعتبر األسئمة من أىم الوسائل اإلدراكية المعرفية التي تعمل عمى تنشيط المعمومات في ذىن 

 ( 224-223،ص2000المتعمم ، واسترجاعيا واإلفادة منيا بطريقة فعالة( دروزة ،
( األسئمة بأنيا:" عبارات تبدأ بأدوات استفيام ، وتتطمب إجابة 68،ص1988 ( ويعرف المفتي

معينة كرد فعل عمييا ، أو ىي عبارات تبدأ بفعل أمر مثل : اذكر ، أو اشرح ، أو أعد صياغة 
، أو قارن ، أو انقد ، أو أصدر حكًما ، وما إلى ذلك ، وتستمزم إجابة متسقة مع ما جاء من 

 أمر معين " .
األسئمة بكافة أنواعيا في العممية التعميمية ؛ لتحقيق أىداف وأغراض عديدة ومختمفة ،  توظف

فيي قد تكون تشخيصية تأتي قبل البدء في عممية التعمم بيدف الكشف عن الخبرات السابقة عند 
 التالميذ ومدى إلمام المتعمم بالموضوع المراد تدريسو ، وتحديد مواطن القوة والضعف لديو ، وقد

تكون تكوينية أو مرحمية تأتي أثناء العممية التعميمية التعممية فتقدم لكل من المعمم والمتعمم 
التغذية الراجعة ، وتفيد في تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذىا في المراحل التالية من العممية 

تعرف عمى مدى التعميمية ، وقد تكون ختامية تقويمية تأتي في نياية العممية التعميمية بيدف ال
 تحقق األىداف .

وقد تحدث العديد من التربويين عن أىداف األسئمة بصفة عامة سواء كانت شفيية أم تحريرية 
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 مكتوبة أىدافيا فيما يمي، 
 الوقوف عمى معمومات التالميذ السابقة . 1 -
يقاظ انتباىيم . 2 -  تنشيط عقول التالميذ وا 
 درس .الوقوف عمى مدى تتبع التالميذ لم 3 -
 تثبيت المعمومات التي درست . 4 -
 القضاء عمى الزىو والغرور عند بعض التالميذ  5 -
 

 : تصنف األسئمة بأشكاليا المتنوعة إلى نوعين رئيسين ىما 
 المقالية األسئمة-1
 الموضوعية األسئمة-2
 

 المقالية  أواًل:األسئمة
أسئمة كتابية يطمب فييا من التالميذ  ( أن األسئمة المقالية1996ويذكر المقاني والجمل ": ) 

تنظيم إجاباتيم باستخدام لغتيم الخاصة ، وىذا النوع من األسئمة يظير قدرة التمميذ عمى التعبير 
والربط بين األفكار والعرض المنطقي لمموضوع الذي يتضمنو السؤال ، وىي سيمة في إعدادىا ، 

 اد الدراسية المختمفة " .وما زالت ليا السيادة في تقويم الكثير من المو 
ن أىم ما يميز األسئمة المقالية حرية االستجابة التي توفرىا لممتعمم ، والسؤال المقالي يساعد  وا 
عمى قياس أىداف معقدة معينة ، تتضمن القدرة عمى االبتكار والتنظيم ، والربط بين األفكار 

 : 1989 123،)  والتعبير عنيا ، باستخدام ألفاظ المتعمم . )سمارة وآخرون
 

 ثانًيا : األسئمة الموضوعية
(األسئمة الموضوعية" : بأنيا تمك األسئمة التي يمكن تقدير 153،ص1987( يعرف أبوعالم 

درجاتيا تقديًرا موضوعيا ، ونعني بذلك أن ىناك اتفاًقا في األحكام إذا ما تم تصحيح السؤال 
الجميع إلى نفس الدرجات دون  الموضوعي من قبل مجموعة من المصححين ، حيث يتوصل

 مجال لتدخل األحكام الذاتية " .
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ويتضح مما سبق أن األسئمة الموضوعية تتطمب من المتعمم استدعاء كممة محددة أو أكثر 
بيدف تكوين جمال صحيحة ، أو تقديم تعريفات لمصطمحات ومفاىيم ومبادئ من خالل الربط 

بديل المناسب من بين مجموعة من البدائل ،وال يختمف بين أفكار محددة ، أو اتخاذ قرار بشأن ال
 المصححون في تقدير درجاتيا .

 ينقسم ىذا النوع من األسئمة إلى عدة أنواع ىي : 
أسئمة الصواب والخطأ ، واإلكمال ، والمزاوجة ) المطابقة ( ، واالختيار من متعدد ويشمل ) 

والتصويب واالستبدال ) ، والمسائل ،وأسئمة التجميع والترتيب ( ، واالقتران ويشمل ( التعميل 
 المعادالت ، والرسومات .

ويتضح في ضوء األدب التربوي الذي تناول األسئمة بأنواعيا المختمفة وأغراضيا المتعددة أن 
األسئمة الموضوعية تناسب قدرات طمبة المرحمة األساسية الدنيا ؛ ألنيا ال تتطمب قدرات إنشائية 

حيث أن ميارات الطمبة في ىذا المجال في بدايات امتالكيا ،وأن األسئمة وكتابية عالية ، 
الموضوعية غالًبا ما تتطمب ميارات عقمية دنيا لإلجابة عنيا كالتذكر والفيم ،ونادًرا ما تشجع 

صدار األحكام .  وتعزز ميارات التفكير العميا كاإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكالت وا 
يمل األسئمة المقالية في ىذه المرحمة ، بل ال بد من التوازن في توظيف كل وىذا ال يعني أن ن

من األسئمة المقالية والموضوعية بما يتناسب و الخصائص النمائية ألطفال ىذه المرحمة ، بحيث 
يتم السير في خطين متوازيين من أجل تدريب األطفال وتنمية قدراتيم العقمية ) الدنيا والعميا ( ، 

م بالميارات الحياتية ؛ ليتمكن الطفل من مواجية التحديات الراىنة والمستقبمية والتكيف وتزويدى
معيا ، ويمتمك القدرة عمى حل المشكالت الحياتية التي يتعرض ليا بموضوعية وذىن متفتح ، 

 ويساىم في بناء وتطوير المجتمع الذي ينتمي إليو ؛ ليحقق السعادة والرفاىية لو ولآلخرين .
أن ىناك مخرجات لمتعمم ال يمكن قياسيا باألسئمة الموضوعية فقط أو باألسئمة المقالية فقط كما 

، فعمى سبيل المثال ال يجوز استخدام أسئمة الصواب والخطأ في الوقت الذي نريد فيو أن نقيس 
رة ، قدرة المتعمم عمى تنظيم أفكاره ، فنجد أن السؤال المقالي أكثر مالئمة لقياس مثل ىذه القد

ذا كنا نريد أن نقيس قدرة المتعمم عمى التذكر واستدعاء المعمومات كتذكر األسماء أو األماكن  وا 
أو التواريخ أو األحداث أو التعريفات ، نجد أن السؤال الموضوعي أكثر مالئمة من السؤال 

 المقالي .


