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 مهارة طرح األسئلة يف القاعات الدراسية

 2017يناير  1نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

تختلف نمطية طرح األسئلة في القاعات الدراسية، وفكرتها، 
وأهميتها، والمستوى الدراسي ففي المرحلة االبتدائية تختلف 

 ها في المرحلةالثانوية عن نوعية وكيفية طرح األسئلة عن المرحلة
الجامعية، ولكن تبقى حيثيات طرح األسئلة ومهاراتها ذات أهمية 
لجميع المراحل الدراسية، ليس ذلك فحسب وإنما يجب على 
المعلمين تشجيع الطلبة على طرح األسئلة أكثر من مجرد اللجوء إلى 

 اإلجابات المجردة، واألفكار الجاهزة.

ومن ناحية أخرى فإنه باإلضافة إلى تعليم الطالب فن طرح األسئلة 
فإننا نود أن يكون المعلمين أيضًا مبدعين في طرح األسئلة، فإن 
األسئلة التي تستخدم أثناء التدريس تؤثر بشكل مباشر في 
تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، فقد وجد ارتباط تام بين 

ي إجابات الطالب على أسئلة المعلم مستويات التفكير التي ظهر ف
وبين أنواع األسئلة التي يوجهها المعلم. وكذلك وجود تأثير قوي 
ألسئلة المعلم على األساليب األخرى لدى التالميذ. فإذا كان 
المعلمون يركزون في أسئلتهم على تذكر الحقائق فمن غير 

يتسم  المتوقع أن يفكر الطالب تفكيرًا إبداعيًا. فالسؤال الجيد
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بالوضوح بمعنى أنه ال يترك مجاالً للشك في هدفه، كما أن السؤال 
الجيد يستثير التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وتساعد األسئلة 

 الجيدة على تحقيق األهداف التي حددها المعلم لتالميذه.

واألسئلة الجيدة تعد أسلوبًا فعاالً لتنمية االتجاهات المرغوبة 
ومد الطالب بطرق جديدة للتعامل مع المادة وتكوين الميول 

 الدراسية وجعل التقويم ذا هدف وقيمة.

ويجد علماء التربية أنه يمكن للمعلم أن يتعلم أربعة نوعيات من 
 مهارات فن طرح األسئلة، وهي كالتالي:

 .العامة مهارة طرح األسئلة •
 مهارة استخدام األسئلة السابرة. •
 األعلى. مهارة استخدام أسئلة التفكير •
 مهارة استخدام التفكير المتمايز. •

 لنحاول أن نسلط األضواء على هذه المهارات بصورة مبسطة.

 

وتعني القدرة على طرح عدد من  :العامة أوالً: مهارات طرح األسئلة
األسئلة الواضحة والمحددة، والتي يستطيع الطالب أن يجيب 
عليها بمجرد أن يقوم بحفظ الكتاب، فهذه النوعية من األسئلة ال 
تحتاج من الطالب سوى مهارة التذكر والتجميع لإلجابة، وهي من 
 نوع: من قائل هذا النص ؟ إلى أي مدرسة من المدارس األدبية
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ينتمي ؟ أذكر وحدة قياس .. ؟ تحدث عن الموقعة التاريخية .. ؟ وما 
 إلى ذلك.

في العديد من عية من األسئلة ضرورية نوعًا ما وإن كانت هذه النو
المناسبات والحاالت الدراسية، إال أنه من المهم أن يتملك المعلم 
المهارات الثالثة الباقية أيضًا حتى تكتمل لديه المنهجية في 

 ح األسئلة.طر

 

والسؤال السابر هو من تلك  ثانيًا: مهارة استخدام األسئلة السابرة:
النوعية تسبر أعماق خبرات الطالب وفهمه وتفكيره، وتساعد على 
تشخيص الفجوات في مستوى التفكير، بهدف تحديد متطلبات 
الطلبة وتزويدهم بما يلزم من خبرات ومواد حتى يستقيم نموهم 

ان بياجيه أول من استخدم مفهوم السؤال وتطورهم. وقد ك
السابر، وقد جاء اهتمامه بهذا السؤال للكشف عن المرحلة 
اإلنمائية التطويرية للطفل، وقد ساعدته هذه األسئلة السابرة في 
تحديد خصائص المرحلة الذهنية وخصائص تفكير األطفال من 

 الوالدة وحتى سن الخامسة أو السادسة عشر.

دم السؤال السابر عندما تكون إجابة الطالب أو يستخما وعادة 
عبارته من النوع السطحي أو الغامض الذي يفتقر إلى التخصيص أو 

 الدقة أو التبرير، ومن أنواع أسئلة السبر ما يلي:
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السبر االستيضاحي مثل؛ ماذا تعني بقولك كذا ؟ هل  •
 تستطيع أن توضح ما قاله زميلك ؟

ب التي جعلتك تقول كذا ؟ اقرأ السبر الناقد مثل؛ ما األسبا •
الفقرة الموجودة في صفحة ... ثم بين وجهة نظرك. لو كنت 

 مكان المؤلف بماذا تستبدل العبارة التي لم تعجبك ؟
السبر التركيزي؛ عندما تكون اإلجابة جيدة ويريد المعلم  •

إبرازها وتفصيلها بشكل دقيق ومحدد، مثل؛ ماذا يمكن أن 
 ؟ هل يمكن أن تعطي إجابة أخرى؟ تضيف حول هذا الموضوع

السبر التحويلي، وذلك إلشراك تلميذ آخر في المناقشة، مثل؛  •
ك ؟ لماذا ؟ من يدعم وجهة ـهل توافق على ما قاله زميل

 نظرك ؟ من يؤيد ما قاله فالن ؟ لماذا ؟
السبر التذكيري، يستخدم المعلم بعض اإلرشادات الهادية  •

ابة الصحيحة مثل؛ أال تذكر المساعدة للتلميذ التوصل لإلج
ما ذكرناه في درس كذا ؟ وذلك بهدف ربط الموضوع بالتعلم 

 السابق أو بموضوع.

 

يمكن القول إن أسئلة  ثالثًا: مهارة استخدام أسئلة التفكير العليا:
عمليات التفكير العليا ال تتطلب من الطالب تعريف المفهوم أو 
القانون، وإنما اكتشافه، كما تشجعه على استخدام األفكار أكثر 
من تذكرها، لذلك يمكننا القول إن أسئلة عمليات التفكير العليا 
تعد من المهارات الهامة في التعليم الصفي ألنها تسهم إلى حد 
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كبير في تطوير قدرات الطالب العقلية ذلك ألنه ال يمكن اإلجابة 
عن هذا النمط من األسئلة بمجرد استخدام الذاكرة أو من خالل 

 الوصف الحسي لألشياء، وإنما تحتاج إلى بحث وتفكير.

ألن اإلجابة  (لماذا ؟)وعادة ما تبدأ هذه النوعية من األسئلة بكلمة 
فًا واستنتاجًا وتعميمًا، وبإمكان عليها تتطلب تحليالً وتصني

أسئلة التفكير هذه أن تستخدم ست وظائف عقلية مهمة، وهي 
 كالتالي:

 التقويم، مثال؛ ما رأيك في هذا الشيء أو العمل ؟ •
االستقراء والقياس، مثال؛ من خالل األمثلة استخلص  •

 القاعدة.
 تطبيق المفاهيم والمبادئ، مثل؛ أذكر مثاالً للفعل الالزم. •
 لمقارنة، مثال؛ قارن بين كذا وكذا ...؟ا •
 حل المشكالت، مثال؛ لماذا يقال كذا..؟ •
 الربط بين األسباب والنتائج، مثل؛ علل.  •

ولكن ليس من الضروري أن يستخدم المعلم جميع أصناف أسئلة 
التفكير العليا في كل موقف صفي، بل يختار منها ما يسمح به 

 ذلك الموقف التربوي التعليمي.

 

بمعنى أن تكون  بعًا: مهارة استخدام أسئلة التفكير المتمايز:را
نوعية األسئلة المطروحة من تلك النوعيات التي تتيح للطالب 
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فرصة للمقارنة بين أمرين أو عدة أمور وأن يميز بينها ليختار أيهما 
أفضل أو أنسب وذلك بناء على المعطيات التي بين يديه، أي أن 

يقوم بعمل نوع من الترابط بين  يفاضل بين أمرين أو أن
المعلومات أو ما شابه ذلك، كل ذلك وفق منهجية تفكير وبحث 
علميين، مثال؛ قارن بين النباتات التي تعيش في البيئة المالحة 
بالنباتات التي تستطيع أن تعيش في البيئة الصحراوية، مع 
توضيح التحورات الموجودة في كل نوع لتتالءم والحياة في تلك 
البيئات ؟ أيهما أفضل من الناحية الفنية أسلوب ليوناردو دافنشي 
أو مايكل أنجلو، مع مراعاة العصور التي عاشا فيها ؟ ماذا تتوقع أن 

 يكون من خصائص أدب التحرر في ظل األحداث الجارية ؟

 

عموًما، إن الغرض من دراسة أنماط األسئلة المختلفة واستخدامها 
تطوير مهاراته في استخدامها مما هو مساعدة المعلم على 

يساعده على إثارة المناقشات الممتعة والتفكير المنتج عند 
الطالب، إذ عندما يقرر المعلم نوع التفكير الذي يريده من طالبه فما 
عليه إال أن يوجه عملية التفكير عندهم باالتجاه المرغوب فيه، 

وذلك مما ا المهارة المناسبة في استخدام األسئلة. مستخدمً
 يساعد في عمليات التعليم كمرحلة أولى والتعلم كمرحلة ثانية.

 وإن كان الموضوع كبير ولم ينتهي إال إننا نكتفي بهذا القدر منه.

 

 


