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  ملخص
ى وضع تصور   ة إل دف الدراس رح ته اراتمقت ة مه ئلة صوغ لتنمي ى  األس ا وتلق وطرحه

اليب تدريسها   الدراسات اإلسالمية  لدى الطلبة المعلمين تخصص  إجابات الطلبة  ة    وأس في جامع
ذا التصور   .شبه التجريبيالمنهج واستخدمت  ،، ومعرفة مدى فاعليتهاألقصى ى  حيث طبق ه  عل

ات   عبة طالب وطالب ن ش ة م ة مكون ات التخصص  عين الميةاإلدراس ها س اليب تدريس غ  وأس بل
ى وجو   وطالبة طالبًا) ٦٠( عددها ارات صوغ      ، وتوصلت الدراسة إل روق في متوسطات مه د ف

ة المالحظة   والدرجة اوتلقي إجابات الطلبة في آل المجاالت  األسئلة وطرحها لصالح  لكلية لبطاق
ارات         روق في متوسطات مه دي، وتوجد ف ق البع ا   التطبي ئلة وطرحه ات    صوغ األس وتلقي إجاب

ة       ة لبطاق ة الكلي االت والدرج ل المج ي آ ات ف الب والطالب ين الط الب ب الح   الط ة لص المالحظ
ة فى آل المجاالت     ، وال الطالب ة  يوجد فروق بين المستوى الثالث والرابع للطلب  .والدرجة الكلي

ة المجموعة   وجود فروق ذات داللةالدراسة إلى  آدتوأ دريبها     إحصائيا بين طلب د ت ة بع التجريبي
  .يدلل هذا أن البرنامج ذو فاعلية في تنمية هذه المهارات، وبالتصور المقترح

 
Abstract 

Conception proposal to develop the skills of formulation of 
questions, and receive answers of Pupils among students teachers of 
Islamic studies specialty and its teaching methods in the Al-Aqsa 
University. This study aims to put a proposal to develop the skill of 



  "......صوغ األسئلة  تصور مقترح لتنمية مهارات"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

asking questions of students-teachers of Islamic studies specialty and its 
teaching methods in the Al-Assay University, and find out the extent of 
its effectiveness. The quasi-experimental method was used in this study 
to test the program. This study found existence of differences in averages 
of drafting questions skills, formulation of questions, and receiving 
answers from students in all fields and the overall degree in the 
observation card for favor of post-Implementation. However, there is no 
difference between the third and fourth level of the students in all fields 
and overall degree. Furthermore, this study explained that there are 
significant statistically differences between the students in the 
experimental group after the proposed training program, thus indicating 
that the program is effective in the development of these skills. 

  
  مقدمة

وأوجب عليه أداء العبادات , األرضعمارة وأنعم عليه ب, نسان وزينه بزينة العقلخلق اهللا اإل
ه   ه من ا          ،التي تقرب ى صالح المجتمعات ورقيه وم عل ه في األرض تق الرقي   ،آي تكون خالفت وب

ى اإلنسان     ،ىتعال قد تحققت بما يرضي اهللا عمارةوالتقدم والعلم واألخالق تكون ال لذلك وجب عل
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  . نقل العلم الشرعي للطلبة، وخاصة معلم التربية اإلسالمية فيوالمعلم هو األساس 

نا، وإ     و درس في مدارس ي ت ة    التربية اإلسالمية تعد من أهم المباحث الت م التربي ن إعداد معل
   :ن هذا األمر يتطلب إعداده من ناحيتينفي غاية األهمية حيث إ يدًا أمٌراإلسالمية إعدادًا ج

ة اإلسالمية     :من الناحية األآاديمية ىاألول  اأم  ،والتي نعني بها مجال التخصص في التربي
ة ةالثاني ا المختلف ة بمجاالته ي التربي ل ف ذه المجاالت م ،تتمث م ه ويموأه اس والتق ال القي ذا  .ج وه

يم الصفي أ   أآان وطرحها سواء ،المجال يختص باألسئلة ة أو      مفي التعل ويم النهائي ة التق في عملي
م   ة، وإن المعل يالختامي تعلم         ف يم وال ة التعل هيل عملي ئلة لتس تخدم األس ه يس رحه لدرس اء ش أثن

ا مستويات ا  عوطرحها األسئلة  صوغويراعي عند  ة   لطالب،  وامل متعددة منه ة العمري والمرحل
روق         سه لهم، باإلضافة إلى التدرج من ال  اة الف ى المرآب ومراع ى الصعب، ومن البسيط إل ل إل

  .ةبالفردية بين الطل

ة واحدة  نوعت طرق التدريس وال يستطيع المعولقد ت ان  إذا ،لم االعتماد على طريق يسعى   آ
ة    إلى تحقيق األه ة من خالل طريق تواه العلمي،      تضمن مرا  داف التعليمي تعلم ومس ة الم اة طبيع ع
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ى اال     ويحتاج المعلم دريس إل ة الت وم بعملي ات التربو   لكي يق ى النظري ة المتنوع  طالع عل م  ي ة وتعل
  .)٣٠ص ،١٩٩٦عفانة،( طرائق التدريس

دوره في إآساب     و ام ب يعد المعلم الرآيزة األساسية في العملية التعليمية، ولكي يتسنى له القي
م       طلبته المعارف و دريس، ومن أه المهارات والسلوآيات، البد أن يمتلك مقومات أساسية في الت

  . أثناء التدريس وطرحها صوغ األسئلةتلك المقومات مهارة 

ى الطالب   ل  , والمعلم في التربية الحديثة ال يقتصر دوره على نقل المعلومات من الكتاب إل ب
ن   ل (إن التربية الحديثة قد تخلت عن المعلم الملق ة     ) طويالس ة التعليمي ه العملي ذي تتمحور حول , ال

م ي دًا عن المعل اغموتبنت تصورًا جدي ة تن ع التطورات العلمي ة ،م رة  ،والتقني ع الطف ويتواآب م
 المحرك والمساعد والميسر فهو: المعلوماتية الهائلة، فهو يتسم في التربية الحديثة بمهمات متعددة

ان ي الشخصية اإلنس ذي يبن و ال تعلم، وه ود الطالب لل ذي يق و ال ا، وه ية السوية بمختلف جوانبه
ى           ول عل ة للحص رورية الالزم رات الض بهم الخب ذي يكس و ال هم، وه ياء بأنفس اف األش الآتش

  ).١٨ص  ،٢٠١٠برآات، (المعرفة والتوصل إليها 

دًا؛ فهي             ات تعقي ر العملي ا من أآث م، والشك في أنه ام المعل م مه فعملية التدريس تعد من أه
ات تتضمن  الث عملي يرئيسث ويم: (ة ه ذ، والتق يط، والتنفي ل  )التخط از آ ة إنج ف عملي ، وتتوق

ال        دريس الفع ا الت ية، يتحقق به ارات تدريس . عملية منها على شخصية المعلم، وما يمتلكه من مه
وم            ذي يق م ال دى المعل ة ل ارات معين وافر مه ي ضرورة ت والشك أن فهم التدريس بهذا الشكل يعن

ة   بالتدريس، وأن ا فاعلي ئلة الصفية الشفهية     : (من أهم هذه المهارات وأآثره ارة طرح األس ؛ )مه
  ).٤ص، ٢٠٠٥الفهيد، ( لما لها من تأثير في تعلم الطالب وإثارة تفكيرهم، وفاعليتهم

دافها       ه أن يعرف أه ين، ال يكفي لكي يستطيع المعلم االستفادة من األسئلة في تدريسه للمتعلم
ى   وتصنيفاتها فحسب بل ال ئلة عل بد أن ينمي لديه مهارة طرح األسئلة، وهي ليست فقط توجيه أس

ارة صوغ السؤال      ل مه المستويات المعرفية المختلفة ولكنها تتكون من مهارات فرعية أخرى مث
ات          أن إجاب رف بش ارة التص ؤال ومه ه الس ارة توجي ة، ومه ة المختلف تويات المعرفي ًا للمس وفق

   .المتعلمين أيضًا

ل هو عماد     وطرحه  السؤال   صوغ فن إن  ية؛ ب ة التدريس ة التعليمي ا، روح العملي ئلة   ه فاألس
ا يطرح      ةبمعلم أثناء التدريس قد تأخذ الطلالتي يطرحها ال ق فيم ر العمي إلى عالم رحب من التفكي

داع         ر واإلب ين الطالب والتفكي ًا يحول ب د تكون حاجزًا منيع يهم، وق ًا   . عل وال أحد يتصور تدريس
ين      فعاًال لمد ا ب -٧٠( ة من الوقت ال يتضمن أسئلة إذ قيل بأن المعلم يطرح في الحصة الواحدة م

ه   ،سؤاًال في اليوم) ٣٤٨(وبعضهم يطرح  ،سؤاًال) ٩٠ ويتراوح معدل ما يطرحه المعلم في حيات
ون ين ملي ا ب ية م ون ونصفالو ،التدريس ون ملي ؤال الملي إن  ،س ام ف ذه األرق رة فاحصة له وبنظ

ة ألساستخدام ا ا   ةالصفي  ئلة الدقيقة يمكن أن يحسن البيئ ه،       وم ة تعلمي ه من أحداث تعليمي دور في ي
وي      التعليم الصفي  فى ل المتعلمويحو ى إنسان حي ق سلبي إل تم، سوي،     من متل ، نشط، فاعل، من
  ). ١٢٣ص، ٢٠١٠بو شقير، حلس وأ( متكامل
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اظ طال        دى احتف اس م ى قي ئلته إل الل أس ن خ عى م اجح ال يس المعلم الن ات،  ف ه بالمعلوم ب
وتذآرها ومن ثم تطبيقها فقط، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أسمى من مجرد االسترجاع بل استعمال  
تعلم          تعمالها في مواقف تحقق للم م اس يراتها، ث ة وتفس المعرفة ونقدها، مع معرفة أبعادها المختلف

  ).٥ص، ٢٠١١الحارثي، (تعلمًا فعاًال 

ة  ك العملي ة هي تل ة الناجح ر  والتربي ف يفك ان آي م اإلنس ي تعل ى الت ار ، ال أن تمل ه أفك علي
ر       ،اآلخرين ر تفكي ي تثي ئلة الت ومن هذا المنطلق بات واجبًا على المعلم أن يستخدم نوعًا من األس

الطالب وتكشف عن فهمهم الحقيقي للموقف التربوي، بمعني أن يعطي للطالب الفرصة المناسبة  
ى  السؤال الموجه إليه عنل إجابته لتوضيح ما تم تعلمه وتفسيره من خال ، وبالتالي يكون قادرًا عل

  ).١٨٤ ص ،٢٠٠٤قطامي، (إنشاء أو إنتاج إجابة منطقية وبناء تعميمات صحيحة 

دري اء الت ي أثن م ف تخدمها المعل ي يس ئلة الت ة األس وع إن نوعي ى ن ة إل ير بصورة عام س تش
و تح  و ي يرج داف الت الي ا    األه ف، وبالت ل موق ي آ ا ف ىتعلقيقه ئلة ت  رف إل ة األس اعد نوعي س

درس  ل تخطيطه لل ك مث م، وذل ي أداء المعل واحي الضعف ف د من ن ة العدي ى معرف ويين عل الترب
دريس واألنشطة      صوغو ليمان،  ( األهداف، واألسئلة، وما يستخدمه من طرق الت  ص ،١٩٨٤س
٥.(  

ارات صوغ    إن افتقار المعلم لهذه القدرا ة بمه ات المتعلق ا يشكل   األس  ت والكفاي ئلة وتوجيهه
  ).٢٤٤ ص ،١٩٩٦، زيتون(التعلمية  –عقبة خطيرة تظهر في العديد من المواقف التعليمية 

ين وإعطاء  د التلق ة اإلسالمية تعتم دريس التربي ي ت ة ف دريس المتبع ق الت خاصة وأن طرائ
الى   بحانه وتع بهم اهللا  س ي وه ولهم الت تعمال عق ة اس د الطلب دم تعوي اهزة وع ار ج اإياأفك وان  ،ه

راد     النمطية في األساليب التدريسية تعيق إظهار القدرات اإلبداعية عند الطلبة وتمنع من إعداد أف
دريس  ،يمتازون بالفكر  ،قادرين على اإلنتاج المتنوع والجديد والسبب في ذلك هو الضعف في الت

ارة صوغ ا      ل مه ليم مث ر الس ا  فيجب استثارة أذهان الطلبة وتعليمهم طرائق التفكي ئلة وطرحه  ألس
  .)٤-ص٣، ٢٠٠٦، الجبوري(

زاج       رح حسب م وائية تط ة عش ة ليست عملي ة التعليمي اء العملي ي أثن ة ف ئلة التعليمي فاألس
وتتناسب في  المعلم، بل يجب أن تكون عملية مدروسة مخططًا لها، منبثقة من األهداف التعليمية،

  ).٢٢٣ ص ،٢٠٠٧دروزة، ( ليمفي أثناء عملية التع نلمبذولياعددها مع الوقت، والجهد 

ي  ذلك ينبغ م أن ل ى المعل ا،   يعل ئلة وتوجيهيه ى وضع األس درب عل دًا مقصودًا للت ذل جه ب
ره، لكي يصبح           ى تغيي درة عل رد بسلوآه، والق ة الف فالتدريس ذاته عملية تعلم، إنه يتضمن معرف

ز انتب  تعلم بترآي ة ال دأ عملي ن أن تب ان ضروريًا، ويمك ة إذا آ ر فاعلي ي أآث ئلة الت اهك نحو األس
  ).١٤١ ص ،٢٠٠٢الحيلة، ( توجهها

ا،  األسئلة صوغفي ضوء ما سبق يرى الباحثان أن مهارة  م    وطرحه ى المعل  ،ال تقتصر عل
ة تواصلية     ،لمعلمتوجيه سؤال ل بل الطالب له الحق في ة تفاعلي على اعتبار أن عملية التعليم عملي

التمكن العلمي     ،أسئلة الطلبة بصدر رحب لقىوعلى المعلم أن يت ،م والمتعلمبين المعل ع ب وأن يتمت
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تعداً  الذ ة عن   ي يؤهله ليكون مس ه   لإلجاب ئلة طالب ا   ،أس روق وأن يراعي أن ال  ،وال يستهزئ به  ف
ة    بينهم ة المختلف واد التعليمي م يستطع    ،في استيعاب ما يتلقونه من شرح المدرس لهم في الم وان ل

ة ال   فيجب سؤال الطالب  المدرس أن يجيب عن أزق بطريق أن تكون لديه المهارة للخروج من الم
  . تشعر الطالب بأن المعلم يجهل معرفة اإلجابة

وغ    وتنا ارة ص ات مه ن الدراس د م ت العدي ئلة ول ا، األس ة  وطرحه ا دراس وح  منه و مل  أب
سئلة أ درجة آانت التي أظهرت أن درجة استخدام أسئلة التفكير المعرفي متوسطة بينما) ١٩٩٩(
ئلة ال  ا ايز لتفكير المتالقي وأس ام   تم ويم، وإصدار األحك دي    . ضعيفة  ، والتق ا أآدت دراسة الكن  آم
رح ا ) ٢٠٠٦( ارة ط ي مه ين ف ة  أن أداء المعلم فهية الرئيس ئلة الصفية الش ئلة،  صوغ(ألس األس

ة العربي    ي اللغ ئلة معلم م أس طًا، وأن معظ ا متوس ات الطالب عنه ي إجاب ا، وتلق ي وتوجيهيه ة ف
  . )، بينما يقل استخدامهم للمستويات المعرفية العليا)التذآر، والفهم(ويات المعرفية الدنيا المست

ات ة برآ دفت دراس ا ه ئلة،  ) ٢٠١٠( آم رح األس ارة ط م بمه ة المعل ة فعالي ى معرف إل
تقبالها وآيفي ة واس ات الطلب ع إجاب ل م ا ة التعام رت أن المعلم ،عنه ة  وأظه م فعالي اًال له ين إجم

  .مرتفعة

ئلة الصفية شيوعًا    ) ٢٠١٠(ما تؤآد نتائج دراسة عبيدات والعرود آ أن أآثر مستويات األس
ي ين  : ه ويم، وأن المعلم ب والتق يوعا الترآي ا ش تيعاب، وأقله م واالس ذآر، والفه ظ، والت الحف

   .ارات توجيه األسئلة بدرجة مقبولةيمتلكون بعض مه

ة    لت دراس ذلك توص دان آلآ توى تطب) ٢٠٠٨( حي المية    أن مس ة اإلس ي التربي ق معلم ي
  .ةاألسئلة الصفية ومهارة توجيه األسئلة الصفية بدرجة تمكن متوسط صوغلمهارة 

والمتأمل لمدخالت العملية التعليمية يدرك أن على المعلم مسؤوليات تربوية، جمة في ضوء 
ارات  التحديات التكنولوجية والتطورات المعرفية العلمية المتسارعة، والتي تستدعي اال هتمام بمه

الجيدة من مناهج دراسية، وإمكانات مالية، يظل وعي    ى المتعلم، فمهما توافرت الموادالتفكير لد
تنير،          وي مس ًا ذا فكر ترب ه أن يكون معلم ة تتطلب من المعلم بمسؤولياته في ضوء التربية الحديث

ا      ه المه ة، مع ضرورة امتالآ ا   وآفايات تعليمية عالية، وقدرات مهنية راقي ية، ومنه رات التدريس
ر   وطرحها األسئلة صوغمهارة  ى التفكي م    .التي تحث عل دريب      ولعل المعل اء في ت ه أعب ع علي يق

ولعل المعلم يقع عليه أعباء في تدريب طلبته  .طرح األسئلة على مهارات التفكير طلبته من خالل
    .من خالل طرح األسئلة على مهارات التفكير

ي شرفها    إن مهنة التدريس لموادو درها   ،التربية اإلسالمية عل و ق ة تفاعل     ،وعل تبقي رهين
 أنطريقة يمكن  دواستخدام السؤال أثناء التدريس ال يع ،طالبهالمعلم ورغبته التأثير المناسب في 

دريس    , أو يكفي عنها غيرها ،تستخدم في وقت دون آخر ة الت ة لعملي  فال نتصور   ،بل هي مالزم
  .ب عنهادرسا بال توجيه أسئلة يجا
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ارات ص      م مه ب المعل رورة أن يكتس ن الض ئل وغإن م ا ،ةاألس ات   ،وطرحه ي إجاب وتلق
ر  ،الطلبة داع  ،ومن خالل هذه المهارة يأخذ بيد المتعلم إلي عالم رحب من التفكي  ،والتفاعل  ،واإلب

   .)١٧ص: ٢٠٠٥، الفهيد( وتحقيق أهداف المقرر

ذا األسلوب  ل ه در مث ة اإلسالمية تق ذيوالتربي ارة  ال ر وإث ارة الفك ات وإن ي االلتف دعو إل ي
  ).١٦٦ص ،٢٠٠٦، العقيل( المنشود باقتناع آامل ونفس راضيةالنشاط فيه ليصل إلي الحق 

ام    أن الباحثيإال  دا عدم االهتم ن من خالل عملهما في اإلشراف التربوي للطلبة المعلمين وج
ولم  الشفهية، وتصنيفات األسئلة، األسئلة الصفية صوغ ويقع المعلمون في أخطاء ،طرح السؤالب

ة في     يمتلكوا  ئلة المتمثل ئلة و  صوغ مهارة طرح األس ا األس ات   طرحه م إرشادات    وتلقي اإلجاب ث
  .  عامة عند طرحها

زم تزويده بالكثير تربية العملية تستلالمعلم وتدريبه أثناء فترة ال/الطالب إعدادعملية  إنلذلك 
ات رئيس  من ث تض  فهي ، ات تعقيداأآثر العمليمن  ة التدريسيعمل نأل ؛من المهارات ، ةالث عملي

ي يط ه ارات       التخط ن المه ر م تالك آثي م ام ب المعل ن الطال ب م ذا يتطل ويم وه ذ والتق ، والتنفي
ي ة التدريسي ال     الت دريس الفع ا الت ة بالنسبة للطالب        يتحقق به ارات أهمي ذه المه ر ه ، وان من أآث
  .ه في النقاش، حيث يقضى المعلم الناجح أآثر وقتخل الفصلالتى تتعلق باألسئلة دا المعلم تلك

ل حت بعض الدراسات ضوولقد أ دان  آلودراسة   ،)١٩٩٧( مرسى  دراسة  مث  )٢٠٠٨( جي
ود  دىوج ين عالم قصور ل يلم ه  صوغ ف ئلةوتوجي ان القصور األس زو الباحث ى، ويع ا  إل تمم  ي

 معظم  ينتهي فى الغالب    ةنظريرات يعدو محاض تقديمه للطلبة بكليات التربية بهذا الخصوص ال
   .)٢٠ ص ،١٩٩٧ ،مرسى( أثرها بمجرد امتحان الطالب فيها

ارات         رة لمه ة الكبي ات لألهمي ن الدراس د م ه العدي ارت إلي ا أش را لم وغونظ ئلة ا ص ألس
ة وتحف ،وتنمية التفكير ،تحصيل الطلبةعلى زيادة  وطرحها ديه    ،يز الطلب ة ل ارة الدافعي جاء   ،موإث
ين شعبة الدراسات اإلسالمية       إجراء هذه الدراسة التى فيالتفكير  ة المعلم دريب الطلب  يستهدف ت

ة      صوغعلى مهارات  وأساليب تدريسها ات الطلب ا وتلقي إجاب ئلة و طرحه ك من خالل     األس وذل
   .البرنامج المقترح

  
  ة الدراسةلأسئ
 طلبةلدى ال الطلبة وتلقي إجاباتصوغ األسئلة وطرحها مهارات تنمية لما التصور المقترح  .١

  في جامعة األقصى ؟ وأساليب تدريسها الدراسات اإلسالميةالمعلمين تخصص 

فاعلية التصور المقترح لتنمية مهارة طرح األسئلة لدى الطلبة المعلمين تخصص  ما .٢
    في جامعة األقصى ؟ وأساليب تدريسها الدراسات اإلسالمية 
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  فروض الدراسة

ائ  .١ ة إحص روق ذات دالل د ف توى توج د مس راد  ) =٠٫٠٥α(ية عن ات أف طي درج ين متوس ب
ق البعدي     ئلة      المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبي ارات صوغ األس في مه

ة   و دى الطلب ات ل ى اإلجاب ا وتلق المية   /طرحه ات اإلس ين تخصص الدراس اليب المعلم وأس
 .؟في جامعة األقصى تدريسها

ة إحصائية  .٢ روق ذات دالل د ف د مستوج راد ) =٠٫٠٥α(توى عن ات أف ين متوسطات درج ب
ا   المجموعة التجريبية في مهارات  ة   صوغ األسئلة وطرحه ات الطلب ة   وتلقي إجاب دى الطلب / ل

ر  تعزى  في جامعة األقصى  وأساليب تدريسهاتخصص الدراسات اإلسالمية المعلمين   لمتغي
  في االختبار البعدي؟) طالباتطالب و(الجنس 

ة إ  .٣ روق ذات دالل د ف ائية توج توى حص د مس ط) =٠٫٠٥α(عن ين متوس راد ي ب ات أف درج
ي   ة ف ة التجريبي ارة المجموع ا  مه ئلة وطرحه دى صوغ األس ين تخصص  ل ة المعلم الطلب

الثالث  (تعزى للمستوى الدراسي  في جامعة األقصى  وأساليب تدريسها الدراسات اإلسالمية
  .البعدي التطبيقفي  )والرابع

  
  أهداف الدراسة

  إلىالحالية ة الدراستهدف 

اليب   سالميةاإلدراسات الشعبة  األقصىالمعلمين بجامعة /لتدريب الطلبة اقتراح تصور .١ وأس
ها ى   تدريس ع عل ث والراب توى الثال ارات صوغالمس ئلة مه ا األس ات  وطرحه ي إجاب وتلق

  .الدراسيداخل الفصل  ةبالطل

امج  .٢ ة البرن ة فعالي رح دراس يالمقت ره علتن ف ارات وأث ذه المه ة ه ةى مي ين الطلب ي  المعلم ف
  . التربية العملية

  . برنامج التربية العملية في، لعله يستفيد منها المشرفون بطاقة مالحظةتصميم  .٣
  

  أهمية الدراسة
ارات    أهمية هذه الدراسةترتبط  .١ ا    بأهمية موضوعها وهو مه ئلة وطرحه وتلقى   صوغ األس

 .وما له من مردود على أداء الطلبة  إجابات الطلبة

 .يد التصور المقترح الطلبة المعلمين و آذلك المحاضرين بالجامعة في عملهمقد يف .٢
  

  دراسةحدود ال

  اقتصرت هذه الدراسة على
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اليب تدريسها   سالمية اإلدراسات  الالطلبة المعلمين تخصص   ة األقصى للفصل    ب وأس جامع
اني ي الث ي  الدراس ام الدراس داد ،٢٠١٢-٢٠١١للع ة وإع ارة ط بطاق اس مه ة لقي رح مالحظ

ئلة ةاألس درة الطلب ين /، وق االمعلم ئلة وطرحه إن صوغ األس ذا ف ة، ل ات الطلب ، والتصرف بإجاب
   .لمستويات المضمنة في هذه البطاقةتعميم النتائج يقتصر على ا

  
  طلحات الدراسةصم

ئلة ارات األس وم: مه ه أداء يق م ب الل المعل ن خ دف    م ق به تفهامية تتعل ارات اس رح عب ط
 .يتبناه الباحثان آتعريف إجرائي ماوهذا  تغير سلوك الطالب خاللهالمحتوى الذي يريد 

ئلة   سلوك يقوم به المعلم ينوع من خالله في أدوات  : مهارة صوغ األسئلة حيث  صوغ األس
اه               ا يتبن ذا م ة وه ى أرقي مستويات المعرف ة إل ر الطلب ذآر وصوال بتفكي ئلة الت يتدرج فيه من أس

  .الباحثان آتعريف إجرائي

ارة   ع             :طرح األسئلة  مه ة يشتمل جمي تيعاب الطلب د من اس م ليتأآ ه المعل وم ب هي سلوك يق
  .يتبناه الباحثان آتعريف إجرائي ماوهذا  بأقصى سرعةالمستويات التعليمية 

ة ي اإلجاب ارة تلق وم :مه لوك يق ه س م ب ى المعل ل ف ا  يتمث ب وتقويمه ة الطال تماع إلجاب االس
  .يتبناه الباحثان آتعريف إجرائي وهذا الذي سوف وصوال للجواب الصحيح

ة الدراس المية اتطلب ها اإلس اليب تدريس م ال :وأس ة  ه ة التربي ي آلي دون ف ة المقي طلب
اليب تدريسها   الدراسات اإلسالمية   واختصاص ع من الجنسين       وأس  في المستويين الثالث والراب

  .٢٠١١/٢٠١٢للفصل الدراسي الثاني 
  

  اإلطار النظري
ي  تملك تفادة ا ت م لماس ي  عل ئلة ف ن األس ي   م ين، ال يكتف ه للمتعلم ة تدريس داف بمعرف  األه

ى   ديه مهارة طرح األسئلةوتصنيفاتها فحسب بل البد أن ينمي ل ئلة عل ، وهي ليست فقط توجيه أس
، فرعية أخرى مثل مهارة صوغ السؤال  المستويات المعرفية المختلفة ولكنها تتكون من مهارات 

  .التصرف بشأن إجابات المتعلمين أيضًاومهارة توجيه السؤال ومهارة 

ه،   إذ أن السؤال يقدم للمعلم التغذية الراجعة فيدرك المستوى الحقيقي للطالب، وآيف يبدأ مع
ي تربطه   دة الت ة الجدي ى المعرف ه إل ق ب ة، وآيف ينطل ة المتقدم تويات العلمي ى المس ه إل ذ ب ويأخ

  .)١ص ،٢٠١٠ ،العرودالعبيدات و( بالمعلومة التي يعرفها الطالب

دى المتلقي  "عرف السؤال عمومًا بأنه ف أو هو مجموعة من    " عبارة يقصد بها إثارة إجابة ل
ون             ا ويعمل ى الشخص، أو مجموعة أشخاص بحيث يفهمون المقصود به ي توجه إل الكلمات الت

  ).٢٤٧ ص ،٢٠٠٤، محمود( .بفكرهم فيها، ويستجيبون لها بشكل مًا
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ؤال و رح الس ن ط ارة ف ة   مجموع" :مه م بدق ا المعل وم به ي يق ية الت ن األداءات التدريس ة م
ق بكل من          ات الموقف التدريسي وتتعل ى التكيف مع معطي إعداد السؤال،   : وسرعة، وبقدرة عل

ار الطالب المجيب،معالجة            ه السؤال، اختي ة، توجي ى اإلجاب االنتظار عقب السؤال، االستماع إل
د األ    ى تولي ا   إجابات الطالب، تشجيع الطالب عل ئلة وتوجيهه قير،   حلس وأ (س و ش  ص ،٢٠١٠ب

١٢٤-١٢٣.(  

ا   األسئلةولصوغ  ه        وطرحها أهمية آبرى؛ ألنه ة، فمن خالل ة التعليمي ًا في العملي ًا مهم رآن
ة   يقف المعلم على واقع الطالب المعرفي في المجال الذي يدرسه، ويكتشف مدى امتالآهم للمعرف

دأ      العلمية، إذ إن السؤال يقدم للمعلم التغذي ب، وآيف يب ة الراجعة، فيدرك المستوى الحقيقي للطال
معه، ويأخذ به إلى المستويات العلمية المتقدمة، وآيف ينطلق به إلى المعرفة الجديدة التي تربطه  

  .)٣٤ ص ،٢٠١٠عبيدات والعرود، ( بالمعلومة التي يعرفها الطالب

ا إ زهم  آم ر الطالب، وحف ارة تفكي ى إث دخل إل ي الم ئلة ه ة   ن األس ي المعرف ل ف ى التأم عل
ى     درتهم عل دمهم، وق واالستفادة منها في معالجة المواقف التي تعترضهم وتشكل مشكالت أمام تق

  ).٥ ص ،٢٠١١الحارثي، ( إدراك العالقات والوصول إلى الحلول

ذآر  ان"وي د هايم ة "رونال داف التالي ق األه ن أن تحق ئلة يمك ى " :أن األس ذ عل ل التلمي تحم
ذ في الموقف التدريسي، تشويق           المشارآة في  اه التالمي تحكم في انتب ذ  التفاعل الصفي، ال  التلمي
درس،  دراسة المعرفة السابقة لدو، هوجذب انتباه أوجه القصور في    و ى التالميذ عن موضوع ال
ذ، ة، و أداء التلمي ق الفعالي ي الفصل وتحقي ة ف ود والرتاب راز وآسر الجم ى إب ذ عل اعدة التلمي مس
زمالئه، توضيح جانب مهم من جوانب المشكلة المعروضة على التالميذ، مراجعة ما  قدراته أمام

ه،      م عن مستوى إجابت ى  سبق تعلمه، تنمية ثقة التلميذ بنفسه عند رضاء المعل أنشطة   والتعرف إل
  ). ٢٤٨-٢٤٧ ص ،٢٠٠٤، محمود( شخصية ومعالجة قضية معينةالتلميذ ال

ا تج      ي أنه ئلة ف ة األس ى أهمي ا تتجل تعل آم اه الم ادة     ذب انتب ي الم ة ف ار المهم ى األفك م إل
ي     ا ف تفادة منه ت المناسب، واالس ي الوق ترجاعها ف ا واس تها وفهمه ى دراس ه عل ية، تحث المدرس
تيعاب،          م واالس ادة الفه ة لزي ه العقلي ة وعمليات تراتيجياته اإلدراآي المستقبل، تدفعه إلى توظيف اس

ت       ز الم ئلة، تحف ى شكل أس ادة عل ة        تلخص الم دة من مراجع مختلف ة جدي ى استقصاء معرف علم عل
تعلم،   ة ال ري عملي ام تث كل ع ة بش ئلة التعليمي يع حب  وفاألس تعلم وتش تعلم لل ة الم ن دافعي د م تزي

  ).٢٢٤ ص ،٢٠٠٧دروزة، (االستطالع لديه بطريقة فعالة، ومنظمة 

ق، والم     م، والتطبي ارهم وآرائه ى م   آذلك إعطاء الطالب الفرصة للتعبير عن أفك ا ناقشة عل
اليب  ميول، واتجاهات الطالب، وتنمي  سبق شرحه، وتوضيحه، والتعرف إلى ارات واألس ، ة المه

رف        يلهم، والتع ودة تحص الب وج ن أداء الط ى حس ان عل ىواالطمئن ئلة    إل اط األس دى ارتب م
  ).١٦٤ ص ،٢٠٠٧النعواشي، ( باألهداف التعليمية واالختبارات المختلفة



  "......صوغ األسئلة  تصور مقترح لتنمية مهارات"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٨٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة   األسئلة  صوغ :وطرحها منهااألسئلة  صوغفي  ويقع المعلمون بأخطاء بحيث تتطلب إجاب
ه       تاألسئلة بصورة غامضة، و صوغ، و)ال(أو) نعم( ة، وتوجي ئلة تحمل تلميحات لإلجاب ه أس وجي

  ).٢٥٧-٢٥٦ ص ،٢٠٠٤محمود، ( تضمن أآثر من مطلب في وقت واحدتأسئلة 

  :المعرفية نذآر منها األسئلة حسب العمليات اتتصنيفلالتربوى ولقد أشار األدب 

ى تصنيف جون ويلسون ة :وصنفها إل ئلة تحليلي ئلو أس ة و ةأس ةتجريبي ئلة قيمي ئلة و أس أس
  ).٢٥٤ ص ،٢٠٠٤محمود، (الغيبيات 

نفها و وص ى بل م       م إل تعلم، ويقس ة للم ارات العقلي درات، والمه و الق تص بنم لوآيات تخ س
م  و المعرفة :يةالتصنيف المعرفي حسب تصنيف بلوم إلى المستويات التال ق والفه ل و التطبي  التحلي

  ).٧٤-٧٢ ص ،٢٠٠٢الظاهر وآخرون، (التقويم والترآيب و

ا وصن ان هافآم ى هايم ئلة التعريف :إل ةو أس ئلة امبريقي ئلة و أس ه وأس ا وراء تقيمي ئلة م أس
  ).٢٥٢ ص ،٢٠٠٤محمود، ( الطبيعة

ا  اإلجاباتوطرحها وتلقى  األسئلةعن شروط صوغ  آما وتحدث األدب التربوى  :نذآر منه
رة ع   ، وباألهداف التي حددها المعلم للدرسفي ضوء أن تصاغ  وب،  صورة موجزة معب ن المطل
ر ال  ،)الطالب( ر من معنى لدى المتلقيأآثعطي بحيث ال ت تعداداتهم   راعي ة، وتطلب وتثير تفكي اس

  ). ٢٤٩ ص ،٢٠٠٤محمود، ( .وقدراتهم، وأال تتضمن إجابة أو جزءًا منها

ئلة وتوجه ع الطل األس ي الفصل ةبلجمي ار أحدهم أوالًً ف م اختي ة ث روق الفردي ، وتراعي الف
ا، ويجب أن تكون     بشكل ُيمكن آل طالب من فللطلبة  ة عنه لة  همها، والمشارآة في اإلجاب متسلس

بطرح أسئلة من المستوى األدنى، ثم ينتقل إلى األسئلة من المستوى األعلى  المعلم ومتتابعة، فيبدأ
  ).١٢٥ ص ،٢٠١٠دحالن، (نمط مرتب  وفق

ياق  وت ع الس تالءم م اغم وت ث تتن ئلة بحي رح األس دفق( ط له) الت ي، وتسلس بصوت  التدريس
ون،  (ل نفسه عدة مرات في الوقت نفسه     جنب طرح السؤاويتمتتابع، ، وواضح  ص ،١٩٩٦زيت
٣٣٨.(  

لغرض تقويم الطالب  )فكرة معينة(األسئلة مباشرة بعد االنتهاء من آل فقرة تعليمية  وتوجه
  ).١٢٦ ص ،٢٠١٠دحالن، ( وتحقيق المزيد من التعلم، والتذآر فيما بعد

يجب أال يستخدم المعلم األسئلة لتعجيز الطالب وتحقير شأنهم، فهذا يفقدها قيمتها في إثارة و
  ).١٦٣ ص ،٢٠٠٧النعواشي، ( ،العقل، وتنمية المهارات االجتماعية، والقدرات الشخصية

د  اتتلقوعن ة ي اإلجاب ن الطلب دم م م ع ى المعل اء  يجب عل ة للسؤال أثن طرح صيغ مختلف
ى          ةب حد الطلتظار اإلجابة من أان د تساعد الطالب في الوصول إل ؛ ألن اختالف صيغة السؤال ق

  .اإلجابة الصحيحة
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دم و ط الجزء تخطي الع ان فق ع الطالب، وإن آ ه من جمي تيفاء حق من الموضوع دون اس
ه  بتثبيت المعلومة م         و .دون اإلطالة في ات بعض الطالب أو تهميشها آون المعل عدم تجاهل إجاب

  .اعتاد أن يبذل مع هذا الطالب جهدًا أآثر من غيره من الطالب

ز ويشعره     و ى الترآي درة عل عدم إطالة صيغة السؤال أثناء طرحه؛ ألن ذلك يفقد الطالب الق
  ).٣٣ ص ،٢٠١١الحارثي، ( بالملل، أو قد يشوش عليه أثناء التفكير في اإلجابة

ذلك يجب واء   آ ب س ة الطال ام إلجاب تماع باهتم ان االس ل أآ ن قب درس أمم ن طالب  الم م
ئلة الطل   .تعزيز اإلجابات لفظيًا أو ماديًاو الفصل، رام أس ة     محاو ة،ب واحت ة الحقيق ار القيم ة إظه ول
ى أن يكون جواب الطل   تجنو للسؤال، ة الم  مطاب ةب ب اإلصرار عل ًا لإلجاب دى المدرس،   ق اة ل  توخ

لبية       و ات الس فيه، والتجريح، أو التعليق اد عن التس وال  ،)١٢٦-١٢٥ ص ،٢٠١٠دحالن،  (االبتع
ب ي د أن يجي ب واح ن طال ر م مح ألآث اقش( س ي ) أو ين ؤال المطروح ف ن الس ًا  ع د تجنب آن واح

ي الصف  ع الطل  ويجب أن ي ،للفوضى ف ن جمي موعة م ئلة مس ة األس ة أو مناقش د أن إجاب ةتأآ  ب
  ).٣٣٨ ص ،٢٠٠٠زيتون، (

ز   ) ٥(إلى ) ٣(زيادة فترة االنتظار بعد طرح السؤال من ويجب  ثوان حيث تساعد في تعزي
ثقة الطلبة في إجاباتهم، وزيادة عدد الطلبة المشارآين في اإلجابات، وهي في الوقت نفسه تساعد  

ر،     المعلم على معرفة طلبته بصورة أفضل، من خالل إنصاته لهم، وتتيح لل ر للتفكي ًا أآب ة وقت طلب
ة من       تفادة الطلب ة، واس آذلك تؤدي إلى مزيد من المناقشة الصريحة عن طريق التفاعل مع الطلب

  ).١٤٨ ص ،٢٠٠٢الحيلة، (إجابات أآثر اآتماًال  صوغهذا الوقت في 

ان بمج   ارة    وعة من اإل  ممن خالل عرض اإلطار النظري خرج الباحث رشادات لتحسين مه
  -:اإلجاباتوصوغها وتلقى طرح األسئلة 

ين      - ي للمتعلم ليمة، ومناسبة للمستوى العقل ر  .أن تكون لغة السؤال واضحة، وس وذات تفكي
ة المتنوعة     ) متشعب(تباعدي  ات الفردي ى اإلجاب وهي األسئلة المنتجة التي تؤدي إلى الوصول إل

   .غير المحددة

ا،    الترآيز على أسئلة تتطلب من المتعلمين عمليات التفكيرو ة العلي درة    تالعقلي ديهم الق نمي ل
  .على االبتكار واإلبداع

ة الم     توزيع األسئلة بشكل متوازن، ة من آاف جنب  ستويات وي إلى أآبر عدد ممكن من الطلب
تهم   طلبةاالستهتار، أو التهكم، أو السخرية من إجابة بعض ال أو استفساراتهم، حتى ال تتزعزع ثق

  . الصفية الفاعلةبأنفسهم أو يحجموا عن المشارآة 

ى         ويحبب ل تفضل أو شكرًا عل ة مث دء باإلجاب د الب استخدام آلمات تبث الثقة لدى الطلبة عن
  . اإلجابة
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ة  تعويد المتعلمين على طرح األسئلة والحوار والمناقشة الهادفة وح - سن اإلصغاء دون مقاطع
م أو سخرية أو مقا  اآلخرين،  ق    طواحترام أسئلة وإجابات زمالئهم دون تهك ة، وعدم التعلي ع

  .دون إذن المعلم

ئلة    - ة عن األس ة،       ؛تشجيع جميع الطلبة على المشارآة في اإلجاب تفادة من ناحي من أجل االس
  .والتخلص من عناصر الخوف أو الخجل أو الفشل أو العقاب من ناحية ثانية

  
  دراسات سابقةال

ي تن      ابقة، الت ات الس ن الدراس ة م ة مجموع ان بمراجع ام الباحث ة  ق رات الدراس ت متغي اول
  : الحالية، وفيما يلي أهمها

ئلة التحضيرية في تحصيل      تعرف  إلى دفت الدراسةه :)١٩٩٨(دراسة المقاطي  ر األس أث
تويات  د مس ك عن د وذل رر التوحي ي مق انوي ف ق، : طالب الصف األول الث م، التطبي ذآر، الفه الت

نهج   ، مجتمعة، ومتفرقة آل على حدة ق أهداف الدراسة،      وقد استخدم الباحث الم ي لتحقي التجريب
ة من     ة مكون ة      ) ٧٢(واختار عين وعتين، ضابطة وتجريبي ى مجم ا موزعين عل م إعداد   طالًب ، وت

ة     :يلي وآان من نتائج الدراسة ما .اختبار تحصيلي آأداة لجمع المعلومات روق ذات دالل وجود ف
يل   ي التحص ائية ف ابطة      إحص ة والض وعتين التجريبي ن المجم ل م دى آ الح المجمو، ل ة  لص ع

ة   التجريبية فى ة  المستويات المعرفي ذآر  : الثالث ة   الت م والتطبيق مجتمع روق ذات   .والفه ووجود ف
دى آل من    داللة إحصائية في التحصيل  وعتين  ل ة والضابطة،   المجم لصالح المجموعة   التجريبي

   .والتطبيق متفرقة التذآر والفهم:الثالثة التجريبية عند المستويات المعرفية

ي     إلى تعرف هدفت الدراسة  :)٢٠٠١(دراسة أبو ملوح  ئلة الشفوية الصفية الت أنماط األس
ا  ) ٩٢(دراسة من وتكونت عينة ال, يستخدمها معلمو الرياضيات في المرحلة اإلعدادية بغزة معلم

ن أصل  ة م زة )١٢٣(ومعلم ة بغ ة اإلعدادي ي المرحل ة رياضيات ف ا ومعلم ملت  ،معلم حيث ش
ى جمي   ا  الرياضيات ع معلمي  العينة عل ة في         ومعلماته ة الغوث الدولي ة لوآال دارس التابع في الم

دارس      )٤٧(آما اشتملت على  ،معلما ومعلمة ٤٥وبلغ عددهم  ،مدينة غزة ة من الم ا ومعلم معلم
اط      ،الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ا في رصد أنم وأعد الباحث بطاقة مالحظة لتوظيفه

فو ئلة الش ة  األس ة ودرج ة اإلعدادي ي المرحل يات ف و الرياض تخدمها معلم ي يس فية الت ية الص
ى   , ممارستها في التعليم الصفي ة عل اد هي        )٢٠(وقد شملت البطاق ة أبع ى أربع رة موزعة عل فق

واستخدم الباحث المتوسط     ،التذآر والتفكير المتالقي والتفكير المتمايز والتقويم وإصدار األحكام
ات    الحسابي والنسبة ة لمعالجة البيان ئلة        ،المئوي ة الدراسة استخدمت أس ائج أن عين وأظهرت النت

ايز         ر المتم ئلة التفكي ر المتالقي وأس ئلة التفكي التذآر المعرفي بدرجة متوسطة بينما استخدمت أس
ة ضعيفة  ام بدرج ويم وإصدار األحك ة  , والتق ان بدرج د آ ل فق ة آك تخدام البطاق بة الس ا بالنس أم

ة الصفية     ضعيفة حيث ب ابقة      ،%)٣٣،٤٦( لغت نسبة استخدامها في البيئ ائج الس وفي ضوء النت
يم الصفي     أوصى دري  ،الباحث بضرورة االهتمام باستخدام األسئلة الشفوية الصفية في التعل ب وت
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ة أم  األسئلة الشفوية سواء  المعلمين على مهارة طرح وصوغ ل الخدم ا مع     أآان ذلك قب في أثنائه
  . خدام أسئلة عمليات التفكير العلياالترآيز على است

ذه :)Wilson, 2001(دراسة  دفت ه دريس وصوغ  ه ات الت ويم فعالي الدراسة تعرف تق
ة  . األسئلة في مؤسسات  التدريس العالي باستخدام مقاييس متعددة األغراض من وجهة نظر الطلب

قويم الطالب للمحاضر   طالًبا وطالبة، وأظهرت النتائج أن ت) ٧٠٠(وقد تألف مجتمع الدراسة من 
ة          : يتأثر واد األدبي ر، وجنس الطالب لمصلحة الم ب، والتخصص، والعم ة للطال بالعالقة المتوقع

ئلة الصفية تعزى            ة طرح األس روق في فعالي على الترتيب، بينما أظهرت الدراسة عدم وجود ف
  .لية أثناء الخدمةالتأهيلمتغيرات الخبرة، والمؤهل العلمي، والدورات 

دى         :)٢٠٠٣( الشباطات دراسة ئلة الصفية ل ارة طرح األس ى تقصي مه هدفت الدراسة إل
ة في           معلمي ة والثانوي ة في المرحلتين اإلعدادي ة اإلسالمية والدراسات االجتماعي العلوم والتربي

ا      ،محافظة مسقط بسلطنة عمان في ضوء متغيرات الجنس درس به ي ي ة الت والتخصص والمرحل
م ة ال ،المعل ت عين ن وتكون ة م ام الدراسي) ١٥٢(دراس ن الع ة م ا ومعلم م  )٢٠٠٣( معلم د ت وق

معلما ومعلمة موزعين داخل واليات محافظة  ) ١٢١٤( اختيار العينة بالطريقة العشوائية من بين
ة من      وتم استخدام بطاقة مالحظة  ،مسقط ذه الدراسة مكون رة ) ٣٣(ألغراض ه م معالجة    ،فق وت

ة       ،ائيةالبيانات باستخدام الرزمة اإلحص  ات المعياري ابية واالنحراف م حسبت المتوسطات الحس  ،ث
ائي        اين األحادي والثن ل التب ين المتوسطات وتحلي روق ب وأظهرت   ،آما تم استخدام اختبارات للف

ئلة الصفية  ارة طرح األس ي مه لطنة ف دني أداء معلمي الس ة ت ائج الدراس ائج  ،نت ا أظهرت نت آم
ة  روق ذات دالل دم وجود ف ارة طرح األالدراسة ع ق بمه ين تتعل ين أداء المعلم ئلة إحصائية ب س

زى ر تع رح        ،والتخصص ،للجنسلمتغي ارة ط الح مه ائية لص روق اإلحص ض الف دت بع ووج
ة وضرورة         ،األسئلة الصفية أثناء فترة الدراسة الجامعية اء الخدم د أثن ي تعق دورات الت وخالل ال

ل الم  (بطاقة التدريب الموجهين علي هذه  ين حول استخدام      ،)وجهينخاصة من قب ه المعلم لتوجي
  . مهارة طرح األسئلة الصفية

ة       الدراسة تعرف   هدفت :)٢٠٠٥(دراسة الفهيد  ة الثانوي ه في المرحل مستوى معلمي الفق
ات           وء االتجاه ي ض فهية ف فية الش ئلة الص ارات األس ة لمه لوآيات المكون ي أداء الس دمام ف بال

از تسجيل     اعتمد الباحث المنهج الوصفي ،الحديثة ، وصمم الباحث بطاقة مالحظة، واستعان بجه
ة البحث من    ى     ) ٥٩( صوتي، وتكونت عين ه موزعين عل م فق ان  .مدرسة ) ٢١(معل م    وآ من أه

مهارة تلقي إجابات الطالب  (أن أفضل المهارات التي تحققت فيها السلوآيات : نتائج هذه الدراسة
ئلة الصف    (ثم ) ٣،٢٩متوسط حسابي  ارة طرح األس ًرا  ) ٣،٢٤ية مه ارة  (وأخي ئلة   صوغ مه األس

ين المتخصصين في      ،)٢،٩١الصفية  ين أداء المعلم وأآدت الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا ب
ا   ،أخرى لمصلحة المتخصص في الشريعة      الشريعة، والمتخصصين فى تخصصات شرعية آم

الح     ان لص رة؛ وآ ود للخب ائية يع ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج دت الدراس ين ذوي  وأآ المعلم
  ).أربع سنوات فأقل(الخبرة 



  "......صوغ األسئلة  تصور مقترح لتنمية مهارات"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

هدفت الدراسة تعرف مدى ممارسة معلمي اللغة العربية مهارات  :)٢٠٠٦(الكندي  دراسة
ئلة الصفية الشفوية    ة شمال            طرح األس يم األساسي في منطق ة من التعل ة الثاني دارس الحلق في م

ة     ) ٦٠(وقد تكونت عينة الدراسة من عمان  الباطنة بسلطنة ة الثاني معلما ومعلمة من معلمي الحلق
م           ين الجنسين، حيث ت ة، موزعين بالتساوي ب ة التعليمي من التعليم األساسي بمنطقة شمال الباطن

ة ارهم بالطريق ة اختي وائية الطبقي ئلة    .العش رح األس ارات ط تهم لمه ة ممارس ت مالحظ د تم وق
ارات رئيسة، تفرعت      ةالصفية باستخدام بطاق مالحظة تكونت في صورتها النهائية من ثالث مه

آما تم ، فرعية، وقد تم التأآد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين مهارة) ٤١(عنها 
ائج        .باستخدام معادلة آابا لالتفاق بين المالحظين التأآد من ثباتها  ة نت وأسفرت الدراسة عن جمل

ا ان أداء الم :أهمه ينآ طًا علم ثالث  متوس فوية الرئيسة ال ئلة الصفية الش ارات طرح األس ي مه ف
ات الطالب ع  صوغ( ي إجاب ا، وتلق ئلة، وتوجيهه ااألس م  ) نه اوت أداؤه ا تف طا، بينم يمتوس  ف

  .المهارات الفرعية المنبثقة عن المهارات الرئيسة بين االرتفاع والتوسط واالنخفاض

دنيا      وتترآز معظم أسئلة معلمي اللغة ال ة ال ة في المستويات المعرفي ذآر، (عربي م  الت ، )والفه
   .بينما يقل استخدامهم للمستويات المعرفية العليا

ارات          ا لمه ة، ومعلماته ة العربي ين ممارسة معلمي اللغ ة إحصائية ب  وتوجد فروق ذات دالل
اث     ة إح    .٤طرح األسئلة الصفية تعزى إلى الجنس لصالح اإلن روق ذات دالل صائية  وال توجد ف

ا   ة، ومعلماته ة العربي ي اللغ ة معلم ين ممارس رة    ب زى للخب فية تع ئلة الص رح األس ارات ط لمه
  .التعليمية

ويلح   ة ص ة   :)٢٠٠٦(دراس دفت الدراس رفه ارات     تع ة لمه ة العربي ي اللغ ان معلم إتق
يم األساسي    ام الباحث   ، األسئلة الصفية في الحلقة األخيرة من التعل د ق ارات    ب وق ة بمه وضع قائم

وللتأآد من سالمة  ،تم اشتقاقها من الدراسات النظرية األسئلة الصفية الالزمة لمعلم اللغة العربية،
اء      م بن يم األساسي، وت قائمة المهارات من حيث مدى مالءمتها لمستويات الحلقة األخيرة من التعل

ار  اس مه ى أس ة عل ة المالحظ تقن بطاق اس م ئلة الصفية بالمقي رة، و ات األس ة آبي ة ببدرج درج
وبدرجة ضعيفة وغير موجودة وأظهرت نتائج البحث تدني مستوى أداء إتقان مهارات  ،متوسطة

ة البحث      األسئلة الصفية لدى معلمي اللغة العربية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي في عين
ة   ى درجة        %) ٤٩٫٨١(لألداة آكل، حيث بلغت النسبة المئوي ارات عل ك المه م تحصل تل حيث ل

ـ        ل ب ول المتمث ان المقب ادل مستوى اإلتق ائج الدراسة وجود      ،%)٨٠(إتقان آبيرة تع وأظهرت نت
ئلة الصفية        ارات األس ة لمه ة العربي ين  فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إتقان معلمي اللغ ب

ا آم ،في المهارات لصالح الذآور) إناث  –ذآور (دراسة والذي يعزى لمتغير النوع أفراد عينة ال
رة   نوات الخب ر س ة إحصائية تعزى لمتغي روق ذات دالل ائج الدراسة وجود ف ذلك نت وأظهرت آ

  .سنوات)  ٥-١(لصالح ذوي الخبرة القصيرة من 

دان ة آل حي دفت  :)٢٠٠٨( دراس ة   ه ي التربي ق معلم ع تطبي ة واق ى معرف ة إل الدراس
ال    ة اإلس ديث والثقاف رر الح ي مق فية، ف ئلة الص ارات األس المية لمه ة اإلس ة الثانوي مية، بالمرحل

ذين      ،بمدينة أبها ا، وال ة أبه وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية اإلسالمية في مدين
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دريس  ة اإلسالمية     يقومون بت ادة الحديث والثقاف الغ عددهم   م ا ) ٨٧(، والب ا   ،معلًم م اختي ة  ت ر عين
ا ) ٤٠(بلغ عددهم و عشوائية بسيطة تمثل هذا المجتمع نهج الوصفي     .معلًم ، واستخدم الباحث الم

ن     ة م رض، مكون ذا الغ دها الباحث له ة أع ة مالحظ ى بطاق ات عل ع البيان ي جم ًدا ف ) ٣٦(معتم
األسئلة الصفية، ومحور توجيه  صوغمحور : (مهارة لألسئلة الصفية، موزعة على ثالثة محاور

ى  وقد تم التأآد من  ،)، ومحور معالجة إجابات الطالباألسئلة الصفية صدق البطاقة بعرضها عل
ئ  ) ٣٦(إلى تكوين : نتائج الدراسةوتوصلت %) ٨١،٩٣(وثبات بلغ  ،محكًما) ٢٤( ارة لألس لة مه

 صوغ (وآان مستوى تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لمهارة  ،الصفية موزعة على ثالثة محاور
فية ئلة الص ت ) األس ط بلغ ن متوس ة تمك اء بدرج د ج ق بنس%) ١،٩٩(ق ة تحق بة ودرج

ئلة الصفية   (وآان مستوى تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لمهارة  ،%)٦٦،٣٣( ه األس د  ) توجي ق
ق   ،%)٧٦،٣٣(ودرجة تحقق بنسبة ) ٢،٢٩(جاء بدرجة تمكن متوسط بلغت  وآان مستوى تطبي
، وجاء بمتوسط  درجة التمكن تقد بلغ) ابات الطالبمعالجة إج(معلمي التربية اإلسالمية لمهارة 

  %).٨٥(ودرجة تحقق بنسبة ) ٢،٥٥( حسابي

ارة طرح     :)٢٠١٠(دراسة برآات  هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية المعلم في ممارسة مه
ا   األسئلة الصفية واستقبالها وآيفية التعامل مع   ة عنه ات الطلب ا    إجاب رات فيه ر بعض المتغي : ، وأث

اء       ة أثن دورات التأهيلي ة،    الجنس، ونوع المدرسة، والتخصص، وعدد ال ة، وسنوات الخدم الخدم
ة بلغت          ى عين ق الباحث أداة دراسته عل ذا الغرض طب ا  ) ١٩٠(والمؤهل العلمي للمعلم، له معلًم

نهم  ومعلمة يدرسون في المدارس الحكومية ف ة ١٠٠و ا،معلمََ  ٩٠( ي محافظة طولكرم، م ، )معلم
ة ف     :إلى النتائج التالية وقد توصلت ة مرتفع اال فعالي ارة طرح    أظهر المعلمون إجم ي ممارسة مه

ة          تقبالها من الطلب ة متوسطة في اس ة، وفعالي ل الطلب وأآدت   ،األسئلة والتعامل مع إجابتها من قب
ئلة     ارة طرح األس ة مه ي ممارس ين ف ة المعلم ي فعالي ة إحصائًيا ف روق دال د ف ه توج ة أن الدراس

وذلك لمصلحة المعلمات  الجنس، ونوع المدرسة التي يعمل بها المعلم :واستقبالهاُ تعزى لمتغيري
ب ى الترتي ة عل ة الثانوي ة   .والمرحل ي فعالي ة إحصائًيا ف روق دال ود ف دم وج ى ع دت عل ا وأآ آم

رات         زى لمتغي تقبالهاُ تع ئلة واس رح األس ارة ط ة مه ي ممارس ين ف دد  : المعلم ص، وع التخص
  .الدورات التأهيلية أثناء الخدمة، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي

دف  :)٢٠١٠( دراسة مصطفى   ى  الدراسة  ته ة  إل ر  مقارن ئلة  :من  آل  استخدام  أث  األس
د المجموعة    السلوآية،  باألهداف  المجموعة الثانية تزويدو ،للمجموعة األولى التحضيرية وتزوي

 الطريقةالمجموعة الرابعة ضابطة درست بو معًا، السلوآية األهدافو التحضيرية ألسئلةبا الثالثة
ة  اظ  وفي  األساسي،  التاسع  الصف  ةطلب  تحصيل  في  التقليدي التعلم  االحتف ة  في مبحث   ب  التربي

ع   موزعين طالبًا )٩٦(الذآور من  الدراسة أفراد تكونو اإلسالمية، ى أرب ا  ثالث  شعب،  عل  منه
راد  تكون  آما نفسه، السابق بالترتيب تجريبية اث  الدراسة  أف ات ) ١٠٣( من  اإلن  موزعات  طالب
 .الذآور لدى نفسه السابق بالترتيب ضابطة والرابعة ية،تجريب منها ثالث شعب، أربع على

ثالث، و والمجموعة   أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعات التجريبية ال
التعلم، وعدم وجود           اظ ب ي التحصيل، واالحتف ك ف ة وذل الضابطة ولصالح المجموعات التجريبي

ة   ات التجريبي ين المجموع ائيًا ب ة إحص روق دال التعلم   ف اظ ب ي التحصيل واالحتف ثالث ف ا . ال آم
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أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى للجنس، والتفاعل بين الطريقة والجنس في   
  .التحصيل، واالحتفاظ بالتعلم

  
  تعقيب على الدراسات السابقة

ا  ابقة أنه ن عرض الدراسات الس ئلة يتضح م ارة صوغ األس ر مه ه، اهتمت بمتغي ذي ل  ال
ين، و    دى المتعلم د  أهمية بالغة في تفعيل البيئة الصفية ل أوضحت الدراسات وجود ضعف في      لق

ة عن  والتصرف ب، ها داخل الفصلاألسئلة وطرح صوغ مهارة ئلة، سواء     إجابات الطلب ذه األس ه
ت  ة أم أآان ي الخدم ين ف د المعلم تم    ل عن ا ي ى أن م ير إل ا يش ة، مم ات التربي ين بكلي ة المعلم لطلب
نهم في    ، ويعتقد الباحثان ه بهذه الكليات ال يفي بتزويد المعلمين بهذه المهاراتتدريس أن المزج بي

ذه الدراسة     قد يكون أسلوبا ناجحا فى تزويد المعلمين بهذه المهارات، ، آن واحد ا تحاول ه وهو م
  .معرفته

ة  الدراسة  تختلف  ابقة من حيث    الدراسات  عن  الحالي ا  الس ى  ترآيزه ة المعل  عل ين، الطلب  م
تالآهم  ومدى  ارة  ام ئلة  صوغ  لمه ا،  األس ات  والتصرف  وطرحه ة،  بإجاب ا  الطلب رآزت   بينم

 بصورة اإلسالمية،والمعلمين والتربية ، والرياضياتةالعربي اللغة معلمي على السابقة الدراسات
  . السابقة الدراسات إلى نوعية إضافة تعد الدراسة هذه فإن وبالتالي، عامة

ابقة   اختلفت عيناتلقد و ل    الدراسات الس ة، مث دي دراسة  : عن الدراسة الحالي ) ٢٠٠٦( الكن
ة  علالتي طبقت ) ١٩٩٧( مرسى، دراسة اللغة العربية معلميعينة من على التي أجريت  ى الطلب

اص ين اختص يات المعلم ة و، رياض ن دراس ل م ويلحآ دو) ٢٠٠٦( ص ي  )٢٠٠٥(، الفهي الت
  .سئلة الصفيةجيات األتنمية مهارات واستراتيتناولتها 

والجدير ذآره أن الباحثين قد استفادا من مجمل هذه الدراسات، في جانب الدراسة النظري،  
ل   تخدمة، مث رات األدوات المس ض فق ن بع ذلك م دان : وآ ة آل حي ى ،)٢٠٠٨(دراس  ومرس

رح في صوغ مشكلة الدراسة وأسئلتها، وآذلك )٢٠١٠( وبرآات،) ١٩٩٧( ، ، بناء التصور المقت
  ).٢٠١٠ مصطفى،(ودراسة ) ٢٠١٠ برآات،(تائجها مثل دراسة وتفسير ن

  
 الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
ى تصميم    ا شبه استخدم الباحثان المنهج ائم عل ي     لتجريبي الق ار قبل المجموعة الواحدة باختب

ديو ق ال   بع ل تطبي ة قب ى المجموع ة عل ة المالحظ ق بطاق م تطبي د ت ق  ، وق م طب ن ث تصور، وم
ور ث التص ارات       حي ة بمه ارات الخاص ة المه ة التجريبي ة المجموع وغدرس طلب ئلة األ ص س

ات الطل و ي إجاب ا وتلق ة  ،ةبطرحه ة التجريبي ت المجموع د درس ة   وق ات والطالب الباحث الطالب
  .لعدم تأثر طريقة التدريس المتبعة في التعليم العام بطريقة ؛الثانية
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ة   ة  وبعد االنتهاء من البرنامج أعيد مالحظة الطلب ار    ثاني روق   ) ت(باستخدام اختب ة الف لدالل
ارات        ة مه امج في تنمي ر البرن اس أث ئلة   صوغ بين مجموعتين مستقلتين استطاع الباحثان قي األس

  .لبةطرحها وتلقي إجابات الطو
  

  مجتمع الدراسة
ة       المية بجامع ات إس ين تخصص دراس ة المعلم ع الطلب ن جمي ع األصلي م ون المجتم يتك

ااألقصى فلسطين الم م الدراس ة بقس ة التربي ي آلي دين ف ع المقي  ت اإلسالميةستوى الثالث والراب
ها اليب تدريس انيوأس ام الدراسي  ، للفصل الدراسي الث ددهم  ٢٠١٢-٢٠١١للع الغ ع ) ٦٠(والب

  .وطالبة طالبا
  

  عينة الدراسة
تطالعية  ة االس تطالعية     : العين ة اس ى عين ا عل م تطبيقه ا ت ن صدق األداة وثباته ق م للتحق

من  بجامعة األقصى فلسطين وأساليب تدريسها تخصص دراسات إسالميةطالبَا ) ٢٠(مكونه من 
  .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي  الثانيلفصل الدراسي ، في المستوى الثالث والرابعطلبة 

غ عددها      :الدراسة أفراد عينة ه للدراسة بل ة   )٦٠(تم أخذ عين ًا وطالب  قصديه بصورة   طالب
  .للدراسة من طلبة غزة وخان يونس يمن المجتمع األصل

  
  أدوات الدراسة

  مالحظةالبطاقة   :أوال
تم جمع        دواتتعد المالحظة المنظمة من أ ا ي ائله ومن خالله القياس ووسيلة أساسية من وس

ه تعرف  التدريس ومشاهدة السلوك التدريسي و  البيانات الخاصة بموضوع ال وتسجيله، حسب    إلي
ة د معين دة خصيصا قواع اذج مع ذلك نم دان( .ل ذا ) ٢٠ص ،١٩٨٣، حم ارل انا اخت ة  لباحث بطاق

ار اس مه ة لقي ا اتالمالحظ ئلة وطرحه وغ األس ى ص رف إل ا  وتع دى توافره ة م دى الطلب ل
  . المعلمين

  بطاقة المالحظة ىمحتو  .١
ال  ، مهارة) ٣٦(تضمنت البطاقة في صورتها األولية  تم صياغتها في عبارات تعبر عن أفع

ا  سلوآية بسيطة يمكن ى    ،مالحظته ارات طرح    :األول المحور  :محاور هي  ) ٣(موزعة عل مه
المية   ة اإلس ي التربي ئلة الصفية ف ار) ٢٠(األس اني ،ةمه ور الث رح   :والمح ى ط م عل درة المعل ق

ة       :والمحور الثالث   ،مهارات) ٧( األسئلة ات الطلب ى معالجة إجاب م عل درة المعل ار ) ٩( ق  ،اتمه
  :رتيب التالييها الدرجات حسب التووزعت عل
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  .درجات) ٥(قام بالممارسة بدرجة آبيرة جدًا وتعطى  .١

  .درجات) ٤(قام بالممارسة بدرجة آبيرة وتعطى  .٢

  .درجات) ٣(قام بالممارسة بدرجة متوسطة وتعطى  .٣

  .درجة) ٢(قام بالممارسة بدرجة قليلة وتعطى  .٤

 .  درجة واحدة) ١(قام بالممارسة بدرجة قليلة جدًا وتعطى  .٥

  ة المالحظةصدق بطاق  .٢
تطالع رأي عل       حوبا باس ة مص ورتها األولي ي ص ة ف ة المالحظ رض بطاق م ع ا ىت دة الس

  : تعرف إلىالالمحكمين وذلك بهدف 

  .دقة الصياغة اللغوية والعلمية لعبارات البطاقة .١

  .مناسبة عبارات البطاقة لقياس األداء التدريسي .٢

  .مناسبة عبارات البطاقة للهدف الذي وضعت من أجله .٣

  .يرون إضافتها ىات أخرعبار .٤

  . ارات التي يرون تعديلها أو حذفهاالعب .٥

اس   صالحية البطاقة للتطبيق كمون علىوقد أجمع السادة المح ا لقي ارة  ، ومناسبة عباراته مه
ز بدرجة   ، وللهدف الذي وضعت من أجله ، وهذا يدل علي أن بطاقة المالطرح األسئلة حظة تتمي

  . عالية من الصدق

  المالحظةثبات بطاقة   .٣
مهارة طرح قام الباحثان بتطبيق بطاقة المالحظة علي العينة االستطالعية التي سبق تطبيق 

ئلة رة من  األس ي الفت ك ف ا وذل ى ٥/٣/٢٠١٢عليه دة ٧/٣/٢٠١٢م حت ي آل  )٤٥(م ولم ة ف دقيق
ة     ك بغرض حساب ثبات بطاقة المالحظةوذل. يوم ، وقد تم حساب ثباتها من خالل استخدام معادل
  ).٣٦٧ص ،١٩٩٢، الوآيل والمفتي: (cooperبر آو

  عدد مرات االتفاق           
  ١٠٠×  ----------------------------- =          النسبة المئوية لالتفاق 

   عدد مرات عدم االتفاق  +  عدد مرات االتفاق                   

إذا آانت   تفاق عل مدى ثبات أداة المالحظةوتدل نسبة اال ل من     ، ف اق أق %) ٧٠(نسبة االتف
ات أداة المالحظة،      ى انخفاض ثب دل عل اق    فهذا ي دل     %)٨٥( وإذا آانت نسبة االتف ذا ي أآثر فه ف

ابقة أن متوسط النسبة          ،بطاقة المالحظة على ارتفاع ثبات  ة الس ق المعادل يتضح من خالل تطبي



  ٢٠٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بربخ، ومنال نجمشرف أ
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ين المالحظين يساوي     اق ب دل عل    %)٨٥٫٦٦( المئوية لالتف ذا ي ة    ارتف  ىوه ات بطاق دل ثب اع مع
  .المالحظة

  تطبيق البطاقة  .٤
  :قام الباحثان باإلجراءات التاليةلتطبيق بطاقة المالحظة و

استصدار آتاب من وزارة التربية والتعليم موجه إلى مديرات التربية والتعليم لتسهيل عملية  .١
  .التطبيق

رات المال       .٢ ى موعد فت يها عل اق مع مدرس ا     زيارة المدارس مسبقا واالتف تتم فيه ي س حظة الت
 .المالحظة

  .مرتين) عينة البحث(معلم /مالحظة آل طالب .٣
 .مدة المالحظة من أول فترة التدريب الميداني حتى نهايتها .٤
  .عند ظهور األداء أمام الدرجة المناسبة) (وضع عالمة  .٥

   ).٨/٤/٢٠١٢حتى  ٨/٣/٢٠١٢(شهرين من وقد استغرق ذلك 

لدى الطلبة  اإلجاباتصوغ األسئلة وطرحها وتلقى مهارة التصور المقترح لتنمية   :اثاني
  في جامعة األقصىوأساليب تدريسها إلسالمية االمعلمين تخصص الدراسات 

  
  الهدف العام

رح آان الهدف من  لما م فى شعبة الدراسات       إآساب  التصور المقت  اإلسالمية الطالب المعل
ات الطالب   و طرحهااألسئلة و صوغمهارات تنمية  وأساليب تدريسها اج    تلقي إجاب ة بمنه المتعلق

ئلة  صوغمهارات المعلمين للمهارات المتعلقة / التربية اإلسالمية من خالل إآساب الطلبة  و  األس
  . السلوآية األهدافالخاصة ومن ثم  األهداف، لذلك تم تحديد وتلقي إجابات الطالب  هاطرح

  
  األهداف الخاصة

  . السؤالإآساب الطلبة المعلمين مهارة توجيه  .١
  . إآساب الطلبة المعلمين مهارة االنتظار عقب توجيه السؤال .٢
  . إآساب الطلبة المعلمين مهارة اختيار الطالب المجيب .٣
  . إآساب الطلبة المعلمين مهارة االستماع إلى اإلجابة .٤
  . إآساب الطلبة المعلمين مهارة االنتظار قبل التعقيب .٥
  . بات الطالبإآساب الطلبة المعلمين مهارة تصحيح  إجا .٦
  . إآساب الطلبة المعلمين مهارة التعامل مع أسئلة الطالب .٧
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  وينبثق منها األهداف السلوآية
  .يعرف الطالب المعلم مهارة توجيه السؤال .١

  .يطبق الطالب المعلم سلوآيات مهارة توجيه السؤال .٢

  .الطالب المعلم أسئلة في آافة المستويات حسب تصنيف األسئلة يوجه .٣

  .ب المعلم إلى أهمية إعادة توجيه السؤاليتعرف الطال .٤

  .السؤال المتعلمين للتفكير في اإلجابة عنيحدد الزمن الذي يجب أن ينتظره  .٥

  . يطبق الطالب المعلم السلوآيات المتعلقة بمهارة اختيار الطالب المجيب .٦

  .يطبق الطالب المعلم السلوآيات المتعلقة بمهارة االستماع إلى اإلجابة .٧

   .اإلجابة ات المتعلقة بمهارة االنتظار قبل التعقيب علىالسلوآييطبق  .٨

  .يطبق الطالب المعلم سلوآيات مهارة معالجة إجابات الطالب .٩

  .يطبق الطالب المعلم سلوآيات مهارة تشجيع الطالب على توليد األسئلة وطرحها  .١٠

  .يطبق الطالب المعلم مهارة التعامل مع أسئلة الطالب  .١١

  مقترحالتصور إجراءات ال
  .وضع محتوى البرنامج .١

ة الدراسة  .٢ د عين ةتحدي ي/الطلب ين ف م الدراسات اإلسالمية المعلم ها قس اليب تدريس ي  وأس ف
  .غزة األقصىجامعة 

اء     , الدراسة الحالية للطلبة المعلمين مهاراتالتعريف إلى  .٣ ذي سيطبق أثن امج ال وفلسفة البرن
  .تنفيذ المهارات

ارات المتضمنة في    عقد جلسات مع الطلبة المعلمين يت .٤ م فيها تدريب عينة الدراسة على المه
  .تصورال

ين / يقوم به الطلبة ما بمالحظة انالباحث قام .٥ درجات       المعلم الي رصد ال ارات وبالت ى المه عل
  . المناسبة بعد تطبيقهم للمهارة

اء       .٦ ين أثن ة المعلم ع الطلب ارات م ة المه دريب مناقش دانيالت وة  , المي ب الق يح جوان , لتوض
  .عف في أداء المهاراتوالض
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقترح محتوى التصور

  المقترحالتصور أسس اختيار محتوى 
  .أن يكون متناسقا مع األهداف .١
  .أن يكون قابال للتقويم .٢
  .أن يكون متنوعا .٣
  .أن يحقق نمو المهارات المحددة .٤

  المقترحالتصور موضوعات 
  . مهارة توجيه السؤال .١
  . مهارة االنتظار عقب توجيه السؤال .٢
  . ختيار الطالب المجيبمهارة ا .٣
  . مهارة االستماع إلى اإلجابة .٤
  . مهارة االنتظار قبل التعقيب .٥
  . مهارة معالجة إجابات الطالب .٦
  .مهارة التعامل مع أسئلة الطالب .٧

م  وروت اص بالتص وى الخ رض المحت رح ع ئلة المقت لوآية واألس داف الس ة األه ، وقائم
ادة       ،محكمًا) ٢٠(بلغ عددهم المحكمين  التحضيرية على لجنة من وى الم رأي حول محت داء ال إلب

مول     وح، والش ياغة، والوض ث الص ن حي لوآية م داف الس ة األه ة، وقائم ئلة . التعليمي واألس
ين،   ة المحكم ى مقترحات لجن اء عل التحضيرية من حيث الصياغة، والوضوح، والشمول، وبن

ة  ي صورتها النهائي ديالت ف ين ب ، تمت التع ة المعلم د الطلب م تزوي داف وت ة واأله ادة التعليمي الم
  .الخاصة بها 

  عملية التدريب إجراءات
  .تسجيل حصص الطلبة المعلمين فى المجموعة التجريبية في أثناء عملية القياس القبلية .١
  .النظريتوزيع المادة الخاصة بالجزء  .٢
 .تدريس الطلبة المعلمين الجزء الخاصة بالتدريب ومناقشة الطلبة بالجزء النظرى .٣
ور ح .٤ ية   حض اءصص تدريس د  أثن ن خ    الت ارات م د المه داني ورص ة  ريب المي الل بطاق

 .فبلية وبعدية: بواقع مرتين المالحظة
  . نهاية التربية العملية فيبعد ذلك تمت عملية التقويم  .٥
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  المعالجة اإلحصائية
ة   ة النصفية، معامل بيرسون ،    :استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالي ومعامل   التجزئ

  . بالكو ومعادلة آوبر ،فا آرونباخأل
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها وتحليلها
ار فاعلية إلى تعـرف ال هدفت الدراسة ا   األسئلة  صوغ  اتالتصور المقترح لتنمية مه وطرحه

اليب تدريسها   المعلمين تخصص الدراسات اإلسالمية   /لدى الطلبة وتلقى اإلجابات ة    وأس في جامع
  . ائجهاعرض نتقى ما يلى و .األقصى

ا ال ة  م رح لتنمي ات    تصور المقت ى اإلجاب ا وتلق ئلة وطرحه ارات صوغ األس ة  مه دى الطلب ل
  ؟ في جامعة األقصى وأساليب تدريسها المعلمين تخصص الدراسات اإلسالمية

رح  التصور  طوات إعداد  خالل خ  من السؤال  وتمت اإلجابة عن ة   المقت ارات صوغ   لتنمي مه
ا  ى اإلجاب ا وتلق ئلة وطرحه المية  ت األس ات اإلس ين تخصص الدراس ة المعلم دى الطلب اليب  ل وأس

  .في جامعة األقصى تدريسها

  ىاألول الفرضيةنتائج 

ى أن الفرضية نص د مستوى  :األول عل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ) =٠٫٠٥α(توج
ق البعدي        ة والمجموعة الضابطة في التطبي في   بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبي

ا ئلة و مه اطرح رات صوغ األس ة   ه دى الطلب ات ل ى اإلجاب ات  /وتلق ين تخصص الدراس المعلم
  ؟في جامعة األقصى وأساليب تدريسهااإلسالمية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية الخام والمتوسطات : )١(جدول 
  .وتلقي إجابات الطالب حهاطراألسئلة و صوغمهارات لقياس  وقيمة ت للمجموعة التجريبية

المتوسط   المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

مربع 
حجم  dقيمة   ايتا

  التأثير
مهارة 
 صوغ
  األسئلة

 ,٢١٠ ١٫٧١  قبلي

٧٨
٫١
٨

 

)
٠٠
٠١

ئيا  )
صا
اح

لة 
دا

  
 آبير ١٤٫٣ ٠٫٩٩

  بعدي

٢٠٩ ٤٫٥٥, 

مهارة طرح 
 األسئلة

  ,١٢٣ ٢٫٠١  قبلي
١٤
١٫
٥٧

  

)
٠٠
٠١

ئيا  )
صا
اح

لة 
دا

  

 آبير٠٫٩٩٢٦٫٠٤
 بعدي

٠٨١ ٤٫٩٠, 

مهارة تلقي 
إجابات 
  الطالب

 ,٤٣٤ ١٫٧٨  قبلي

٥٩
٫٦
٣

  

)
٠٠
٠١

ئيا  )
صا
اح

لة 
دا

  

 آبير١٠٫٩٣ ٠٫٩٨
 بعدي

٠٥٧ ٤٫٩٣, 

الدرجة 
  الكلية

 ,١٥٢ ١٫٨٣  قبلي

١٤
٨،
٣٢

  

)
٠٠
٠١

ئيا  )
صا
اح

لة 
دا

 

 آبير٠٫٩٩٢٧٫٢٩
 بعدي

4.79 .095 

  .١٫٦٧=) ٢-ن(حرية  عند درجة 0.005قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

  .٢٫٣٩=  )٢-ن(حرية  عند درجة 0.001قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

وتلقي   طرحهااألسئلة و صوغمهارات توجد فروق في متوسطات  هأن) ١( يتضح من الجدول
ات الطل ةإجاب ين الطل ،ب االت   ةبب ل المج ي آ دي،   ف ة لصالح البع ة المالحظ ة لبطاق ة الكلي والدرج
ر المستقل    أن ويتضح أيضًا رح  التصور (حجم تأثير المتغي رة نظراً     على ) المقت ابع آبي ر الت ؛ المتغي

ر   وهذا يعني أ )٠٫٨(أآبر  dن قيم أل أثر آبي ه ت ذا يتفق مع دراسة برآات      .ن البرنامج المقترح ل وه
)٢٠١٠.(  
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ة  ويعزو الباحثان ذلك الى أ   ه من          /ن الطلب ا يقدم امج خاصة وم اعلوا مع البرن د تف المعلمين ق
اهمت    طة س ارات االتصال والتواصل ،وأنش ن مه ة وم ية فاعل ق تدريس يطرائ ة  ف اب الطلب اآتس

ارات  ين مه ا زاد صوغالمعلم ئلة مم اول  األس ارات ،وح ذه المه ن ه نهم م ن تمك اة م ذلك محاآ وا آ
  .استراتجيات المعلم المقيم

  ةالثاني فرضيةال نتائج

ىنص ت ائية    :عل ة إحص روق ذات دالل د ف توى  توج د مس طات  ) =٠٫٠٥α(عن ين متوس ب
ة صوغ األسئلة وطرحها درجات أفراد المجموعة التجريبية في مهارات  دى   وتلقي إجابات الطلب ل

ة ين / الطلب المية  المعلم ات اإلس هاتخصص الدراس اليب تدريس ة األقصى  وأس ي جامع زى  ف تع
  ؟في االختبار البعدي) الطالباتطالب و(للجنس 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات وقيمة ت للمجموعة : )٢(جدول 
  .بين الطالب والطالبات وتلقي إجابات الطالب طرحهااألسئلة و صوغمهارات لقياس  التجريبية

المتوسط  العدد المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  مستوى الداللة  ت

 صوغمهارة 
  األسئلة 

  دالة احصائيا  ٢٫٥٤ ,٣١٣ ٤٫٦٤ ٢٢  طالب
عند مستوى 

٠٫٠٥  
 ,٠٨٥ ٤٫٥٠ ٣٨ طالبات

مهارة طرح 
 األسئلة 

  دالة احصائيا ٧٫٦٩ ,٠٥٠٨  ٤٫٩٨ ٢٢  طالب
عند مستوى 

٠٫٠٠١  
  ,٠٦٢ ٤٫٨٦ ٣٨ طالبات

مهارة تلقي إجابات 
  الطالب

  دالة احصائيا  ٧٫٦٩ ,٠٣٥٣ ٤٫٩٨ ٢٢  طالب
عند 

  ٠٫٠٠١مستوى
  ,٠٤٣ ٤٫٩٠ ٣٨ طالبات

  دالة احصائيا  ٥٫٣٤ ,١١٣٧ ٤٫٨٦ ٢٢  طالب  الدرجة الكلية 
عند 

 ٠٫٠٠١مستوى
  ,٠٤٩ ٤٫٧٥ ٣٨ طالبات

  .١٫٦٧) =٢-ن(حرية  عند درجة 0.005قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

  .٢٫٣٩) = ٢-ن(حرية  عند درجة 0.001قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

دول ن الج ـن م ي  متوسطات  ) ٢( تبي روق ف د ف ه توج ارات أن ئلة وطرح وغصمه ااألس  ه
ة المالحظة،      لبةوتلقي إجابات الط ة لبطاق  بين الطالب والطالبات في آل المجاالت والدرجة الكلي

ارات طرح و ـن المتوسطات لمه روق بي ئلةأن الف ة( األس ين الطالب وال )الدرجة الكلي اتب  طالب
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة د بلغت قيم ة اإلحصائية فق ـة ) ٥٫٣٤ت ( بلغت مستوى الدالل توى الدالل ، حيث )٠٫٠٠١(ومس
  .الطالبآانت الفروق لصالح 

ى االتصال و    درة عل ديهم الق ى أن الطالب ل ك إل ان ذل زو الباحث التواصل خاصة وأن ويع
م  اجد ويخطب  معظمه رتبط بالمس ة م ون دروس وعظي ة ويلق ب الجمع ا ي ،ون خط م مم جعله

ة يمارسون لغة ا ذا يت لسؤال ومهاراته في الحياة العام نهم االطالع والبحث والتثقف     ، وه  ،طلب م
ئلة     ارة طرح األس ى   ويتطلب منهم إجادة قدرة االتصال والتواصل التي من ضمنها مه ، إضافة إل

   .أن احتكاآهم بالمجتمع الخارجي أآثر

ي المجتمع   في ة االجتماعية السائدة التنشئ نتيجة منطقية ارتباطا بنمطأما الطالبات فهذه ال  الت
ذآور  اء والخجل     تعطى األولوية لل ات يتسمن بالحي ا أن الطالب ى       ،، آم درتهن عل ق ق ا يعي ذا م وه

  .التي من ضمنها مهارة طرح األسئلةاالتصال والتواصل 

روق       ) ٢٠١٠(تختلف هذه النتيجة مع دراسة مصطفى      ائج عدم وجود ف ي أظهرت النت الت
  .إحصائيًا تعزى للجنسدالة 

روق     ) ٢٠٠٦(الكندي  دراسة، و)٢٠١٠(مع دراسة برآات  وتختلف ه توجد ف دتا أن التي أآ
ي    ائًيا ف ة إحص رح     دال ارة ط ة مه ي ممارس ين ف ة المعلم زى    فعالي تقبالهاُ تع ئلة واس األس

  .الجنس، وذلك لصالح اإلناث:لمتغير

ة صويلح   ع دراس ق م روق ) ٢٠٠٦(وتتف ود ف رت وج ى أظه ين  الت ة إحصائية ب ذات دالل
ذي يعزى    مستوى إتقان معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية بين أفراد عينة الدراسة وال

  .في المهارات لصالح الذآور) إناث –ذآور (لمتغير النوع 

  ةالثالث الفرضيةنتائج 

د مستوى        :الفرضيةنص ت ة إحصائية عن روق ذات دالل ين متوسط  ) =٠٫٠٥α(توجد ف ي ب
ات الطالب  درجات أفراد المجموعة التجريبية في مهارة صوغ األسئلة وطرحها  دى   وتلقي إجاب ل

المية    ات اإلس ين تخصص الدراس ة المعلم ها الطلب اليب تدريس زى    وأس ة األقصى تع ي جامع ف
  .في التطبيق البعدي) الثالث والرابع(للمستوى الدراسي 
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لمعيارية والمتوسطات وقيمة ت للمجموعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا: )٣(جدول 
بين المستوى الثالث  بةوتلقي إجابات الطل طرحهااألسئلة وصوغ مهارات لقياس  التجريبية
  .والرابع

المتوسط  العدد المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت  المعياري

  الداللة
  ,١٦٢ ٤٫٦١ ٢٥  الثالث  األسئلة صوغمهارة 

٢٫٠٤ 
  ائيادالة احص

عند مستوى 
٠٫٠٥ 

 ,٢٢٩  ٤٫٥٠ ٣٥ الرابع

غير دالة  ١٫٠٦ ,٠٩٤ ٤٫٨٩ ٢٥  الثالث مهارة طرح األسئلة
  ,٠٧١ ٤٫٩١ ٣٥ الرابع احصائيا

مهارة تلقي إجابات 
  الطالب

غير دالة  ١٫٠٦ ,٠٦٦ ٤٫٩٢ ٢٥  الثالث
 ,٠٤٩ ٤٫٩٤ ٣٥ الرابع احصائيا

غير دالة  ,٩٣ ,١٠٢ ٤٫٨١ ٢٥  الثالث  الدرجة الكلية
  ,٠٩١ ٤٫٧٨ ٣٥ الرابع احصائيا

  .١٫٦٧) =٢-ن(حرية  عند درجة 0.005قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

  .٢٫٣٩) = ٢-ن(حرية  عند درجة 0.001قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

روق في  متوسطات    أنه ال ) ٣(تبيـن من الجدول  ع في      توجد ف ين المستوى الثالث والراب ب
ة     روق معنوي ود ف دا وج ا ع ة، م ة الكلي االت والدرج ل المج يآ ال األول ف ارة صوغ ( المج مه

اليب تدريسها   الدراسات اإلسالمية   تخصصلدي المستوى الثالث لطلبة  )االسئلة غ  وأس  ، حيث بل
  .  )٠٫٠٥(ومستوى الداللـة ) ٢٫٠٤ت (قيمة لمستوى الداللة اإلحصائية 

دم وجود ف ان ع زو الباحث ة يدرسونال روق؛ويع ية ن معظم الطلب اقات التدريس ا  المس ذاته
  .حد آبير إلىمتشابه  الميداني، والتدريب والخبرات الجامعية والثقافية

ة عن اني ولإلجاب ى السؤال الث نص عل ذي ي ة ال" وال ا فعالي ة  تصورم اب الطلب ي إآس  /ف
اليب تدريسها   شعبة الدراسات اإلسالمية   المعلمين  ارات صوغ   وأس ئ  مه ا وتلقي   األس لة وطرحه

  ؟" إجابات الطلبة

األسئلة  صوغلمهارات مهارات  نسبة الكسب المعدل لبالك ودالالتها المعنوية: )٤(جدول 
  .بةوتلقي إجابات الطل هاوطرح

النهاية   البيان
  العظمى

الكسب 
  الخام

الكسب 
  المتوقع

نسبة الكسب 
  المعدل لبالك

الداللة المعنوية 
  للنسبة

  دال  ١٫٤٨  ٣٫٢ ٢٫٩  ٥ بطاقة المالحظة
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ة          الب المجموع ين ط ائيا ب ة إحص روق دال ود ف ي أوضحت وج ابقة الت ائج الس ير النت تش
دريب بالتصور    ل الت رح قب دريبها بالتصور المقت د ت ة بع ارات صوغ   التجريبي ي مه رح ف المقت

ا  ئلة وطرحه ذا التصور  األس ة، أن ه ات الطلب ي إجاب ارات،    وتلق ذه المه ة ه ي تنمي ة ف ذو فاعلي
ي والبعدى       وبح اس القبل ة في القي ساب نسبة الكسب المعدل بين درجات طلبة المجموعة التجريبي

  .تتضح فاعلية هذا التصور المقترح لهذه المهارات
  

  التوصيات
ارة  ين حول مه ة المعلم ل للطلب ة، وورش عم ذ دورات تدريبي ئلة صوغ ضرورة تنفي  األس

ة، و، طرحها ا  توجيهها وآيفية استقبال إجابات الطلب ة   و .وأنواعه ه الطلب دريب   / توجي ين لت المعلم
ئلة    /توجيه الطلبةو األسئلة وتطويرها الطلبة على صوغ ى طرح األس ة عل  المعلمين لتشجيع الطلب

ة و ر المتوقع ة وغي ة المتوقع ئلة الطلب تعدادا ألس م، اس د من المعل ة و .التحضير الجي دريب الطلب ت
ي  / الل التعل ن خ ة م ات التربي ي آلي ين ف ارة المعلم ى مه ئلة صوغ م المصغر عل ااألس  .وطرحه
ة و ي/ إآساب الطلب ين ف ى   المعلم دريس، وعل ارات الت دادهم مه ة، ومؤسسات إع ات التربي آلي

ئلة   صوغ رأسها مهارة  ا ، 'األس ال    وطرحه ارات واألس ع المه اد جمي ا  ؛ العتم  ،يب التدريسية عليه
  .ية العمليةالتطبيق العملي لهذه المهارة أثناء الترب والترآيز على

  
  المقترحات

ين    ى المعلم ة عل ذه الدراس ة له ات مماثل راء دراس ة ،إج ي تخصصات  / والطلب ين ف المعلم
ها، اليب تدريس ة وأس ة العربي ل اللغ ة ودراسة  أخرى مث أخرى عن مدى توظيف معلمي التربي

  .االسالمية ألسئلة الطالب الشفهية أثناء التفاعل الصفي
  

   العربية واألجنبيةالمراجع 

و        " .)١٩٩٩( .محمد سلمان ،ملوح أبو - ي يستخدمها معلم ئلة الصفية الشفوية الت اط األس أنم
زة     ة بغ ة اإلعدادي ي المرحل ا ف تهم له ة ممارس يات ودرج ر   ."الرياض تير غي الة ماجس رس

  .فلسطين .غزة.الميةالجامعة اإلس .آلية التربية .منشورة

ا - ان ،األغ وي . )٢٠٠٢( .إحس ث الترب ره .البح ه وم .عناص هناهج ة . ٤ط .أدوات الجامع
  .غزة .اإلسالمية

واقع تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لمهارات " .)٢٠٠٨( .عوضه سعيدرجا بن  ،آل حيدان -
تير    ."األسئلة الصفية بمدارس أبها الثانوية الة ماجس ر منشورة  رس وم     .غي ايف للعل ة ن جامع

  .السعودية المملكة العربية .األمنية

تقبال     " .)٢٠١٠( .زياد ،برآات - ئلة الصفية واس فعالية المعلم في ممارسة مهارة طرح األس
  .٢٥-١.)٤٦(. مجلة علوم اإلنسانية. "هو التعامل مع إجابات الطلبة عليها



  "......صوغ األسئلة  تصور مقترح لتنمية مهارات"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٠٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ادة أصول         " .)٢٠٠٦( .جنان مزهر  ،الجبوري - ذهني في تحصيل م ر أسلوب العصف ال أث
تب  راق واس ي الع ة ف ة التربي ة آلي دى طلب دين اإلسالمي ل اال ر  ."قائهم له وراه غي الة دآت رس

  .العراق .جامعة بغداد .ابن رشد. آلية التربية .منشورة

أملي     أثر" .)٢٠١١( .حصة بنت حسن حاسن ،الحارثي - ر الت ة التفكي األسئلة السابرة في تنمي
ة   ة مك ي مدين ات الصف األول المتوسط ف دى طالب وم ل رر العل ي مق والتحصيل الدراسي ف

الة ما  ."المكرمة ر منشورة   رس تير غي ة   .جس ة التربي رى   .آلي ة أم الق ة    .جامع ة العربي المملك
  . السعودية

س - و .داود ،حل قير وأب د ،ش رات . )٢٠١٠( .محم يمحاض دريس  ف ارات الت ة  .مه الجامع
   .اإلسالمية

ا واستعماالتها في تحسين      . )١٩٨٣( .محمد زياد ،حمدان - دريس مفاهيمه أدوات مالحظة الت
  .المملكة العربية السعودية .جدة .دار السعوديةال .التربية المدرسية

ة - ود ،الحيل د محم دريس . )٢٠٠٢( .محم ارات الت في مه ر .١ط. الص يرة للنش  دار المس
  . األردن .عمان .والتوزيع

  .فلسطين. غزة. مكتبة أفاق .١ط. والتعلمزاد المعلم في التعليم . )٢٠١٠( .عمر ،دحالن -

ر ،دروزة - ان نظي اً النظري. )٢٠٠٧( .أفن ا عملي دريس وترجمته ي الت روق  .٢ط. ة ف دار الش
 .األردن .عمان .للنشر والتوزيع

ون  - ارات . )٢٠٠٠( .حسن  ،زيت ة   مه دريس رؤي ذ  في  الت دريس  تنفي الم الكتب  . ١ط. الت  .ع
   .مصر .القاهرة

ع    .٢ط. أساليب تدريس العلوم. )١٩٩٦( .عايش ،زيتون - ان .دار الشروق للنشر والتوزي  .عم
  . األردن

با - ود ،طاتالش دى     " .)٢٠٠٣( .محم فية ل ئلة الص رح األس تراتيجيات ط ياس وم  معلم العل
ان     لطنة عم ة بس ات االجتماعي المية والدراس ة اإلس اهج    ."والتربي ي المن ات ف ة دراس مجل

  .٢٠١-١٦٧. )٨٧(. وطرق التدريس

اء ،صويلح - ي " .)٢٠٠٦( .هن ئلة الصفية ف ارات األس ة لمه ة العربي ان معلمي اللغ مدى إتق
يمن   الح ي ال ي ف يم األساس ن التعل رة م ة األخي الة  ."لق ورة رس ر منش تير غي ة  .ماجس جامع

  .اليمن .صنعاء

ة . )٢٠٠٢( .وآخرون .زآريا محمد ،الظاهر - ة    .مبادئ القياس والتقويم في التربي دار العلمي ال
  . األردن .عمان .الدولية للنشر والتوزيع
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دات - اني ،العبي رود .ه ور ،والع دى   األس" .)٢٠١٠( .منص تخدامها ل ائع اس فية الش ئلة الص
ة         ة تربي ة في مديري ات الطلب ا والتصرف بإجاب معلمي الدراسات االجتماعية وآيفية توجيهه

 .٤٧-٣٣ .)٢( ١٠ ."مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ."لواء دير عال

ة - دنيا. )١٩٩٦( .عزو ،عفان ى المراحل ال تخدمة ف دريس المس م .طرق الت زة .دار األرق  .غ
  . فلسطين

ل  - د  ،العقي ة ا. )٢٠٠٦( .اهللا عب ا  .اإلسالمية  لتربي  .أصولها  .مصادرها  .خصائصها  .مفهومه
  . المملكة العربية السعودية .الرياض .الرشد مكتبة .١ط. تطبيقاتها

 في الثانوية بالمرحلة الفقه لدى معلمي الصفية األسئلة مهارة تقويم". )٢٠٠٥( .خالد ،الفهيد -
ة , ماجستير غير منشورة رسالة ."الحديثة التربوية اتاالتجاه ضوء وم  آلي ة  العل  .االجتماعي
  . المملكة العربية السعودية .الرياض .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

  .األردن .عمان .دار الفكر  .١ط .الفعال التدريس مهارات. )٢٠٠٤( .نايفة ،قطامي -

دي - د .الكن د محم دى م". )٢٠٠٦( .اهللا عب رح    م ارات ط ة لمه ة العربي ي اللغ ة معلم مارس
ي    يم األساس ن التعل ة م ة الثاني ي الحلق فية ف ئلة الص ورة  ."األس ر منش تير غي الة ماجس  .رس

  .سلطنة عمان .جامعة السلطان قابوس

 .تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومات  . )٢٠٠٤( .عرفة صالح الذين ،محمود -
  .القاهرة .عالم الكتب .١ط

ؤاد ،يمرس - رح ". )١٩٩٧( .ف امج مقت ة برن ارات  فاعلي ة مه ئلة صوغلتنمي فوية  األس الش
ات    و ا والتصرف بشان إجاب ين      توجيهه دى الطالب المعلم ا ل ذ عليه يج    ."التالمي الة الخل رس

  .٦٤-١٥ .)١٨( .العربي

طفى - ود   .مص ازر محم د خ داف     " .)٢٠١٠( .مهن يرية واأله ئلة التحض تخدام األس ر اس أث
ي  لوآية ف ع  الس ة الصف التاس دى طلب التعلم ل اظ ب ي مبحث   .التحصيل واالحتف ي ف األساس

  .٣٧٦-٣٣٩ .)٢+١( ٢٦.دمشق جامعة مجلة "التربية اإلسالمية

اطي - الح ،المق ر". )١٩٩٨( .ص الب الصف األول     أث يل ط ي تحص يرية ف ئلة التحض األس
رر التوح ي مق انوي ف دالث الة  ."ي ررس تير غي ورة ماجس ن س .منش د ب ة محم عود جامع

  . المملكة العربية السعودية .الرياض .اإلسالمية

ارات الصفية       . )٢٠٠٧( .قاسم صالح ،النعواشي - ة في الزي ة التعلمي ل المواقف التعليمي  .تحلي
  .األردن .عمان .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار 
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