


:ًواملىـبقشــتًاحلــوارًإسرتاتيجيــتً:ًأولاً

 في الكريم القرآن استخدميا وقد الطمبة عند التفكير إثارة في الفعالة االستراتيجيات أىم من تعتبــر
  : تعالى قال يوسف بشأن بنيو مع السالم عميو يعقوب حوار مثل من عدة مواضع
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: فعاليات ثالث عمى تعتمد االستراتيجية وىذه

. اإلوصبث -ج                   املىبقشت -ب                 احلـوار -أ
 



: مراعاتيـــــــا بالمعمم يحسن إجرائية وخطوات عامة إجراءات والمناقشة لمحوار
: العامة اإلجراءاتأ-
. الحوار أثناء المتعممين جميع رؤية عميو ليسيل لمصف المادي الجو ترتيب1.
. تحقيقيا المراد واألىداف الزمن بعامل العناية2.
. الحوار في المتعممين من ممكن عدد أكبر إشراك3.
. الدرس موضوع ومن واضحة األسئمة تمك تكون بحيث المتعممين عمى بعدل األسئمة توزيع4.
. المناقشة عند الحرية توفير5.
: في تتمثل   : والمناقشة لمحوار اإلجرائية الخطوات  ب
. واضحة بمغة السؤال توجيو1.
. فيو لمتفكير قميالً  التوقف2.
. نفسو السؤال عن إجابة من ألكثر االستماع مع عنو لإلجابة عشوائياً  المتعممين أحد دعوة 3.
. المتعممون يقولو لما بإصغاء االستماع4.
. وتعميقاتيم المتعممين مالحظات إيجاز5.
. صحيحة غير أو كانت صحيحة المتعممين من تطرح إجابة لكل االستماع6.



ًالصفيــتًاألسئــلت:ً
ً

"ذىب بعض المربين إلى أن األسئمة الجيدة تعني التدريس الجيد لما ليا من أىمية " 
ًالصفيــتًاألسئلتًأهميت: 
. التعمم بموضوع المتعممين اىتمام إثارةأ-
. المتعمم عند بالجديدة القديمة الخبرات ربط ب-
. المتعمم لدى التفكير تنمية ت-
ًالصفيـتًاألسئلتًأغراض:
. التعمم في االشتراك عمى معين متعمم حث  1.
. المناقشة عمى وتشجيعيم المتعممين انتباه جذب2.
. جديدة معارف إلى التوصل في المتعممين مساعدة3.
.الجديدة المعرفة في المتعممين تحصيل مستوى عن الكشف4.
. المتعممين وتركيز اىتمام إثارة5.



ـراعىًمبــبدئ
ُ
ً:ًالصفيــتًاألسئــلتًيفًتـ

ً
. الدرس بموضوع األسئمة ارتباط1.
. الحصة لتوقيت األسئمة مناسبة2.
. فيميا وسيولة األسئمة وضوح3.
. أخــــرى أحياناً  وكتابيــة أحياناً  شفيي ة فتكون األسئمة تنــــــو ع4.
.لممركب البسيط ومن الصعب إلى السيل من وتدرجيا اإلدراكي األسئمة مستوى تنوع5.

يـمي ما مراعـــــاة المعمـــم عمى يجــب  :ًالصفيــتًاألسئلــتًسـرتاتيجيــتإ :
  

  .فييا الرئيسة النقاط عمى والتركيز كثرتيا وعدم بعدل المتعممين عمى األسئمة توزيع ــ      
  . السؤال خالل اإلجابة اقتراح عدم ــ 
. وخبراتيم اإلدراكي المتعممين مستوى أساس عمى األسئمة نوع تحديد ــ 

.  سؤال في كل ــ السماح بوقت كاٍف لمتفكير       



  : الصفية األسئمة تصنيفات
  : لنوعين تنقسم

.تقويمية اختباريو    ثانييماتدريسية                     تعميمية أسئمة      أوليما
  

ًًً:ًالتعليميــتًاألسئــلتً/ًًأولاً
: التالية األنواع إلى العقمية القدرات حيث من تصنيفيا يمكن          

oالمصطمحات معرفة مثل من التذكر عمى وتقوم اإلنساني اإلدراك مراحل أدنى وىي المعرفية األسئمة 
. واآلداب والعادات الحقائق ومعرفة

oوالمقارنة والتعميل والتمخيص والتفصيل الشرح : خالل من وتتضح والفيم االستيعاب أسئمة .  
oقدرات عمى تعتمد وىي( والتقويم والتركيب والتحميل التطبيق) مثل من العميا العقمية العمميات أسئمة 

. رقياً  أكثر عقمية
 أسئمة إلى والفيم التذكر أسئمة من المتعممين مع ينتقل أن المعمم عمى يجب الصفية األسئمة بين التوازن
. العميا العقمية العمميات عمى التركيز مع متوازن بشكل والتقويم والتركيب والتحميل التطبيق



ًًً:ًالسببرةًواألسئلتًاملتمبيزًالتفكريًأسئلت
: مثل ، العقمية قدراتيم وصقل المتعممين كفاءة لرفع ضرورية أسئمة ىي
؟ عذبة أصبحت والمحيطات البحار مياه جميع أن لو يحدث ماذا
؟ النحو عمم من العربية المغة خمت لو يحدث ماذا  

 وتنمي المستقل بالتفكير لممتعمم تسمح ألنيا الفعال لمتعمم مالئماً  نفسياً  جواً  يوفر األسئمة من النوع ىذا
. والفكرية اإلبداعية قدراتو

: يمي مــا المعمم مـــــن المتمايــز التفكير أسئمة تتطمب :ًاملتمبيزًالتفكريًأسئلتًيفًتراعىًأمور
. المتعممين خمفية إثراء -أ 

. المحورية لألسئمة المناسب االختيار -ب
. السؤال طــــرح بعد قميمة لثوانٍ  المعمم صمت -ج
. المتعممين إلجابة المعمم إنصات -د

. الموفقة لإلجابات الخاص التقدير إظيار مع الموفقة غير اإلجابات تجريح تجنب - ىـ



: المتمايز التفكير أسئمة مع محذورة أمــور
  األحاجي أسئمة إلى االنزالق -أ 

  وقدراتيم الطالب مستوى فوق أسئمة طرح -ب
  اإلجابات من محدود بعدد االكتفاء -ج
. المعرفية التذكر أسئمة إغفال -د 

  : السابرة األسئمة استخدام أغراض
؟ الموضوع حول أخرى أفكار ىناك ىل : مثال                       األفكار توسيع -1
؟ أخرى فكرة لديو منكم من                   : األفكار توجيو إعادة -2
؟ أحمد يا ذلك إلى توصمت كيف                       : األفكار تبرير -3
  ؟ أخرى بطريقة قمتو ما تعيد ىل                      : األفكار توضيح -4
                                                               ؟ ولماذا ؟ عماد يا أحمد قالو ما عمى توافق ىل              :لمتفاعل أخرى فرص إتاحة -5
  ؟ ذلك في رأيك مــا :  ناقد موقف اتخاذ في التمميذ مساعدة -6



 : السابــرة لألسئمة التربوية القيمـــة
  المختمفة التفكير أنواع إثارة في تستخدمأ-
  الطالب تفكير طرق عن تكشف -ب
. أنفسيم عمى االعتماد عمى تساعدىم -ج

 :السابرة األسئمة في مراعاتيا من البد أمور
ليصححيا إجابتو في النظر ليعيد كافياً  وقتاً  الطالب إعطاء -1
.آخر زميل إجابة عمى تعميقاً  ليقدم طالب دعوة -3 فورية راجعـــــة بتغذية الطالب تزويد -2
. إجابتو في الطالب يحرزه الذي البطيء بالتقدم الرضا -4 

 : السابرة األسئمة مع تجنبيا من البد أمور
مباشرة السابر السؤال عن لإلجابة المعمم تصدي -1
آخــريـن طالب إلى السؤال تحويل في التعجل -2
إجابتو صحة عمى شواىد الطالب من المعمم يطمب عندما التعسفي السبر  -3
الطالب عبارة عمى المعمم إطراء -4 

. المتتابع السبر في المبالغة -5



 
ثانيًا استراتيجية تحميل النصوص األصمية

 القرآن نصوص وتشمل األصمية أو األولية المصادر من المأخوذ النص ىو : األصمي النص مفيوم
 أو سياسية أو تاريخية شخصيات عن صدرت التي واآلداب والتاريخ السير وكتب الشريفة واألحاديث

. والبحتري المتنبي كديوان الشعر دواوين وكذلك ىشام ابن سيرة األصمية النصوص من عممية

 يعيش أن من الطالب تمكين إلى األسموب ىذا ييدف : النصوص تحميل أسموب استخدام من اليدف
. والدروس العبر ألخذ معو والتفاعل الماضي إحياء وكذلك وروحو النص جو

األصمية النصوص تحميل أسموب مزايا
  واالستدالل والنقد والتحميل الفيم عمى الطمبة يساعد -1
. األحداث بمنابع ويربطو تو واىتما الطالب خيال يثير -2

 : النصوص تحميل أسموب استخدام شروط
لمتعمم مصدراً  األصمي النص اعتبار -1
  ( محتواه تمخيص ) بمقدمو لمنص التقديم عن االبتعاد -2 

  صدقو من لمتأكد داخمياً  نقداً  األصمي النص نقد عمى الطمبة تدريب ضرورة -3
. باألحداث االىتمام -4



: النصوص تحميل استراتيجية استخدام خطوات

  : التالية الخطوات وفق السير تدريس في النصوص تحميل أسموب توظيف يمكن 
النص ألفاظ ضبط :األولى الخطوة -1
  المصــــــدر صدق من لمتأكد خارجياً  النص نقـــد : الثانية الخطوة -2 

أيضا داخمياً  النص نقد : الثالثة الخطوة -3
  ومبادئ ومفاىيم حقائق من النص في ما واستنتاج النص تحميل : الرابعة الخطوة -4 

  النص إلييا يرشد التي والعبر والدروس اإلرشادات إلى التوصل :الخامسة الخطوة -5

  . مؤتة غزوة عمى السابقة بخطواتيا النصوص تحميل استراتيجية نطبق أن ويمكن : مثال



المواقــفثالثــًا استراتيجيــة تحميل 

 والشعراء الصحابة وسيرة السالم عمييم األنبياء وسيرة النبوية السيرة تدريس في الفاعمة األساليب مـن
 الموقف يكون وقد السيرة أصحاب حياة من مواقف يتناول الذي المواقف تحميل أسموب والعمماء والقادة
.مستقالً  يكون أو قصة ضمن

  : المواقف تحميل استراتيجية خطـــوات

  . الطالب مع وتوضيحيا الموقف عناصر بعرض المعمم ويقوم الموقف عرض : األولى الخطوة -1
عناصره تقصي طالبو من المعمم ويطمب الموقف تحميل : الثانية الخطوة -2
منيا األفضل وترجيح واآلراء االحتماالت مناقشة : الثالثة الخطوة -3
. واالتجاىات والقيم والعبر والدروس المبادئ استخالص : الرابعة الخطوة -4 

 السيرة تدريس في القصصي واألسموب المواقف تحميل أسموب توظيف عمى التطبيقي الدرس : مثال
  " مؤتة غزوة " السير من وغيرىا النبوية



 عمى الغزوة تمك في الموقف تحميل استراتيجية خطوات وتقــوم

  الموقف عرضأ-
  . اإلسالمي الجيش بتحركات الروم عمم ، الغزوة في اإلسالمي الجيش سير خط عرض في يتمثل

  المواقف تحميل -ب
 القبائل وانضمام الروم جيوش عدد بكثرة عمموا عندما بينيم فيما المسممين تشاور في تمثل وقد

  . ( الشيادة أو النصر إما رواحو بن اهلل عبد رأي مناقشة ) ليم العربية
  واآلراء االحتماالت مناقشة -ج

جوانبــو جميع من الجيش فيو كان الذي الظرف تناولت وقد أفضميا وترجيح
  . مؤتة غزوة من والدروس والعبر المبادئ استخالص -د


