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قبل بضعة أّيام، قّررت التحّدث مع املجموعة الثانية حول ما يحصل عندما ال تفهم ما يدور حولك. كّنا ندردش حول هذا وذاك، 

وساد يف صفوفنا مزاج طّيب. قلت فجأة: لدّي فضول ملعرفة أمر ما: قولوا يل من فضلكم"، " ماذا؟" سألوين، فقلت: "ما الذي يدور 

يف َخَلدكم عندما يطرح عليكم املعلم سؤاالً وال تعرفون الجواب؟ ِبَم تفّكرون؟"

كان لسؤايل وقع القنبلة. خّيم الصمت املطلق عىل الغرفة يف الحال، ونظر الجميع إيّل نظرة متوّترة أعرفها جّيًدا. مرّت برهة طويلة 

دون أن ينبس أحد ببنت شفة. يف النهاية  كرس "بني"  )وهو أكرث الطالّب شجاعة( الصمت وأجاب عن سؤايل بقوله: "ترتعد فرائصنا".

لقد تحّدث بالنيابة عن الجميع، بدأوا يرصخون مًعا وجميعهم يقولون األمر ذاته، أي إّنهم يرتعدون خوًفا عندما أطرح عليهم 

َ يل أّن هذا األمر يحصل يف مدرسة ُتعتَب متقّدمة، وتعمل كّل ما يف وسعها  سؤاالً ال يعرفون له إجابة. أُصبُت بالذهول عندما َتبنينَّ

لتفادي مامرسة الضغط عىل األوالد الصغار؛ مدرسة ال متنح العالمات يف الصفوف الدنيا، وتسعى لحامية األوالد من الشعور بأّنهم 

ميارسون نوًعا من السباق.

سألتهم عن أسباب شعوهم بالخوف الشديد، فقالوا إّنهم يخافون من الفشل، ويخافون من التخّلف وراء أترابهم، ويخافون من 

تسميتهم باألغبياء، ويخافون من الشعور بأّنهم أغبياء...

هولت، 1974 ص 47

ملّخص

طرح األسئلة ُيعتب مامرسة تدريسّية شائعة، لكن بعض هذه األسئلة ال يعّزز تعلُّم الطالّب وتفكريهم وفهمهم.

الحاالت التي يعزِّز فيها طرُح األسئلة التعلَُّم:الحاالت التي ال يعزِّز فيها طرُح األسئلة التعلَُّم:

عندما تكون جميع األسئلة )أو غالبّيتها( مغلقة، واإلجابة عنها 	 

نة يف كتاب التدريس. معروفة سلًفا للمدرِّس، أو مدونَّ

عندما تدور األسئلة حول حقائق معّينة، وترمي إىل جعل الطالّب 	 

يحفظون عن ظهر قلب أموراً قام املدرّس بتدريسها.

ا وُتطرح بوترية عالية 	  عندما يكون مقدار عدد األسئلة ضخاًم جدًّ

)"بينغ بونغ"(، وال متنح الطلبَة مهلًة كافيًة للتفكري.

عندما يكون الوقت الذي مينحه املدرّس بعد طرح السؤال بالغ 	 

الِقرَص، وال يوّفر وقًتا كافًيا للتفكري الذايّت.

خ األسئلُة مهاراِت التفكري العليا.	  عندما ترسِّ

عندما تقّوض األسئلة الفرضّيات األساسّية والبديهّيات التي 	 

يحملها الطالّب.

عندما تكون أسئلة مفتوحة.	 

عندما تكون أسئلة أصيلة.	 

عندما تعزِّز األسئلة فْهَم املبادئ األساسية، كام االختالفات، 	 

يف حقل املعرفة.

عندما تكون األسئلة تأملّية )Reflective( ويجري توجيهها 	 

.)Meta-Cognition(  "إىل "التفكري حول التفكري
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مقّدمة

طْرح املدرِّس األسئلة هو مامرسة شائعة، ويبدو أحياًنا أّنها التدريس بعينه. ُتظهر األبحاث واملامرسات عىل امتداد القرن املنرصم أّن طرح 

 .)Dillon, 1982( األسئلة يف الصّف يشّكل أحد أنشطة التدريس األكرث تأثريًًا

 , Galton et al, 1999( يطرح املدرّسون أسئلة كثرية يف الصّف، تصل يف املعدل  إىل 150-45 سؤاالً يف الحّصة التدريسّية الواحدة

Goodlad, 1848(. االفرتاض الشائع هو أّن التدريس الجّيد يعني طْرَح األسئلة الجّيدة، وأّن األسئلة الجّيدة تنهض باملشاركة والتفكري يف 

صفوف الطالّب، ال سّيام عندما يدور الحديث عن التعليم الوجاهّي )frontal teaching(. يف املقابل، ُتبنّي الدراسات التحليلّية املنهجّية 

لاِم يدور يف الصّف أّن مّثة فجوة كبرية يف معظم املرّات بني طابِع األسئلة الشائع يف الصّف، والقيمِة البيداغوجّيِة التي تحملها هذه 

األسئلة. يف غالبّية الحاالت، يكون الجواب عن السؤال قد ُطرح قبل ذلك، إّما شفهيًّا أو يف كتاب التدريس. ُتعتَب األسئلة يف الصّف وسيلة 

ا بني هذه األسئلة و تطويِر مهارات التفكري العليا، حيث  الستخراج األجوبة التي يعتبها املدرِّس "إجابات صحيحة"1. مّثة عالقة واهية جدًّ

.2)harpaz& lefstien,2000( إّنها تقرتن  بعمل بسيط يتمّثل يف اسرتجاع  املعرفة القامئة

يكتشف الصغار والكبار العالََم -يف ما يكتشفون- من خالل طرح األسئلة االستقصائّية، لكّن الطالب العادّي يف الصف ُيحجم عن طرح 

األسئلة التي قد تشري إىل عدم الفهم، فالحديث السائد يف الصّف ينزع إىل اعتبار األخطاء تجسيًدا للجهل ولعدم املعرفة، ال مصدرًا 

للمعرفة )Sarason, 1984(. الفرضّية الضمنّية يف املدرسة هي أّن الطالب الذي يسأل هو الطالب الذي ال يعرف، وأّن األجوبة تتوافر 

لدى الطالّب األذكياء الذين يصغون ويجتهدون، بينام األسئلة يطرحها الطالّب الضعفاء "الكساىل" أو الذين ال يصغون )הרפז, 2000(.

طة مسبًقا والتي هي مبثابة الجدول الزمنّي للدرس، وهي  ميكن تصنيف األسئلة التي ُتطرح يف الصف إىل فئتني مركزّيتني: أ. األسئلة املخطَّ

تستهّل إجراءات التدريس )افتتاح الدرس، افتتاح املوضوع أو افتتاح نقاش جديد خالل الدرس(؛ ب. أسئلة التغذية الراجعة، التي ُتطرح 

طة مسبًقا، وتنبع من مسار الدرس. يف سياق قالب الحديث الصّفّي كردٍّ عىل أقوال الطالّب خالل الدرس. هذه األسئلة غري مخطنَّ

يف ما يتعّلق بأسئلة التغذية الراجعة، ميكنكم الرجوع إىل أداة التغذية الراجعة يف الحديث الصّفّي. وسنتناول هنا األسئلة التي من النوع 

طة مسبًقا. األول، أال وهي األسئلة املخطَّ

ظ لدى الطالّب الذين ُيطلب منهم أن يكونوا دامئا  مّثة وظيفة مهّمة أخرى لهذه "األسئلة االختبارّية"؛ إذ يستطيع املدرِّس من خاللها املحافظة عىل حالة التيقُّ  .1
عىل أْهبة االستعداد لتقديم إجابة صحيحة يف اللحظة التي يسألهم املدرِّس فيها حول ماّدة التعليم.

يحظى هذا االّدعاء بالكثري من القبول، لكن مّثة أبحاث أخرى )وهي قليلة( تّدعي أّن طرح األسئلة األصيلة )وهي عكس األسئلة املغلقة( ال تنهض بالرضورة   .2
 .)Boyd&Rubin,2006 :بالتفكري، وأّن األسئلة املغلقة ال تغلق الباب بالرضورة عىل مشاركة الطالّب يف الحديث الصّفّي )لالستزادة، راجعوا

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/58.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx?genre=%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D&k=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%A5+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/whatpricncipalneedtoknow.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
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طرح األسئلة يف الصّف: صورة الوضع القائم

Myhill&Dunkin,2005;Smith&( يف مجال طرح األسئلة يف غرفة التدريس )socio-linguistic( ُتظِهر األبحاث السوسيو- ألسنّية

Higgins,2006;Nystrand et al,2001( أّن هذا النوع من األسئلة يختلف متاًما عن األسئلة التي ُتطرح يف العامل، وفيها يتوّقع السائل 

أن يحصل من امُلجيب عىل إجابة ال يعرفها. أّما يف الصّف، فاملدرِّس صاحب املعرفة الذي يحتفظ باإلجابة يف َخَلده هو من يطرح األسئلة 

)Lemke,1990(. عمليًّا، تحمل هذه األسئلة طابًعا اختباريًّا ويتمّثل الهدف منها يف فحص درجة تذويت الطالّب للمعلومات ومدى 

.)Nystrand et al,2001;Cazden,2001( قدرتهم عىل اسرتجاعها بدّقة بعد أن قالها أو كتبها آخرون

هكذا يبدو طرح األسئلة يف غرفة التدريس:  

 	.)Goodlad, 1984; Galton et al, 1999( .فيضان من األسئلة: كام ذكرنا سابًقا: بني 45 َو 150 سؤاالً خالل 45 دقيقة

وترية بالغة الرسعة يف طرح األسئلة ال متنح الطالّب ما يكفي من الوقت للتفكري. يف %85 من األسئلة التي جرت معاينتها يف املدارس 	 

االبتدائّية، طرح املدرِّسون سؤاالً إضافيًّا حال قيام الطالب باإلجابة عن السؤال السابق.

أسئلة تتعّلق باألمور اإلدارّية وأخرى بالغّية- الكثري من األسئلة يتعّلق بإدارة الصّف )"من أعّد الوظيفة البيتّية"؟( )Mercer,1995(، أو 	 

إّنها ال ُتطرَح ابتغاَء الحصول عىل إجابة )"أنتم الذين يف املقاعد األخرية، هل تريدونني أن آيت إليكم"( )פלד-אלחנן ובלום-קולקה, 

.)1997

 	 Smith &( ا من اإلجابات املحتملة أسئلة مغلقة- أسئلة ال يتوافر لها -يف املعتاد- سوى جواب واحد صحيح، أو مجموعة ضّيقة جدًّ

Higgins, 2006; Myhill & Dunkin, 2005; ורדי-ראט, 2002(

شحٌّ يف طرح األسئلة املفتوحة: وهي األسئلة التي تتوافر لها إجابات محتملة عديدة. يف أحيان متقاربة، وحّتى عندما ُيطرح سؤال من هذا 	 

.)Galton et al, 1999( دة النوع، يتبنّي أّنه مفتوح ظاهريًّا فقط، إذ إّن املدرِّس يوّجه نحو إجابة محدنَّ

ا. 	  قّلة من األسئلة األصيلة التي يعّب املعّلم من خاللها عن اهتامم حقيقّي مبعارف الطالّب وبعاملهم، وبالتايل فإّن إجاباتهم قد ترثيه حقًّ

)Nystrand et al, 1997; פלד-אלחנן ובלום-קולקה, 1997(

قّلة من األسئلة االستقصائّية التي تبتغي تعميق فهم مقّدم اإلجابة. %11 فقط من مجموع تبادل األسئلة واألجوبة التي رُصدت يف 	 

.)Smith et al, 2004( الدرس كانت تحمل طابًعا استقصائيًّا

قّلة من أسئلة املتاَبعة التي تبتغي إعادة رّد الطالب إىل الصّف ككّل، ملواصلة النقاش )املصدر السابق(.	 

قّلة األسئلة االستقصائّية وتلك التي تتناول مهارات التفكري العليا ال تنبع من عدم إدراك املدرِّسني ألهّمّية وحيوّية هذا النوع من األسئلة 

م بالدرس  يف عملّية الّتدريس؛ بل مّثة عوامل أخرى تضع العقبات أمام التنفيذ: الطرح املكّثف ألسئلة املعرفة ميّكن املدرِّس من التحكُّ

وبالحديث الذي يدور فيه، بينام تتطّلب األسئلة ذات الطابع "املفتوح" من املدرِّس درجة كبرية من الثقة الذاتّية واملرونة يف إدارة الصّف. 

طرح األسئلة التي تعّزز مهارات التفكري العليا تتصادم كذلك مع مفهوم "تغطية املاّدة"، ولذا يواجه املدرِّس صعوبات جّمة يف إدارة األمور 

يف واقع كهذا.
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كيف يرّد الطالّب عىل طرح األسئلة يف غرفة التدريس؟

الطالّب -ال سّيام من لديهم دراية بقوانني الحديث الصّفّي غري املكتوبة- )mercer,1995(، يجيدون  تشخيص توّقعات املدرِّس ويبذلون 

جهًدا لتخمني  "اإلجابة الجّيدة" التي يتوّقع الحصول عليها3. غالًبا ال يحتاج هؤالء إالّ إىل "إصابة" إجابة واحدة أو نطاق ضّيق للغاية 

من اإلجابات الصحيحة )Rojas-Drummond&mercer,2003;Myhill&dunkin,2005(، وذلك خالل مّدة ال تتعّدى 1.2 من 

الثانية )يف املعّدل؛ Nunan,1989(. السؤال الذي يثمر عن إجابة يف برهة قصرية كهذه ال ميكن له إالّ أن يكون سؤاالً يتعّلق بالحقائق 

واملعلومات ) Black&wiliam,1998(، واإلجابة عن أسئلة من هذا النوع  تكون  حتاًم مقتضبة. تبنّي أّن مّدة هذه اإلجابات يف 

املدارس االبتدائّية يف بريطانيا هي 5 ثواٍن )باملعدل(، وتشمل نحو ثالث كلامت )Smith et al,2004(. تبنّي كذلك أّنه كّلام طرح 

 ; Sarason,( املدرِّسون مزيًدا من األسئلة، تراجع مقدار األسئلة التي يطرحها الطالّب:  معّدل سؤالني للطالب يف حّصة مّدتها 45 دقيقة

Dillon,1982 1984(، وغالبّيتها تحمل طابًعا تقنيًّا )"معّلمتي، ماذا كتبت عىل اللوح"؟(، وليست أسئلة من شأنها توضيح أو تعميق 

الفهم لديهم )Myhill&dunkin,2005(. حّتى عندما يطرح الطالّب سؤاالً جّيًدا يجري صّده أو دفعه نحو الهامش من ِقبل املدرِّس 

)Alexander,2004(. ُتظهر بعض األبحاث يف مجال علم النفس الرتبوّي، التي تّتبع أثر سبل البحث واالستقصاء لدى الطالّب، تظهر 

حصول تراجع ملحوظ يف طرح األسئلة من ِقَبل الطالّب عند دخولهم إىل املدرسة: فبينام يبلغ معّدل طرح األسئلة من ِقَبل أطفال الصّف 

البستان الذين يصادفون لعبة أو غرًضا جديًدا 6.5 سؤال للطالب، يرتاجع هذا العدد لدى أوالد املدرسة االبتدائّية إىل 2.1 سؤال للطالب. 

أظهر بحث آخر أّن معّدل األسئلة التي يطرحها الطالّب يف سّن 6-4 أعوام يصل إىل 4 أسئلة، ويرتاجع يف سّن 9-7 إىل 3.1 سؤال، ويصل إىل 

1.8 سؤال يف سّن 10-11 )גלובמן וקולא, 1992(.

ملّخص القول: يف صيغتها الحالّية، تتعارض األسئلة التي ُتطرح يف الصّف مع الهدف التعليمّي- الرتبوّي الذي يصبو إىل تشجيع النشاط 

.)Wood, 1992; Lemke, 1990( الفكرّي وروح اإلبداع

طرح األسئلة- فرضّيات أساسّية
أ. األسئلة توّلد األجوبة

السؤال يصوغ الجواب املتوّقع إىل حّد كبري، وإْن مل يحتِو مبارشة عىل تلميح أو توجيه واضح  إىل اإلجابة املتوّخاة.

مفاهيم السؤال والفرضّيات املتضّمنة فيها تصوغ اإلطار املفاهيمّي الذي يطرح فيه الجواب. عىل سبيل املثال، إّن سؤاالً عاديًّا نحو: "أين 

يسكن فرهود؟" مُييل بدرجة كبرية الجواب الذي سأحصل عليه: "فرهود يسكن يف شارع عبد النارص رقم 5، يف الشقة "أ".  يفرتض السؤال 

أّن الناس يسكنون يف شقق، وأّن الشقق تحتوي عىل عناوين، وأن العناوين متّكننا من االهتداء إىل الناس الذين يقطنون فيها، وما شابه. 

من اإلجابات غري املالمئة يف السياق الذي ُطرح فيه السؤال: "فرهود يسكن يف مهّب الريح" )הרפז, 2000(.

يف بعض األحيان، يقّدم الطالّب إجابات ال تندرج يف اإلطار املفاهيمّي للسؤال، كام يف املثال املثري التايل )Black&Wiliam,1998(- تسأل 

املدرّسة طفلة يف السادسة تقوم برسم زهرة نرجس: "ما اسم هذه الزهرة"؟ فأجابت الطفلة: "أعتقد أّن اسمها شهرزاد". يف هذه الحالة 

شّخصت الطفلة املَهّمة مبفردات فهمها ملصطلح "ما اسم".

تحصل ظاهرة تخمني السؤال حّتى عندما ُيطرح سؤال ذو طابع "مفتوح"؛ وذلك ألّن املدرِّس يتوّقع الحصول عىل إجابة معّينة، ويدرك الطالّب أّن مّثة إجابة   3
محتملة واحدة لهذا السؤال )בלום-קולקה ,1985(.
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املعنى:

مضمون وشكل مشاركة الطالّب يف الصّف )وبالتايل فرصتهم للتعلُّم، إذ إّن املشاركة النوعّية هي نوع من أنواع التعلُّم بالرضورة(،هام -يف 

ع منه  املعتاد- انعكاس لألسئلة التي يطرحها املدرّس يف الصّف. إذا طرح املدرِّس سؤاالً مبستوى مهارة التفكري الدنيا، يفهم الطالب أّن ما ُيتوقنَّ

هو تقديم إجابة باملستوى ذاته، وغالًبا تكون إجابًة تتناول جزئّيات معلوماتّية فقط. من هنا يبدو أّن األسئلة هي التي تصوغ بدرجة كبرية 

مستوى املحادثة يف الصّف، وتحّدد متى وحول ماذا يفّكر الطالّب يف موضوع الدرس. 

ب. أسئلة ترتكز عىل معلومات مسبقة

مة يف وعيهم. طرح سؤال مبستوى مهارة  ال يستطيع الطالب اإلجابة عن أسئلة ال ترتبط بصورة أو بأخرى مبّخططات ذهنّية تكون منظنَّ

ط قائم )مفاهيم متعارَف عليها، ومسارات سبق أن ُجّربت(، والتقّدم نحو الهدف  التفكري العليا يساعد الطالّب عىل الخروج من مخطنَّ

املنشود.

املعنى:

عىل السؤال أن يكون منغرًسا يف املعرفة القامئة. عىل سبيل املثال، إّن السؤال "هل مّثة عالقة بني الزمن والحركة؟" يفرتض أّن الطالب 

ق يف فهم العالقة بني  م خطوة أخرى والتعمُّ يعرف بعض األمور حول "الزمن" وحول "الحركة" كجزئّيات منفصلة، ويطلب منه اآلن التقدُّ

املصطلَحنْي. يف معظم املرّات، عندما ال يفهم الطالب السؤال، ال حاجة إىل تكراره، بل مّثة أهّمّية لفحص املعرفة التي تنقصه يك يجيب عنه 

)معرفة عاّمة، معرفة لغوّية، وما شابه(.

ج. أسئلة منغرسة يف داخل سياق

يتأّثر طرح األسئلة من السياق الذي ميارَس فيه، ومن التوقيت، ومن طابع املَهّمة. تبنّي -عىل سبيل املثال- أّن نسبة األسئلة القصرية التي 

تسرتجع حقيقة ُطرحت سابًقا تكون أعىل يف بداية الدرس ماّم يف أجزائه األخرى )Myhill&dunkin,2005(. املهّمة البحثّية الطويلة 

األمد ترافقها غالًبا أسئلة تتناول مهارات التفكري العليا، بينام تتمحور املراجعة لالمتحان يف مسائل معلوماتّية. لكن األمر األهّم يف هذه 

الفرضّية األساسّية هو أّن السؤال ذاته قد يخدم وظائف متباينة متاًما يف سياقات مختلفة. عىل سبيل املثال، إّن السؤال: ما الذي يحدث 

عندما نقوم مبزج املاّدة A مع املاّدة B؟" قد يشّكل قاعدة لطرح فرضّيات عند عرضه قبل تجربة يف املختب؛ وقد يشّكل مراجعة للامّدة 

املدروسة عند عرضه يف سياق تلخيص الحّصة التدريسّية.

املعنى:

تتحّدد جودة السؤال بحسب السياق الذي ُغرس فيه، وال ميكن عزله عن سائر إجراءات الدرس.  السؤال املفتوح َو "العايل" نحو : "كيف 

تفرّسون األزمة التي  ميّر بها البطل يف هذه الفرتة من حياته بالذات؟" ال ُيعتَب مفتوًحا وال عالًيا إذا سبق أن أُجرَي هذا النقاش من قبل 

دة واحدة. وسبق للجواب أن ُطرِح؛ أو إذا قام املدرّس بتوجيه إجابة الطالّب يك "يصيبوا" إجابة محدنَّ
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ز التعلُّم    خصائص األسئلة التي ُتعزِّ

ُتعزِّز األسئلُة التعلَُّم4:

خ مهارات التفكري العليا )יחיאלי, 2008(. يك توّفر فرصة مامرسة مهارة التفكري العليا، عىل األسئلة أن تسعى إىل تعميق 	  عندما ُترسِّ

الفهم من خالل التدرُّب، ومن خالل تطوير القدرة عىل طرح األمثلة امللموسة، واملقارنة، وطرح االّدعاءات، واقرتاح الرشوح، وفحص 

الفهم)Karmon, 2007 ;Resnick et al, 2010(. األسئلة التي من هذا النوع ال تتطرّق إىل املعرفة كام هي فقط، بل تطلب من 

الطالّب أن ميارسوا نشاًطا معّيًنا حول املعرفة ومبساعدتها. عىل سبيل املثال: بدل طرح السؤال: "ما هي أسباب اندالع الحرب العاملّية 

األوىل؟"، نسأل: "ماذا كان برأيكم السبب املركزّي الندالع الحرب العاملّية األوىل؟ السؤال الثاين يتطّلب من الطالب أن ميلك دراية 

جّيدة باملعلومات التي يرتكز عليها السؤال األّول، وتتطّلب منه كذلك أن يتخّطى املعلومات القامئة، وأن يطرح اّدعاء معّيًنا ويدافع 

عنه.

عندما ُتقوِّض الفرضّيات األساسّية واملعتقدات الراسخة لدى الدارسني، وهي تشّكك يف كّل ما هو بديهّي، وتكشف النقاب عن 	 

ًدا يف جذور وبواطن األمور. هذه األسئلة غالًبا تحتوي بني ثناياها عىل توتُّر معنّي أو  الرصاعات األساسّية، وتستوجب التفكري مجدنَّ

خالف ما. االستئناف عىل مفاهيم "السليقة" لدى الدارس ُتعتَب كذلك مصدرًا مهامًّ )وليس وحيًدا( للتنظيم املجّدد ملفهوم املوضوع 

.)Karmon, 2007( الذي يجري تعلُّمه

مة له يختلف 	  عندما تكون مفتوحة. السؤال املفتوح هو ذاك الذي ال يتوافر له من حيث املبدأ جواب واحد مطلق، واإلجابات املقدنَّ

بعضها عن بعض، ال بل إّنها تتناقض يف بعض األحيان. مّثة وظيفتان مهّمتان للسؤال املفتوح: األوىل هي أن يفهم الطالّب أّن األسئلة 

األكرث أهّمّية ال تتوافر لها إجابة مطلقة، ورمّبا لن تتوافر إجابة كهذه أبًدا؛ والوظيفة الثانية هي نقل مركز الثقل من املدرِّس )كصاحب 

املعرفة الحرصّي يف الصّف( إىل الطالّب وتحويل املدرِّس إىل زميل )مجرّب وماهر ومثّقف( يف مجتمع الطالّب، ومساٍو لهم )הרפז, 

.)2000

درجة انفتاح السؤال تتعّلق بدرجة ُمْطَلقّية املعرفة الكامنة فيه. عىل سبيل املثال، إّن نتائج تجربة يف العلوم أو حّل مسألة يف 

الرياضّيات ال متّكن من طرح أجوبة مختلفة، لكن املعّلم يستطيع -العتبارات بيداغوجّية- أن يتعامل مع السؤالني كمعارف مفتوحة. 

كيف نولِّد طابًعا مفتوًحا ألسئلة يف مجاالت تتمّيز باملعرفة املطلقة والنهائّية؟ من خالل توسيع املوضوع عىل نحٍو يطول قضايا 

ومسائَل فلسفّية وأخالقّية. عىل سبيل املثال: "هل يفيد االستنساُخ الجينيُّ اإلنساَن أم ُيلِحق به الرضر؟"؛ أو من خالل  مامرسة "انفتاح 

بيداغوجّي"- السعي إىل استكشاف معارف يعرفها املدرِّس وال يعرفها الطالّب من خالل صياغة أسئلة مفتوحة. عىل سبيل املثال: "ما 

هي مكوِّنات املاء الذي نرشبه؟" عىل هذا النحو يخوض الطالّب مسارًا تعليميًّا يقرتحون من خالله حلوالً مختلفة للمشكلة، ويقومون 

برشح مسار تفكريهم ويصلون إىل اإلجابة بطريقتهم الخاّصة.

ا؛ يطرح أسئلة ال يعرف اإلجابة عنها من خالل 	  عندما تكون أصيلة: طرح األسئلة األصيلة يعني أن يقوم املعّلم بالتساؤل فعالً وحقًّ

الفضول البيداغوجّي الصادق، حيث ترثيه إجابات الطالّب وتثري اهتاممه )Nystrand et al, 1997; פלד-אלחנן ובלום-קולקה, 

1997(. يف فرتات متقاربة، يتمحور طرح األسئلة األصيلة حول التجربة الشخصّية أو حول تفسري شخيّص من ِقَبل الطالب، نحو: "مع 

أّي من االستعارات تتامثل؟"؛ "كيف اخرتت العمل عندما حصل هذا األمر؟". وكام يف السؤال املفتوح، تنقلب اآلية كذلك يف السؤال 

األصيل؛ فاملعرفة ال تكون حْكرًا عىل املدرِّس، وإّنا تتجاوزه إىل الطالب.

4  כרמון )2010( והרפז )2000( يطلقان عىل هذه األسئلة اسم "األسئلة املثمرة": هذا الفصل يرتكز عىل أبحاث االثنني

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
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عندما تتطرّق إىل بْنية املعرفة. "بْنية املعرفة" هي مجموع املفاهيم واألسس وسبل التعلُّم والبحث، ومبادئ وقواعد املوضوع 	 

ه الدارسني نحو املفاهيم والسريورات والتبرّصات التي تخّص حقل  )כרמון, 2000(. األسئلة التي تعزِّز التعلُّم هي أسئلة ثرّية وُتوجِّ

ل  جزًءا مركزيًّا وجوهريًّا من فكر  املعرفة )הרפז, 2000(.  التبرصُّ الديسيبلينارّي – هو طرح عميق ميّيز حقالً معرفيًّا معينًَّنا ويشكِّ

املجال.

مّثة نوع آخر من األسئلة حول بْنية املعرفة، هو األسئلة التي تعّب عن  جداالت وخالفات أساسّية داخل حقل املعرفة )כרמון, 2010(، 

نحو: "هل مّثة وجهة نظر حضارّية أهّم من نظرياتها؟" )علم االجتامع(؛ "هل ِمن َمْغزًى لُهوّية صاحب العمل ونواياه يف العمل 

األديّب"؟ )األدب(؛ "هل القادة هم من يصنعون التاريخ، أم إّن التاريخ هو من يصنع القادة؟"؛ "ملاذا تندلع الحروب عىل الرغم من أّن 

الجميع يدركون أهوالها ومخاطرها؟")التاريخ(.

ل الداخيّل الذي يقوم به الدارس ووعيه لسريورات تعلُّمه وأفكاره 	  عندما تكون  تأّملية -وتضم مناحي التفكري حول التفكري:  التأمُّ

نه كذلك من إجراء صياغة مجّددة للمعرفة  وأدائه. هذه القدرة متّكنه من مراجعة الطريق التي يسلكها مقابل بدائل محتملة، ومتكِّ

التي يف حوزته، وعرض حلول مل يفّكر فيها عند تنفيذ املَهّمة )זילברשטיין, 1998(. األسئلة التأملّية التي يطرحها املدرِّس  تساعد 

الدارَس عىل النظر إىل داخله ونقل املعرفة من الخفاء إىل العلن: "كيف قمت بحّل املسألة؟"، "ما هي اإلسرتاتيجّيات التي طّبقتها 

عند تنفيذ املََهّمة؟"، "كيف تتعّلم عىل نحٍو أسهل؟". هذه األسئلة تدمج الفحص الفّعال من ِقَبل املتعّلم  لسريورات وجدانّية وذهنّية 

تدور يف داخله خالل عملّية التعلُّم.

ه يف األساس نحو التفكري؛ عملّية داخلّية ننفذها لغرض إدارة وتوجيه  التفكري حول التفكري ميّثل إحدى حاالت االستبصار، وهو موجنَّ

تفكرينا يك ال يتحّدد من خالل عملّيات التخاطر والدافع التلقايّئ، بل بواسطة ما يبدو لنا الطريَق األسلَم ألن نكون مفّكرين َمَهرة 

)הרפז, 2005(. من األسئلة التي توّجه نحو التفكري املاهر حول التفكري األسئلُة التاليُة -عىل سبيل املثال-: "يف أّي نوع من التفكري 

شاركت؟"؛ "كيف نّفذت التفكري؟"؛ "هل كانت تلك طريقة ناجعة لتنفيذ التفكري؟ ارشح ملاذا؟ إذا كان الجواب بالسلب، فام الذي 

ميكن فعله بغية التحسني؟"؛ "كيف تنّفذ هذا النوع من التفكري  يف املرّة القادمة التي فيها تحتاجه؟".

http://web.macam98.ac.il/~livne/modelim/od2.htm
http://web.macam98.ac.il/~livne/modelim/od2.htm
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=943
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper27/docs/06.pdf
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َم ز التعلُّ أنواع األسئلة التي ُتعزِّ
أمثلةتوصيفامليزة/ السمة

أسئلة تفكري من 
املرتبة العليا

 أسئلة تتطّلب من الطالب امليّض نحو 

ما هو أبعد من املعرفة القامئة، بكونها 

تستدعي تفسريًا وتتطلب تركيبة بني عدد 

من مصادر املعرفة، وتتطّلب املقارنة، 

وطْرح فرضّيات، ومراجعة أفكار، وطْرح 

اّدعاءات وما إىل ذلك

أسئلة تستوجب التفسري:

• من يريد أن يرشح يل الظاهرة التي شاهدناها للتّو؟	

• ارشحوا بواسطة ثالث منظومات سببّية مختلفة النتيجَة 	
التي قرأنا حولها.

أسئلة موّجهة لصياغة اّدعاءات:

• ْقِنع القرّاَء؟ 	 ما هي الوسائل التي استخدمها املؤّلف يك ُي
هل نجح يف ذلك؟

• برأيكم، َمن  كان سيعارض الفكرة التي يف النّص/ ما ورد 	
يف النّص؟

أسئلة موّجهة للتفسري:

• كيف تفرّسون اآليات؟	

• ما هو موقف املتحّدث يف القصيدة؟	

• ما هو برأيكم معنى األلوان يف اللوحة؟	

أسئلة موّجهة لطرح الفرضّيات:

• ع حصوله عىل ضوء ما قرأنا حّتى اآلن؟	 ما املتوقنَّ

• ما هو تخمينكم لِام سيحصل يف التجربة؟	

أسئلة موّجهة لبناء توليفة )سينتيزا( أو مقارنة

• نا إجراء مقارنة يف هذا السياق؟ ما هو هدفنا؟	 َم يهمُّ لِ

• غ الذي يضيفه املؤلِّف يف النّص الثاين الذي 	 ما هو املسوِّ
غ عن اّدعاء املؤلِّف األّول؟ قرأناه؟ ِبَم يختلف هذا املسوِّ

أسئلة موّجهة للتفكري الناقد:

• ملاذا اختار املؤّلف عرض األمور  عىل هذا النحو؟	

• كيف نستطيع عرض األمور من وجهة نظر  الشخصّية 	
النسائّية؟

ك يف املفهوم ضمًنا )البديهّي( أسئلة استئنافّية  أسئلة تشكِّ

وتشّكك يف الفرضّيات الحدسّية )الخاطئة( 

للطالّب حول العامل

• ك يف املفهوم 	 ا خرّيون وأرشار )سؤال يشكِّ هل هنالك دامئً
الثنايّئ ويشّجع عىل التعامل املرّكب مع األمور(.

• ك يف املفهوم السائد 	 هل النباتات أحياء؟ )سؤال يشكِّ
لدى األطفال املتمّثل يف أّن املخلوق الحّي هو ذاك الذي 

يتحرّك، ولذا فإّن النباتات ليست أحياء(.

 أسئلة ال تكون اإلجابة عنها قاطعة أسئلة مفتوحة

ومْطلقة، وتحتمل العديد من اإلجابات

• ما رأيكم؟ ملاذا هناك الكثري من الجياع يف العامل عىل 	
الرغم من الوفرة االقتصادّية؟

• ث عىل الرغم من أّن سكوته 	 ملاذا يختار البطل عدم التحدُّ
سيجلب له املصاعب؟

• هل هنالك طرق أخرى لحّل املعادلة؟	
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أسئلة ال َيعرف املدرِّس إجابتها مسبًقا أسئلة أصيلة

وهي تتناول عالَم الطالّب الشخيّص

• هل حصل أمر مشابه ألّي منكم؟	

• كيف شعرتم عندما قرأتم القصيدة؟	

• مع أّي من االستعارات تتواصلون؟ وملاذا؟	

ما رأيكم يف...؟

أسئلة حول 
بْنية املعرفة

أسئلة تتناول القضايا واألفكار املركزّية 

ملوضوع املعرفة الذي يجري تعلُّمه

• هل التاريخ هو من يصنع القادة، أم إّن القادة هم من 	
يصنع التاريخ؟

• َن الكون؟	 َكونَّ كيف َت

• ملاذا هناك الكثري من األجناس يف الطبيعة؟	

أسئلة تأّمل 
وتفكري حول 

التفكري

أسئلة متّكن الطالّب من النظر إىل الوراء 

ات  عىل عملّية تعلُّمهم واستخالص التبرصُّ

واملعارف الجديدة حيال األمور التي 

فّكروا فيها أو نّفذوها.

• كيف توّصلتم إىل الحّل؟	

• كيف يؤّثر النحو الذي توصلتم فيه إىل الحّل عىل 	
الطريقة التي ستتّوجهون فيها إىل مسألة مشابهة يف 

املستقبل؟

• ما هي، إًذا، أفضل الطُرق للتعامل مع املسألة؟	
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   األسئلة التي تعزِّز عملّية التعلُّم: مبادئ توجيهّية

طوا سؤالي موّجَهْي مركزيَّْي لكّل حّصة تدريس. عىل هذه األسئلة أن تتطرّق إىل فكر املجال الذي تدرّسونه، أو إىل أفكار تريدون . 1 خطِّ

أن يفهمها الطالّب. األسئلة اإلضافّية التي  ستطرحونها خالل الدرس ُتشَتّق من السؤالني املركزينَّنْي.

نون الطالّب من معرفة ما هو املحور الرئييّس للدرس.. 2 اطرحوا سؤااًل رصيًحا يف بداية الدرس. بذلك تضعون السؤال يف مركز التعلُّم ومتكِّ

طوا أسئلة من شأنها استخالُص الكثري من األجوبة من ِقبل الطالّب، وتدعوهم للتحّدث والتفسري والتوجيه والتحليل وحّل املسائل . 3 خطِّ

والتخمني والتخيُّل واالستقصاء وتقييم األفكار وإجراء نقاشات والتجادل والتعليل والتبير وإجراء املفاوضات.

عوا الطالّب عىل طرح األسئلة. اطلبوا من الطالب يف التوقيت البيداغوجّي املالئم، أن يطرحوا أسئلة حول املوضوع املطروح: حول . 4 شجِّ

املضمون وحول املسار وما شابه.

أِقّلوا من طرح األسئلة: كّلام أقللتم عدد األسئلة التي تطرحونها، زاد حجم األسئلة التي  يطرحها الطالّب وزادت مشاركتهم يف الحديث . 5

الصّفّي.

وا حّتى الثالثة من لحظة طرح السؤال إىل حني طلب اإلجابة . 6 امنحوا الطالّب ما يكفي من الوقت للتفكري حول كّل سؤال وسؤال: ُعدُّ

األوىل. عىل هذا النحو ستزيدون وقت االنتظار بضعفني. ميكن إرجاء تلّقي اإلجابة من خالل طلب كتابة األجوبة يف الدفرت.

ل إىل اإلجابة مع طالّبكم ال َقْبلهم.. 7 ال تخَشْوا من طرح األسئلة التي ال متلكون إجابة عنها. حاِولوا خلق حاالت تقومون فيها بالتوصُّ

د األصوات يف الصّف، ويوّسع زاوية . 8 اطرحوا األسئلة التي قد يكون لها عّدة أجوبة محتملة. طرح األسئلة من هذا النوع  يستدعي تعدُّ

الرؤيا حيال املوضوع، ويثري النقاش حول وجهات النظر املختلفة.

مة ِلام قيل من ِقَبل الطالّب. تعاملوا بِجّدّية مع أجوبة الطالّب واشملوا أجوبتهم يف األسئلة التالية التي تطرحونها.. 9 اطرحوا أسئلة متمِّ

تذّكروا أّن السؤال الجّيد ال يتشّكل لوحده معزواًل. إّنه منغرس يف داخل سياق معنّي. ميكنكم تحديد جودة السؤال بحسب أجوبة . 10

الطالّب- طولها ونوعّيتها.

ملخّطط " هيا اخرج وتعّلم" حول طرح األسئلة يف الحديث الصفي اضغطوا هنا

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/52.3.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx?genre=%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D
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