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0تهٌــئ الطالـــــب لعمـــلــــٌـــــــــــة التـعلـــــــــــــــــــــــــــم•

0تـــــرفـــــــع فــــعــــالٌـــة النــــشـــاط التــــعــــلــــٌــــمـــً•

0تـزود الطــــــالب بتوجٌــــــــهـــات ضـــــرورٌـــة للتعلٌــــم•

0تحــــث الطالــــب علــــى المشــــاركة فــــــــً التعلٌــــــــم •

0تجـــــذب انتبـــــاه الطـــالب وتشجعهم على المـناقشـــــــــة•

0تساعــــد المعلـــم فً رصــد تقــدم تحصــٌــــل الطــــالــــب•

0تساعد المعلم على تحدٌد مواطن الضعف فً الطـــــــــــالب•

سئلة ألصفية
أ
همية أل

أ
أ



أهداف األسئلة الصفية
.تساعد المعلم على ربط الدرس الحالً بالدرس السابق -

.تساعـــد المعلــــم على جـــذب انتبـــاه الطــالب -

تمكن المعلم من مشاركة جمٌع الطالب فً المناقشة -



.تعتبر وسٌلة إلظهار قدرة الطالب المتفوقٌن -

.تساعد المعلم على تثبٌت معلومات الدرس -

تمكن المعلم من عالج مشكالت بعض الطالب -



.استخدام العبارات المثبته بقدر اإلمكان عند صٌاغة السؤال -

.استخدام كلمات تحتمل معنى واحد فقط فً صٌاغة السؤال -

( .ال / نعم ) تجنب استخدام األسئلة التً لها إجابة  -

سئلة ألصيفية
أ
ألشروط ألوأجب مرأعاتها عند صياغة أل



تجنب استخدام الجمل والعبارات التً تتحول فجأة إلى سؤال

أن تكون األسئلة قصٌرة نسبٌا

أن ٌحتوي السؤال على فكرة واحدة فقط

أن ال ٌحتمل السؤال أكثر من إجابة



أن ٌكـــــون الســــــؤال محــــددا  

أن ال ٌوحــــــً الســــــؤال باإلجابـــــــــة

أن تكـــون إجابة الســــؤال قصٌرة نسبٌا  



سئلة ألصفية وفق أستخدأماتها
أ
تصنيف أل

أسئلة تعلٌمٌة تدرٌسٌه

فً عملٌة تعلٌم الطالب ، فتقودهم الكتشاف المبادئ 

.والتعلٌمات والمفاهٌم العلمٌة

..تستخدم 



.المعلم على تحلٌل أخطاء ونقاط ضعف الطالب 

بتنوع صٌاغتها ، و أنها توجه بشكل غٌر رسمً للطالب 

وال ٌعطى الطالب على إجابته درجات ، وال تسبب رهبة

.أو خوف للطالب

..تساعد 

..تتمٌز 



أسئــلــة اختبارٌــة تقٌٌمٌـة 

.فً قٌاس مدى ما تحقق من أهداف وقدرات فً الطالب 

..تستخدم



.المعلم على معرفة مستوى التحصٌل لدى الطالب

بتوحٌد صٌاغتها ، وأنها توجه بشكل رسمً، وٌعطً 

الطالب على إجابته درجات، وقد تسبب الرهبة والخوف

 .للطالب

.تساعد 

.تتمٌز



تصنيف األسئلة الصفية وفق املستوى املعريف

سئلة ألتكويم
أ
أ

سئلة ألتركيب
أ
أ

سئــــلــة ألتحــليـــــل  
أ
أ

سئلـــــة ألتطبيـــــــــــــق   
أ
أ

سئـــــــلــــــــــــة ألفـــــــهــــــــــــــم
أ
أ

سئــــــلـــــة ألمعـــــرفة وألتـــــذكـــــــر
أ
أ



سئلة ألصفية
أ
مور ألوأجب مرأعاتها عند طرح أل

أ
أل

أن توجــــــه األسئلـــــة إلى جمٌـــــع   -  

الطـــــــــالب

أن تــوزع األسئلـــة توزٌعـــــا عـــادال  بٌن  -  

الطـــــــــــالب



أن ٌراعــــً فً ترتٌب األسئلة التسلسل -  

المنطـقـــً

أن ٌطــــــرح الســـــــــــؤال بهــــــــــــــــــــــــــدوء-  

أن ٌتــم اختٌــــــــــار الطـــــالب عشوائٌــا لإلجابــة-  



نهاية العرض

شكرًأ لمشاهدتكم


