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ملخص البحث :
الحالي إلى تقویم مهارات االستجواب لدى مدرسي اللغـة العربیـة ومدرسـاتها یهدف البحث

) ٦٣) مدرسـا و (٣٦) مدرسـا ومدرسـة وبواقـع (٩٩في المرحلة االعدادیـة وشـملت عینـة البحـث  (

مدرسة ، وتمثلت اداة البحث باستمارة مالحظة اعدها الباحثان وبعد التأكد من صـدقها وثباتهـا تـم 

) ٢البحــث . وعنــد تحلیــل البیانــات باســتخدام الوســط المــرجح ومربــع كــاي (كــاتطبیقهــا علــى عینــة

كشــفت النتــائج ان مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها یمارســون مهــارات االســتجواب بشــكل جیــد فــي 

) فقـــرات اوضـــحت نتائجهـــا ان مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها ٦معظـــم فقـــرات األداة باســـتثناء (

تــائج علــى ان هنــاك فروقــا ضــئیلة بــین الــذكور واالنــاث فــي فقــرتین مــن یفتقــدونها كمــا كشــفت الن

فقرات األداة عند استخدامهم لمهارات االستجواب .

وفــي ضـــوء نتــائج البحـــث قــدم الباحثـــان مجموعـــة مــن التوصـــیات واقتــرح الباحثـــان اجـــراء 

ـــة ومدرســـاتها اثنـــاء اســـتخد ام طریقـــة دراســـة لمعرفـــة الصـــعوبات التـــي تواجـــه مدرســـي اللغـــة العربی

االستجواب.

Evaluating Questioning Skill for Arabic Language
Teachers In Secondary Schools

Fathi Taha Mishal Zeina Taha Hason
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
The current research aims at evaluating questioning skills for

Arabic language teachers in secondary schools. The sample contained

(99) teachers who were subdivided into (36) male and (63) female

teachers. The tool was an observation format made by the researchers.

Then the tool was applied on the sample after verifying its reliability and

validity.
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Analyzing the data using the approximate media and kai square the

results showed that Arabic language teachers practice questioning skills

in vary good way in most items of the tool, except for six of the items

were the results showed lack of this skill for teachers. The results also

showed few sex differences in using questioning skills. Two of these sex

differences were integrated within the tool .

Regarding what was mentioned above, the researchers came out with a

number of recommendations and suggested to ignite a study to know the

difficulties facing Arabic language teachers when using questioning

method.

أھمیة البحث والحاجة الیھ :
دون سـواه مـن الكائنـات الحیـة لمـا حبـاه مـن لقد خص اهللا سبحانه وتعالى االنسـان باللغـة 

، اء جنســه فــي مشــارق االرض ومغاربهــاایاهــا لتكــون اداة لتفاهمــه مــع ابنــفالمهمــة مــن قــدرة عقلیــة 

سـاني ومـا تنطـوي علیـه هـذه فهي وسیلة لنقل االفكار إلى االخـرین وهـي السـجل الثقـافي للنـوع االن

الثقافة من اثار عقلیـة ومعرفیـة ومادیـة كونهـا وعـاء المعرفـة ، كمـا انهـا المـرآة التـي تـنعكس علیهـا 

) .٥، ص  ٢٠٠٣) (جواد ، ١١-١٠، ص  ١٩٨٩عقائد األمة وتقالیدها . (هرمز ، 

 ســبحانه بنــزول ولقـد اولــى القـدماء اللغــة العربیـة اهتمامــا كبیـرا النهــا اللغـة التــي شـرفها اهللا

القران الكریم بها ، فضال عن كونها اداة التفاهم والتعبیر ووسیلة الفهم والربط القومي لوحدة األمة 

) كمـا تعـد تربویـًا االسـاس الـذي یعتمـد علیـه التلمیـذ فـي ٢٥،   ١٩٩٩العربیة (الدلیمي وحسـین ، 

تعلم بقیة المواد الدراسیة في المنهج المدرسي . 

طـــورات الحدیثـــة ظهـــرت طرائـــق تدریســیة عدیـــدة تـــدعو المـــدرس إلـــى اتبـــاع وفــي ضـــوء الت

الطریقـة التدریســیة التـي تنســجم مـع طبیعــة وأهـداف المــادة التعلیمیـة وتؤكــد علـى تمكــین المتعلمــین 

) ، اذ ان دور المــــــدرس ال یقتصــــــر علــــــى تقــــــدیم ٧، ص  ١٩٩٧مــــــن تنمیــــــة تفكیــــــرهم (افــــــرام ، 

یتعداه لیكون الموجه والمرشد الذي یعمل على تنمیـة التفكیـر لـدى المعلومات وتلقینها للطلبة ، بل 

الطلبة من خالل األسالیب التدریسیة التي یستخدمها .

مـن هنــا كــان علــى المـدرس ان یمتلــك اســالیب وطرائــق تدریسـیة تمكنــه مــن ایصــال المــادة 

.ووقت ممكنین التعلیمیة إلى اذهان طلبته بكفاءة عالیة محققا األهداف التربویة بأقل جهد 

)٨، ص  ٢٠٠٣(سلیمان ، 



…اب لدى مدرسي اللغة العربیة ومدرساتهاتقویم مهارات االستجو 

٩١

وتعد طرائـق التـدریس مـن الوسـائل المهمـة علـى ترجمـة محتـوى المـنهج إلـى مجموعـة مـن 

مــع بعضــهما وال یمكــن عــزل كــل جــزء منهمــا مــرتبطین ن أیجــز األهـداف ، كــون الطرائــق والمــنهج 

مـــن عناصـــر ) ،  وتمثـــل طرائـــق التـــدریس عنصـــرا مهمـــا ١٨، ص  ١٩٧٢عـــن اآلخـــر (ریـــان ، 

العملیة التدریسیة ، وأكثرها تحقیقا لألهداف ، والنها تحدد العالقة بین كل من المدرس والطالـب ، 

ـــین الطلبـــة والمـــنهج  ـــة التدریســـیة اذ یمثـــل حلقـــة الوصـــل ب لمـــا للمـــدرس مـــن دور بـــارز فـــي العملی

) .٦٦، ص  ٢٠٠٢المدرسي المقرر (الشمري ، 

یس ومــدى تحقیــق األهــداف التربویــة ومســتوى اداء ویــرى بعــض التربــویین ان نوعیــة التــدر 

الطلبــة یقررهــا مســتوى المــدرس ومهارتــه فــي التــدریس الصــفي فضــًال عــن المامــه بالمــادة الدراســیة 

واتقانه للطرائق واألسـالیب التدریسـیة وكیفیـة اسـتخدامها فـي المواقـف التدریسـیة المالئمـة (حبیـب ، 

فاعــل فــي العملیــة التدریســیة اذا مــا احســن المــدرس ) اذ ان لمهــارة التــدریس دور ٨، ص  ٢٠٠٠

اداءها بشكل جید . 

اثنــاء تقــدیم الــدروس ، كونهــا فــي وتعــد األســئلة الصــفیة اداة مهمــة یعتمــد علیهــا المــدرس 

تعمــل علــى التهیئــة للعملیــة التدریســیة والبــدء بهــا ، كمــا أنهــا تــزود الطلبــة بمحفــزات مباشــرة وتعمــل 

یسیة وزیادة فاعلیـة التـدریس بمـا یجعـل مـن عملیـة التـدریس اكثـر تكـامال على تفعیل المواقف التدر 

. )٦٦، ص  ٢٠٠٢(الشمري ، 

كما انها تعد من المهارات التي تسهم في تحقیق تعلم فعـال ، وانهـا مؤشـر الكفـاءة الجیـدة 

عملـه في التدریس والهمیتها واحتاللها مكانة متمیزة في العملیة التربویة اصبح نجـاح المـدرس فـي 

یتوقــف علـــى مـــدى كفاءتـــه فــي صـــیاغة األســـئلة ، اذ ان المـــدرس الجیــد هـــو مـــن یحســـن صـــیاغة 

ف علــى ســیر عملیــة التفكیــر لــدى الطلبــة ، ولكــون نجاحــه و وقــال واختیــار األســئلة كــي یــتمكن مــن

).٦٠، ص  ١٩٩١یعتمد على اتقانه لفن االستجواب (الطائي ، 

ــــى المــــدرس ان یراعــــي  ــــذا فــــان مــــن الواجــــب عل صــــیاغة األســــئلة صــــیاغة صــــحیحة ، ل

ویســتخدمها اســتخدامها وظیفیــا جیــدا ، النهــا تســاعده فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر لــدى المتعلمــین ، 

وتحــثهم علــى جعــل اســتجاباتهم واعیــة وتشــجعهم علــى متابعــة المعرفــة واالهتمــام بهــا ، وذلــك الن 

علمـین فحسـب علـى حسـاب بعض المدرسین یوجهون أسئلة ضعیفة تقیس مستوى الحفـظ لـدى المت

ــــة (العــــامري ،  ــــدریس ١٢٠، ص  ٢٠٠٢األســــئلة التفكیری ــــي تشــــكل هــــدفا مــــن أهــــداف الت ) . الت

الحدیثة والتي یسعى فیها المدرس إلى تنمیة المبادرة لدى المتعلمین وتشجیعهم علـى التفكیـر وهـذا 

  )٧ ،ص١٩٩٧ما یؤكد علیه المربون في أهمیة األسئلة التي تثیر التفكیر (افرام،

ولما كان من مالمح اعداد المدرس الكفوء امتالكه لمهارات التدریس الصفي الفعال والتي 

ن مهــارة اعــداد االســئلة ونوعیتهــا إمنهــا ، لــذا فــاً رئیســاً تعــد مهــارة طــرح االســئلة (االســتجواب) جــزء

.وطریقة تقدیمها للطلبة وتلقیها منهم تعد عملیة حاسمة في تفعیل التدریس الصفي

)١٤٠- ١٣٩،ص٢٠٠٢لة:(الحی
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لذلك اصبحت األسئلة اداة مهمة یعتمدها المدرس في تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیـة 

، فهــي عامــل مهــم مــن عوامــل نجــاح المــدرس فــي اعطائــه المــادة للمتعلمــین وفــي تــوجیههم واثــارة 

األســئلة تفكیــرهم وحملهــم علــى تعلــم مــا یریــد ان یتعلمــوه ، فــیمكن اعتبــار أهــم هــدف مــن أهــداف

(االســتجواب) انهـــا تســـاعد علـــى اختبــار معلومـــات المتعلمـــین فـــي توجیــه انتبـــاههم نحـــو العناصـــر 

) . ٣٤-٣٣، ص  ١٩٩٩المهمة في الدرس (الدلیمي وحسین ، 

لــذا فقــد أصــبح االســتجواب عمــاد طریقــة تــدریس المــدرس ، والســیما اذا كــان اغلــب وقــت 

) ، اذ تعــد األســئلة كمــا ذكــرت ١٩، ص  ٢٠٠١ي ، الــدرس یتــألف مــن األســئلة واألجوبــة (اللهیبــ

.) بأنها مفتاح المعرفة وال یمكن االستغناء عنها في أي موقف تعلیمي ١٩٨٦دروزة (

)١٣٣، ص  ١٩٨٦(دروزة ، 

والهمیـــة مهـــارة االســـتجواب واحتاللهـــا مكانـــة متمیـــزة فـــي عملیـــة التـــدریس لـــذا فـــان عملیـــة 

ذلـــك للتوصـــل إلــى معرفـــة مـــدى اســتخدام مدرســـي المـــواد تقویمهــا تعـــد مســألة فـــي غایـــة األهمیــة و 

ســـیما مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها ، وذلـــك لحـــاجتهم إلـــى  الو الدراســـیة لمهـــارات االســـتجواب 

اســـتخدام األســـئلة وتوجیههـــا فـــي أغلـــب المواقـــف التدریســـیة ، اذ ان كفـــاءة مدرســـي اللغـــة العربیـــة 

األســـئلة الصـــفیة بعـــد تمكـــنهم مـــن صـــیاغتها ومدرســـاتها تظهـــر بصـــورة واضـــحة حـــین یســـتخدمون 

وتوجیهها بشكل یعمل على اثارة الموقف التدریسي لجعله اكثر فاعلیة . 

وعلیه تكمن اهمیة البحث الحالي فیما یأتي : 

. مـدى اســتخدام مدرســي اللغــة العربیــة ومدرسـاتها لمهــارات االســتجواب فــي دروس اللغــة العربیــة ١

ن جوانب القوة والضعف في ادائهم لها . في المرحلة االعدادیة وبیا

.یمكن ان تكون نتائج هذا البحث تغذیة راجعة القسام اللغة العربیة في كلیات التربیة في العراق ٢

للتعرف على مستوى خریجیها لالستفادة منها في تخطیط برامجها المستقبلیة . 

أھداف البحث : -
لین اآلتیین : یهدف البحث الحالي إلى االجابة عن السؤا

ما مدى امـتالك مدرسـي اللغـة العربیـة ومدرسـاتها فـي المرحلـة االعدادیـة لمهـارات االسـتجواب .١

المتضمنة في اداة البحث . 

بیان جوانب القوة والضعف في اداء مدرسي اللغة العربیة ومدرساتها لمهـارات االسـتجواب فـي .٢

المرحلة االعدادیة .

بـــین امـــتالك مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها لمهـــارات هـــل هنـــاك فـــرق ذو داللـــة احصـــائیة .٣

االستجواب . 
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حدود البحث : -
یقتصـــر البحـــث علـــى مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها فـــي المرحلـــة االعدادیـــة لمـــدارس 

. ٢٠٠٤-٢٠٠٣مدیریة التربیة في محافظة نینوى / المركز للعام 

تحدید المصطلحات : 
التقویم :-

) بانه "عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات لغرض تحدید درجة ١٩٨٥عرفه عودة (

  ) .١٠٧، ص  ١٩٨٥تحقیق األهداف واتخاذ القرارات" (عودة ، 

) بأنـــه "عملیـــة اصـــدار حكـــم علـــى قیمـــة شـــيء أو كمیـــة فـــي ضـــوء ١٩٩٢عرفـــه األمـــین (

) .١٨١، ص  ١٩٩٢معیار معین" (األمین ، 

لبحــث : هــو الحكــم علــى اداء مدرســي اللغــة العربیــة التعریــف االجرائــي للتقــویم فــي هــذا ا

ومدرساتها في استخدامهم لمهارات االستجواب وفقًا الستمارة المالحظة التي اعدها الباحثان .

المھارة : -
Goodعرفهــا (  ) : بأنهــا "تعلــیم الفــرد لألشــیاء الجســمیة والعقلیــة وادائهــا بســهولة 1979

,Goodودقة" ( 1979, p. 503. (

) بأنهــــا : "قــــدرة المــــدرس علــــى األداء بدرجــــة مــــن االتقــــان والكفایــــة ١٩٨١عرفهــــا ریــــان (

).٣٥، ص  ١٩٨١والسرعة" (ریان ، 

التعریف االجرائي للمهارة في هذا البحث : هي قدرة مدرسـي اللغـة العربیـة ومدرسـاتها فـي 

التــي یحصــل علیهــا المرحلــة االعدادیــة علــى اداء واســتخدام األســئلة بصــورة جیــدة وتقــاس بالدرجــة

المدرس في استمارة المالحظة التي اعدها الباحثان .

االستجواب :-
Websterعرفـــه (  ) : بأنـــه "عملیـــة توجیـــه الســـؤال واالختبـــار بوســـاطة التســـاؤل 1971

,Websterالزالة الغموض وجالء الشك" ( 1971, p. 5. (

ــتعلم واالختبــار الشــف١٩٨٥عرفــه بیــومي ( وي تعتمــد علــى اســتعمال األســئلة" ) بأنــه "طریقــة لل

).١٩٣، ص ١٩٨٩(بیومي ، 

التعریف االجرائي لالستجواب في البحث الحالي : قدرة مدرسي اللغة العربیة ومدرسـاتها علـى 

اعداد األسئلة وتقدیمها لطلبتهم وتلقي األجوبة منهم . 
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الدراسات السابقة : 
):١٩٩٣دراسة الحباشنة (.١

تحلیـــل واقـــع األســـئلة الصـــفیة الشـــفهیة فـــي درس اللغـــة العربیـــة عنـــد هـــدفت الدراســـة إلـــى 

معلمي ومعلمات المرحلة التأسیسیة (الصفوف الثالثة األولـى) فـي مهـارة األسـئلة الصـفیة الشـفهیة 

وأسالیب توجیهها ، واثر كل مـن الجـنس وسـنوات الخبـرة فـي امـتالكهم لهـذه الكفایـة ، تألفـت عینـة 

ومعلمة تم استخدام التسجیل الصوتي لدرس واحـد مـن اللغـة العربیـة لكـل ) معلما ٤٠الدراسة من (

فـرد مــن افـراد عینــة الدراســة مـع اســتخدام اداة تحلیــل السـؤال الصــفي الشــفهي وفـق شــروط صــیاغة 

السؤال الصفي الجید اذ تألفت األداة من احدى عشرة فقرة تغطي االبعـاد الرئیسـة لصـیاغة السـؤال 

ة جیدة .الجید بوصفه اداة لغوی

یــــل البیانــــات باســــتخدام معامــــل ارتبــــاط بیرســــون والوســــط الحســــابي واالنحــــراف لوبعــــد تح

المعلمــین والمعلمــات فــي مهــارة اداء المعیــاري وســائل احصــائیة كشــفت النتــائج علــى . ان مســتوى 

  .الذكورلمصلحة صیاغة األسئلة كان جیدا واظهرت النتائج فروقا احصائیة 

)٨٣-٨، ص  ١٩٩٣(الحباشنة ، 

:٢٠٠٢. دراسة الشمري (٢ (
اســـتهدف البحـــث تقـــویم مهـــارات االســـتجواب لـــدى مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها فـــي 

) مدرســا ومدرســة اعــدت الباحثــة اســتبانة ١٢٠المرحلــة المتوســطة ، اشــتملت عینــة البحــث علــى (

ل البیانــات ) مجــاالت لقیــاس مهــارات االســتجواب تــم تحلیــ٣) فقــرة موزعــة علــى (٣٨تألفــت مــن (

) والوســــط المــــرجح وســــائل احصـــائیة والتــــي كشــــفت نتائجهــــا ان اداء ٢باســـتخدام مربــــع كــــاي (كـــا

المدرســین فــي مجــال مهــارة االســتجواب یعــد مقبــوال بشــكل عــام وان اداء المدرســین والمدرســات فــي 

) . ٦٥، ص  ٢٠٠٢مجال توجیه األسئلة كان مقبوال (الشمري ، 

عهمـا علـى الدراسـتین السـابقتین فـي عـدة مجـاالت مـن بینهـا وقد استفاد الباحثان مـن اطال

اجــراءات البحــث ومــا تتضــمنه مــن اختیــار العینــة والوســائل االحصــائیة التــي تســتخدم فــي معالجــة 

البیانات التي سیحصل علیها الباحثان .
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جراءات البحث :إ
مجتمع البحث : 

) ٢٥١) مدرســــا و (١٤٣) مدرســــا ومدرســــة وبواقــــع (٣٩٤بلــــغ مجتمــــع البحــــث الحــــالي (

مدرسة هم مدرسو اللغة العربیة ومدرساتها الذین یدرسون مادة اللغة العربیة في المرحلة االعدادیة 

في مركز محافظة نینوى . ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعام الدراسي 

عینة البحث : 
ـــة  اســـتخدم الباحثـــان األســـلوب العشـــوائي فـــي اختیـــار عینـــة البحـــث ، اذ بلغـــت نســـبة عین

%) من مجتمـع البحـث ، حیـث تألفـت عینـة المدرسـین (الـذكور) مـن ٢٥.١٧(الذكور) (المدرسین 

%) مـن مجتمـع البحـث ، اذ ٢٥.٩) مدرسا في حـین بلغـت نسـبة عینـة المدرسـات (االنـاث) (٣٦(

) مدرسة یعملون في مدارس محافظة نینوى.٦٣اشتملت على (

اداة البحث : 
ـــــة بمهـــــارات مـــــن خـــــالل االطـــــالع علـــــى الدراســـــات الســـــابقة وا ـــــات التربویـــــة المتعلق الدبی

) فقــرة موزعــة علــى مجــالین اثنــین ٢٩االســتجواب اعــد الباحثــان اســتمارة مالحظــة اشــتملت علــى (

) فقــرة مثلــت المجــال االول (مهــارات توجیــه األســئلة) ، فیمــا تــألف المجــال الثــاني مــن ١٤بواقــع (

ثالثــي البــدائل العطــاء التقــدیر ) فقــرات تمثــل (مهــارات تلقــي االجابــات) ، وتــم وضــع مقیــاس١٥(

المناسب لكل فقرة من فقرات األداة وهذه البدائل هي (دائما ، احیانا ، نادرا ما) .

صدق األداة :
یشــیر األدب التربــوي إلــى ان افضــل طریقــة الســتخراج الصــدق الظــاهري والــذي هــو أحــد 

ي المیـدان بتقـدیر مـدى تمثیـل انواع الصدق الذي یمكن االعتماد علیه هو قیام عدد من الخبـراء فـ

) . ٢٧٠، ص  ١٩٩٨فقرات األداة للمهارات التي یراد تقویمها (عودة ، والخلیلي ، 

وبنــاًء علـــى ذلـــك عــرض الباحثـــان اســـتمارة المالحظـــة (اداة البحــث ) علـــى مجموعـــة مـــن 

اة البحـث لغرض معرفة مـدى مالءمـة الفقـرات المشـتملة علیهـا اد)*(الخبراء في التربیة وعلم النفس

% مـــع اجـــراء ٨٥لتقـــویم مهـــارات االســـتجواب ، وقـــد حصـــلت الفقـــرات علـــى اتفـــاق الخبـــراء بنســـبة 

كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل أ.د. فاضل خلیل -)*(

كلیة التربیة / جامعة الموصل أ.م.د. موفق حیاوي -

كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلأ.م.د. جاجان جمعة الخالدي -

كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلأ.م.د. خشمان حسن-

كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلد. احالم ادیب -



فتحي طه مشعل وزینة طه حسون

٩٦

بعـــض التعـــدیالت فـــي صـــیاغة الفقـــرات وتحدیـــد مجاالتهـــا وتـــم األخـــذ بتلـــك المالحظـــات وتعـــدیل 

الفقرات ووضعها في المجاالت التي حددها الخبـراء ، وبهـذا تحقـق الصـدق الظـاهري الداة البحـث 

.

ثبات األداة : 
اســـتخدم الباحثـــان اســـلوب المالحظـــة المباشـــرة الكثـــر مـــن مالحـــظ فـــي موقـــف واحـــد ، اذ 

) ١٠شاهد احد الباحثین واحد مدرسي اللغة العربیة ممن یمتلكون خبرة فـي تـدریس اللغـة العربیـة (

معامــل مــن مدرســي اللغــة العربیــة فــي وقتــین متبــاینین وبعــد االنتهــاء مــن المالحظــة ، تــم اســتخدام

) وهـو معامـل ثبـات جیـد جـدًا. ٠.٨٥االرتبـاط بـین المالحظتـین السـتخراج ثبـات االداة الـذي بلـغ (

) ١وبذلك اصبحت األداة جاهزة للتطبیق (ملحق 

الوسائل االحصائیة :

استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة اآلتیة: 

. معامل ارتباط بیرسون لحساب قیمة معامل الثبات : ١

  ) ٣٤٦، ص  ١٩٩٨(عودة والخلیلي ، 

  )٣٢، ص  ١٩٨٨(اإلمام ، 

) لحساب الفروق بین استجابات الذكور واالناث ٢. مربع كاي (كا٣

  )١٣٩، ص  ١٩٨٢(العاني وسلیم ، 

٢ق)-(ل 

ق
=٢مربع كاي (كا (

١×٣+ ت٢×٢+ ت٣×١ت 

مج ت
. الوسط المرجح  =٢

(مج س) (مج ص)–ن مج س ص 

]٢(مج ص)-)٢] [(م مج ص٢(مج س)-)٢[(م مج س

ر =
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ومناقشتھا :عرض النتائج
سیتم عرض النتائج ومناقشتها بحسب أهداف البحث : 

"مــا مــدى امــتالك مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها فــي المرحلــة االعدادیــة الهــدف األول :-

لمهارات االستجواب المتضمنة في اداة البحث" .

ا حصـلت علیـه سیتم مناقشة الفقرتین االولى والثانیة واالخیرة ومـا قبـل االخیـرة وبحسـب مـ

تلك الفقرات من اوساط مرجحـة وذلـك الن الفقـرتین االولـى والثانیـة فـي المجـالین الـواردین فـي اداة 

البحث تمثالن اعلى اداء لعینة البحث فیما تشیر الفقرتان االخیرة وما قبـل االخیـرة الـى ادنـى اداء 

.)١،٢في الجدول (سجلته استمارة المالحظة المستخدمة اداة للبحث الحالي . وكما موضح

  )١الجدول (

فقرات المجال األول في األداة مرتبة حسب الوسط المرجح

تسلسل 

الفقرة في 

المجال

  الفقرات
الرتبةنادرا مااحیانادائما

الوسط 

المرجح اوال. مجال توجیه األسئلة

  ٢.٨٣  ١  ٥  ١٢  ٨٢  یوجه أسئلة تتعلق بموضوع الدرس  ٦

  ٢.٨١  ٢  ٣  ١٢  ٨٤  ة في نهایة الدرسیوجه أسئلة تقویمی  ١٤

١  
یثیــــر انتبــــاه الطلبــــة الــــى موضــــوع الــــدرس قبــــل 

توجیه االسئلة 
٢.٨١  ٢  ٥  ٨  ٨٦  

  ٢.٧٦  ٣  ١٠  ٣  ٨٦  یمتاز صوته بالوضوح عند توجیه األسئلة  ٩

  ٢.٧٢  ٤  ٣  ٢١  ٧٥  تمتاز األسئلة بشمولها لموضوع الدرس  ٤

  ٢.٥٩  ٥  ١٠  ٢٠  ٦٩  تتسم األسئلة بالوضوح وسهولة األلفاظ  ٥

  ٢.٥٢  ٦  ١٠  ٢٧  ٦٢  تمتاز األسئلة بتدرجها في الصعوبة  ٨

  ٢.٤٢  ٧  ١٩  ١٩  ٦١  یتجنب األسئلة التي یسودها طابع التعمیم  ٧

  ٢.٤١  ٨  ١٥  ٢٨  ٥٦  یوجه أسئلة تمهیدیة في بدایة الدرس  ٢

  ٢.١٩  ٩  ٩  ٦٢  ٢٨  تشمل أسئلته الطلبة جمیعهم  ١١

  ٢.١٥  ١٠  ٢٢  ٤٠  ٣٧  یعالج كل سؤال فكرة معینة  ١٠

  ٢.٠٥  ١١  ٢٥  ٤٤  ٣٠  یمتلك المقدرة على التحكم في االسئلة   ١٣

  ١.٩٣  ١٢  ٣٤  ٣٧  ٢٨  یوجه أسئلة مثیرة للتفكیر  ١٢

٣  
یوجـــه أســـئلة متنوعـــة تراعـــي مســـتویات التفكیـــر 

المختلفة لدى الطلبة
١.٧٩  ١٣  ٤٤  ٣١  ٢٤  
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٩٨

ان الفقرة (یوجـه أسـئلة تتعلـق بموضـوع الـدرس) قـد حصـلت علـى ) ١یتضح من الجدول (

) ممـا یشـیر إلـى ان مدرسـي اللغـة العربیـة ومدرسـاتها فـي ٢.٨٣المرتبة األولى بوسط مرجح بلـغ (

المرحلة االعدادیة یثیرون اسئلة تتعلق بموضوع الدرس مما یعطي صفة ایجابیة لهم . 

فــي نهایـة الـدرس) و (یثیــر انتبـاه الطلبـة الــى فیمـا حصـلت الفقرتـان (یوجــه أسـئلة تقویمیـة 

) ممــا یوضــح ٢.٨١موضــوع الــدرس قبــل توجیــه االســئلة) علــى المرتبــة الثانیــة بوســط مــرجح بلــغ (

اهتمام مدرسي اللغة العربیة ومدرساتها بتوجیه االسئلة  التقویمیـة لطلبـتهم فـي نهایـة الـدرس وذلـك 

ضــافة الــى اهتمــامهم باثــارة انتبــاه طلبــتهم الــى لمعرفــة مــدى اســتیعاب الطلبــة لموضــوع الــدرس باال

موضوع الدرس قبل توجیه االسئلة . 

في حین جاءت الفقرة (یوجه أسئلة متنوعة تراعي مستویات التفكیر المختلفة لدى الطلبة) 

) ممــا یعطــي انطباعــا ان اغلــب مدرســي اللغــة ١.٧٩بوســط مــرجح بلــغ ( ةفــي المرتبــة الثالثــة عشــر 

ا ال یراعــون مســتویات التفكیــر المختلفــة لــدى الطلبــة عنــد طــرحهم لألســئلة اثنــاء العربیــة ومدرســاته

  الدرس . 

كمــا جــاءت الفقــرة (یوجــه أســئلة مثیــرة للتفكیــر) بالمرتبــة الثانیــة عشــرة بوســط مــرجح بلــغ 

) ممـــا یوضـــح ان علـــى مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها فـــي مرحلـــة االعدادیـــة االهتمـــام ١.٩٣(

نمیــة التفكیــر لــدى الطلبــة مــن خــالل تقــدیم األســئلة التــي تنمــي هــذه المهــارات لــدى بمســألة اثــارة وت

) الــى ان االســئلة التــي تســتخدم فــي اثنــاء التــدریس تــؤثر بشــكل ٢٠٠٢الطلبــة اذ یشــیر (الحیلــة : 

مباشـــر فـــي تنمیـــة مهــــارات التفكیـــر لـــدى الطلبـــة ، وان الســــؤال الجیـــد یســـتثیر التفكیـــر االبــــداعي 

) وقـــد جـــاءت هـــذه النتـــائج متفقـــة مـــع دراســـة ١٤١، ص  ٢٠٠٢د لـــدیهم (الحیلـــة : والتفكیـــر الناقـــ

) التـي كشـفت علـى ان اداء المدرســین والمدرسـات فـي مهـارات االسـتجواب فــي ٢٠٠٢( الشـمري: 

مجال توجیه االسئلة كان مقبوًال في معظم فقرات هذا المجال. 
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٩٩

  )٢الجدول (

سب الوسط المرجحفقرات المجال الثاني في األداة مرتبة ح

تسلسل 

الفقرة في 

المجال

  الفقرات
الرتبةنادرا مااحیانادائما

الوسط 

المرجح ثانیا. مجال تلقي االجابات

  ٢.٨٣  ١  ٤  ٨  ٨٧  یتقبل استفسارات الطلبة بصدر رحب   ٢

١٢  
یفســـــح المجـــــال الكثریـــــة الطلبـــــة لالجابـــــة عـــــن 

األسئلة 
٢.٥٩  ١  ١٠  ٢٠  ٦٩  

  ٢.٥٨  ٢  ١٢  ١٧  ٧٠  جابات الطلبة یصغي بعنایة ال  ١

  ٢.٥٦  ٤  ١٨  ٧  ٧٤  الینفعل من اجابات الطلبة الخاطئة  ٥

  ٢.٥٦  ٤  ١٢  ١٩  ٦٨  ینمي حالة التنافس على االجابة بین الطلبة   ٦

  ٢.٤١  ٥  ٢٠  ١٨  ٦١  یعطي حریة للطلبة لالجابة   ٨

  ٢.٣٩  ٦  ١٩  ٢٢  ٥٨  یقدم التعزیز المناسب عند تلقیه االجابات   ٣

  ٢.٣٥  ٧  ٢١  ٢٢  ٥٦  الطلبة على االشتراك في االجابة یشجع   ٤

١٠  
ــــى ان تكــــون اجابــــات الطلبــــة بشــــكل  یعمــــل عل

منظم 
٢.٢٥  ٨  ٢٤  ٢٦  ٤٩  

  ٢.٢١  ٩  ١١  ٥٦  ٣٢  یعطي وقتا محددا للتفكیر قبل االجابة   ٩

  ٢.٠٢  ١٠  ٢٨  ٤١  ٣٠  یتسم بالهدوء عند تلقي االجابات   ١٣

  ١.٩٥  ١١  ٣٦  ٣١  ٣٢  ة بسرعةیمتلك المقدرة في الحكم على االجوب  ١٥

  ١.٨٣  ١٢  ٤٢  ٣١  ٢٦یطلب من الطلبة االجابة بلغة واضحة وسلیمة   ٧

  ١.٧١  ١٣  ٥٠  ٢٧  ٢٢  یسمح للطلبة بمناقشة اجابتهم فیما بینهم   ١١

١٤  
یكـــرر اجابـــات الطلبـــة باســـلوبه لیفهمهـــا الطلبـــة 

اآلخرین 
١.٥٧  ١٤  ٦١  ١٩  ١٩  

استفســارات الطلبــة بصــدر رحــب) قــد حصــلت ) ان الفقــرة (یتقبــل٢یتضــح مــن الجــدول (

) مما یشیر الى ان مدرسي اللغة العربیـة ومدرسـاتها ٢.٨٣على المرتبة االولى بوسط مرجح بلغ (

فــي المرحلــة االعدادیــة یتقبلــون استفســارات الطلبــة برحابــة صــدر ممــا یشــجع الطلبــة علــى توجیــه 

مة بالنسبة لهم .االسئلة وعدم التردد في سؤال المدرس عن االشیاء المبه

فــي حــین جــاءت الفقــرة (یفســح المجــال ألكثریــة الطلبــة لالجابــة عــن االســئلة) قــد حصــلت 

) ممــا یعنـــي ان مدرســي اللغـــة العربیــة ومدرســـاتها ٢.٥٩علــى المرتبــة الثانیـــة بوســط مـــرجح بلــغ (

دروس  یهتمون بمسالة اشتراك اكثر عدد من الطلبة في االجابـة عـن األسـئلة الموجهـة الـیهم اثنـاء

اللغة العربیة . 
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) بالمرتبـــة اآلخـــرونبینمـــا حصـــلت الفقـــرة (یكـــرر اجابـــات الطلبـــة باســـلوبه لیفهمهـــا الطلبـــة 

) وقـد یعـود السـبب فـي ذلـك لكـون اجابـات الطلبـة واضـحة ١.٥٧بوسـط مـرجح بلـغ ( ةالرابعة عشر 

ومفهومة ولیست بحاجة إلى اعادة صیاغة من جدید .

بوسـط  ةة بمناقشة اجابتهم فیما بینهم) بالمرتبـة الثالثـة عشـر كما جاءت الفقرة (یسمح للطلب

) وقد یرجـع السـبب فـي ذلـك لقلـة الوقـت المخصـص لـدروس المرحلـة االعدادیـة ١.٧١مرجح بلغ (

لـذا فـان القیـام بمثـل هكـذا اســالیب قـد یبـدد الوقـت المخصـص للــدرس دون فائـدة فضـال عـن مـا قــد 

الصفي اثناء الدرس . یحصل من ضوضاء تؤثر على تنظیم المناخ 

) التـــي اظهـــرت نتائجهـــا ٢٠٠٢وقـــد جـــاءت هـــذه النتـــائج  متباینـــة مـــع دراســـة (الشـــمري : 

وجــود ضــعف فــي اداء المدرســین والمدرســات فــي معظــم فقــرات هــذا المجــال (تلقــي االجابــات) اذ 

لي ) مهارة فیما اوضحت نتائج البحـث الحـا١٢) مهارات من مجموع (٣بلغت المهارات المتحققة (

المتعلقة بهذا المجال ان مدرسي اللغة العربیة ومدرساتها في المرحلة االعدادیة (عینـة البحـث) قـد 

اظهروا اداًء مقبوًال على معظم فقرات هذا المجال .

الهــدف الثــاني : بیــان جوانــب القــوة و الضــعف فــي اداء مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها -

لمهارات االستجواب . 

مؤشـرًا علـى )٢الهدف فقد عـدت الفقـرة التـي تحصـل علـى درجـة اقـل مـن (ولتحقیق هذا

الضعف في اداء مدرسي اللغة العربیة ومدرساتها (عینـة البحـث) لمهـارات االسـتجواب وفـي ضـوء 

) یتضح ما یأتي :١،٢نتائج البحث الحالي التي عرضت في الجداول (

) فقـرة هنـاك فقرتـان فقـط تشـیران ١٤البالغة (ان من بین فقرات المجال االول (توجیه االسئلة)  .١

ـــى وجـــود ضـــعف فـــي اداء مدرســـي اللغـــة العربیـــة ومدرســـاتها لمهـــارات االســـتجواب وهاتـــان  ال

الفقرتــان تتضــمنان اســتخدام االســئلة التــي تثیــر التفكیــر وتراعــي مســتویاته لــدى الطلبــة ، ممــا 

ة المثیــرة للتفكیـر والتـي تراعــي یوضـح ضـرورة اهتمــام مدرسـي اللغـة العربیــة ومدرسـاتها باالسـئل

مســتویات التفكیــر المختلفــة لــدى الطلبــة الســیما وان االدبیــات التربویــة تؤكــد ان لالســئلة التــي 

یســتخدمها المــدرس داخـــل الصــف دورًا حاســـمًا فــي تحســـین اســتراتیجیات التفكیـــر لــدى الطلبـــة 

  ).١٤٣، ص  ٢٠٠٢(الحیلة :

) فقـرة فقـد اظهـرت النتـائج عـن ١٥ابـات) والبالغـة فقراتـه (اما فقـرات المجـال الثـاني (تلقـي االج .٢

وجود ضعف في اداء مدرسي اللغة العربیة ومدرساتها (عینة البحث) لمهارات االستجواب فـي 

ـــة  اربـــع فقـــرات فقـــط ، امـــا الفقـــرات االحـــدى عشـــرة الباقیـــة فقـــد كـــان اداء مدرســـي اللغـــة العربی

ومدرساتها لها مقبوًال. 



…اب لدى مدرسي اللغة العربیة ومدرساتهاتقویم مهارات االستجو 

١٠١

ــث - ــة الهــدف الثال ــة العربی ــین امــتالك مدرســي اللغ ــة احصــائیة ب ــرق ذو دالل ــاك ف :  هــل هن

ومدرساتها لمهارات االستجواب . 

  )٣الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لفقرات المجال األول (توجیه األسئلة) تبعا لمتغیر الجنس٢قیمة (كا

نادرااحیانادائماالجنسالفقرة
القیمة 

المحسوبة
القیمة 
الجدولیة

١
٣٠٣٣ذكر

١.٢٨٥.٩٩
٢  ٥  ٥٦  انثى

٢
  ٤  ٢٥٧ذكر

٣.٥٦٥.٩٩
٣١٢١١١انثى

٣
١٠١٦١٠ذكر

٦.٩١٥.٩٩
١٤١٥٣٤انثى

٤  
٠  ٦  ٣٠ذكر

١.٥٩٥.٩٩
١٥٣  ٤٥  انثى

٥  
٢  ٥  ٢٩ذكر

٣.١٩٥.٩٩
٤٠١٥٨انثى

٦  
٠  ٤  ٣٢ذكر

١.٣٢٥.٩٩
  ٥  ٥٠٨انثى

٧
  ٦  ٤  ٢٦ذكر

٣.١٥.٩٩
٣٥١٥١٣انثى

٨
٢٧٨١ذكر

٤.٨٩٥.٩٩
٣٥١٩٩انثى

٩
٣٥١٠ذكر

٢.٧٧٥.٩٩
٥١٢١٠انثى

١٠
١٥١٠١١ذكر

٤.٢٥٥.٩٩
٢٢٣٠١١انثى

١١
  ٤  ٧٢٥ذكر

٢.٢٢٥.٩٩
  ٥  ٢١٣٧انثى

١٢
١٣٩١٤ذكر

٣.٨٦٥.٩٩
١٥٢٨٢٠انثى

١٣
١٢١٣١١ذكر

١.٦٥.٩٩
١٨٣١١٤انثى

١٤
٣٣٣٠ذكر

١.٥٩٥.٩٩
٥١٩٣انثى

) وجــود فـروق ذات داللـة احصــائیة فـي فقـرة واحــدة مـن فقـرات المجــال ٣یوضـح الجـدول (

) (یوجه اسئلة متنوعة تراعي مستویات التفكیر الختلفة لدى الطلبة) اذ بلغـت ٣األول وهي الفقرة (

مدرســـي اللغـــة لمصـــلحة ) ممـــا یظهـــر فروقـــًا ذات داللـــة احصـــائیة ٦.٩١ة () المحســـوب٢قیمـــة (كـــا

العربیة (الذكور) ، مما یعني ان مدرسـي اللغـة العربیـة (الـذكور) یسـتخدمون اسـئلة متنوعـة تراعـي 

مستویات التفكیر لدى الطلبة .



فتحي طه مشعل وزینة طه حسون

١٠٢

  )٤الجدول (

ت) تبعا لمتغیر الجنس) المحسوبة والجدولیة لفقرات المجال الثاني (تلقي االجابا٢قیمة (كا

نادرااحیانادائماالجنسالفقرة
القیمة 

المحسوبة
القیمة 
الجدولیة

١
  ٤  ٢٤٨ذكر

٠.٩٧٥.٩٩
٩٨  ٤٦  انثى

٢
٣  ٤  ٢٩ذكر

٣.٦٣٥.٩٩
١  ٤  ٥٨انثى

٣
١٨٩٩ذكر

١.٨٩٥.٩٩
٤٠١٣١٠انثى

٤  
١٨٧١١ذكر

٣.١٤٥.٩٩
٣٨١٥١٠انثى

٥  
٨  ٤  ٢٤ذكر

٢.٢٨٥.٩٩
٥٠٣١٠انثى

٦  
  ٤  ٢٣٩ذكر

١.٢٥.٩٩
١٠٨  ٤٥  انثى

٧
٩٩١٨ذكر

١.٤٩٥.٩٩
١٧٢٢٢٤انثى

٨
١٦١٠١٠ذكر

٧.١٦٥.٩٩
٨١٠  ٤٥  انثى

٩
  ٥  ٩٢٢ذكر

١.١٩٥.٩٩
  ٦  ٢٣٣٤انثى

١٠
١٥٨١٣ذكر

٤.٣٢٥.٩٩
٣٤١٨١١انثى

١١
٧٨٢١ذكر

١.٣٨٥.٩٩
١٥١٩٢٩انثى

١٢
٢٧٩٠ذكر

٢.٩٤٥.٩٩
٤٢١١١٠انثى

١٣
١٤١٢١٠ذكر

٢.٣٥.٩٩
١٦٢٩١٨انثى

١٤
٢٦  ٦  ٤  ذكر

٣.١٣٥.٩٩
١٥١٣٣٥انثى

١٥
١٢٨١٦ذكر

٢.٤٩٥.٩٩
٢٠٢٣٢٠انثى

ة واحــدة مــن فقــرات المجــال ) وجــود فــرق ذي داللــة احصــائیة فــي فقــر ٤یوضــح الجــدول (

) ممـا ٧.١٦) المحسـوبة (٢) (یعطي حریة للطلبة لالجابة) اذ بلغت قیمة (كا٨الثاني وهي الفقرة (

مدرسـات اللغـة العربیـة (االنـاث) وقـد یعـود السـبب فـي لمصـلحة یظهر فروقًا ذات داللـة احصـائیة 

علـى االســتماع واعطـاء الوقــت ذلـك إلـى امــتالك (عینـة البحــث) مـن مدرســات اللغـة العربیـة القــدرة 

الالزم للطالب عند االجابة اكثر من مدرسي اللغة العربیة (الذكور) .
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التوصیات : 
اطــالع مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها فــي المرحلــة االعدادیــة علــى الخطــوات الســلیمة فــي  .١

اعداد وصیاغة االسئلة من خالل كراسات تعلیمیة توضح ذلك .

على استخدام االسئلة التي تهدف إلى تنمیة التفكیر لدى الطلبة واالبتعاد قـدر االمكـان التأكید  .٢

عن االسئلة التي تقیس مستوى التذكر فقط .

الخدمــة وعــرض األســـالیب فــي أثنــاء تنظــیم دورات تدریبیــة لمدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها  .٣

المستخدمة في تدریس اللغة العربیة ومنها االستجواب .

تنظــیم كراســات تعلیمیــة توضــح ماهیــة مهــارات االســتجواب وكیفیــة تنمیتهــا لــدى مدرســي اللغــة  .٤

العربیة ومدرساتها في المرحلة االعدادیة .

المقترحات : 
* اجــراء دراســة لمعرفــة الصــعوبات التــي تواجــه مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها اثنــاء اســتخدام 

اسلوب االستجواب .

معرفــة مهــارات االســتجواب وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات بــین خریجــي كلیــة التربیــة * اجــراء دراســة ل

األساسیة .
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المصادر : 
) : اثر استخدام طریقة االستجواب بنـوعین مـن االسـئلة الصـفیة ١٩٩٧افرام ، میسون ابلحد (.١

في تنمیـة االتجاهـات العلمیـة لطالبـات الصـف الخـامس االعـدادي العلمـي فـي مـادة االحیـاء ،

رسالة ماجستیر(غیر منشورة) كلیة التربیة ، جامعة الموصل. 

، دار الكتب للطباعـة والنشـر ،  ٢) : القیاس والتقویم ، ج١٩٨٨االمام ، مصطفى واخرون (.٢

جامعة بغداد ، كلیة التربیة . 

) : أصـول تـدریس المـواد االجتماعیـة ، وزارة التعلــیم ١٩٩٢االمـین ، شـاكر محمـود واخـرون (.٣

والبحث العلمي ، دار الحكمة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . العالي 

ـــد اهللا ســـلیمان (.٤ ) : تحلیـــل واقـــع األســـئلة الصـــفیة الشـــفهیة فـــي ١٩٩٣الحباشـــنة ، یوســـف عب

دروس اللغـة العربیـة عنــد معلمـي ومعلمـات المرحلــة التأسیسـیة (الصـفوف الثالثــة األولـى) فــي 

المــارات العربیــة المتحــدة ، الجامعــة االردنیــة ، رســالة منطقــة رأس الخیمــة التعلیمیــة فــي دولــة ا

ماجستیر (غیر منشورة ). 

) : طرائـــق تـــدریس اللغـــة العربیـــة، ١٩٩٩الـــدلیمي ، كامـــل محمـــود نجـــم وطـــه علـــي حســـین (.٥

مطبعة جامعة بغداد ، بغداد .

) : تقـویم مهـارات االسـتجواب لـدى مدرسـي اللغـة العربیـة ٢٠٠٢الشمري ، زینـب حسـن نجـم (.٦

-٦٥مدرساتها في المرحلة المتوسـطة ، مجلـة القادسـیة للعلـوم التربویـة العـدد الثـاني ، (ص و 

٧٧ .(  

) : اثــر اســتخدام طریقــة االســتجواب فــي ١٩٩١الطــائي ، عصــام عبــد الوهــاب عــزي الــدین (.٧

تحصــیل طــالب الصــف الخــامس االعــدادي االدیــب فــي مــادة التــاریخ ، رســالة ماجســتیر(غیر 

تربیة ، جامعة الموصل .منشورة ) ، كلیة ال

) : قیاس مهارات االسـتجواب لـدى مدرسـي الكیمیـاء فـي ٢٠٠٢العامري ، زینب عزیز احمد (.٨

  ). ١٣٧-١١٧(ص ٣٢المرحلة المتوسطة ، مجلة كلیة المعلمین ، العدد 

) : الطـرق االحصـائیة ، جامعـة الموصـل ، مدیریـة ١٩٨٢العاني ، صبري وسـلیم اسـماعیل (.٩

ة والنشر ، الموصل . دار الكتب للطباع

) : اثر استخدام طریقة االستجواب في التحصیل ٢٠٠١اللهیبي ، لیث سعد اهللا محمد سعید (.١٠

جامعة الموصـل ، –في مادة األدب العربي وتنمیة االتجاهات األدبیة لدى طلبة كلیة التربیة 

رسالة ماجستیر (غیر منشورة )، كلیة التربیة ،جامعة الموصل.

) : مهـارات التسـاؤل لـدى معلمـي العلـوم بالحلقـة األولـى مـن ١٩٨٨ى احمد (بیومي ، مصطف.١١

)، ٢) ، العــــــدد (٣التعلــــــیم االساســــــي ، مجلــــــة البحــــــث فــــــي التربیــــــة وعلــــــم الــــــنفس ، مجلــــــد (

) .٢١٥-١٩٠(ص
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) : اســـباب الضـــعف القرائـــي لـــدى تالمـــذة الصـــفوف الـــدنیا مـــن ٢٠٠٣جـــواد : میســـون علـــي (.١٢

  ).٥٢-١(ص  ٣٧یة المعلمین ، العدد المرحلة االبتدائیة ، مجلة كل

) : تقــــویم تــــدریس المــــواد التربویــــة والنفســــیة فــــي معاهــــد اعــــداد ٢٠٠٠حبیــــب ، لیــــث حــــازم (.١٣

المعلمــین والمعلمــات فــي محافظــة نینــوى ، رســالة دبلــوم عــالي (غیــر منشــورة) كلیــة التربیــة ، 

جامعة الموصل .

ضـــوع االســـئلة التعلیمیـــة ، مجلـــة ) : دراســـات تجریبیـــة حـــول مو ١٩٨٦دروزة ، اقبـــال نظیـــر (.١٤

  ).١٣٨-١١٧(ص ٢١اتحاد الجامعات العربیة ، العدد 

) : المناهج الدراسیة ، عالم الكتب ، القاهرة . ١٩٧٢ریان ، فكري حسن (.١٥

، عـالم  ٢) : التدریس ، اهدافه ، أسسه ، اسالیبه ، تقویم نتائجه ، وتطبیقاته ، ط١٩٨١ـــــــــــ (.١٦

الكتب ، القاهرة .

) : الطرائق التدریسیة والوسـائل التعلیمیـة الشـائعة االسـتخدام ٢٠٠٣لیمان ، زیاد بدر حمد (س.١٧

لدى مدرسي ومدرسات مادة االحیاء في المرحلـة المتوسـط فـي مدینـة الموصـل ، رسـالة دبلـوم 

عالي (غیر منشورة ) ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل  

ویم فــي العملیــة التدریســیة ، جامعــة الیرمــوك ، ) : القیــاس والتقــ١٩٨٥عــودة ، أحمــد ســلیمان (.١٨

  االردن . 

) : االحصاء للباحث في التربیـة والعلـوم ١٩٩٨عودة ، احمد سلیمان وخلیل یوسف الخلیلي (.١٩

االنسانیة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان .

ــــا (.٢٠ ــــال ، وزارة الثقافــــة واالعــــالم ، دا١٩٨٩هرمــــز ، صــــباح حن ر ) : ســــیكولوجیة لغــــة األطف

.  ١الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

21. Good, Garter V. (1979): Dicitonary of Education, New York, Mc
Grow-Hill Book company.

22. Webster’s (197) : New International Dictionary (3rd ed), New York,
William Benton Publisher.
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  )١ملحق (ال

(مهارات االستجواب)األداة بصیغتها النهائیة

نادرا مااحیانادائما  الفقرات  ت

اوال. مجال توجیه األسئلة

یثیر انتباه الطلبة الى موضوع الدرس قبل توجیه االسئلة١

یوجه أسئلة تمهیدیة في بدایة الدرس٢

٣  
یطرح أسئلة متنوعة تراعـي مسـتویات التفكیـر المختلفـة لـدى 

الطلبة

ئلة بشمولها لموضوع الدرستمتاز األس٤

تتسم األسئلة بالوضوح وسهولة األلفاظ٥

یوجه أسئلة تتعلق بموضوع الدرس٦

یتجنب األسئلة التي یسودها طابع التعمیم٧

تمتاز األسئلة بتدرجها في الصعوبة٨

یمتاز صوت المدرس بالوضوح عند توجیه األسئلة٩

فكرة معینةیعالج كل سؤال١٠

تشمل أسئلته الطلبة جمیعا١١

یوجه أسئلة مثیرة للتفكیر١٢

یمتلك المقدرة على التحكم في االسئلة ١٣

یطرح أسئلة تقویمیة في نهایة الدرس14

ثانیًا : مجال تلقي االجابات :  

یصغي بعنایة الجابات الطلبة ١

بصدر رحب یتقبل استفسارات الطلبة٢

یقدم التعزیز المناسب عند تلقیه االجابات ٣

یشجع الطلبة على االشتراك في االجابة ٤

ال ینفعل من اجابات الطلبة الخاطئة٥

ینمي حالة التنافس على االجابة بین الطلبة ٦

یطلب من الطلبة االجابة بلغة واضحة وسلیمة ٧

لبة لالجابة یعطي حریة للط٨
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نادرا مااحیانادائما  الفقرات  ت

یعطي وقتا محددا للتفكیر قبل االجابة ٩

یعمل على ان تكون اجابات الطلبة بشكل منظم١٠

یسمح للطلبة بمناقشة اجابتهم فیما بینهم ١١

یفسح المجال الكثریة الطلبة لالجابة عن األسئلة ١٢

وء عند تلقي االجابات یتسم بالهد١٣

یكرر اجابات الطلبة باسلوبه لیفهمها الطلبة اآلخرین ١٤

یمتلك المقدرة في الحكم على االجوبة بسرعة ١٥


