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في ليبيا: دراسة  األسئلة الصفية التي تطرحها معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسيواقع 
 نوعية

 أسماء عبدهللا األشهب
 *ابراهيم أحمد الشرع .أ.د

 ملخص:
ع األسئلة الصفية التي تطرحها معلمات الرياضيات لمرحلة تقصي واقهدفت هذه الدراسة إلى 

التعليم األساسي في أثناء التدريس؛ للوقوف على مستويات األسئلة، وأهدافها وأنواعها. ولإلجابة عن أسئلة 
وهدت ست ش   ، فقدغبة في المشاركة في هذه الدراسةالر  ممن أبدين ،الدراسة اختيرت ست معلمات قصديا

وثائق المعلمات  وح للت بعض وسجلت تسجياًل مرئيًا وق وبلت ثالث معلمات منهن،حصص لكل منهن 
 للحصص المشاهدة.

صت الدراسة إلى أن أغلب األسئلة المطروحة تراوحت بين المستويات المعرفية الثالثة األولى وخل  
مستوى الفهم  تخللها أسئلة من(، %45) وأكثرها كان من مستوى التذكر، )التذكر، والفهم، والتطبيق(

، و نادرا ما طرحت أسئلة من المستويات المعرفية العليا )التحليل، والتركيب، (%04) والتطبيق( 91%)
، كما أن أغلب أهداف األسئلة تراوحت بين الكشف عن التعلم القبلي، وترسيخ المفاهيم (%0) والتقويم(

أو تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت،  لالفهم البديوالتعميمات الرياضية، فنادرا ما هدفت إلى إزالة 
طرح أسئلة مفتوحة أو أسئلة تثير التفكير. وفي ضوء وجاءت معظم أنواع األسئلة من النوع المغلق، فلم ت  

وصي الباحثان بضرورة تدريب المعلمين على طرح األسئلة من مستويات عقلية عليا نتائج الدراسة ي  
 وتنمية التفكير.

 ، المرحلة األساسية، ليبيا.دراسة نوعيةو الرياضيات، معلمات : األسئلة الصفية، ةالكلمات المفتاحي
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The Reality of Classroom Questions Posed by Mathematics Female 

Teachers at the Basic Education Stage in Libya: A Qualitative Study 
 

AsmaAbdalla Al-Ashhab  
*.SharaIbrahim Ahmad AlProf.  

 
Abstract: 

The study aimed at investigating the reality of the classroom questions 

posed by mathematics female teachers of the basic education stage during their 

instruction to determine the levels, objectives and types of the questions. To 

achieve the purpose of the study, a purposeful sample of six female teachers 

who were interested in participating in this study were chosen, and six lessons 

for each of them were recorded visually and three of them were interviewed. 
The study found that most of the questions ranged from the first three 

cognitive levels: remembering, understanding, and application, the most of 

which was in remembering level (54%), with little questions of understanding 

(19%) and application levels (25%). Questions were rarely raised from the 

higher cognitive levels: analysis, syntheses and evaluation (2%). Most of the 

questions objectives ranged from the disclosure of previous learning to support 

of mathematical concepts and generalizations. Rarely were they aimed at 

removing confusion or motivating students to questioning. Most of the 

questions were of the closed type, and did not rise to open questions or thought-

provoking questions. In light of the results of the study, the researchers 

recommended the need to train teachers to ask questions of higher mental levels 

and development of thinking. 
Keywords: classroom questions, mathematics teachers, qualitative study, 

Basic stage, and Libya. 
 

 

 

 
 
 

                                                
*  Jordan\The University of Jordan \Faculty of Educational Sciences 



 .0202، الرابع األردنية، المجلد الخامس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

701 

 مقدمة ال
يكتسب رئيسًا ومكونًا أساسيًا من مكونات النظام التعليمي، ففيها  ت عد مرحلة التعليم األساسي جزءاً 

المعرفة، والمهارات الضرورية، وأنماط السلوك التي تؤثر في نجاحهم في المراحل الالحقة، وهذا  الطلبة
في الرياضيات بصورة خاصة وبما  يتطلب تنوعًا في الخبرات المقدمة للطلبة بشكل عام، والخبرات

 والمهارية. النفسية،و يتناسب مع احتياجات الطلبة المعرفية، 
 إجىىراءتعلىىيم الرياضىىيات باهتمىىام الفىىت مقارنىىة بالمجىىاالت المعرفيىىة األخىىرى، ممىىا دعىىا إلىىى ويحظىىى 

 Trend in International Mathematics andمنهىا الدراسات الدولية في الرياضيات على مسىتوى العىالم

Science Study (TIMSS) واهتمىىىام مجىىالس دوليىىة كىىىالمجلس الىىوطني لتعلىىيم الرياضىىىيات ،National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM)ومنظمىىة اليونسىىكو ،United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  باألبحىىاث والدراسىات التىىي
علىىم الطلبىىة وتقىىدمهم فىىي الرياضىىيات، واالسىىتراتيجيات التدريسىىية الفعهالىىة التىىي يتبعهىىا المعلمىىون تكشىىف عىىن ت

الىىىذق تقىىىوم عليىىىل عمليىىىة التعلىىىيم والىىىتعلم  منهىىىال الرياضىىىياتلتحقيىىىق عمليىىىة الىىىتعلم عنىىىد الطلبىىىة، وصىىىورة 
 (.Abu Zeina, 2010) المستهدفة

يمية التعلمية هي المنهال والطالب والمعلم، وعلى الرغم من أن المكونات األساسية للعملية التعل
يبقى للمعلم دور رئيس ومحورق في تدريس الرياضيات، فالمنهال توجيهات ساكنة ال تتحرك إذا لم 
يحركها المعلم، وهو من يأخذ بيد الطالب ويحفزه وي ثير دافعيتل لتحقيق األهداف المنشودة، فال بّد من 

 ,Samara) للعملية التربوية أن تنجح يدفيذ التدريس بشكل فاعل إذا أر ناالهتمام بتدريب المعلمين على ت

2007.) 
لكشف ما يحدث في الواقع داخل  ؛ين في السنوات األخيرة إلى هذا المجالاحث  واتجهت أنظار البه 

للوقوف على التفاعالت الصفية بين المعلم والطالب وبين الطلبة و الغرف الصفية في تدريس الرياضيات؛ 
هم، وردود فعل المعلم وسلسلة التحركات والنشاطات التي تؤثر في عملية تعليم الطلبة للرياضيات أنفس

 (.Bikner, Knipping & Presmeg, 2015) وتعلمها
وتعزز  ،عد األسئلة في أثناء التفاعل الصفي من أهم األنشطة التي توجل عملية التدريسوت  

أنل كلما  إذسهم في تعزيز الفهم الرياضي. وت   ن الطلبة أنفسهم،وبي ،االتصال والتواصل بين المعلم والطلبة
العقلي لطلبتل. فعلى  ويشجع النموكان معلمًا ناجحًا  ،ويطرحها استطاع المعلم أن يصوغ أسئلة جيدة

كثير من المعلمين لطلبة وأن ي خطط لها؛ ألن هناك المعلم أن يفكر في األسئلة التي يريد طرحها على ا



 أسماء األشهب، أ.د. ابراهيم الشرع                                              .....    األسئلة الصفية التي واقع 

770 

ون أسئلة على طلبتهم لكنهم ال يستثيرون عقولهم، األمر الذق يكشف أن األسئلة المطروحة الذين يطرح
 (.Al-Sawai, 2004aغير م خطط لها )

( على أن التدريس الفعهال للرياضيات NCTM) وقد أكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات
األفكار والعالقات الرياضية المهمة؛  يتطلب أسئلة هادفة لتقييم تفكير الطلبة، وتقدمهم وتكوين معنى حول

 فاألسئلة الهادفة تدفع الطلبة للشرح والتأمل في تفكيرهم وكمكون جوهرق لخطاب رياضي ذق معنى
(Meaningful Mathematical Discourse.)  ومن المهم االهتمام ألمرين عند طرح األسئلة: نوع

 (.NCTM, 2014) علمالسؤال المطروح، وأسلوب المساءلة التي يستخدمها الم
ويتطلب الحوار الصفي الفعهال الذق ي سهم في عملية تكوين المعاني للمفاهيم واألفكار الرياضية، 

وتستحوذ على اهتمامهم. ويتطلب أيضا  مقدراتهموتتحدى  ،ثير تفكير الطلبةمن المعلم أن يطرح أسئلة ت  
يشعر الطلبة بأن آرا لما يقولل  م واحترامل وأن يكون المعلم م ستمعااهتمام المعل لقىهم محترمة، وته ءأن  

 (.Al-Sawai, 2004bطلبتل وما يطرحونل من أفكار )
أن استخدام األسئلة الصفية واستراتيجيات المساءلة من ضمن المعايير العالمية من رغم على الو 

خدامها (، إال أن استNCTMلتعلم الرياضيات التي حث عليها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات)
بالصورة التي تحقق بها معايير المستويات العليا من التفكير، والمحاججة الرياضية وغيرها من المعايير 

 .(Abramovich, 2017)جدًا  امازال محدودً 
وعلى مستوى التعليم في ليبيا، فقد أشار تقرير المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات وتقرير 

التعليم في ليبيا:  إلى أن هناك صعوبات كثيرة يواجها، للتربية في الدول العربيةمكتب اليونسكو االقليمي 
 ،منها ضعف أساليب التعليم وطرائق التدريس والتقييم الصفي، وضعف المعلم وتأهيلل العلمي والتربوق 

مهاراتهم التي تمكنهم من تطوير  للطلبة والسلوكية ،ضعف اكتساب المهارات العقلية العليا مما ترتب عليل
 Libyan Policy and Strategy، وتحقيق األهداف التعليمية والمعايير المنشودة )مقدراتهمو 

Organization, 2016()UNESCO Regional Office for Education in the Arab 

States, 2014.) 
( أن أسئلة تقويم Al-Ghazal & Shu'ayb, 2012هذا وقد أوضحت دراسة الغزال وشعيب )

ل الرياضيات والعلوم في ليبيا، ال تتطرق لقياس المهارات العقلية العليا، وال تتناسب مع المستوى منها
العقلية، وعدم تقديم التغذية  مقدراتهمالعقلي للطلبة، فأحيانا تكون أدنى من مستواهم العقلي أو تفوق 

لة المعلم وبالتالي يؤثر في الراجعة المناسبة للطلبة، األمر الذق قد يشير إلى وجود خلل في مصدر أسئ
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 ممارسات المعلم المتعلقة بطرح األسئلة. 
عديد من الدراسات التربوية األسئلة الصفية ومن بينها دراسة مكارثي وسيثول وكارثي وقد تناولت 

إلى تحديد  (، التي هدفت(Mc Carthy, Sithole, Carthy, Cho, & Gyan, 2016وتشو وجيان
ألكثر فاعلية والمستخدمة من اثنين من المعلمين في خطابهم الصفي الرياضي، استراتيجيات المساءلة ا

مدرسة من مدارس  (90)اختيرا من معلمي الرياضيات للصف الثامن عشوائيا من مدرستين من بين 
المرحلة المتوسطة في أمريكا. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلميهن استخدما استراتيجيات متنوعة 

مهمة في الكشف عن تفكير  في خطابهم الصفي الرياضي، وأن أنواعا معينة من األسئلة كانتللمساءلة 
للمشاركة الفاعلة في الحوار الصفي مناسبة لغة المعلم ومستوى الحوار مع طلبتل  وكانت الطلبة،

كما أشارت النتائج إلى أهمية استراتيجيات المساءلة في تعزيز التفاوض حول المعنى  الرياضي،
 لرياضي، وتعميق الفهم من خالل األسئلة السابرة والتقييم والتبرير.ا

إلى تعرف ممارسات المعلمين في الحلقة الثانية من  (Halawa, 2016وهدفت دراسة حالوة )
زعت و   فقدالتعليم األساسي لطرح األسئلة الصفية وفاعلية توظيفها في التعامل مع اجابات طلبتهم، 

والعلوم واللغة العربية  ،( معلما ومعلمة من معلمي الرياضيات911ئية من )استبانة على عينة عشوا
والجغرافيا في دمشق. ومن أهم نتائج الدراسة أن المهارات األبرز في ترتيب كيفية طرح األسئلة الصفية 

ظ هي )إعطاء فرصة للطلبة للتفكير بعد السؤال واختيار المجيب بعد طرح السؤال، وصياغة األسئلة بألفا
وجاءت أبرز المهارات في ترتيب كيفية  واضحة، واستخدام أسئلة تقيس النواحي المهارية عند الطلبة(،

: تجنب تأنيب الطالب على اإلجابة الخطأ، وتعزيز الطالب اآلتي على النحو التعامل مع إجابات الطلبة
ة صياغة السؤال في على اإلجابات الصحيحة بعبارات لفظية، وتصحيح األخطاء بروية وهدوء، وإعاد

 حال عجز الطلبة عن اإلجابة.
( إلى البحث Bilaloğlu, Arnas & Yaşar, 2016و ياشار ) وهدفت دراسة بيألوغلو، وأرناس،

في مستويات األسئلة التي يطرحها المعلمون في مرحلة رياض األطفال في تركيا، من خالل أنشطة 
لطلبتهم لالستجابة، وردود أفعال المعلمين على العلوم وممارساتهم من حيث الوقت الذق يخصصونل 

إجابات الطلبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المعلمين يطرحون أسئلة من المستويات الدنيا، وأنهم 
 دون تشجيعهم على التفكير والتأني في إجاباتهم. ،باإلجابة عن األسئلة بأسرع وقت ممكن ةسمحوا للطلب

الثانوية الجدد  المرحلة ( فهدفت إلى مساءلة معلميMc Ainnch, 2015أما دراسة ميك أينش )
وثالثة من  ختير ثالثة معلمين مبتدئين،ولتحقيق ذلك اأفعالهم حول استجابات الطلبة،  عنواألكثر خبرة، 
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ذوق الخبرة من مدارس والية تكساس األمريكية. وأظهرت النتائج المتعلقة بمقارنة ممارسات المساءلة 
همة بين المعلمين المبتدئين، وذوق الخبرة المشاركين في تكرار وتيرة تنوع األسئلة المطروحة، اختالفات م

السقراطي. أما الحوار على الرغم من أن المعلمين الستة استخدموا أكبر عدد من األسئلة ضمن نمط 
اإلجرائي في  فقد أوضحت أن أربعة معلمين يفضلون التركيز، النتائج المتعلقة بردود أفعال المعلمين

 االستجابات لتوجيل الطلبة لعمل روابط واضحة ضمن ااستجاباتهم للطلبة، واثنين من المعلمين استخدم
 .أو خارجها الرياضيات

( إلىىىى تحليىىىل األسىىىئلة التقويميىىىة المتضىىىمنة فىىىي كتىىىب Al-Shara, 2013وهىىىدفت دراسىىىة الشىىىرع )
شىىملت العينىىة سىىتة مىىن كتىىب الرياضىىيات  فقىىد .الرياضىىيات للصىىفوف الرابىىع والخىىامس والسىىادس فىىي األردن

بلغىت  إذتوصىلت الدراسىة إلىى أن أعلىى النسىب كانىت لمسىتوى الفهىم و للصىفوف الرابىع والخىامس والسىادس. 
علىى الترتيىب. (% (54.01 ،(%62.87(، )%66.61)صىفوف الخىامس، والسىادس، والرابىع الالنسبة عبر 

عبىىىر الصىىىفوف الرابىىىع، ( %19.18) ،(%19.32(، %30.54) بلغىىت إذيليهىىا نسىىىب مسىىىتوى التطبيىىىق 
 ،(%2.36)، (%2.38)والسىىىادس، والخىىىامس علىىىى الترتيىىىب. بينمىىىا جىىىاءت أقىىىل النسىىىب لمسىىىتوى التقىىىويم 

 في كتب الصفوف السادس، والرابع والخامس على الترتيب. ( 2.19%)
علم ( فهدفت إلى تقصي أثر خطاب الطلبة، ومساءلة المOlmsted, 2012أما دراسة أولمستد )

 وكيف يؤثر في دروس الرياضيات، مستوى فهم الطلبة للمفاهيم الرياضية للصف الخامس االبتدائيفي 
المفاهيمي للطلبة في الرياضيات في مدينة واشنطن.  في الفهماالثارة خطاب الطلبة، والمساءلة عالية 

وعززت التعاون بين  ،فهمهم للرياضيات وأكدتتقدم الطلبة  مساءلة المعلم عززت وأظهرت النتائج أن
 تصوراتهم لبعض األفكار الرياضية المبحوثة. توعدل ،الطلبة

( إلى تعرف إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارات  ,0299Nimerوهدفت دراسة نمر )
( معلما ومعلمة من 991ببعض المتغيرات، واشتملت العينة على) طرح األسئلة الصفية، وعالقتها

هللا والبيرة. وأظهرت النتائج أن ادراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة محافظة رام 
الصفية جاءت بدرجة عالية، كما أظهرت عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات ادراكات معلمي 

ؤهل العلمي والخبرة الجنس، والم اتمتغير  لمهارات طرح االسئلة الصفية تعزى إلى المرحلة األساسية الدنيا
 التعليمية وعدد الدورات والجهة المشرفة. 

 طىىرح مهىىارة ممارسىىة فىىي المعلىىم فاعليىىة ( فهىىدفت إلىىى معرفىىة,0292Barakatأمىىا دراسىىة بركىىات )
فيهىا، وطبقىت  المتغيىرات بعىض وأثىر ،نهىاع الطلبىة مىع إجابىات التعامىل وكيفيىة، واسىتقبالها الصفية األسئلة
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الحكوميىىىة األساسىىىية والثانويىىىىة  المىىىىدارس فىىىي درسىىىون ي   ومعلمىىىىة معلًمىىىا 190))ت علىىىى عينىىىىة بلغىىى اسىىىتبانة
 مهىىارة ممارسىىة فىىي مرتفعىىة فاعليىىةلىىديهم  اجمىىاال نتىىائج الدراسىىة أن المعلمىىين بمحافظىىة طىىولكرم. وأظهىىرت

 فىروق  توجىد الطلبىة، وال مىن استقبالها في متوسطة فاعليةإجابات الطلبة، و  مع والتعامل األسئلة طرح
 :متغيىراتإلىى تعىزى  واسىتقبالها األسىئلة طىرح مهىارة ممارسىة فىي المعلمىين فاعليىة فىي إحصىائًيا ةدالى

 .العلمي والمؤهل الخدمة، وسنوات الخدمة، أثناءفي  التأهيلية الدورات وعدد التخصص،
 معرفىة مسىتوى  ( إلىى ,0221Al-Momani & Al-Momaniوهىدفت دراسىة المىومني والمىومني )

 المعلمىىين نظىىر وجهىىة مىىن، الصىىف معلىىم تخصىىص المعلمىىين الطلبىىة لىىدى المسىىاءلة جياتاسىىتراتي اسىىتخدام
 من وطالبة طالًبا (95) من الدراسة عينة تكونتو المهارة.  هذه تطوير في الميداني التدريب وأثر المتعاونين،

 أن إلىىى الدراسىىة نتىىائج وأشىىارت جامعىىة اليرمىىوك فىىي األردن.فىىي  صىىف معلىىم تخصىىص المعلمىىين الطلبىىة
 أنإلىىى يضىىا أمتوسىىط، وأشىىارت  المعلمىىين الطلبىة لىىدى الكليىىة المسىىاءلة اسىىتراتيجيات اسىىتخدام مسىتوى 
 .الدراسة عينة لدى المساءلة استراتيجيات استخدام مهارة تطوير في إيجابًيا قد أسهم الميداني التدريب

األسئلة  هدفت إلى تنمية مهارة صياغة ( دراسة ,0221Abo Al-Qassemوأجرى أبو القاسم )
وتوجيهها في الرياضيات لدى الطالبة/ المعلمة، وقياس فاعلية أسلوب تدريس األقران في التحصيل، وتنمية 

طالبات شعبة العلوم والرياضيات  طالبة من (20شملت العينة ) .وتوجيهها مهارة صياغة أسئلة الرياضيات
تجريبية لمهارة صياغة األسئلة عن متوسط أظهرت النتائج ارتفاع متوسط أداء طالبات المجموعة الو بجدة. 

أداء طالبات المجموعة الضابطة، وارتفاع متوسط أداء المجموعة التجريبية لمهارة توجيل األسئلة في 
 الرياضيات عن متوسط أداء طالبات المجموعة الضابطة. 

 المعلم حهايطر  التي الشفهية األسئلة أنواع ( فهدفت إلى معرفة ,0222Fakhroأما دراسة فخرو )
بقت ط   في البحرين. النهائي االختباربأسئلة  تلك األسئلة ارتباط ومدى وتوجهاتها، ومستوياتها الصف، في

 ميدانية مشاهدة ساعة (22خالل) شفهيا سؤاال (1600) وتسجيل رصد تم نمعلمي(10) الدراسة على
 من هي عند المعلمين فويةالش األسئلة من (88%) منهم. وأظهرت النتائج أن لكل حصص بمعدل ثالث

 النوع من كانت األسئلة مجموع من فقط( %5)أن  إجابة، كما من أكثر تحتمل ال التي المغلق النوع
 األسئلة طبيعة بين واضح ارتباط يضا وجودأ . وأظهرت النتائجةالطلب تفكير يستثير الذق المفتوح

 العام.  المطروحة ونوعيتها في التدريس وأسئلة االختبار في نهاية
  التعقيب على الدراسات السابقة

من حيث المراحل الدراسية  أنها تنوعت بعض الدراسات السابقة ضي الحظ من خالل استعرا
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التي درستها، ومكان إجرائها، والعينات أو المشاركين في الدراسة، ومن حيث األدوات وطبيعة 
-Al) لة رياض األطفال، ودراسةعلى مرح (Bilaloğlu, et al.,2016األسئلة. فأجريت دراسة )

Shara,2013; Al-Momani & Al-Momani;2009; Abu Al-Gasiom,2007; 

Nimer,2011; Olmsted,2012)  أ جريت على الصفوف الرابع والخامس والسادس، أما دراسة
(McCarthy, et al., 2016; Halawa, 2016 ،فأجريت على الصفوف السادس والسابع والثامن )

على مرحلة التعليم األساسي والثانوق. أما   (Barakat,2010; McAinnch,2015)راسةوأ جريت د
 العينات والمشاركون المشمولون بالدراسة فج ل الدراسات أجريت على المعلمين والمعلمات فيما عدا دراسة

(Al-Momani & Al-Momani,2009; Abu Al-Gasoim,2007)  /أ جريت على الطلبة
أ جريت على الكتب المنهجية. وأما األدوات  (Al-Shara,2013)ت، ودراسة المعلمين والمعلما

-Al-Momani & Al)0221؛ ,0222Fakhro) فبعضها استخدم بطاقة المالحظة كدراسة

Momani, وأما دراسة ،Halawa,2016)؛ Nimera,2011 فأ ستخدمت فيها اإلستبانة، وطبق )
(؛ وأما الدراسات , 0221Abu Al-Gasoim؛ Barakat,2010اإلختبار في دراسة )

(McAinnch,2015 ؛Bilaloğlu, et al.,2016 Olmsted, 2012 ; McCarthy, et al.,2016 )
خدمت فىيها المالحظة والتسجيالت المصورة والتسجيالت الصوتية. أما بخصوص طبىيعة ىفاست

ئلة السابرة ( باألسOlmsted,2012; Mc Carthy, et al.,2016) تااألسىئلة فقد اهتمت دراس
( على مستويات األسئلة وفقا Al-Shara,  2013 ; Barakat, 2010) تادراسوالتبريرية، وركزت 

( ,Halawa,2016  ;0221Abu Al-Gasoim) تادراسلتصنيف بلوم لألهداف المعرفية، واهتمت 
اسة بكيفية صياغة األسئلة وطرحها وتوجيهها والتنويع فيها من حيث مستويات التفكير، أما در 

((Bilaloğlu, et al.,2016  الحقائق، فاعتمدت على تصنيف األسئلة إلى مستويات دنيا وهي(
والطالقة اللغوية(، ومستويات عليا وهي )التفسير، وتكوين العالقات، والتفكير النقدق، والقيم(، أما 

 ير التفكير.( فاهتمت بدراسة األسئلة المغلقة واألسئلة المفتوحة التي تث,Fakhro 0222دراسة )
( فىي فلسىىطين، Barakat, 2010; Nimera, 2011أمىا مكىان إجىراء الدراسىات، فطبقىت دراسىة )

( فىىي األردن، وأجريىىت ,0221Al-Momani & Al-Momani؛  Al-Shara,2013) تادراسىىوأجريىت 
( فىي البحىرين وأجريىت دراسىة ,0222Fakhroفي سوريا، وأجريت دراسىة ) (Halawa,2016 )دراسة 

(0221Abu Al-Gasoim, فىىي السىىعودية. وأجريىىت دراسىىة )Bilaloğlu, et al., 2016))  فىىي
( فأجريىت McCarthy, et al.,2016؛ McAinnch, 2015؛Olmsted,2012تركيىا وأمىا الدراسىات )
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 في أمريكا.
وتتشابل الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من حيث المرحلة الدراسية، للدراسات التي طبقت على 

لرابع والخامس والسادس من التعليم األساسي، ومن حيث المشاركين في الدراسة لكونها طبقت الصفوف ا
على المعلمات، ومن حيث األدوات في استخدامها للتسجيالت المصورة للحصص الصفية، والتسجيالت 

فقا الصوتية للمقابالت شبل الموجهة، أما طبيعة األسئلة فاتفقت معها في تصنيف مستويات األسئلة و 
لتصنيف بلوم ألهداف المجال المعرفي. واختلفت عنها من حيث األداة، باالهتمام بتحليل األسئلة الواردة 
في الخطط اليومية للمعلمات، وفي التركيز على طبيعة األسئلة من حيث مستوياتها وأهدافها وأنواعها، 

دراسة مستويات األسئلة وفقا  وتميزت عنها كونها اهتمت بدراسة طبيعة األسئلة بتفصيل أكثر فبجانب
لتصنيف بلوم، أ خذ ايضا في االعتبار أنواع األسئلة )المغلقة التي لها طريقة واحدة للحل، المفتوحة التي 
لها أكثر من طريقة للحل، واألسئلة التي تثير التفكير وهي التي تحفز الطالبات على التخيل الرياضي(، 

لتعلم القبلي، ترسيخ المفاهيم والتعميمات، التحفيز على طرح فضال عن اهتمامها بأهداف األسئلة )ا
 التساؤالت، وازالة الفهم البديل( و في مكان إجرائها في ليبيا. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
دورًا فىي إثىىارة  ؤدقوت ى عىد األسىئلة الصىفية مىىن األدوات المهمىة لتيسىير الىىتعلم داخىل غرفىة الصىىف،ت  

ن عمليىىة االتصىىال والتواصىىل، وترتكىىز عليهىىا كثيىىر مىىن يتحسىىفىىي و  مشىىاركة،التفكيىىر وحىىث الطلبىىة علىىى ال
اسىتراتيجيات التىىدريس كاالستقصىىاء، وحىىل المشىىكالت واالكتشىىاف، فالنجىىاح فىىي تنفيىىذ االسىىتراتيجيات مىىرتبط 
بجودة األسئلة المطروحة، والمخططة والمعىدة بشىكل جيىد بمىا يتناسىب مىع أهىداف الىدرس، ومسىتوى الطلبىة 

وقىىد أبىىرزت المعىىايير والمبىىادي المدرسىىية أهميىىة األسىىئلة  (.Khatib, 20011لمعرفىىي المطىىروح )والسىىياق ا
 (.NCTM, 2000الصفية التي تتحدى تفكير الطلبة، وتساعدهم على توضيح تفكيرهم وتطويره )

مفاهيمهم  المعلمين تؤثر في تفكير طلبتهم، وتنمي أن أنماط أسئلةإلى وأشار األدب التربوق 
ي مستويات التفكير التي تظهر في اجاباتهم. كما أشارت الدراسات إلى أن أكثر أسئلة المعلمين وتؤثر ف

المعلمين ينصب في تعليم الرياضيات على اإلجراءات وآليات  وأن اهتمام تأتي ضمن المستويات الدنيا،
التعميم  م المفهوم أوالحل مما يؤدق إلى قلة اهتمامهم بطرح أسئلة تنمي التفكير أو تساعد الطلبة على فه

 (.Al-Shara, 2013( )Fakhro, 2003الرياضي )
قلة طرح معلمي  ين في تدريس الرياضيات لمراحل دراسية مختلفة، الحظاومن خبرة الباحثه 

وأن األسئلة ت طرح دون تخطيط أو تحديد ألهدافها  العقلية العليا، المقدراتتقيس  الرياضيات ألسئلة
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 سبقا وتأتي من النوع المغلق في كثير من األحيان.ومستوياتها وأنواعها م
عتماد وزارة التعليم في ليبيا على النظام اإللكتروني في أسئلة االمتحانات منذ العام إل ونظراً 

وكون األسئلة من نوع االختيار من متعدد وقيام الكمبيوتر بتقييمها في زمن  ،2007/2008الدراسي
استخدام األسئلة الصفية في  (، فإن ذلك أثرLibyan Ministry of Education, 2008قياسي)

المطروحة من حيث مستوياتها وأهدافها وأنواعها، فأصبح الشكل السائد هو األسئلة الموضوعية من نوع 
أهمية هذا النوع من األسئلة وجوانبل االيجابية إال أن االقتصار على من رغم على الاالختيار من متعدد، و 

الطلبة على التبرير والمحاججة الرياضية،  اتمقدر ون لل جوانب سلبية في تطوير هذا النوع، قد يك
معايير مهمة من ضمن معايير تعليم  ت عدوالتفكير الناقد ومستويات التفكير العليا بصفة عامة، والتي 

ى . ومن خالل خبرة أحد الباحثين في التدريس في ليبيا الحظت كثرة شكاو الرياضيات الحديثة وتعلمها
قدرتهم مأولياء األمور والمشرفين التربويين والمعلمين نتيجة تدني مستوى الطلبة في الرياضيات، وتدني 

المشكالت  والمحاججة وحلعلى التفسير  مقدرةالرياضية، وقصورهم في كثير من المهارات التي تتطلب ال
معلمات الرياضيات في المرحلة لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن طبيعة األسئلة التي تطرحها والتقويم، 

 األساسية في ليبيا. 
 : حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية وتحديدا

 ما مستويات األسئلة التي تطرحها معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في ليبيا؟ 
  في ليبيا؟ما أهداف األسئلة التي تطرحها معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي 
 ما أنواع األسئلة التي تطرحها معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في ليبيا؟ 

 هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي طبيعة األسئلة الصفية التي تطرحها معلمات الرياضيات في 

وقوف على مستوياتها، الدراسية؛ لل صفوفا، في سياقها الطبيعي داخل المرحلة التعليم األساسي في ليبي
 وأهدافها، وأنواعها.

 أهمية الدراسة
 تنبع أهمية هذه الدراسة في جانبها النظرق من أهمية الرياضيات في الحياة والعلوم األخرى،

واالهتمام بتسليط الضوء على األنشطة والتفاعالت التي تحدث داخل الغرفة الصفية، بين المعلم والطلبة، 
معايشة الظاهرة كما هي في الواقع. فضاًل عن كونها  لتي تحتال معرفة حقيقتها إلىوبين الطلبة أنفسهم، ا

تمثل إضافة للمكتبة التربوية في تعليم الرياضيات، وتعلمها، ومن جهة أخرى توفر هذه الدراسة اطارا 
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 نظريا ومجموعة من الدراسات السابقة التي اهتمت بهذا الموضوع. 
تطوير ممارسات معلمي الرياضيات في تيسير التعلم، والكشف  وتتجلى أهميتها التطبيقية في

عن طبيعة األسئلة الصفية التي يطرحها المعلم: مستوياتها وأهدافها وأنواعها، وبالتالي من الممكن 
أثناء الخدمة في أن ت قدم هذه الدراسة أفكارًا ومقترحات للقائمين على إعداد معلمي الرياضيات قبل و 

لفت وقد ت   فين تربويين لالهتمام بهذا الجانب ضمن برامج تدريب المعلمين،من مخططين، ومشر 
انتباه معلمي الرياضيات إلى أهمية تنويع األسئلة الصفية المطروحة، وكيفية التعامل مع أسئلة 

 الطلبة وتعزيزهم.
 حدود الدراسة ومحدداتها

 تعميم نتائج الدراسة على الحدود والمحددات اآلتية:  يعتمد
 دود البشرية والزمانية والمكانيةالح 

( معلمات من معلمات مرحلة التعليم األساسي للصفوف الدنيا 2هذه الدراسة على ) طبقت
، من أربع مدارس أساسية لإلناث في مدينة 2017/2018في الفصل األول من العام الدراسي  (5-2)

 مصراتة في ليبيا.
 محددات الدراسة 

 وخصائصها السيكومترية، ومصداقية النتائج ة في ضوء أدوات الدراسةتعميم نتائج هذه الدراس يقتصر
 ين على التعمق في فهم الظاهرة وتأويل الممارسات وتفسيرها. الباحثً  مقدرةوموثوقيتها، و 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 األسئلة الصفية 

و أكثر؛ بهدف الحصول على وجل إلى طالب أت   ةي عرف السؤال بأنل جملة استفهامية أو طلبي
 (.Ali, 2009) استجابة معينة، أو حثل على توليد األسئلة أو لفت االنتباه ألمر معين

أن األسئلة الصفية مثيرات تعليمية توجل الطلبة إلى إلى ( Al-Sawai, 2004b)السواعي  وأشار
عرف إجرائيا بأنها المثيرات وت   أجزاء المحتوى المراد تعلمل، وترشدهم لما هو مطلوب منهم وكيفية تنفيذه.

رحلة األساسية سواء االستفهامية الصفية، التي تطرحها معلمات الرياضيات في حصص الرياضيات للم
 مكتوبة، وتتضمن مستويات األسئلة وأهدافها وأنواعها.  مكانت شفهية أ

لمرحلة  ( في مدارس اإلناث2-5معلمات الرياضيات للصفوف الدراسية )معلمات الرياضيات: 
 التعليم األساسي في مدينة مصراتة.
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 في ليبيا. المرحلة الدراسية من الصف األول حتى الصف التاسعمرحلة التعليم األساسي: 
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة
ي عد البحث النوعي التفاعلي من البحوث الميدانية التي تعتمد على دراسة السلوك كما هو في 

 تعتمد عملية جمع البيانات على المالحظة إذاءات تتعلق بالضبط والتحكم، الواقع دون أية إجر 
 Abu) الميدانية المباشرة بين الباحثين، والمشاركين في البحث أو من خالل المقابالت المعمقة

Zeina & Tal, 2005.)  من تحقيق فهم  يّمكنلذا نهجت هذه الدراسة المنهج النوعي التفاعلي، والذق
ة بمعايشتها في سياقها الطبيعي؛ للتعرف إلى األسئلة الصفية التي تطرحها معلمات معمق للظاهر 

الرياضيات من حيث أهدافها ومستوياتها وأنواعها، والوقوف على التفاعالت بين المعلمات والطلبات وبين 
 الطلبات أنفسهن.

 المشاركون في الدراسة
ن أبدين استعدادهن للتعاون لتحقيق ( معلمات بواقع معلمتين لكل صف، مم2شملت الدراسة )

( مدارس من المدارس التي 5أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها. وتم اختيارهن بطريقة قصدية من )
( مكتبًا، ويوضح 90مصراتة، وعددها اجماال )بتتبع مكاتب التعليم التابعة لمراقبة شؤون التربية والتعليم 

 .وبيانتهن كات في الدراسة( معلومات المعلمات المشار 9الجدول )
 وبياناتهن المعلمات المشاركات في الدراسة ( معلومات1جدول )ال

 الخبرةسنوات  المؤهل العلمي مكتب التعليم * المعلمة

 التدريس في
عدد 
 الدورات

الصفوف التي 
 تدرسها

عدد الحصص 
 المشاهدة/ الصف

 س/الساد 2 (1-5) 9 01 دبلوم رياضيات مصراتة المركز األولى
 / السادس2 (1-5) 5 05 دبلوم رياضيات الزروق  الثانية
 / الخامس2 (4-0) 5 05 دبلوم رياضيات الزروق  الثالثة
 / الخامس2 (4-9) ىىىىىىىىىىىىىىى 1 بكالوريوس رياضيات مصراتة المركز الرابعة

 / الرابع2 (4-9) ىىىىىىىىىىىىىى 1 بكالوريوس رياضيات مصراتة المركز الخامسة
 / الرابع2 1،  1، 5 2 1 بكالوريوس رياضيات ذات الرمال سادسةال

 * أعطيت كل معلمة رقما حفاظا على سرية البيانات وخصوصيتها.
 أدوات الدراسة

 الظاهرة استخدمت األدوات اآلتية:لتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات من مصادرها لفهم 
 أوال: المشاهدات الصفية

تم زيارة عدد من المدارس الختيار المعلمات اللواتي يبدين استعدادهن  لتحقيق أهداف الدراسة
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فضي إلى الحصول على للمشاركة في الدراسة، ولبناء عالقة اجتماعية معهن ليتحقق االطمئنان الذق ي  
منها على ورق باللهجة  وفرغت خمس   ( حصص عند كل معلمة،2بتصوير ) القيامثم  البيانات المطلوبة.

كانت الحصة األولى للمعلمة لخلق جو من األلفة،  إذحتى ال يحدث تأويل للمعنى،  ؛لمعلماتالمحكية ل
واالطمئنان لدى المعلمة والطالبات ويألفن وجود الكاميرا، والباحثة في الحصص ويكون التفاعل بينهم 

، 0291-0291الفصل الدراسي  يجرق بشكل طبيعي، وروعي أن تكون الحصص موزعة على بداية
زعت على جدول حصص المعلمة، وتنوعت الموضوعات بين حصص في نظام ، كما و  سطل ونهايتلوو 

 األعداد والجبر والهندسة.
 ( مع المعلماتSemi-Structured Interviews) موجهةثانيا: مقابالت شبه 

ب نيت أداة المقابلة للمعلمات المشاركات في الدراسة بحيث تكونت من جزأين، الجزء األول 
 -سنوات التدريس -المؤهل العلمي والتربوق  -أسئلة في المعلومات الشخصية)سنوات الخبرةخمسة

( أسئلة حول التدريس واألسئلة الصفية وطرحها 92الصفوف التي تم تدريسها(، والجزء الثاني م ؤلف من )
صف دراسي،  ق وبلت ثالث معلمات، واحدة لكل ومستوياتها وأنواعها وأهدافها، إذ من حيث التخطيط لها،

 وتم اإلعداد للمقابالت باالتفاق مع المعلمات وترتيب موعدها حسب الوقت المناسب لكل منهن في اليوم
مدة كل مقابلة بين  تجلت المقابالت تسجيال صوتيا، تراوحبعد االنتهاء من مشاهدة آخر حصة، وس   ذاتل

الكتابة أكثر من  وتم قراءةكية أوال بأول، ساعة (. وجرى تفريغ المقابالت كتابة باللهجة المح –دقيقة  52)
 .وأسئلتها الدراسة االستشهاد بالفقرات والكلمات الدالة التي تصف أهدافو مرة، 

 )الخطط الدراسية للمعلمات( ثالثا: الوثائق
وذلك بتصوير دفاتر  ح للت الخطط اليومية للمعلمات، للحصول على البيانات من مصادر متنوعة

لمشاركات في الدراسة، ور مزت البيانات في الخطط ضمن األهداف واألسئلة التي تحضير المعلمات ا
-التحليل-التطبيق -الفهم-مستويات األسئلة )التذكر سعت الدراسة لإلجابة عنها، والمح ددة بالفئات:

-لبديلفهم اإزالة ال -ترسيخ المفاهيم والتعميمات -التقويم(، وأهدافها )الكشف عن التعلم القبلي-التركيب
 األسئلة المفتوحة-التي لها طريقة واحدة للحل  التحفيز على طرح التساؤالت(، وأنواعها )األسئلة المغلقة

الطالبات على التخيل  مقدرةوهي التي تحفز  أسئلة تثير التفكير -التي لها أكثر من طريقة للحل 
حسب مرات ظهورها في الوثيقة، (، ور صدت الكلمات الدالة على السمات ضمن الفئات السابقة بالرياضي

 وتم حساب تكراراتها والنسب المئوية المقابلة لها. 
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 رابعًا: أداة تحليل المشاهدات والوثائق والمقابالت
لتحليل المشاهدات والوثائق والمقابالت، تم مراجعة األدب التربوق والدراسات النوعية المتصلة 

والذق يصف خطاب  ،االستقرائي القائم على تحليل الموضوعبموضوع الدراسة الحالية، وأ ستخدم التحليل 
ق رأت الحصص والمقابالت مكتوبة باللغة ، لتصنيف ممارسات المعلمين ضمن هذه الفئات ؛األشخاص

المحكية ونسخ الوثائق أكثر من مرة، وح ددت األفعال التي تم رصدها وفقا لألهداف وأسئلة الدراسة بناًء 
أعتمد في تحديد  إذالواقع، واألدبيات السابقة وبناًء على ما تم مشاهدتل في  ،تعلى ما جاء في الدراسا

التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، مستويات األسئلة على تصنيف بلوم لألهداف المعرفية: 
األسئلة: أنواع من  ةأنواع األسئلة وفي ضوء مراجعة األدب التربوق ح دد ثالثإلى وبالنسبة  والتقويم.

: كاآلتيألهداف فحددت ا إلى وبالنسبة المفتوحة، واألسئلة التي تثير التفكير.االسئلة األسئلة المغلقة، و 
وتحفيز الطالبات على طرح  وإزالة الفهم البديل، الكشف عن التعلم القبلي، وترسيخ المفاهيم والتعميمات،

ي األدب التربوق؛ حتى تتحقق المصداقية والحيادية بين التساؤالت. ثم ع رفت إجرائيا وفقا لما تم مراجعتل ف
المشاهدات في رصد الممارسات، بحيث تدل كلمات معينة في خطاب المعلمة على هذه األفعال ثم 
ر مزت؛ ليتسنى التحقق من درجة ظهورها في الخطاب الصفي الرياضي للمعلمات، وذلك بحساب 

 المئوية المقابلة لها.  التكرارات للممارسات التي تم رصدها والنسب
 : وموثوقيتها نتائج الدراسة مصداقية

 ق اآلتية: ائللتحقق من مصداقية النتائج أتبعت الطر 
  تثليث البيانات: .1

ومختلفة تمثلت في المشاهدات  من مصادر متعددة،وبياناتها ج معت معلومات الدراسة 
ن دفاتر المعلمات المشاركات في ووثائق مصورة للخطط اليومية م موجهةالصفية، ومقابالت شبل 

وما  الدراسة بحيث ت صدق البيانات بعضها بعضا أو تعارضها، وللتأكد من أن البيانات المكتوبة،
اركات في أثناء مقابالتهن تتفق مع ممارساتهن في الواقع. واستخدمت ىأشارت اليل المعلمات المش

ؤكد ىلفة لتىلومات من مصادر مختىنات والمعهذه العملية لتصديق نتائج الدراسة فعندما تتفق البيا
 (.Al-Shara & Al-Muqdadi, 2014) ي للدراسةىائىدق البنىق الصىائج يتحقىالنت

   الصدق االجماعي: .2

ن مع المسودات األصلية للحصص على المعلمات المشاركات في يتفسيرات الباحثه  ع رضت
متفرغات لالطالع على  دراسي الثاني ليكنّ الدراسة، وأ عطين الفرصة الكافية بعد انتهاء الفصل ال
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المسودات، والتفسيرات المرافقة وإلبداء آرائهن ومقترحاتهن حول التفسيرات والتأويالت وتعديل ما يرونل 
وبعد عرض ما توصل إليل الباحثان على المعلمات الست المشاركات في الدراسة على تلك مناسبًا. 

وافقن على معلمات على صحة ما توصل إليل الباحثان وموضوعيتل، و التفسيرات والتأويالت، فقد أكدت ال
 كل ما توصل اليل الباحثان من تفسيرات ولم يبدين أية مالحظات أو تعديالت عليها.

 نتائج الدراسة ومناقشتها
في ضوء تحليل المشاهدات الصفية والوثائق والمقابالت، ظهرت النتائج فيما يأتي بحسب أسئلة 

 الدراسة.
 ئج اإلجابة عن السؤال األول: نتا

لإلجابة عن السؤال األول الذق ينص على )ما مستويات األسئلة التي تطرحها معلمات الرياضيات 
 في مرحلة التعليم األساسي في ليبيا؟(، ظهرت النتائج اآلتية: 

( من مستوى التذكر. %45المعلمة األولى )الصف السادس(: جاءت أغلب األسئلة المطروحة )
( من مستوى الفهم. ونادرا %91( من مستوى التطبيق. وقلّما طرحت أسئلة )%04حيانا كانت أسئلتها )وأ

 ( من مستوى التركيب والتقويم.%2( من مستوى التحليل، وانعدمت األسئلة )%0ما طرحت أسئلة )
ونادرا ما خططت المعلمة لحصصها كتابيًا، واقتصر تحضيرها لحصة واحدة فقط من الحصص 

عرضت فيل المعلمة تعريفات لشبكات  إذشاهدة، وبدا مستوى التخطيط لم يتجاوز مستوى الفهم؛ الم
 ألسئلة لطرحها في الحصة.لالمجسمات دون التخطيط 

تراوحت أسئلة المعلمة بين المستويات المعرفية األولى: التذكر  المعلمة الثانية )الصف السادس(:
( من مستوى التذكر والفهم على الترتيب، وقلّما طرحت %52) ( و%51والفهم والتطبيق، وكان أغلبها )

والتركيب ( من مستوى التطبيق. وانعدمت األسئلة من المستويات المعرفية العليا: التحليل %92أسئلة )
 .والتقويم

 وعند سؤال المعلمة عن مستويات األسئلة المطروحة ذكرت أن أسئلتها ال تتجاوز مستوى التحليل
نل حتى أسئلة مستوى التحليل توجهها فقط للطالبات المتميزات، وعللت سبب صعوبة طرح وأشارت إلى أ

 قالت:  فقدأسئلة من مستويات عليا يرجع إلى عدد الطالبات، ومستواهن وضيق الوقت المتاح للمادة، 
 ةطالبة، مثاًل في كتاب التدريبات لما يعطيني سؤال فيل تحليل نعطيل للمجموع 25م: " أنا عندق 

 وهذا يضيع األخريات ال أكلفهن ألنل سيشعرن بالفشل ، لكنحل السؤال الممتازة التي أرى أنها تستطيع
فضاًل  في مستوى التذكر... الوقت، أصال مهما حاولن ال يستطعن الوصول لمستوى التحليل، لهذا خليها
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 أن الوقت هو القاتل لحصص الرياضيات". عن
التطبيق(، و الفهم، و ها على المستويات المعرفية الدنيا)التذكر، واقتصرت مستويات األسئلة في خطط

(. ولم تتضمن الخطط أسئلة من المستويات المعرفية العليا %22غير أن معظمها من مستوى التطبيق)
 التقويم(. و التركيب، و )التحليل، 

هم، وقلّما ( أنها من مستوى الف%15على أسئلة المعلمة ) ب(: غلالمعلمة الثالثة )الصف الخامس
( من مستوى التطبيق. ولم تطرح أسئلة من المستويات المعرفية العليا )التحليل %2طرحت أسئلة )

 التركيب والتقويم(.
وجاء تخطيط المعلمة على وتيرة واحدة، وغلب على األسئلة أنها من كتاب التدريبات، وحرصت 

، وكانت في أغلبها تتوافق مع األسئلة ةيالمعلمة على تنوع صيغ األسئلة، فكانت أسئلة موضوعية، ومقال
(، فلم %94 والتطبيق %14األسئلة على المستويات الدنيا )الفهم  المطروحة في الحصص، وتركزت

 توثق أسئلة من المستويات العليا.
( من مستوى %12)أنها على أسئلة المعلمة المطروحة  ب(: غلالمعلمة الرابعة )الصف الخامس

( من %1( من مستوى الفهم وقلّما طرحت أسئلة )%09يان طرحت أسئلة )التذكر، وفي بعض األح
 مستوى التطبيق. ولم تطرح أسئلة من المستويات العقلية العليا. 

وعند سؤال المعلمة عن مستويات األسئلة التي تطرحها أشارت إلى أنها تطرح أسئلة من المستويات 
فية العليا، وانحصرت اجابتها في تذكر الطالبات للمعرفة المعرفية الدنيا، ولم تتطرق إلى المستويات المعر 

السابقة واستيعابها وكيف يمكن أن ت بقي انتباه الطالبات معها، وكيف تتأكد من أسئلتهن أنهن لم يفقدن 
 جزئية من المعلومات التي شرحتها لهن.

انتباههم  تتعادة يتش ر.... الصغام: " أحيانا في منتصف الشرح تسأل: من اين جاءت هذه ؟!
 تقولينل لهم يفقدونل ". وأق شيء يقطع تفكيرهم فتضيع منهم الفكرة فكل جديد

 لطالبة حتى جمع وطرح، أغلب اإلجابة تكون عامة بالنسبة اً بسيط م: " ممكن تعطي سؤاالً 
 الخامس تجاوبك لما يكون في درسهم، أو معلومة أعطيتها قبل ونسألهم فيها ". بالصف

( من مستوى الفهم، فلم %922ة لحصصها بانتظام وجميع األسئلة الموثقة )ولم تخطط المعلم
 تتضمن خططها أسئلة من المستويات المعرفية العليا.

أسئلة المعلمة ضمن المستويات المعرفية الدنيا  ت(: تراوحالمعلمة الخامسة )الصف الرابع
ات المعرفية العليا )التحليل (، ولم تطرح أسئلة من المستوي%21 والتطبيق %29والفهم  %29)التذكر
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 والتركيب والتقويم(.
( من مستوى الفهم، فلم %922وخططت المعلمة لحصة واحدة فقط، وجميع أسئلتها الموثقة )

 التقويم(. و التركيب، و التحليل، و تخطط أسئلة من المستويات المعرفية األخرى )التطبيق، 
علمة بين المستويات المعرفية الثالثة األولى أسئلة الم ت(: تراوحالمعلمة السادسة )الصف الرابع

( من مستوى الفهم، وقلّما طرحت %01)منها ( من مستوى التذكر، وبعضا %45وكانت في أغلبها )
 .( من مستوى التطبيق%91)أسئلة 

وعند سؤال المعلمة عن مستويات األسئلة التي تطرحها، ذكرت أن أسئلتها بين السهلة 
ل السهل حتى ت شعر جميع الطالبات أنهن يعرفن االجابة كنوع من والصعبة فهي تطرح السؤا

على المستوى  التشجيع، وتطرح األسئلة الصعبة حتى تبرز الطالبات المتميزات، وأعطت مثاال
( 0× 94الصعب الذق ذكرتل واعتبرتل بوصفها من المستويات العليا لطالبات الصف الرابع وهو أن )

  يتجاوز مستوى الفهم.الذق ال (22) من عوامل العدد
األسئلة  م: " مرات سؤال سهل يكون كل الفصل عارفل ويكونوا فرحانين بالسؤال ومرات نصعب

واحدة فقط جاوبتها  ( 0×  94انها ) 22شوق حتى نميز الطالبات الشاطرات....زق مثال عوامل العدد 
 .في فصل وفي فصل جاوبنها أغلب الطالبات "

ى نسق واحد، وتشتمل على العناصر األساسية للخطة وانحصرت وبدا أن خطط المعلمة عل
( وأغلبها من مستوى %1والفهم  %4مستويات األسئلة الموثقة ضمن المستويات المعرفية الدنيا )التذكر 

 ، ولم توثق أسئلة من المستويات المعرفية العليا.(%11)التطبيق 
هداف األسئلة الصفية التي تطرحها نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على )ما أ

 :كاآلتيوجاءت نتائج التحليل  معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في ليبيا؟(،
معظم أسئلتها إلى الكشف عن التعلم القبلي وترسيخ  ت(: هدفالمعلمة األولى )الصف السادس

(، ولم تهدف %2) الفهم البديلى (، ونادرا ما هدفت إل%51( و)%52المفاهيم والتعميمات الرياضية )
 أسئلتها إلى تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت. 

 لكشف عن التعلم القبلي أو إلزالةإلى ا وثق فيها أسئلة تهدفوخططت حصة واحدة فقط، ولم ت  
 ، أو التحفيز على التساؤل.الفهم البديل

( إلى الكشف عن التعلم %42ة )م عظم األسئلة المطروح ت(: هدفالمعلمة الثانية )الصف السادس
(، ولم تطرح أسئلة %2) فهم البديل( ترسيخ المفاهيم والتعميمات، وقلّما هدفت إلى إزالة ال%21القبلي، و)
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 هدفت إلى تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت.
واستهلت المعلمة اجابتها عند سؤالها عن أهداف أسئلتها الصفية بمراجعة ما سبق للطالبات، 

بيت المعلومات السابقة، وترسيخ المفاهيم والتعميمات، ولم تذكر األسئلة التي تهدف إلى تحفيز وتث
 .فهم البديلالطالبات على طرح التساؤالت أو إزالة ال

وهدفت أكثر م: " أطرح السؤال لمراجعة ما سبق أو تمهيد للدرس القادم الذق سأقوم بشرحل اآلن". 
يخ المفاهيم والتعميمات الرياضية، وأحيانا هدفت إلى الكشف عن التعلم إلى ترس (%14أسئلتها الموثقة )

 .فهم البديل(، ولم توثق أسئلة تهدف الى تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت وإزالة ال%04القبلي )
( إلى الكشف عن التعلم القبلي، %10معظم أسئلتها ) ت(: هدفالمعلمة الثالثة )الصف الخامس

(، ونادرا ما %1) فهم البديل( أو إزالة ال%91ترسيخ المفاهيم والتعميمات الرياضية ) وقلّما هدفت إلى
 .(%0)التساؤالت هدفت إلى تحفيز الطالبات على طرح 

الضرب في  آخر درسين أخذناهم وس السابق قبلنبدأ درسنا اليوم، نرجع شوق للد م: قبل ما
. ال تعطيني 222÷ 2222 ، المسألة الثانية22× 422عشرات ومئات وآالف، عندنا المسألة األولى هي 

 الحل فقط اذكرق فكرة الحل والخطوات.
(، وأحيانا الكشف عن التعلم القبلي %12وغلب على أسئلتها الموثقة ترسيخ المفاهيم والتعميمات )

 (، فلم تهدف إلى إزالة التشويش أو التحفيز على طرح التساؤالت.01%)
القبلي م عظم األسئلة المطروحة إلى الكشف عن التعلم  ت(: وهدفمسالمعلمة الرابعة )الصف الخا

(، ولم تطرح أسئلة تهدف إلى ازالة التشويش أو تحفيز %45.4( وترسيخ المفاهيم والتعميمات )54.4%)
 الطالبات على التساؤل. 

وعند سؤالها عن أهداف األسئلة المطروحة، اقتصر حديثها على مراجعة المادة المشروحة 
أو تحفيز الطالبات  فهم البديلطالبات، وتثبيت المعلومات لديهن، فلم تتطرق إلى أهداف أخرى كإزالة اللل

 على طرح التساؤالت.
م: " لما أنا نسألهم نسترجع ما تعلمتل الطالبة، ولما تسأل الطالبة نشوف إلى اين وصلت 

 معلوماتها". 
ظهر من األسئلة المكتوبة في خططها  توضح فيل أهداف الدرس، لكن اومع أنها لم تخصص بند

(، فلم ت شر إلى أسئلة تهدف إلى الكشف عن %922)والتعميمات أن جميعها هدفت إلى ترسيخ المفاهيم 
 وتحفيز الطالبات على طرح التساؤالت. فهم البديلالتعلم القبلي وإزالة ال
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ف عن التعلم القبلي أسئلتها المطروحة بين الكش ت(: تراوحالمعلمة الخامسة )الصف الرابع
(، ولم تهدف %2) فهم البديل(، ونادرا ما هدفت إلى إزالة ال%49(، وترسيخ المفاهيم والتعميمات )52%)

 أسئلتها إلى تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت.
 اليومية؟في حياتنا  م: بدينا أمس في درس التقدير من يقول ايش معنى التقدير وفي ايش نستخدمل

والضرب والقسمة. م: الزائد والناقص)الطرح(  أبلة. م: فاطمة. ط: في الزائد والناقص)الطرح( ط: أنا يا
 التقدير؟بل...التقدير ايش معنى كلمة 

 ط: يعني ن قرب من المئات للعشرات يعني هو تقريب. 
 أنها كثيرا مامن رغم على الولم ت شر المعلمة في خططها إلى أسئلة للكشف عن التعلم القبلي، 

كما أنها  ( هدفت إلى ترسيخ المفاهيم والتعميمات،%922طرحتها في حصصها، فجميع أسئلتها الموثقة )
 .فهم البديللم توثق أسئلة تحفز على التساؤل أو أسئلة تهدف إلى إزالة ال

( إلى الكشف عن التعلم %22معظم أسئلتها المطروحة ) ت(: هدفالمعلمة السادسة )الصف الرابع
فهم ( هدفت إلى ترسيخ المفاهيم والتعميمات، ولم تطرح أسئلة تهدف إلى إزالة ال%25انا )القبلي وأحي

 أو تحفيز الطالبات على طرح التساؤالت. البديل
وعند سؤالها عن أهداف أسئلتها المطروحة فأشارت إلى أنها تطرح األسئلة لتقييم تعلم الطالبات 

لطالبات، وبأنها من خالل األسئلة تضمن بقاء تركيز تمكنت من ايصال فكرة الدرس ل إذاللدرس، وما 
 الطالبات معها وشد انتباههن. 

الطالبات أحيانا  م: " أوال نشوف الطالبة مستوعبة الدرس أم ال، وهل أنا وصلت الدرس وللفت انتباه
 يكونوا سرحانين ".

 طرح التساؤالت.ولم ت ظهر في أن أسئلتها تهدف إلى ازالة التشويش أو تحفيز الطالبات على 
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على )ما أنواع األسئلة الصفية التي تطرحها 

 :كاآلتيوجاءت نتائج التحليل  (،ليبيا؟معلمات الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في 
ونادرا  (،%15على المعلمة طرح أسئلة من النوع المغلق ) ب(: غلالمعلمة األولى )الصف السادس

(، ولم يظهر ذلك إال في حصة واحدة، وعلى %5)التفكير ( أو أسئلة تثير %0ما طرحت أسئلة مفتوحة )
طلبت منهن  إذغير ما هو معتاد في الحصص السابقة طرحت المعلمة في هذه الحصة أسئلة تثير التفكير 

 تخيل أوصاف مجسم هندسي ومن ثم يحاولن التنبؤ بعدد أوجل هذا المجسم.
بدل المثلث  لل؟لو كان القاعدة العليا مربعة والقاعدة السفلى مربعة من يقول ليكم وجل يكون  م:
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كانت  شكل مثلث تخيلي معايا يصبح مربع في المنشور احنا قلنا سميناه منشور ثالثي ألنل القاعدة على
 كم وجل؟  يصبح؟القاعدة اللي فوق مربع واللي تحت مربع ماذا 

 . ط: أنا يا أبلة. م: نعم. لمعلمة(اطج: أنا يا أبلة )
مربع في  أوجل. م: ستة أوجل صفقولها. أيوا لما تكون القاعدة على شكل 2: 0أوجل. ط  5: 9ط

 المنشور يصبح ليل كم وجل ستة أوجل. 
 ولم ت خطط المعلمة لحصصها كما ذ كر سابقا، عدا لحصة واحدة لم ت وثق فيها أسئلة لطرحها فيها. 

(، وقلّما %14)المغلق النوع  أسئلتها المطروحة من م(: م عظية )الصف السادسالمعلمة الثان
 (، ولم تطرح أسئلة إلثارة تفكير الطالبات. %4أسئلة مفتوحة ) طرحت

وعند سؤالها عن أنواع األسئلة المطروحة فذكرت أن أغلبها من النوع المغلق، ونادرا ما تطرح  
وذكرت إلى أن ضيق الوقت وتأخرها ال يسمح لها بطرح أسئلة مفتوحة  أسئلة مفتوحة أو أسئلة تنمي التفكير،

 أو أسئلة تنمي التفكير. وأشارت عند سؤالها عن أنواع األسئلة التي تطرحها بالقول: 
الطالبات  م:" األسئلة المغلقة هي أكثر ما نتعرض لل... واستخدام األسئلة المفتوحة يكون بمناقشة

اتفكر ؟! نحن نعتمد  لل متأخرة أصال كيف نعطي أسئلة تفكير ونسمح ا. أن...وإعطائهن أكثر من فرصة
 باب التفكير بسبب الوقت". كليا على األسئلة المغلقة ولذلك نحن نغلق

(، ولم ت وثق أسئلة مفتوحة أو أسئلة %922)المغلق وجميع األسئلة الموثقة في خططها من النوع 
ئلة في خطط المعلمة مع األسئلة المطروحة في الحصص تثير تفكير الطالبات، وتوافقت بعض األس

 المشاهدة.
(، ونادرا %11أنواع أسئلتها المطروحة من النوع المغلق ) ر(: أكثالمعلمة الثالثة )الصف الخامس

 (، ولم تطرح أسئلة ت ثير التفكير.%0ما طرحت أسئلة مفتوحة )
 م: وصلنا إلى الرقم الي في عشرات آالفكم يمثل؟

 ن ألف. ط: خمسي
هيا ريهام. ط:  ؟0للرقم  القيمة المكانية ما (1140212ألف تمام. طيب في العدد ) 42م: يمثل 

 ألوف. 
(، فلم توثق أسئلة مفتوحة أو %922)المغلق األسئلة الموثقة في الخطط أيضًا على النوع  وتركزت

 أسئلة تثير التفكير.
(، ونادرا ما %11ئلة من النوع المغلق )المعلمة الرابعة )الصف الخامس(: غلب عليها طرح أس
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 (، ولم تطرح أسئلة مفتوحة.%0طرحت أسئلة تثير التفكير )
وعند سؤالها عن أنواع األسئلة الصفية التي تطرحها، أشارت إلى أن م عظم أسئلتها من نوع األسئلة 

ز الطالبات على التساؤل، األسئلة المفتوحة أو األسئلة التي تثير التفكير أو التي ت حف ولم تذكرالمغلقة 
 فقالت:

مرت عليهم  إذا أو أشياء مهمة م: أنا أغلب أسئلتي تكون أرقام وحسابات وقوانين أو أشياء محفوظة
 الطالبة تذكرها أم ال. إذامرة أو اثنين نحب نشوف 

ئلت عما   ى هدفت أسئلتها إلى تنمية تفكير طالباتها أو توصيل المعلومة بناًء عل إذاوعند ما س 
أنها تطرح األسئلة لمجرد توصيل المعلومة ولم ت بد فهمًا بالمقصود بأسئلة إلى اجاباتها السابقة، أشارت 

 إثارة التفكير. 
طريقة أسرع للحل أو  م: " غرضي من األسئلة فقط توصيل المعلومة، إثارة تفكير تقصدين اعطاء

 الحساب ؟! "
 يوصل كامل، اب الدرس، أن المعلومة والدرسم: " أنا غايتي ومقصدق من األسئلة فهم واستيع

 أو قسمة عدد " ممكن نعطيهم طريقة مختصرة لحساب مساحة
أسىىىئلة  (، فلىىىم تتضىىىمن%922) وجميىىىع أنىىىواع األسىىىئلة الموثقىىىة فىىىي خططهىىىا مىىىن النىىىوع المغلىىىق

م مفتوحىىىة أو أسىىىئلة تثيىىىر التفكيىىىر. ولمىىىا ت بىىىدق اهتمامىىىًا بىىىالتخطيط لدروسىىىها، وبىىىدا واضىىىحًا أنهىىىا تهىىىت
ركىىزت علىىى اجىىراءات الحىىل أكثىىر مىىن  إذبالتىىدريس اإلجرائىىي مىىن نمىىط األسىىئلة الموثقىىة فىىي الخطىىط، 

 استيعاب المفاهيم.
جميع أسئلتها المطروحة والموثقة في خططها من النوع المغلق  المعلمة الخامسة )الصف الرابع(:

تهتم بالتخطيط لحصصها أوال  ولم أو ت وثق أسئلة مفتوحة أو أسئلة تثير التفكير. (، فلم تطرح922%)
 بأول، فأكثر اهتمامها كان بالكتاب المدرسي )كتاب الحصة(.

المطروحة أنها من أنواع األسئلة المغلقة  أسئلتهاالمعلمة السادسة )الصف الرابع(: غلب على 
 (، ولم تطرح أسئلة تثير التفكير.%0(، فنادرا ما طرحت أسئلة مفتوحة )11%)

ة في الخطة متسقة مع األسئلة المطروحة في الحصص الصفية، فكانت أكثرها وجاءت أنواع األسئل
 (، ولم تتضمن أسئلة ت ثير التفكير أو أسئلة مفتوحة.%922)المغلق من النوع 
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 الخالصة واالستنتاجات
 مستويات األسئلة

اقتصرت أسئلتهن إلى أسئلة تنتمي إلى العمليات العقلية العليا، و  بدا أن جميع المعلمات لم يتطرقنّ 
فتركزت معظم أسئلة أغلب المعلمات على مستوى التذكر،  على المستويات الدنيا في حدها األعلى،

أسئلة من مستوى الفهم، وقلّما وصل مستوى األسئلة إلى مستوى التطبيق، فغلب على  وأحيانا طرحنّ 
التركيب أو التقويم في أسئلتهن جميع المعلمات عدم تناول المستويات العقلية العليا مثل: التحليل أو 

المطروحة في أثناء التدريس، وفي حال ظهرت أسئلة من مستوى التحليل كان ذلك في حصة أو حصتين 
ومن جهة أخرى لم تتجاوز أسئلة التخطيط اليومي للمعلمات المشاركات في  على األكثر إلحداهن.

العقلية العليا؛  المقدراتلة التي تقيس الدراسة مستوى الفهم أو التطبيق، واختفت من خططهن األسئ
 .والتركيب والتقويمكالتحليل 

 أهداف األسئلة
أما أهداف األسئلة المطروحة، فغلب على جميع المعلمات أن كانت أسئلتهن تهدف إلى الكشف 
عن التعلم القبلي ومراجعة ما درستل الطالبات في الدروس السابقة، وجاءت معظم أهداف األسئلة 

المفاهيم والتعميمات. وقلّما  تلتثبية أو المخططة في وثائق المعلمات لدى أغلب المعلمات المطروح
طرح تساؤالت خالل  ملك تحفيز الطالبات على التفكير أطرحت المعلمات أسئلة تحفيزية سواء كان ذ

فهم ة الأسئلة إلزال الدرس. ولم يظهر خالل التدريس عند معظم المعلمات إن لم يكن جميعهن أن طرحنّ 
زّن فهم الطالبة للمفهوم يمن أفهام الطالبات كأن يطرحن أسئلة ال تنتمي إلى المفهوم أو التعميم ليم البديل

 من عدمل.

 أنواع األسئلة 
المعلمات أنها من نوع األسئلة المغلقة التي تتطلب اجابة محددة. ونادرا ما  غلب على أسئلة معظم

لطالبات على البحث عن طرق متنوعة لإلجابة عن السؤال، طرحت المعلمات أسئلة مفتوحة تحفز ا
واختفى هذا النوع من جميع المعلمات ولم يظهر في خططهن أو أسئلتهن في أثناء التدريس. فضاًل عن 

 أسئلة ت حفز تفكير الطالبات، حتى أن معظم المعلمات لم يستخدمنّ  أن م عظم المعلمات لم يطرحنّ 
طلب صراحة من الطالبات التفكير؛ كأن تقول المعلمة: )فكرق بالسؤال( أو األلفاظ أو المفردات التي ت

 .ذلك )تأني بالحل( أو )ابحثي عن حل آخر( أو ما شابل
وعليل، يمكن الميل إلى أن حصص معظم المعلمات كانت عادية وتسير في نمط معين في 
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ن إجمال النسق العام لدى لألسئلة الصفية في أثناء التدريس أو في خططهن اليومية، ويمك طرحهنّ 
 المعلمات في طرح األسئلة في حصصهن على النحو:

 أسئلة مغلقة.أسئلة لتثبت المعلوماتأسئلة مراجعة التعلم القبلي
 وغاب النمط: 

 الفهم البديل. أسئلة   أسئلة مفتوحةأسئلة ت ثير التساؤالت
 مناقشة النتائج وتفسيرها

 ,Al-Shara؛Bilaloğlu, et al., 2016نتائج دراسة كل من )اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 

وندرة تشجيعهم على  في تركيز المعلمين والكتب على طرح األسئلة ضمن المستويات الدنيا، (،2013
التي أظهرت تركيز المعلمين على التدريس ( McAinnch, 2015التفكير، واتفقت مع دراسة )

 التي( Fakhro, 2003) جل الفهم، واتفقت مع نتائج دراسةاالجرائي دون االهتمام بالتدريس من أ
 أظهرت اقتصار األسئلة المطروحة من المعلمين على النوع المغلق.

عزى ذلك إلى أن محتوى منهال الرياضيات في ليبيا مكتظ بالمعلومات وال يتناسب مع وربما ي  
إلى الميل إلى  عليهن مما دفعهنّ  الوقت المخصص، مما أدى إلى شعور المعلمات بالعبء الكبير الواقع

العرض المباشر، وطرح األسئلة الروتينية ضمن المستويات الدنيا، ليتمكّن من تغطية كل المفاهيم، خشية 
 المساءلة من االدارة والمشرف التربوق الذين يحرصون على إنهاء المقرر. 

 ,.McCarthy, et alواتفقت الدراسة الحالية ايضًا مع نتائج كل من الدراسات )

( التي أشارت إلى تدني  Al-Momani& Al-Momani, 2009؛Olmsted, 2012؛2016
أشارت احدى المعلمات في مقابلتها األسئلة المطروحة، وتركيزها على النوع المغلق. هذا وقد  مستويات

يات عقلية إلى أن ندرة استخدام المعلمات الستراتيجيات التدريس، والتقويم التي تتطلب أسئلة من مستو 
عليا، أو األسئلة المفتوحة التي تثير التفكير؛ يرجع إلى كثافة المعلومات وضيق الوقت. وربما يرجع إلى 

لهن،  هاوعرضبدى واضحًا في محتوى الخطط اليومية  الذقعدم حصول المعلمات على مؤهل تربوق 
في جة إلى التدريب الفّعال خصوصًا وأن بعض المعلمات يحملن المؤهل العلمي فقط؛ وبالتالي فهن بحا

اقتصرت دورات المعلمين في ليبيا على محتوى المنهال، واألخطاء العلمية دون االهتمام  فقدأثناء الخدمة 
باستراتيجيات التدريس وأساليبل. وربما يرجع ذلك إلى غموض بعض المفاهيم التربوية لدى بعض 

عن مدى اهتمامهن بتطبيق األسئلة من المستويات المعلمات، وبدا ذلك واضحا عند سؤالهن في المقابلة 
ضعفهن بالممارسات الصحيحة لطرح األسئلة  فضاًل عنالمعرفية العليا واألسئلة التي تثير التفكير، 
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الصفية من خالل استحواذهن على اجابة كثير من أسئلتهن المطروحة مباشرة بعد طرح السؤال أو 
ت فرصة التفكير، والبحث عن االجابة الصحيحة وطرق مختلفة التلميح باإلجابة، وعدم اعطاء الطالبا

فعة واحدة. وأحيانالإلجابة،   تظهر في طرحهن لعدد من األسئلة واإلجابة عنها د 
( Nimer, 2011; Barakat, 2010)من كل  دراستي واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

إجابات الطلبة عالية، ودراسة  مع الصفية والتعامل أن مهارات المعلمين في طرح األسئلة اأظهرت اللتين
(Halawa, 2016)  التي أكدت أن المهارات األبرز في ترتيب كيفية طرح األسئلة الصفية هي إعطاء

فرصة للطلبة للتفكير بعد السؤال واختيار المجيب بعد طرح السؤال، وصياغة األسئلة بألفاظ واضحة، 
 مهارية عند الطلبة. واستخدام أسئلة تقيس النواحي ال

 التوصيات
 اآلتية:  التوصياتوفي ضوء النتائج خل صت الدراسة إلى 

  حث التفتيش التربوق )المشرفين( بالتأكيد على المعلمين بأهمية مراعاة أسس التخطيط الصحيح
 ، وتوعيتهم بكيفية طرح األسئلة الصفية.ومكوناتل للدرس

 ت تدريبية تطبيقية للمعلمين في أثناء الخدمة لتبصيرهم ضرورة اهتمام مكاتب التعليم بإجراء دورا
 المقدراتمن حيث مستوياتها وتضمين خططهم اليومية ألسئلة تقيس  بأهمية إعداد األسئلة الصفية

 العقلية العليا.
  إعداد معلمي الرياضيات وتدريبهم على استراتيجيات التقويم وطرح األسئلة، وتعريفهم بأنواع األسئلة

 .وأهدافها
  ،إجراء دراسات على مراحل التعليم العليا للكشف عن مستويات األسئلة والمطروحة في أثناء التدريس

 والكشف عن أهدافها وأنواعها.
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