
 طريقة االستجواب
وهي الطريقة التي ترتكز على الحوار اللفظي الذي يدور بين المدرس والطالب للتوصلللللللل  الى 
المعلومات والمفاهيم الرئيسلللللة دي الدرس ك ونلخ من جزئ تازئة المادر الدراولللللية وو للللل  اوللللل لة 
تعليمية لك  جزء منها وحسلب مسلتوا الطل ة م  مراعار ال دء الائول لة نات ائجاالات ال سليطة  م 

 تدرج الى ائكثر تعقيدا وصعوبة كعلى ان تغطي ائو لة المادر التعليمية الأكملها.ال
وعليه تعد الطريقة التدريسللللللللية اوللللللللتاواالا انا أان الدرس أله يتألو من ائولللللللل لة وائجوبة ك  

وائولل لة دي حقيقتها عماد عملية التدري، ك و د  ي  وللاالقا   من ئ  حسللن ائوللتاوا  ئ  حسللن 
دمن اكتسللللللب من المدروللللللين مقدرر على صللللللوج ائولللللل لة وأيفية توجيهها ومعردة موا    التدري،   

القائها دقد صلللللارت عندر مقدرر اولللللاولللللية دي التدري، . دائوللللل لة انا عام  مهم من عوام   اا  
المدرس دي اعطائه المادر لطزاله وهي من ا اح الوولللائ  دي اكلللرا  اك ر عدد ممان من الطل ة 

 الذي يؤأد عليه جمي  المشتغلين الأصوئ التدري، .دي الدرس ائمر 
 :  مان ان  درس بهذر الطريقة حسب الخطوات ائتية : خطوات الطريقة

 توجيه وؤائ محدد الالمادر العلمية . .1
 دعور احد الطل ة الأومه لزجاالة عن السؤائ. .2
 اعطاء دترر مناو ة للطالب حتى  ااو  عن السؤائ . .3
 طالب.ائوتماع العنا ة ئجاالة ال .4
تشلللللللللاي  الطالب على ائجاالة ال لللللللللحيحة ودي حالة دشللللللللل  الطالب بذلخ  حاوئ المدرس  .5

 مساعدته على ائجاالة ال حيحة.
 تكرار العملية الساالقة م  القية الطل ة. .6
 العد نلخ  قوم المدرس وبمساعدر الطل ة بتامي  ائجاالات وتحليلها وتلخي ها. .7
 

 ماذا يفعل المدرس عند القاء االسئلة:
حسللللن للمدرس للناا  دي اولللل لته ان  قوم الائتي م  العلم ان هذر الووللللائ  عر للللة  سللللت 

 للشذ عنها عند الحاجة :
 ك دفي نلخ الفوائد التربوية ائتية : وجه السؤال الى جميع الطلبة قبل ان تعين المجيب .1
 . جلب ا ت ار الطل ة دالك  ينت هون جشية ان ئ  فاج وا الالسؤائ 
  لامي  الطل ة دي التفكير الالاوا  .إعطاء درصة 
  عندما  فكر الامي  الاإلجاالة يت للللللللللور أ  واحد منهم إجاالة لنفسلللللللللله وعندما  عين المدرس

المايللب   اون مو و ال قيللة من إجللاالللة الطللالللب المايللب مو فللا ا تقللاد للا ديرون الفر  بين 
 جوااله وبين الاوا  الذي دكر ديه أ  منهم و د ينا شو ه دي نلخ .



حيث   لللللليب أز منهم   لللللليب  ألسئئئئئلة اين الطصب ة ئئئئورب عا لة ةقدر ا م انوزع ا .2
 كاف ك ووجه األو لة الى الطل ة غير المنت هين ليتعودوا ائ ت ار.

أأن تت   جدوئ اوللللللمائهم او تسللللللأئ  ال تتبع ترتيبا خاصئئئئا وز توزيع االسئئئئئلة على الطلبة .3
 وعدم ائ ت ار من ال قية .واحد العد ائجر حسب مقاعد جلووهم دذلخ مدعار للكس  

 . امهل الطلبة ارهة من الوقت ليفكروا ةاالجاةة .4
ك ان ان لللهاة ا ر أ ير دي معردة  ال تلق السئئئئئئئئؤال الهجة تواز اها ةاالجاةة الى الطلبة .5

 الطل ة الاإلجاالة مث  : ه  أان السفا  معاصرا لع د الرحمن ائوئ دي ائ دل،؟
ئن دي نلخ مضللللللليعة لو    يع االجاةة عن السئئئئئؤالال تلح على الطالب الذي ال يسئئئئئتط .6

 الطل ة ائجرين .
 ال تعيد السؤال مرب اخرى وذلك مدعاب لعدم االنتباه . .7
دأن نلخ يدعو الالطز  الى ان ئ ينت هوا الى الطلالب المايب ال تحئاول ان تعيئد االجاةة  .8

  ائجاالة مهمة ئ هم  عتمدون على اجاالة المدرس ك وهذ ا لي، كلللللراا اولللللاوللللليا دأنا أا 
وتحتلاج الى ترولللللللللللللليب دي انهلان الطز  او اعطى الطلاللب اجلااللة  لا  للللللللللللللة دلذللخ ملدعلار 

 ئعادتها.
من اجل  تشللللللللللللللايعهم على  الق السئئئئئئئئئؤال على الطلبئة مبهرا هقتئك ةقئدرته  على االجئاةئة .9

 ائجاالة ك وزرع الثقة دي ا فسهم.

 
 

 طريقة االستجواب : ايجاةات
العملية التعليمية الحيث يتم اكلللرا  اك ر عدد ممان منهم   تشلللاي  الطل ة على المشلللارأة دي .1

 دي الدرس .
 ا ارر النشاط الذهني ) الفكري ( لدا الطل ة.  .2
 يتوص  الطل ة الى المعلومات الأ فسهم . .3
 تط يق المعلومات والخ رات الساالقة . .4
 

 عيوب طريقة االستجواب :
وجاصللللللللة ائولللللللل لة التي بدون هدف الم الغة من     العض المدروللللللللين دي توجيه ائولللللللل لة   .1

 تعليمي وهذا يؤدي الى تشت  ا ت ار الطل ة وئ يدرأون ما يريد المدرس ان يتوصلوا اليه.



 د تكون ائوللل لة ردي ة ال لللياغة مما يدد  الطل ة الى دهم جااا للسلللؤائ او تأوي  العض  .2
الي ئ  عردون ما ائلفاظ  ك ديفهم العض الطل ة السؤائ الطريقة مخالفة لل عض ائجر وبالت

 هو المطلو  الالض ط من السؤائ .
 د ئ  اون توزي  ائولل لة عادئ على الطز  مما يدد  العضللهم الى الشللرود وعدم متاالعة  .3

 الدرس والرأون الى ائتكالية .
 
 


