
األسئلةطرح   



 خصائص األسئلة الجيدة

 .األسئلة حول موضوع معين والوضوح اللغوي في صياغتهاصياغة •
 .اإليجاز في صياغة السؤال•
 .اشتمال السؤال على فكرة واحدة•
 .طرح األسئلة السهلة أواًل فمتوسط الصعوبة ثانيًا فالصعبة ثالثًا وأخيراً •
 .مالئمة األسئلة لقدرات الزوار ومستوياتهم العقلية وخبراتهم•
   "ال"أو " بنعم“تجنب األسئلة التي يمكن أن تكون إجابتها •
 .ثواني بعد طرح السؤال إلتاحة وقت للتفكير( 5-3)التوقف لمدة •
 .التعبير عن الشكر للمساهمين باإلجابة•
 



 تصنيف األسئلة

 أسئلة شد االنتباه 
 أبسط نوع من أنواع األسئلة المثمرة هي 

الصريح الذي ال غنى عنه من أجل تركيز االنتباه على بعض التفاصيل المهمة والتي من السهل أن السؤال 
ه إليه األسئلة  :الينتبه لها من توجَّ

ماذا ترى 
أوتشعر 
 أوتسمع؟

ما الذي 
 لو؟يحدث 

ما الذي 
 حدث؟ماذا  يفعله؟

قل لي ماذا  ماهذا؟
 الحظت؟

هل 
 هل رأيَت؟  الحظَت؟



 تصنيف األسئلة

 المقارنةأسئلة 
 

أسئلة للُتْمِعن بشكل أكثر في الوصف والمقارنة، وتساعد في ترتيب المالحظات والبيانات والتي هي 
 :فعلى سبيل المثال. ستكون ناتجة من مالحظة قوية 

 ما هي أوجه التشابه أو اإلختالف بين الطاقات المتجددة وغير المتجددة؟ •
 كيف يمكننا المقارنة بين الطاقة الشمسية والطاقة الذرية ؟•



 تصنيف األسئلة

 البحث أو التتبعأسئلة 
 

 :النوع من األسئلة تشجع الزائر على التجربة والتحقق من األشياءهذا 
 ؟...ماذا يحدث لو •
 ؟...هل يمكنك إيجاد طريقة لـ •
 ؟...كيف ترغبون بتجربتها •
 ماذا أستنتج ؟•
 هل يمكنم التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك ؟•
 ماذا تفترض؟•



 تصنيف األسئلة

 أسئلة المنطق
 

هذا النوع من األسئلة أطلب بعض التوضيح من الزوار بناًء على ماتم التعرف عليه واكتشافه فيكون بذلك في 
 :المكتشفهلديهم القدرة على الوصول إلى االستنتاجات  المنطقية بناًء على قوة البراهين 

هل هذا 
صحيح 
 دائمًا؟

ألي غاية 
أو 

 غرض؟
 لماذا؟

مالذي 
يجعلك 
تعتقد 
 ذلك؟

ماهو 
دليل أو 
برهانك

 ؟

كيف 
عرفت 
 بذلك ؟

كيف 
 تعمل ؟

ماذا برأيك 
 سيحدث؟

ماذا 
 ؟تعتقد



تذكر دائمًا أن تحمل أسئلة الزوار واألطفال باألخص على محمل الجد 
فهي تعبر عن اهتماماتهم  حتى وإن كانت من األسئلة التي ال يمكن 

 .اإلجابة عنها
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