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 چکيده

 .ي شايستگي معلمان به حساب مي آيدتسلط معلم برروش ها و فنون آموزشي يكي از مالك ها

در واقع بسياري از صاحب نظران اين مالك را بر ديگر مالك هاي شايستگي معلمان ترجيح مي 

دهند. پيروان اين مالك معلم را مانند فرد صاحب فن ديگري مي دانند كه هر چه بر فوت و فن 

( روش عبارت است از 97ص  1385كارش مسلط باشد در كارش موفق تر خواهد بود، )ملكي ، 

 علمم رفتارمتقابل يا تعامل از است عبارت تدريس روش و يادگيري –فرآيند ياددهي سازماندهي 

 شعباني،)  شاگرد رفتار در تغيير ايجاد براي معلم هدفدار و منظم طراحي اساس بر شاگرد و

1384) 

ومي ي مفه ي آن، شاگرد را به تفكر درباره وسيله روش پرسش و پاسخ روشي است كه معلم به

جديديا بيان مطلبي تشــويق ميكند. در اين روش شاگرد سعي دارد با كوششهاي ذهني از معلوم 

در اين .] ۲94: 1371اند ]شــعباني،  نيزگفته« قراطيروش س»به مجهول حركت كند. به آن 

 خ، معلم در رابطه با محتوا، مفاهيم، قواعد و مطالب درسي، سـؤاالتي روشنپاسش و روش پرسـ

نكاش يدن وكانديش كافي ميدهدتا به فراگيرندگان فرصت و مشخص طراحي ميكند. سپس به

وزان، كاهش آم در زمينهي پاسخ يا پاسخها بپردازند. اين روش باعث باال رفتن جرئت دانش

ن آموزا تعداد دانشمي و اعتماد به نفس، شكوفايي اسحالتهاي انفعالــي، تقويت قدرت كال

اما اين روش براي  ].1۶۲: 1381هاي جديددر حل مسائل ميشود ]خنيفر، وهمچنين يافتن راه

 است. به زياد وقتو  مشخص كالسهاي پرجمعيت مناســب نيست و مستلزم هدفهاي

 1371هارت معلم در طرح سؤال نياز دارد ]شعباني، م دروس قابل اجرا نيست و بهن عالوه،درهمه

 (39ص، 1388، .)حبيبي[۲9۶:

 .آموزش پرسش و پاسخ ،درس علوم تجربي واژگان کليدی:

 

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
22  /

ن 
ستا

تاب
 9

13
9

 
ص

 /
  

361- 
12

4
  

 2سيدکاظم علوی لنگرودی، 1 زهرا شمس

 .زديامام جواد )ع( يانتفاع ريغ يموسسه آموزش عال، ييآموزش و پرورش ابتدا، سانسيفوق ل 1
 .امام جواد )ع( يآموزش عال يانتفاع ري/موسسه غ يدرس يزيبرنامه ر، دكترا  ۲

 

  نام نويسنده مسئول:

 شمسزهرا 

 تاثير الگوی آموزش پرسش و پاسخ در درس علوم تجربی

 ۶/۲/1399 تاريخ دريافت:

 9/4/1399 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
يكي از روش هايي كه در كليه فعاليت هاي آموزشي و شيوه هاي تدريس مورد استفاده قرار مي گيرد روش پرسش و پاسخ 

است .روش پرسش و پاسخ براي ايجاد انگيزه ،تحريک حس كنجكاوي ،تقويت فكر و فعال شدن دانش آموزان مورد استفاده قرار 

 معلم است الزم.  شود مي خوانده گفتگو و ي گيرد . اين روش به روش سقراطي شباهت دارد و در جغرافيا به نام روش مذاكره م

خود فرصت مناسب را براي پرسش و پاسخ پيش بيني نموده و حدود و زمان آن را مشخص نمايد . به  درس طرح و كتاب متن در

 تدريس قبال كه مطالبي مرور براي عبارتي هنگامي كه معلم مي خواهد دانش آموزان را به تفكر در باره مفهومي جديد وادارد يا 

 يم مورد نظررا ارزيابي كند از اين شيوه به فراواني استفاده ميكند.همفا آموزان، دانش آموز يا دانش درك ميزان يا و است شده

 

 دبير علوم تجربی باید:

داشته باشد تا بتواند در كالس درسپاسخگوي نيازهاي  update در رشته اي كه تدريس مي كند،اطالعات كاملي و به قولي-1

 (139۶، دانش آموزان باشد)شريعتمداري

چون درس علوم تجربي،علمي مبتني بر تجربه،آزمايش و مشاهده استو و از سوي ديگر چنان كه مي دانيم يكي از روش   -۲

هايعلمي پرورش خالقيت دانش آموزان،مشاهده ي اشيا از نزديک و دستكاري كردن در آن وتجربه ي آزمايش است بنابراين دبير 

هي كتاب آگاه بوده وعالوه بر آن در پي آزمايش كردن وفعاليتهاي آزمايشگاهي موثر علوم تجربي بايد به كليه فعاليتهاي آزمايشگا

در مدرسه باشدكه در كتاب به آنها اشاره نشده است ولو مي توان گفت كه بهتر از آزمايشهاي كتاب هستند چرا كه مي دانيم 

 دگيري او در بر خواهد داشت:فعاليتهاي آزمايشي وتجربه ي آن توسط خود دانش آموزان نتايج زير را در يا

 *ايجاد يادگيري واقعي به جاي حفظ عقايد و حقايق علمي

 *ايجاد فرصت براي حل مسله از طريق فكرخالق

 *رشد ظرفيت و توانايي دانش آموزان و تربيت افراد اليق و كاردان

 تفاده كرد.*مي توان از فعاليتهاي آزمايشي كتاب جهت ايجاد عالقه وانگيزه در دانش آموزان اس

 (1)درس علوم تجربي و نقش آن در پرورش قوه ي خالقيت دانش اموزص

دبير علوم تجربي بايد عالوه بر دارا بودن اطالعات كامل از رشته ي خود،تاحدودي از رشته هاي ديگر نيز بداند تا در   -3

 مواق لزوم بتواند از طريق روش تلفيق تدريس خودرا به نحو احسن انجام دهد.

دبير علوم تجربي بايد از اهداف كلي آموزش علوم كه در سه حيطه ي دانستني هاي ضروري،مهارت هاي ضروري،نگرش   -4

هايضروري جمع بندي مي شوند آگاه بوده و نحوه ي تدرس و روش تدريس خود را بر پايه ي اين سه حيطه طراحي و تدوين 

 (1391، كند.)شمسي

 

 تاریخچه روش تدریس پرسش و پاسخ:

گرچه به صورت غير رسمي و ابتدايي بوده است . صورت –وش تدريس پرسش و پاسخ سابقه اي به بلنداي تاريخ دارد ر

 "گفتار يک سويه  "روش پرسش را به جاي ، رسمي كاربرد روش پرسش و پاسخ در آموزش به زمان سقراط بر مي گردد.سقراط

بود.سقراط به صورتي عمل مي كرد كه انديشه اي را "گفتگو"برگزيد .روش پرسش و پاسخي كه سقراط پيش گرفت گونه اي

او تالش مي كرد به سنجش عقيده و دانش كساني كه با آنان در گفتگوست بپردازد تا با نشان دادن ;رويارويي ديگران نگذارد 

آن  مي گفت;مي خواند"داناييماماي "آنان را به انديشيدن و جستجو برانگيزد.از اينرو سقراط خود را ، نادرستي آنها به خودشان 

بود .(من ماماي روانم .چون در "سنگ تراشي "و شغل پدرش  "مامايي "سان كه مادرم ماماي جسم است )شغل مادر سقراط 

، وديگران;341ص، 1398، )آقازاده پديد آورند.، گفتگو با ديگرن به آنان ياري مي دهم تا انديشه هايي را كه روانشان آبستن آنهاست 

1397) 
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 هدف:

در كالس درس، يكي ديگر از روش هايي كه به كارگيري آن دانش آموزان را به سمت يادگيري فعال سوق مي دهد، روش 

دهنده هستند. اما  پاسخ سؤال كننده واست. در يک كالس فعال و خوب علوم، هم دانش آموزان و هم معلم « پاسخ پرسش و»

ما نسبت به فهميدن و دادن است. پرسش هاي ما، در واقع بازتاب ميل دروني  پاسخ نكته ي اساسي چگونه پرسيدن و چگونه

منشأ توليد علم و دانش بشر را مي توان همين كنجكاوي و ميل دروني دانست. اهميت روش پرسش  ˝دانستن است. اصوال

علوم مي دانند. اين روش، به روش سقراطي معروف در آموزش علوم به حدي است كه آن را يكي از روش هاي مهم آموزش  پاسخ و

شده است و ريشه ي تاريخي نيز دارد. در روش سقراطي، مربي با طرح پرسش هاي هدفدار، يادگيرنده را به سمت فهم مطالب 

 (1394، )سايت علمي پژوهشي آسمان  .مورد نظر هدايت مي كند

 

 نکات اجرایی

ه كارگيري آن در كالس علوم، ما بايد درباره ي چگونگي پرسش و پاسخ اطالعات به دليل اهميت اين روش و براي ترويج ب

 پرسش ها به چند دسته تقسيم مي شوند ˝كافي داشته باشيم. اصوال

 الف( پرسش های تمرکزدهنده: 

ي خواهد ، وقتي معلم از دانش آموزان م"اين گونه پرسش ها توجه دانش آموزان را به موضوع فعاليت جلب مي كنند؛ مثال

كه مشاهده كنند و پاسخ دهنده كه چه مي بينند، چه مي شنوند و چه لمس مي كنند يا اين كه دو چيز را مقايسه كنند، طرح 

 (1394، )سايت علمي پژوهشي آسمان  .اين پرسش ها سبب مي شود كه دانش آموزان فعاليت ها را دقيق تر و هدفدار انجام دهند

 و اندازه گيری: ب( پرسش های مربوط به شمارش

پرسش هايي هستند كه باعث دقيق تر شدن انجام فعاليت مي شوند؛ پرسش هايي مانند: چه مدت، چندتا، چه مقدار، چه 

اندازه و غيره. چنين پرسش هايي باعث كمي تر شدن فعاليت ها مي شوند. يكي از هدف هاي ما اين است كه بچه ها مشاهدات 

 (1394، )سايت علمي پژوهشي آسمان  .بديل كنندكيفي خود را به مشاهدات كمي ت

 پ( پرسش هاي مقايسه اي: 

اين پرسش ها دانش آموزان را به سمت مقايسه ي دو كميت، دو چيز يا دو پديده سوق مي دهند و آنان را به مشاهده گرايي 

  (1394، )سايت علمي پژوهشي آسمان  .دقيق تبديل مي كنند

 ت( پرسش های فعاليت پذیر:

اين پرسش ها دانش آموزان را به انجام دادن فعاليت دعوت مي كنند و آنان براي پاسخ دادن به اين پرسش ها مجبور به 

دانش آموز براي « اگر يخ را حرارت دهيم، حجم آن چه تغييري مي كند؟»، وقتي مي پرسيم: ˝انجام دادن فعاليتي هستند؛ مثال

 .د نظر را انجام دهدپاسخ دادن به اين پرسش بايد فعاليت مور

هستند؛ يعني، پرسش هايي كه دانش آموز را به انجام دادن فعاليتي « فعاليت طلب»بهنرين نوع پرسش ها، پرسش هاي 

براي پاسخ گويي و در نتيجه، يادگيري فعال وا مي دارند. با وجود اين كه پرسش هاي عمومي به طور كلي مي توانند به ايجاد و 

ارت در دانش آموز بينجامد اما براي نيل به هر يک از مهارت ها نيز مي توان پرسش هاي اختصاصي مطرح تقويت يک يا چند مه

كرد كه پاسخ گويي به هر كدام از آنها، دانش آموزان را به طور ويژه به يكي از مهارت ها مي رساند. پرسش ها را مي توان به دو 

 (1394، ايت علمي پژوهشي آسمان )س .نيز طبقه بندي كرد« واگرا»و « هم گرا»گروه 

 :پرسش های هم گرا

)سايت  .پرسش هايي هستند كه پاسخ مشخص و ثابتي دارند و پاسخ آنها به شرايط مختلف و نظر پاسخ دهنده بستگي ندارد

 (1394، علمي پژوهشي آسمان 

 :پرسش های واگرا

ي داشته باشند و پاسخ آنها گاهي وابسته به زاويه پرسش هايي هستند كه از منظرهاي متفاوت مي توانند پاسخ هاي مختلف

 .ي ديد پاسخ دهنده است
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در مقابل هنر خوب پرسيدن، هنر خوب پاسخ دادن نيز وجود دارد. هر سؤال دانش آموز در واقع آمادگي او را براي يادگيري  

ا غنيمت بشمرد. هنگام مواجه شدن با نشان مي دهد. اين محرك يادگيري نقطه ي عطف كار معلم است و معلم بايد اين فرصت ر

پرسش دانش آموز، راه هاي متفاوتي براي پاسخ دادن وجود دارد؛ بعضي از معلمان پاسخ سؤال را مستقيم و به طور كامل در اختيار 

ا و له هدانش آموز مي گذارند. بعضي ديگر، پرسش را به خود دانش آموز برمي گردانند و بعضي نيز براي يافتن ، كتاب ها، مج

منابع ديگري را به دانش آموزان معرفي مي كنند. گاهي هم مي توان پرسش دانش آموز را به سمت يک فعاليت مناسب هدايت 

 .كرد

، اظهار تعجب، شگفتي و ˝گاهي عكس العمل معلم نسبت به سؤاالت مطرح شده، در دانش آموزان بسيار مؤثر است؛ مثال

ي دانش آموزان به سؤال مي شود. پس هنگام پاسخ دادن به سؤاالت دانش آموزان، اصل اين عالقه ي معلم باعث جلب توجه بقيه 

 .است كه معلم از دادن پاسخ صحيح بپرهيزد؛ يعني آنها را در مسير يادگيري فعال قرار دهند

موزان تا دانش آمعلم هنرمند، معلمي است كه پرسش هاي دانش آموزان را به يک سلسله فعاليت هاي يادگيري تبديل كند  

ا به زبان ر« نه»با انجام دادن، اين فعاليت ها، به پاسخ پرسش خود برسند. معلم بايد بتواند، در بسياري از موارد با شهامت كلمه ي 

گفتن معلم به دانش آموزان ياد مي دهد كه او داناي كل نيست. بهترين روش پاسخ گويي به پرسش ها اين است كه « نه»آورد. 

اين كار ترس ندانستن را از دانش آموزان مي گيرد و در ضمن، « بچه ها، بياييد با هم ياد بگيريم.»دانش آموزان بگويد:  معلم به

 (1394، )سايت علمي پژوهشي آسمان .باعث ايجاد رابطه ي عاطفي بين معلم و آنها مي شود

 

 محاسن و محدودیت های بحث گروهی

 محاسن:

 گروهي در عقايد و تجربيات يكديگر سهيم شوند.افراد مي توانند با بحث  -1

 همكاري گروي و احساس دوستي در بين اعضا تقويت مي شود . -۲

 فرصتي فراهم مي شوكه افراد خود را مورد ارزيابي قرار دهند . -3

 اعتماد به نفس در اراد تقويت مي شود و روحيه نقادي در آن ها ايجاد مي گردد. -4

، 1393، خجالتي را براي صحبت كردن در حضور جمع كاهش مي دهد .)صفويهراس افراد كمرو و ، بحث گروهي -5

 (۲15ص

 

 محدودیت ها :

نفر  ۲0نفر مي توان به كار برد و در گروه هايي كه تعداد آن ها بيشتر از  ۲0تا  ۶حدود ، اين روش را براي تعداد كم  -1

 بحث گروهي مشكل مي شود.، باشد

زيرا بحث كردن احتياج به تفكر و تعقل دارد كه ;ه ابتدايي كارايي زيادي ندارداين روش براي دانش آموزان خردسال دور -۲

 رشد كافي نكرده است.ولي از دوره راهنمايي به باال مي توان از اين روش استفاده كرد .، اين توانايي در كودكان سنين پايين

واهد نتيجه مفيدي عايد نخ، خوبي ايفا نكننداگر بحث گروهي درست سازمان نيابد و افراد شركت كننده نقش خود را به  -3

 شد.

بحث گروهي را در تمامي موضوع ها و درس ها نمي توان به كار برد.بلكه از اين روش در زمينه هايي كه جنبه اجتماعي  -4

 (۲15ص، 1393، استفاده مي شود. )صفوي، دارند و تمام افراد در آنها  عالقه مشترك دارند

 

 پرسش و پاسخ : برخی از فنون روش تدریس

 فرصت سوال -1

 پرسش هاي پي گير-۲

 مهارت پرسش-3

http://www.psyj.ir/


 124 -136، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 فرصت سوال :

ممكن است براي دانش آموزان سوال هايي مطرح شوند كه الزم باشد پاسخ آن ها ، در جريان فعاليت هاي مختلف آموزشي

پاسخگويي به سوال هاي دانش آموزان در نظر براي ، دقيقه ۲0تا  5مثال ، را دريافت دارند .در چنين مواردي بايد زمان معيني

ه فرصت سوال ناميد، گرفته شود .اين فن آموزشي را به دليل اينكه براي سوال هاي دانش آموزان فرصتي اختصاص داده مي شود

 (۲1۶ص، 1393، ايم. )صفوي
 

 استفاده می شود عبارتند از :"فرصت سوال"برخی از مواردی که از فن 

هرگاه تشخيص دهدكه براي دانش ، به ويژه هنگامي كه از روش سخنراني استفاده مي كند ، تدريسمعلم در جريان -1

 بايد زمان معيني را براي طرح سوال ها اختصاص دهد .، آموزان سوال هايي مطرح شده است 

 ها اختصاص دهد.بايد زمان معيني را براي طرح سوال ، در مواردي كه براي دانش آموزان سوال هايي مطرح شده است -۲

در آغاز و پايان فيلمبايد فرصتي براي سوال تعيين ، در مواردي كه براي دانش آموزان فيلم آموزشي نشان داده مي شود-3

 شود.

در چنين مواردي هم ;ممكن است از فرد مطلعيدعوت به عمل آيد تا راجع به موضوعي براي دانش آموزان سخنراني كند  -5

 ش آموزان منظور شود.بايد فرصتي براي سوال دان

 در بازديدهاو گردش هاي علمي نيز استفادهاز اين فن ضرورت پيدا مي كند . -۶

  ،)صفوي داستفاده كرد."فرصت سوال"و بسياري موارد ديگر مي توان از ، به هنگام ارزشيابي)امتحان( از دانش آموزان  -7

 (۲1۶ص ، 1393

 

 :"فرصت سوال"محاسن 

برطرف مي "فرصت سوال"از طريق، ي درك مفاهيم مورد بحث ابهامي داشته باشند چنانچه دانش آموزان در زمينه  -1

 شود.

اين امكان براي دانش آموزان فراهم مي شود كه معلومات ناكافي و ناقص قبلي خود را تكميل كنند  "فرصت سوال"با  -۲

. 

 شويق مي كند.دانش آموزان را به كسب اطالعات بيشتر در زمينه ي موضوع مورد بحث ت، "فرصت سوال" -3

دانش آموزان از پاسخ هايي كه به سوال هاي سايرين داده مي شود نيز استفاده مي كنند و بر ، در طي )فرصت سوال ( -4

 (۲1۶ص، 1393، )صفوي دامنه ي اطالعات خود مي افزايند.

 

 :"فرصت سوال"مهارت 

ابتدا زمينه ي سوال و مدت آن را مشخص مي كنيد .به عنوان ، در مواردي كه فرصتي براي سوال كردن معين مي كنيد -1

 ."ده دقيقه فرصت داريد تا سوال هاي خود را در زمينه درس امروز مطرح كنيد "بگوييد :، مثال 

 زمينه ي سوال و مدت آن را اعالم كنيد.، در صورتي كه فردي از خارج مدرسه براي سخنراني و...دعوت مي شود -۲

 سوال كردن تشويق كنيد و نشان دهيد كه سوال هر كسي مهم است . دانش آموزان را به -3

 سوال هاي مبهم را توضيح دهيدتا ساير دانش آموزان منظور سوال كننده را درك كنند . -4

مي توانيد از دانش آموزان بخواهيد كه سوال هاي خود را روي كاغذ بنويسند.پس از جمع آوري سوال ، در صورت لزوم -5

 (۲17ص، 1393، )صفوي پاسخ دهيد.، صداي بلند بخوانيد و با ذكر نام سوال كننده  آن ها را با ، ها
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 پرسش های پی گير:

شوند.هدف  مطرح مي، توسط معلم به شكلي منظم و پي در پي و بالفاصله پس از نخستين پاسخ شاگرد، پرسش هاي پي گير

با اين گونه سوال ها معلم ذهن شاگرد ، نظر است . در حقيقت راهنمايي شاگرد براي سيدن به پاسخ مورد، از پرسش هاي پي گير

توجه شاگرد به پاسخ هاي خود بيشتر مي شود و با تمركز حواس و تفكر بيشتر مسئله را مورد ، را تحريک مي كند .در نتيجه

كه  سبب مي شود، ادامه مي دهد.استفاده از اين فن ، بررسي قرار داده و پاسخ هايي را كه ناشي از تفكر عميق تر و پخته تر است 

 ،پرسش هاي پي گير شاگرد را ياري مي دهد تا پرسشهاي خود را روشن تر ، شاگرد به تدريج به سطوح باالتريادگيري برسد 

 دقيق تر و عميق تر بيان كند .اين فن به روش سقراط شباهت دارد .، صحيح تر

 حث يک كالس ارائه مي شود كه در آن معلم از پرسش هاي پي گير استفاده مي كند:مثال:در گفتار زيرنمونه اي از ب

معلم :بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه آب درياي خزربه علت عوامل طبيعي و استفاده هاي نامناسب ساكنين 

ل خشک شدن تدريجي اين درياچه احتما، به طوري كه اگر شرايط موجود تعقيير نكنند;به سرعت رو به تقليل است ، اطراف آن 

 چه عواقبيبراي كشور ما خواهد داشت ؟، در آينده وجود دارد .به نظر شما اگر آب درياي خزر به تدريج خشک شود

 شاگرد :از نظر اقتصادي بسيار مضر خواهد بود .

، صفوي) ؟)پرسش پي گير(معلم :بيشتر توضيح بدهيد . چه رابطه اي بين خشک شدن درياي خزر و اقتصاد كشور وجود دارد

 (۲17ص، 1393

 

 مهارت پرسش:

به خوب درس دادن كمک به سزايي مي كند.معلم با اين فن ي تواند دانش آموز را ، بايد توجه داشت كه وب سوال كردن 

 ،)صفوي مهارت خود را در پرسش كردن تقويت كنيد.، به يادگيري موثر راهنمايي كند .با استفاده از نكات و رهنمود هاي زير

 (۲18ص، 1393

 

 انواع پرسش:

 مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:، پرسش ها را با توجه به منظور معلم و محتوايي كه دارند 

يادآوري و بازشناسي هايي كه فقط معلومات حفظي را مي سنجد : اسامي رودهايي كه از سلسله جبال البرز سرچشمه  -1

 كدام است ؟، ميگيرند 

 زل هاي حافظ و سعدي چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟مقايسه اي :غ -۲

 انتخابي :بين شغل معلمي و پرستاري كدام يک را انتخاب مي كنيد ؟ -3

 علت و معلولي :چرا خسوف رخ مي دهد ؟ -4

 توضيحي : نفت خام چگونه استخراج مي شود ؟ -5

 سوال بر خالصه كردن :آيا مي توانيد اين داستان را در چند جمله خالصه كنيد ؟ -۶

 مي توانيد مثالي بزنيد ؟، سوال براي ذكر مثال : براي موضوعي كه گفتيد  -7

 سوال تجزيه اي :مي توانيد خصوصيات زندگي عشايري را ذكر كنيد ؟ -8

 سوال بر طبقه بندي : ملخ جز كدام دسته از حشرات است ؟ -9

 (۲19ص، 1393، )صفويسوال براي نتيجه گيري : از اين موضوع چه نتيجه اي مي گيريد ؟ -10

 

 طرز سوال کردن :

 هنگام طرح سوال به نكات زير توجه داشته باشيد :

 سوال بايد روشن و واضح باشد و اصالحات و مطالب نا آشنا نداشته باشد تا شاگرد معني ديگري از آن برداشت نكند. -1
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 ،همانطور كه گفته شدزيرا ;سوال نبايد طوري طرح شود كه جواب آن فقط بله يا خير و يا يک جمله ي كوتاه باشد  -۲

 سوال بايد دانش آموز را به تفكر وادارد .

 سوال بايد منظور مشخصي را تعقيب كند و هدفدار باشد . -3

 استعداد و پايه ي تصيلي شاگرد تناسب داشته باشد .، سوال بايد حتي االمكان مختصر باشد و با سن  -4

 سوال نبايد فقط حافظه و معلومات حفظي را بسنجد . -5

زيرا اين گونه سوال ها  دانش آموز را به يادگيري طوطي ، ايد جوابي را بخواهد كه عين جمالت كتاب باشد سوال نب -۶

 وار ترغيب مي كند.

 بلكه فقط يک سوال را مطرح كند .;حاوي چند سوال نباشد ، جمله اي كه براي سوال به كار مي رود  -7

 و جواب بدهد . بايد وقت كافي به دانش آموزداده شود تا بتواند فكر كند -8

 سوال نبايد جواب راهم در بر داشته باشد .مثل اين سوال : -9

 شهر اصفهان مركز چه استاني است ؟

حتي االمكان بايد سعي شود تا همه ي شاگردان در پاسخ گويي به سوال ها شركت كنند و سوال و جواب فقط به عده -10

 (۲۲0-۲19ص ص، 1393، )صفوي ي خاصي اختصاص نيابد.
 

 از تدریس روش تدریس پرسش و پاسخ : هدف

در كالس درس، يكي ديگر از روش هايي كه به كارگيري آن دانش آموزان را به سمت يادگيري فعال سوق مي دهد، روش 

است. در يک كالس فعال و خوب علوم، هم دانش آموزان و هم معلم سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند. اما « پرسش و پاسخ»

چگونه پرسيدن و چگونه پاسخ دادن است. پرسش هاي ما، در واقع بازتاب ميل دروني ما نسبت به فهميدن و نكته ي اساسي 

 پاسخ و پرسش روش اهميت. دانست دروني ميل و كنجكاوي همين توان مي را بشر دانش و علم توليد منشأ ˝دانستن است. اصوال

روش سقراطي معروف شده  به روش، اين. دانند مي علوم آموزش مهم هاي روش از يكي را آن كه است حدي به علوم آموزش در

است و ريشه ي تاريخي نيز دارد. در روش سقراطي، مربي با طرح پرسش هاي هدفدار، يادگيرنده را به سمت فهم مطالب مورد 

 ( 1390، )مقاله هاي علمي درباره مديريت آموزش و پرورشنظر هدايت مي كند

اين روش تدريس ،اين مقاله بيشتر به طرز سوال كردن معلمان از دانش آموزان در كالس درس با توجه به ابعاد متفاوت 

 پرداخته است .
 

 نکات اصلی درروش پرسش و پاسخ :

 سوال فرصت      -1

 ز فرصت سوالا استفاده موارد      -۲

 سوال فرصت مزاياي      -3

 سوال فرصت در الزم مهارتهاي       -4

 . گير پي هاي پرسش       -5

مهارت سوال كردن يكي از مهم ترين مهارت هاي معلمان در كالس درس و تدريس است . خوب سوال كردن هنري است 

كه به خوب درس دادن كمک بسزايي مي كند .پرسش مناسب نقش بسيار زيادي در برانگيختن دانش آموزان به استدالل و تفكر 

موزان را به يادگيري بيشتر ترغيب نمايد. در نتيجه شركت دانش آموزان در فعاليت هاي دارد و معلم با اين فن مي تواند دانش آ

آموزشي بيشتر مي شود .فعاليتهاي كالس تنوع مي يابد و اعتماد به نفس و قدرت اظهار وجود آنان افزايش مي يابد و همه اينها 

 مي بهره آن از و دانند مي خوب را  جواب و سوال فنون كه معلماني است بديهي.  كند مي تسهيل را يادگيري–فرايند ياددهي 

 ايه ،مهارت زير رهنمودهاي از استفاده با گرامي همكاران اميدواريم.  آورند بدست آموزش در توجهي قابل نتايج توانند مي گيرند

 (139۲، بهزاد، )كريوندود را در پرسش كردن افزايش دهند .خ
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 مهارت های الزم جهت پرسش کردن:

 برخورد آوريد، وجود به انگيزد مي بر را جواب و سوال و شنود و گفت كه آزاد و تفاهم پر  قبل از طرح سوال ،محيطي -1

 .است مقصودي چنين براي الزم شرط آموزان دانش عقايد و آراء ، استقالل به احترام و دوستانه

نداشته باشد تا دانش آموزان معني ديگري از آن سوال بايد به صورت دقيق و روشن بيان شود و اصطالحات نامانوس  -۲

 برداشت نكنند .

سوال بايد هدف دار باشد بنابراين پرسش هايي كه در كالس مطرح مي شود بايد از قبل مطالعه پيش بيني و آماده  -3

ح مي شود و به اصطالشود،زيرا تدوين اين گونه سواالت در كالس كمتر امكان پذير است ،در غير اينصورت جريان بحث د نبال ن

 آيد. مي حاشيه پردازي و هرج و مرج پيش

 سوال بايد حتي االمكان مختصر باشد . -4

وال يرا بايد سز.  باشد شده آماده قبل از و كوتاه جمله يک و خير يا بلي آن جواب كه شود طرح اي گونه به نبايد سوال -5 

 دانش آموز را به تفكر وادارد

              مستلزم جوابي عين جمالت كتاب باشد. زيرا اين گونه سواالت دانش آموزانجواب سوال نبايد -۶

                                                                                     را به يادگيري طوطي وار سوق ميدهد .

فرآيندهاي عالي تر ذهن همچون قضاوت و استدالل را  سوال نبايد فقط حافظه و معلومات حفظي را بسنجد بلكه بايد -7

 نيز مورد توجه قرار دهد.

 سوال نبايد جواب را هم شامل شود ،مانند اين سوال:اصفهان مركز كدام استان است ؟-8 

 در شاگردان همه شود سعي بايد االمكان حتي. شود محدود آموزان دانش از خاصي تعداد سوال و جواب نبايد به  -9 

 تفاوت به و اشدب شاگردان توانايي و تحصيلي سن،استعداد،پايه با متناسب  بايد سوال البته.  جويند مشاركت سواالت به پاسخگويي

 . شود توجه نيز آنان فردي هاي

سوال بايد خطاب به همه دانش آموزان كالس باشد تا همه آنها براي پيداكردن جواب فكر كنند ، ولي براي پاسخگويي  -10 

به سوال، يكي از دانش آموزان را انتخاب كنيد تا به پرسش جواب دهد و اگر جواب داده شده كافي به نظر نرسيد ساير دانش 

 آموزان مي توانند به آن پاسخ دهند .

جز در مواردي كه ضرورت اقتضا كند نبايد قسمتي از يک سوال را از يک دانش آموز و قسمت ديگررا از نفر ديگر  -11 

 د .بپرسي

 از پرسيدن سوال به ترتيب كه نام شاگردان در دفتر حضورو غياب ثبت شده خودداري كنيد -1۲ 

تازماني كه دانش آموزجواب سوال را نداده و حرف خود را تمام نكرده است از دادن تذكر به او خودداري كنيد ،زيرا  -13 

 چنين واكنشي منجر به قطع شدن تفكراومي شود .

 دانش آموزان پاسخ يا پاسخهاي خود را بنويسند و بعد از بررسي الزم آنرا مطرح سازند.بهتر است  -14

 بعد از هر پرسش براي تفكر ،فرصت كوتاهي به دانش آموزان بدهيد . -15

استفاده از سواالت پي گير يا زاينده )سقراطي ( توصيه مي شود. زيرا اين گونه سواالت كه پي در پي و براساس پاسخ  - 1۶

قبلي شاگرد انجام مي گيرد ذهن او را تحريک مي كند تا به جواب برسد .در واقع اين گونه سواالت تفكر را عميق تر و پخته تر 

 مي كند .سواالت زاينده يا

 پي گير پرسش هايي است كه هر پرسش ،پرسش ديگري را به دنبال مي آورد .

 در هر نوبت ،فقط يک سوال را مطرح كنيد. - 17

 است پرسش ها از آسان به مشكل تنظيم و مطرح شود . بهتر-18

 بهتر است پرسش ها تكراري نباشد مگروقتي كه سوال مورد بحث توضيح بيشتري بخواهد. -19

 سش ها بهتر است از انواع آن استفاده شود .پر تنظيم و بيان در -۲0 
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ي بر آن مترتب است به انواع متفاوتي تقسيم ممتخصصان تعليم و تربيت بر اين باورند كه پرسش ها بر حسب منظوري كه 

 .كرد بندي تقسيم زير شرح به دروس محتواي و معلم منظور به توجه با ميتوان را ها پرسش و  شوند

ياد آوري و باز شناسي ، كه فقط معلومات حفظي را مي سنجد :اسامي رودهايي كه از سلسله جبال البرز سرچشمه مي  -1 

 گيرند كدام است؟

 كنيد مقايسه يكديگر با را مقايسه اي: غزلهاي حافظ و سعدي  -۲

 انتخابي :بين شغل معلمي و پرستاري كداميک را ترجيح مي دهيد ؟-3

 علت و معلولي :چرا خسوف رخ مي دهد؟-4

 توضيحي: نفت خام چگونه استخراج مي شود؟ -5

 جمله خالصه كنيد؟سوال براي خالصه كردن : آيا مي توانيد اين داستان را در چند  -۶

 سوال براي ذكر مثال : براي موضوعي كه گفتيد مي توانيد مثالي ذكر كنيد؟ -7

 تجزيه اي : خصوصيات زندگي عشايري را ذكر كنيد . -8

 سوال براي طبقه بندي : ملخ جزء كدام دسته از حشرات است ؟ -9

 سوال براي نتيجه گيري : از اين موضوع چه نتيجه اي مي گيريد؟ -10

 (139۲، بهزاد، يد. )كريوندسوال انتقادي : رعايت بهداشت توسط همسايگان را در محله خود مورد نقد و بررسي قرار ده -11

 

 تاثير الگوی آموزش پرسش و پاسخ در دردرس علوم تجربی :

ف حقايق و پرده و كش يكي از ويژگي هاي بارز انسان كنجكاوي است كه از دوران كودكي تا پايان عمر او را به دانستن

 براي كسب علم و گريز از جهل افزون مي كند . برداري از مجهوالت سوق ميدهد اين نيروي دروني تكاپوي انسان را

ها و قوانين آن است علوم  بخشي از دانش امروز بشر كه حاصل مطالعه و جستجوي او در جهت شناخت جهان مادي و نظام

ابزارهاي حسي خود استفاده مي كند به همين دليل نقش  از” شناخت جهان مادي عمدتاتجربي ناميده مي شود بشر براي كشف 

 تكيه بر آن بسيار ضروري است.دانش آموزي كه به مدرسه وارد مي شود از يک سو داراي تجربه در اين حوزه بسيار اساسي و

پرسش هاي بيشمار مي كشاند و از  اسخي براينيروي خداداد كنجكاوي است نيرويي كه هر لحظه او را به يافتن دانشي تازه و پ

دنياي علم و تكنولوژي است آماده شود براي آموزش علوم بايد سعي  سوي ديگر اين دانش آموز بايد براي زندگي در دنياي فردا كه

 شود كه فرآيند ياد گيري ازحالت انفعالي يعني ياد گيري به روش سنتي به حالت ياد گيري فعال درآيد .

روحيه همفكري و همياري وايجاد  براي مشاركت دانش آموز در فرآيند تدريس و ارزش يابي و ايجاد وهي در كالس: بحث گر

با درجات مختلف  تقسيم كرد به طوري در هر گروه دانش آموزان  نفره 4يا3رقابت سالم مي توان كالس درس را به گروههاي 

دانش  گروهي تقسيم كار باعث ايجاد انگيزه و پويايي كار مي شود و تواناييداشته باشند( در كار  )خوب، ضعيف ،متوسط وجود

اصلي شكل آرايش صندلي ها و نيمكت هاي  آموز را براي يادگيري عميق تر و ماندگار تر مي كند در كار گروهي يكي از مشكالت

رصت هاي مناسب و جذاب را براي آزمايشگاه با محيط هاي باز ديگر ف كالس است تغيير آرايش كالس يا تشكيل كالس در

كالس را  در كالس علوم دانش آموزان هر گروه با نظارت و راهنمايي سر گروه فعاليت هاي داخل يا خارج يادگيري فراهم مي كند

آزمايش و فعاليت به صورت گروهي است  ساخت وسيله(هدف اصلي در هر گروه انجام دادن –بر عهده مي گيرند )انجام آزمايش 

علوم  البته بايد توجه داشت دانش آموزان بعضي فعاليت ها را در منزل داده و نتيجه آن را در دفتر ه صورت انفرادي در گروه .نه ب

هنگام انجام دادن آزمايش زير نظر داشته  نوشته و به كالس ارائه دهند معلم ميتواند با تهيه ي فهرست مانند نمونه دانش آموزان را

 (1391، كند .)شمسي ه دقت مشاهده كرده و ارزشيابيباشد و گروه ها را ب
 

 پوشه کار:

كنيد، بحث كنيد ،تحقيق  هر دانش آموز مي تواند در كالس براي انجام فعاليت هاي بيرون از كالس )اطالعات جمع آوري

 طالعه ، تجربه ي عملي،مدست آورد )از طريق ديدن فيلم ، كنيد و... (پوشه اي در نظر بگيرد سپس با اطالعاتي كه مي تواند به
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 جمع بندي كرده وبا فهرست بندي در پوشه ي كار در موقع الزم در اختيار گروه قرار دهد تحقيق و پرسش از ديگران(مطالب را

 گذاشته سپس با نظر معلم گزارش دانش آموزان هر گروه در پايان كالس مي توانند با مشورت اطالعات خود را به بحث و گفتگو

 (1391، باشند . )شمسي خود را به كالس ارائه دهند و نتيجه گيري كلي داشتهفعاليت 
 

 پرسش و پاسخ:

سوق مي دهد روش پرسش و  يكي از روشهايي كه به كارگيري ان در كالس درس دانش آموزان را به سمت يادگيري فعال

و پاسخ دهنده هستند اما نكته ي اساسي  وهم معلم سوال كننده پاسخ است .در يک كالس فعال و خوب علوم هم دانش آموزان

 دادن است .بهترين نوع پرسش ها ، پرسش هاي فعاليت طلب هستند يعني پرسش هايي كه دانش چگونه پرسيدن و چگونه پاسخ

هنرمند معلمي ست كه پرسشهاي  آموز را به انجام دادن فعاليتي براي پاسخگويي و در نتيجه يادگيري فعال وا مي دارند معلم

تا دانش آموزان با انجام دادن اين فعاليت ها به پاسخ خود برسند  انش آموزان را به يک سلسله فعاليت هاي يادگيري تبديل كندد

خود برسند  بعضي پاسخ ها از افراد متخصص و مطلع دعوت كند تا دانش آموزان مستقيما به جواب هاي معلم مي تواند براي يافتن

ميتوان پرسش دانش آموز را به سمت يک  و منابع ديگري را به دانش آموزان معرفي كند گاهي هم يا اين كه كتاب ها ،مجله ها

  (1391، فعاليت مناسب هدايت كرد. )شمسي

  
 ارزشيابی:

آموخته هاي آنان و قضاوت  ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را متخصصان اين امر فرايند جمع آوري اطالعات از

فرايند ارزشيابي ،اطالعاتي جمع آوري مي كند تا با تفسير  آن آموخته ها تعيين مي كنند به عبارت ديگر معلم دردرمورد حدود 

دانشي فرا گرفته و چه توانايي هايي كسب كرده است. از آن جا كه آموخته ها درسه حيطه  آنها معين كند كه دانش آموز چه

فراگرفته ارزشيابي كند.  ارزشيابي بايد آن چه را دانش آموز در اين سه حيطهمعلم در  "و نگرشي است لزوما مهارت دانشي،

 (1391، )شمسي

 

 دبير علوم تجربی باید :

داشته باشد تا بتواند در  update دبير علوم تجربي بايد در رشته اي كه تدريس مي كند،اطالعات كاملي و به قولي  -1

 (139۶، )شريعتمداري كالس درسپاسخگوي نيازهاي دانش آموزان باشد.

چون درس علوم تجربي،علمي مبتني بر تجربه،آزمايش و مشاهده استو و از سوي ديگر چنان كه مي دانيم يكي از روش   -۲

هايعلمي پرورش خالقيت دانش آموزان،مشاهده ي اشيا از نزديک و دستكاري كردن در آن وتجربه ي آزمايش است بنابراين دبير 

كليه فعاليتهاي آزمايشگاهي كتاب آگاه بوده وعالوه بر آن در پي آزمايش كردن وفعاليتهاي آزمايشگاهي موثر علوم تجربي بايد به 

در مدرسه باشدكه در كتاب به آنها اشاره نشده است ولو مي توان گفت كه بهتر از آزمايشهاي كتاب هستند چرا كه مي دانيم 

 وزان نتايج زير را در يادگيري او در بر خواهد داشت:فعاليتهاي آزمايشي وتجربه ي آن توسط خود دانش آم

 *ايجاد يادگيري واقعي به جاي حفظ عقايد و حقايق علمي

 *ايجاد فرصت براي حل مسله از طريق فكرخالق

 *رشد ظرفيت و توانايي دانش آموزان و تربيت افراد اليق و كاردان

 نگيزه در دانش آموزان استفاده كرد.*مي توان از فعاليتهاي آزمايشي كتاب جهت ايجاد عالقه وا

 (1)درس علوم تجربي و نقش آن در پرورش قوه ي خالقيت دانش اموزص

دبير علوم تجربي بايد عالوه بر دارا بودن اطالعات كامل از رشته ي خود،تاحدودي از رشته هاي ديگر نيز بداند تا در   -3

 مواق لزوم بتواند از طريق روش تلفيق تدريس خودرا به نحو احسن انجام دهد.

ضروري،مهارت هاي ضروري،نگرش دبير علوم تجربي بايد از اهداف كلي آموزش علوم كه در سه حيطه ي دانستني هاي   -4

 هايضروري جمع بندي مي شوند آگاه بوده و نحوه ي تدرس و روش تدريس خود را بر پايه ي اين سه حيطه طراحي و تدوين كند.
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همانطور كه مي دانيم آموزش هاي كليشه اي كه در آن محتوا وزمتنبندي اجرا كامال از قبل مشخص است باعث مي شود 

 موثر و فعال،مديريت زمان وفعاليتها،ذهن تحليل گر و... كمتر رشد يابد.فاكتورهايمطالعه 

 دبير علوم تجربي بايد بتواند با تمهيدات و روش هايي كه انتخاب مي كندافراد موفق را براي زيست در آينده تربيت كند.

 افراد موفق خصوصيات زير را دارا هستند.روشهايي كه به موارد زير ختم شوند:

مي تواند   فكركردن:تفكربشردوستانه و ارتباط خيرخواهانه و سالم با افراد نسبت به محيط زيست و افراد پيرامون*مثبت 

 زمينه يا اعتماد را فراهم كرده .همكاريها وهماهنگي ها را توسعه دهد.

دقيق و ح و*روحيه ي مسئوليت پذيري وتالشگري: دبير علوم تجربي بايد سخت كوشي و تالشگري،وقت شناسي، صحي

 كامل ودلسوزانه وبا وجدان كاركردن را به دانش آموزان ياد بدهد.

 *ارتباط نيكوبا ديگران ومهارت هاي كارتيمي

 *روحيه ي مطلعه: منظور اين است كه افرا تربيت شده يادگيرنده ي مادام العمر باشند.

ند با شي و ذهني پويا وتحليل گرهمراه باشد تا بتوا*تفكر پويا و تحليل گرانه:فراگيري و كسب اطالعات بايد با بستري پژوه

همگرداني اين اطالعات، به بررسي و وارسي آنها،خالصه سازي و كالن نمايي،بحث و استدالل و استنتاج موضوعات فراگرفته شده 

رشد  يلي داشته وباعثمبدل به دانش گردد.اين افراد هستند كه فردا در آينده مي توانند در مقابل ناهنجاريهاي محيطي فكر تحل

 كنند.  آنهاشود.البته اين تعليم دهنده بايد خود اين گونه باشد تا بتواند دانش آموزان را وادار به فكر كرده وبه تفكرهدايت شده كنترل

خالقيت:خالقيت ونوآوري باعپ مي شود همراه با فراگيري وتحليل اوضاع،ذهن خرد مند بتواند با ارائه ي ايده هاي 

اهكارهايمناسبي رائه دهد. اين افراد هستند كه مي توانند در جامعه كارآفريني كنند.دبير علوم تجربي بايد بتواند اعتماد به جديد،ر

 نفس را در روياروي با مسائل جديد به دانش آموزان انتقال داده وجامعه با اولين مشكلخاموش نشود.

 ه مستندات وگزارشات را بدهد.بايد دبير محترم بتواند در دانش آموزان توانايي تهي

 فائق  اگر مدارس و كالسهاي ما بتواند طبق سه عنصر زير پيش رود، بر بسياري از مشكالت

 مي آيند:

**Self Accessed.توانايي انتخاب منبع از ميان چندين منبع : 

**Self Paceكمتر در گير محيطهاي : دانش آموز مطالب درسي را همنوا وهمگام با سرعت پيشرفت خود فرا مي گيردو

 رقابتيمي شود.

**Self Directed انتخاب آزاد بحث توسط دانش آموزان در گروهها برحسب عالقه ي آنها.تفكر علمي را ايجاد و تقويت :

 كند.

 براي تفهيم مطالب از روش هاي تدريس فعال وشيوه هاي مناسب استفاده كند.

 .از كارهاي عملي وآزمايش در تدريس استفاده كند

عالوه بر منابع موجود و استفاده از تجربيات ديگران،بايد پويايي داشته باشدو همواره در جستجوي راههاي بهتر،ساده تر 

 برانگيزاننده تر باشد.

 داشته باشد.  بايد از امكانات محلي بيشينه ي استفاده را در تدريس

 زمينه هايي براي ابراز عقايد اكثر دانش اموزان فراهم سازد.

 گام اظهار عقايد دانش آموزان،با حوصله ومحبت،اشتباهات را تصحيح وآنان را در مسير درست هدايت كند.هن

مربوط به دانش فرد  %15نگرش هاي او دارد و  موفقيت بک فرد در زندگي بستگي به باور ها و%85))باور داشته باشيم كه 

 (1391، )شمسي است.(

 

 فعاليت های پيشنهادی:

كرد. و معلم با نظر خود آن را  امتياز: براي دادن امتيازات ويژه به دانش آموز مي توان كارتهاي امتياز را تهيهتهيه كارت -1

بيند مثل ساخت وسايل ، تهيه ي فيلم عكس و گزارش در  درجه بندي كند در شرايطي كه معلم كار جديدي از دانش آموز مي
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كارت  تواند امتياز ويژه اي به دانش آموز بدهد . پس از پر شدن امتيازات اينپيشرفت تحصيلي، مي ارتباط با موضوع درس و... و

 تكميل شده باشد هديه اي تعلق بگيرد. مي تواند با نظر مدير و مشاركت شوراي مدرسه به دانش آموزي كه كارت امتياز آنها

رابطه با دروسي كه الزم است وسايل  ه درساخت وسايل و ابزار آزمايشگاهي در كالس: بايد دانش آموزان را تشويق كرد ك -۲

وقت گير است به طور گروهي اين كار انجام شود و در مدرسه يا خارج از  ساده آموزشي بسازند اگر ساخت وسايل هزينه بر و

آموزشي  كمک آموزشي بپردازند مي توان در كالس قفسه اي براي نگه داشتن وسايل كمک  ساخت وسيله مدرسه به طراحي يا

از اين وسايل ترتيب داد اين كار باعث تشويق  كرد و در موقع لزوم از آن استفاده كرد يا در آزمايشگاه نمايشگاهي  نش آموز تهيهدا

در آنها مي شود و به دانش آموزان نشان مي دهيم كه به سعي و تالش آن ها  و ايجاد روحيه خالقيت اعتماد به نفس و پشتكار

 ا ارزش قائل هستيمبراي كار آنه توجه داشته و

كالس درس را به فضاي باز  تدريس در محيط باز و بازديدهاي علمي براي افزايش و ارتقاي كيفيت آموزشي مي توان -3

تدريس ميكند اگر در باغچه ي مدرسه يا فضاي اطراف مدرسه نمونه  انتقال دهيم مثال هنگامي كه معلم درس گياهان دانه دار را

د دارد با بردن دانش آموزان به آن جا و نشان دادن اين گياهان عالوه بر ايجاد روحيه ي شادي و نشاط وجو اي از اين گياهان

بازديد از مراكز علمي و مشاركت متخصصان آنجا در امر تدريس مانند مركز   ميتوان باعث فعال شدن كالس و تعمق يادگيري شد

 (1391، انتقال خون، موزه ي علوم طبيعي و... نيز از مواردي ست كه به بهبود كيفيت آموزش كمک مي كند. )شمسي
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توانند در بحث هاي گروهي شركت كنند و با و به نظر من روش پرسش و پاسخ بخاطر اين كه همه ي دانش آموزان مي 

همفكري هم كارهاي خود را انجام بدهند خيلي روش خوبي هست و همه ميتوانند در بحث هاي گروهي شركت كنند. درروش 

تدريس پرسش و پاسخ معلم بر موقعيت كالس مسلط است اكثر اوقات صحبت مي كند ممكن است به عنوان مكمل فيلمي نمايش 

يا از وسايل شنيداري استفاده شود .معلم تنها منع مورد استفاده است و اشكال اين روش آن است كه معلم زياد صحبت داده شده 

  (1393 ،مي كند و ممكن است به گسترش دانش و افزايش معلومات نينجامد غالبا براي شاگردان كامال خسته كننده است.)حبيبي
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