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 انزفكٛز
 ِمذِخ  

رؼ١ٍُ ٠شْٚ أُٔٙ ٌُ ٠ؼٛدٚا ايرطٛسا ًعش٠ؼبً فٟ ِٕب٘غٙب ٚؽشائك رذس٠غٙب ٌذسعخ أْ ثؼغ اٌّخزظ١ٓ فٟ ػٍَٛ رشٙذ اي

٠ؼٛدٚا ِزأوذ٠ٓ ِٓ أْ  اٌزٟ ٠ذسعٙب أثٕبؤٔب ا١ٌَٛ عٛف رىْٛ راد ِٕفؼخ ٌُٙ  لبدس٠ٓ ػٍٝ ِٛاوجخ ٘زا اٌزطٛس ٚأُٔٙ ٌُ

.ػٕذ رخشعُٙ ِٓ اٌغبِؼخ ٚخشٚعُٙ ٌٍؾ١بح اٌؼ١ٍّخ   

.فؼ١ٍٕب وّؼ١ٍّٓ أْ ٔشوض ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزمجٍٟ ٚأْ ٔٛعٗ ػمٛي ؽ٩ثٕب ٔؾٛ اٌزفى١ش ٚؽً اٌّشى٩د   

"ا١ٌَٛ ٚػٍّٕٟ و١ف أططبد أشجغ ِذٜ اٌؾ١بح أػطٕٟ عّىخ أشجغ " فٕٙبن ِضً ط١ٕٟ ِشٙٛس ٠مٛي   

ئْ اٌزفى١ش ثبد ػشٚسح ِٓ ػشٚس٠بد اٌؾ١بح ثبٌٕغجخ ٧ٌٔغبْ ٨ٚ غٕٝ ػٕٗ وبٌزٕفظ، ٠ٚجذٚ أْ اٌزؼٍُ اٌفؼبي ٌّٙبساد 

اٌزفى١ش ا٦ثذاػٟ أطجؼ ؽبعخ ٍِؾخ أوضش ِٓ أٞ ٚلذ ِؼٝ ، ٤ْ اٌؼٍُ أطجؼ أوضش رؼم١ذاً ٔز١غخ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رفشػٙب 

.رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رظب٨د فٟ شزٝ ِغب٨د اٌؾ١بح  

 ٚعٛف ٔزٕبٚي فٟ ٘زا اٌجؾش

.أٔٛاع اٌزفى١ش*     

ِٙبساد اٌزفى١ش*    

:اعزشار١غ١بد ٚ ف١ٕبد رؼ١ٍُ ِٙبساد اٌزفى١ش  *    

ػٛاًِ ٔغبػ رؼ١ٍُ اٌزفى١ش*    

اٌّؼٍُ ِٓ أعً رٛف١ش اٌج١ئخ اٌظف١خ ا٩ٌصِخ ٌٕغبػ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ اٌزفى١ش اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب*    

 ِب ٘ٛ اٌزفى١ش

٘ٛ عٍغٍخ ِٓ إٌشبؽبد اٌؼم١ٍخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌذِبؽ ػٕذِب ٠زؼشع ٌّض١ش رُ اعزمجبٌٗ ػٓ ؽش٠ك ٚاؽذح أٚ أوضش ِٓ اٌؾٛاط "

ٚقاٌخّغخ اٌٍّظ ، اٌجظش ، اٌغّغ ، اٌشُ، اٌزز  

  :٠ّٚىٓ أْ ٔمغُ اٌزفى١ش اٌٝ

 Creative Thinkingرفى١ش ئثذاػٟ   

٘ٛ اٌزفى١ش اٌزٞ ٠مٛد ئٌٝ اٌٛطٛي ئٌٝ ػ٩لبد عذ٠ذح ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚا٤فىبس اٌّأٌٛفخ، أٚ ئٌٝ ؽٍٛي عذ٠ذح ٌّشى٩د لبئّخ  

، ٠ّٚىٓ ( open-ended)عمف اٌزفى١ش ا٦ثذاػٟ ٘ٛ ّٔؾ ِٓ اٌزفى١ش غ١ش اٌّؾذد ة. ثبعزخذاَ أعب١ٌت ِشٔخ ٚغ١ش ِأٌٛفخ

. ٚاٌغذح(  Origenal)أ٠ًؼب ثب٤طبٌخ ، ٠ٚزغُ ( imaginative)، ٚرخ١ٍـــٟ (divergent)ثأٔٗ ِزجبػذ ٚطفٗ 

٘ٛ أؽذ أّٔبؽ اٌزفى١ش اٌزٞ ٠مٛد اٌّزؼٍُ ئٌٝ اٌّؼشفخ اٌؾم١م١خ، ٠زُ Inductive Thinkingرفى١ش اعزمشائٟ 

اٌزفى١ش ا٦عزمشائٟ ٠ؼجش ػٓ لذسح اٌّزؼٍُ ػٍٝ ئعشاء . ٌؼٍَٛ ٚاٌش٠بػ١بداعزخذاَ ٘زا ا٤عٍٛة غبٌجب فٟ رذس٠ظ ا

( . Observations)ٚاٌّشب٘ذاد اٌفشد٠خ ( cases)ثٕبء ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ دساعبد اٌؾبٌخ ( genelarizations)رؼ١ّّبد 

 (Deductive Thinking)٠مبثً ٘زا اٌّفَٙٛ ِفَٙٛ اٌزفى١ش ا٨عزٕجبؽٟ 

 



3 
 

    Deductive Thinkingرفى١ش اعزٕجبؽٟ 

ًَػ يٍ انزفكٛز ٚقٕد ئنٗ انٕصٕل ئنٗ اطزُزبجبد ػقهٛخ، ٚظٓز انزفكٛز االطزُجبغٙ ثشكم خبص فٙ رؼهى ٔرؼهٛى انؼهٕو 

انثبثزخ ػهًًٛب نغزض انزٕقغ ( انؼًٕيٛبد)انزفكٛز االطزُجبغٙ ٚؼُٙ قذرح انفزد ػهٗ االَزقبل يٍ انًجبدئ انؼبيخ . ٔانزٚبظٛبد

ب ػهٗ اطزخذاو انزفكٛز االطزُجبغٙ ٔأًَبغ أخزٖ يٍ . اصخ ٔرطجٛقبد يحذدحثًشبْذاد خ ًً رحث األَظًخ انزؼهًٛٛخ يؼهًٛٓب دائ

       .انزفكٛز فٙ انزذرٚض داخم انفصٕل انذراطٛخ، ثذال يٍ انززكٛش ػهٗ أطهٕة اإلنقبء

 Divergent Thikingرفى١ش رجبػذٞ   

ٚطهق ػهٗ ْذا . نًشكهخ ٔاحذح، ٔرزظى ْذِ انحهٕل ػبدح ثأَٓب يُٕػخ، ئثذاػٛخ، جذٚذحانذ٘ ٚزًخط ػُّ حهٕل يزؼذدح  ْٕانزفكٛز 

انزفكٛز انزقبرثٙ انزفكٛز انزجبػذ٘ ْٕ ػكض ( . Open-ended thinking: )انُٕع يٍ انزفكٛز أحٛبَب يظًٗ انزفكٛز انًفزٕح

(Convergent thinking ) انزفكٛز ٚإد٘ ئنٗ ئجبثخ ٔاحذحو، ٔانًُػ األخٛز ٌ .

     Convergent Thinkingرفى١ش رمبسثٟ  

يؼظى اخزجبراد انذكبء رزطهت رفكٛزا . رفكٛز ٚإد٘ ئنٗ حهٕل ٔئجبثبد رقهٛذٚخ ، ئَّ رفكٛز ٚزكش ػهٗ انٕصٕل ئنٗ حم فزٚذ 

انذ٘ ٚقٕد ئنٗ ئجبثبد ( Divergent thinking)انزفكٛز انزقبرثٙ ٚقٕد ئنٗ ئجبثخ ٔاحذح، ْٕٔ خالف انزفكٛز انزجبػذ٘ . رقبرثٛب

 .ػذٚذح يفزٕحخ

    Abstract Thinkingرفى١ش ِغشد 

فٙ ْذا . انؼالقبد ثٍٛ يزغٛزاد يزؼذدح ٔأفكبر ٔيجبدئ غجٛؼخ رزعًٍ انزأيم فٙ ( high-level thinking)ػًهٛخ ػقهٛخ يزقذيخ 

رصف ( Generalizations)، نٛخزج ثزؼًًٛبد ( inquiry skills)ٕٚظف انطبنت يٓبراد االطزقصبء نذّٚ انًُػ يٍ انزفكٛز 

. ئَّ رفكٛز ٚزجبٔس انًحظٕطبد انًبدٚخ نُٛحصز فٙ انًفبْٛى ٔانًجبد٘ ٔانؼالقبد. انظبْزح يٕظٕع انزفكٛز

    Critical Thinkingرفى١ش ٔبلذ 

أٚ ٘ٛ اٌؼ١ٍّخ اٌؼم١ٍخ اٌّزؼّٕخ ل١بَ اٌفشد ثغّغ ِؼٍِٛبد ِٚٓ صُ رؾ١ٍٍٙب  ٘ٛ اٌزفى١ش إٌّطمٟ اٌّجٕٟ ػٍٝ د١ًٌ طؾ١ؼ ،

. ٚرم٠ّٛٙب ثغشع اٌٛطٛي ئٌٝ اعزٕزبط أٚ ئعبثخ ِٕطم١خ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌذ١ًٌ، ثذ٨ً ِٓ لجٛي ِشئ١بد ا٢خش٠ٓ ٚاٌزغ١ٍُ ثظؾزٙب

ٌٕبلذ ِٙبساد ػ١ٍب ِٓ اٌزفى١ش، ٠ٚغزخذَ ٠زؼّٓ اٌزفى١ش ا(. biased thinking)اٌزفى١ش إٌبلذ ٘ٛ ػىظ اٌزفى١ش اٌّزؾ١ض 

ثؼجبسح أخشٜ، اٌزفى١ش إٌبلذ ٠ؼٕٟ لذسح اٌفشد . إٌّطك ٦صاٌخ اٌغّٛع ثمظذ اٌٛطٛي ئٌٝ فُٙ أفؼً ٌّٛالف أِٚشىٍخ ِؼمذح

رؼزٕٟ  أْ اٌّذاسط ٠غت أ٠ْشٜ وض١ش ِٓ اٌزشث١٠ٛٓ  . ػٍٝ ارخبر لشاس ِٕطمٟ ٚػم٩ٟٔ ٠ؾذد ٌٗ ِب ٠غت أْ ٠فؼٍٗ أٚ ٠ؼزمذ ثٗ

اٌزفى١ش إٌبلذ ٠ؼٕٟ وزٌه لذسح اٌطبٌت اٌؼم١ٍخ . ثزط٠ٛش ٍِىخ اٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ اٌط٩ة أوضش ِٓ ػٕب٠زٙب ثؾفع ٚرزوش اٌؾمبئك

ػٍٝ رم٠ُٛ ٚفؾض اٌّؼٍِٛبد ٚا٤فىبس ٚا٦عزٕزبعبد اٌّزٛافشح ٚاٌزأًِ ف١ٙب ثطش٠مخ ِٕطم١خ، ِٚٓ صُ اخز١بس أفؼً اٌؾٍٛي 

. ٚاٌجذائً

 

 تفكَر وأدواتهعناصر ال

 (٨ ٠شزشؽ ٚعٛد٘ب دائّب) ٟ٘ ٚع١ٍخ اٌزخبؽت ٚأداح اٌزفى١ش: اٌٍغخ 

 ُ٠ؼشفٗ اٌؼٍّبء ثأٔٗ أٞ شٟء ٠ّىٓ اٌزفى١ش ف١ٗ ٠ٚز١ّضػٓ غ١شٖ اٚ أٞ ِؼشفخ ٨ رذسن ِجبششح ثبٌؾٛاط :اٌّفب١٘

 .ٚأّب ٟ٘ ٔز١غخ ٌّؼبٌغخ ا٨ٔطجبػبد اٌؾغ١خ

 ٔغزؾؼش٘ب ؽ١ٓ ٔفىش فٟ ا٤ش١بء ٟٚ٘ اٌشِٛص اٌؼم١ٍخ اٌزٟ:اٌظٛس اٌز١ٕ٘خ. 
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 مهارات التفكَر

 ـ:اٌزفى١شث١ٓ اٌزفى١ش ِٚٙبساد  اٌفشق

ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزشعّخ ٌزى٠ٛٓ ، رمَٛ ػٓ ؽش٠مٙب ثّؼبٌغخ ػم١ٍخ ٌٍّذخ٩د اٌؾغ١خػ١ٍّخ و١ٍخ ))وّب ػشفٕبٖ اٌزفى١ش ـ 

اٌغبثمخ ٚاٌّؼبٌغخ ٚرزؼّٓ ا٦دسان ٚاٌخجشح ، رّبِبً ٟٚ٘ ػ١ٍّخ غ١ش ِفِٙٛخ ، أٚ اعزذ٨ٌٙب أٚ اٌؾىُ ػ١ٍٙبا٤فىبس 

 )).اٌٛاػ١خ ٚا٨ؽزؼبْ ٚاٌؾذط

وّٙبساد رؾذ٠ذ ، ػٓ لظذ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد فٟٙ ػ١ٍّبد ِؾذدح ّٔبسعٙب ٚٔغزخذِٙب ِٙبساد اٌزفى١ش أِب ـ 

 . أٚ رم٠ُٛ اٌذ١ًٌ أٚ ا٨دػبء، اٌّزوٛسح فٟ إٌض اٌّشىٍخ ٚئ٠غبد ا٨فزشاػبد غ١ش 

اٌزٕظ ) عج١ً اٌّغبص ث١ٓ اٌزفى١ش ٌٚؼت وشح اٌّؼشة ٌٚزٛػ١ؼ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش ِٚٙبسارٗ ٠ّىٓ ػمذ ِمبسٔخ ػٍٝ 

 (.ا٤سػٟ

اٌخ ٠ٚغُٙ وً ِٕٙب فٟ رؾذ٠ذ ....ٚاٌش١ِخ ا٦عمبؽ١خ  , س١ِخ اٌجذا٠خ: ٌؼجخ اٌزٕظ رزأٌف ِٓ ِٙبساد ِؾذدح وض١شح ِضً 

 .عٛدرِٗغزٜٛ اٌٍؼت أٚ 

ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك رؼٍُ ، ِٛعٙخ ِٚغبٔذح ٌؼ١ٍّخ اٌزفى١ش أٚ اٌّّبسعخ ٌٍّضبي اٌغبثكاٌٛاعت رؼٍُ ِٙبساد  ٌٙزا وبْ ِٓ

 .اٌّّبسعخأعبع١خ صُ ِٙبساد ِزمذِخ فبٌّٙبساد ا٨ؽزشاف١خ ؽزٝ أطً ئٌٝ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة فٟ ِٙبساد 

 ِٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌّؼشف١خ 

ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد اٌغٍٛن اٌزوٟ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ، ٚرّٕٛ ِغ اٌزمذَ فٟ  ِٙبساد ػم١ٍخ ِؼمذح رؼذ"  فّٙبساد اٌزفى١ش

اٌؼّش ٚاٌخجشح ، ٚرمَٛ ثّّٙخ اٌغ١طشح ػٍٝ ع١ّغ ٔشبؽبد اٌزفى١ش اٌؼبٍِخ اٌّٛعٙخ ٌؾً اٌّشىٍخ ، ٚاعزخذاَ اٌمذساد أٚ 

  " اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٌٍفشد ثفبػ١ٍخ فٟ ِٛاعٙخ ِزطٍجبد ِّٙخ اٌزفى١ش

:-فٟ ٔظش٠زٗ اٌض٩ص١خ ٌٍزوبء ث١ٓ ص٩صخ ِىٛٔبد ٌّؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘" عز١شٔجشط " ٚلذ ١ِض  ٞ ٖٚ.اٌّىٛٔبد ا٤عّٝ  : 

اٌزٟ رغزخذَ فٟ اٌزخط١ؾ ٚاٌّشالجخ ٚاٌزم١١ُ ٤داء اٌفشد أٚ ٔشبؽبرٗ اٌؼم١ٍخ أصٕبء ل١بِٗ ثّّٙخ : ػ١ٍّبد اٌؼجؾ اٌؼ١ٍب *

  ِؼ١ٕخ

ي٠ز اٌؼًّ ٚرطج١ك اعزشار١غ١بد اٌؼرفى١ش رزؼٍك ثزٕفٟٚ٘ ِٙبساد .:وٛٔبد ا٤داء َ*     

.حِىٛٔبد اوزغبة اٌّؼشف*   

       

 ِٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌّؼشف١خ

ٚلذ أصجزذ . صُ رزطٛس ثشىً ٍِّٛط فٟ عٓ اٌؾبد٠خ ػششح ئٌٝ عٓ اٌضبٌضخ ػششح  رّٕٛ ثجؾء ثذءا ِٓ عٓ اٌخبِغخ ، 

 عزٜٛ ٚػٟ اٌطٍجخ ثمذسارُٙ ٚو١ف١خاٌذساعبد فبػ١ٍخ ثؼغ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌّٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌّؼشف١خ فٟ رؾغٓ َ

عزخذاِٙبا   

: ٚلذ طٕف عز١شٔجشط ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب فٟ ص٩س فئبد سئ١غخ ٟ٘   

اٌزخط١ؾ*  

اٌّشالجخ *  

اٌزم١١ُ *   
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* 

:ٚرؼُ وً فئخ ِٓ ٘زٖ اٌفئبد ػذدا ِٓ اٌّٙبساد اٌفشػ١خ ٠ّىٓ رٍخ١ظٙب فٟ ِب ٠ٍٟ  

 

 

     :. اٌزخط١ؾ -1   

.ارؾذ٠ذ ٘ذف أٚ ا٦ؽغبط ثٛعٛد ِشىٍخ ٚرؾذ٠ذ ؽج١ؼزٗ  

 اخز١بس اعزشار١غ١خ اٌزٕف١ز ِٚٙبسارٗ .1

  رشر١ت رغٍغً اٌؼ١ٍّبد أٚ اٌخطٛاد

اٌؼمجبد ٚا٤خطبء اٌّؾزٍّخرؾذ٠ذ    

  رؾذ٠ذ أعب١ٌت ِٛاعٙخ اٌظؼٛثبد ٚا٤خطبء

  اٌزٕجإ ثبٌٕزبئظ اٌّشغٛثخ أٚ اٌّزٛلؼخ

َاٌّشالجخ ٚاٌزؾه  -2 

  ا٦ثمبء ػٍٝ اٌٙذف فٟ ثإسح ا٨٘زّبَ 

  اٌؾفبظ ػٍٝ رغٍغً اٌؼ١ٍّبد أٚ اٌخطٛاد 

 ٟ   ِؼشفخ ِزٝ ٠زؾمك ٘ذف فشػ

ٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخِؼشفخ ِزٝ ٠غت ا٨ٔزمبي ئٌٝ ا    

  اخز١بس اٌؼ١ٍّخ ا٩ٌّئّخ اٌزٟ رزجغ فٟ اٌغ١بق 

  اوزشبف اٌؼمجبد ٚا٤خطبء 

ءِؼشفخ و١ف١خ اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼمجبد ٚاٌزخٍض ِٓ ا٤خطب   

 

  3-اٌزم١١ُ :

  رم١١ُ ِذٜ رؾمك اٌٙذف 

  اٌؾىُ ػٍٝ دلخ إٌزبئظ ٚوفب٠زٙب 

  رم١١ُ ِذٜ ٩ِئّخ ا٤عب١ٌت اٌزٟ اعزخذِذ 

و١ف١خ رٕبٚي اٌؼمجبد ٚا٤خطبء رم١١ُ    

  رم١١ُ فبػ١ٍخ اٌخطخ ٚرٕف١ز٘ب 

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّؼشف١خ

  

:ِٙبساد عّغ اٌّؼٍِٛبد  

انحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ػٍ غزٚق ٔاحذح أٔ أكثز يٍ انحٕاص: انًالحظخ    * 

حٚذح ػٍ غزٚق ركٍٕٚ ٔئثبرح األطئمانجحث ػٍ يؼهٕيبد جذ: انزظبؤل *     

. انزذكزيٓبراد *          

رخشٍٚ انًؼهٕيبد فٙ انذاكزح غٕٚهخ األيذ: انززيٛش *     
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اطززجبع انًؼهٕيبد يٍ انذاكزح غٕٚهخ األيذ: االطزذػبء    * 

 

:ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد   

يالحظخ أٔجّ انشجّ ٔاالخزالف ثٍٛ شٛئٍٛ أٔ أكثز: انًقبرَخ *      

ٚػغ ا٤ش١بء فٟ ِغّٛػبد ٚفك خظبئض ِشزشوخ :اٌزظ١ٕف *      

ٚػغ ا٤ش١بء أٚ اٌّفشداد فٟ ِٕظِٛخ أٚ ع١بق ٚفك ِؾه ِؼ١ٓ: اٌزشر١ت *       

 

   ِٙبساد اٌزؾ١ًٍ :.

 * رؾذ٠ذ اٌخظبئض ٚاٌّىٛٔبد 

 * رؾذ٠ذ اٌؼ٩لبد ٚا٤ّٔبؽ 

 

اٌز١ٌٛذ٠خ/ اٌّٙبساد ا٦ٔزبع١خ  :.   

اٌزفى١ش ف١ّب ٘ٛ أثؼذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛافشح ٌغذ اٌضغشاد ف١ٙب :ا٨عزٕزبط *      

اعزخذاَ اٌّؼشفخ اٌغبثمخ ٦ػبفخ ِؼٕٝ ٌٍّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح ٚسثطٙب ثب٤ث١ٕخ اٌّؼشف١خ اٌمبئّخ: اٌزٕجإ   *  

ٌٝ ٔزبعبد عذ٠ذحرط٠ٛش ا٤فىبس ا٤عبع١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّؼطبح ٚئغٕبؤ٘ب ثزفظ٩١د ِّٙخ ٚئػبفبد لذ رإدٞ ئ: ا٦عٙبة     

رّض١ٍٙب ثشِٛص أٚ ِخططبد اٚ سعَٛ ث١ب١ٔخ) ئػبفخ ِؼٕٝ عذ٠ذ ٌٍّؼٍِٛبد ثزغ١١ش طٛسرٙب : اٌزّض١ً   ) *  

 

  ِٙبساد اٌزىبًِ ٚاٌذِظ .:

رمظ١ش اٌّٛػٛع ٚرغش٠ذٖ ِٓ غ١ش ا٤فىبس اٌشئ١غخ ثطش٠مخ فؼبٌخ ٚػ١ٍّخ: اٌزٍخ١ض    * 

اٌمبئّخ ٦دِبط ِؼٍِٛبد عذ٠ذح رؼذ٠ً ا٤ث١ٕخ اٌّؼشف١خ: ئػبدح اٌجٕبء    * 

 

  ِٙبساد اٌزم٠ُٛ .

ارخبر ِؼب١٠ش ٦طذاس ا٤ؽىبَ ٚاٌمشاساد: ٚػغ ِؾىبد   *  

رمذ٠ُ اٌجش٘بْ ػٍٝ طؾخ أٚ دلخ ا٨دػبءاد: ا٦صجبد   * 

ِٚب ٠زظً ثبٌّٛلف أٚ اٌّٛػٛع  اٌىشف ػٓ اٌّغبٌطبد أٚ اٌٛ٘ٓ فٟ ا٨عزذ٨٨د إٌّطم١خ ،: اٌزؼشف ػٍٝ ا٤خطبء *  

  ِٓ ِؼٍِٛبد ، ٚاٌزفش٠ك ث١ٓ ا٢ساء ٚاٌؾمبئك

 

  رظ١ٕف ثٍَٛ ٥ٌ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ

 

اٌّؼشفخ ٚا٨عزذػبء : ٌمذ أدسعذ ثؼغ ِغز٠ٛبد رظ١ٕف ثٍَٛ ٥ٌ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ػّٓ ِٙبساد اٌزفى١ش ا٤عبع١خ ٟٚ٘ 

اٌزؾ١ًٍ : ٘بساد ػ١ٍّخ ؽً اٌّشى٩د أٚ اٌزفى١ش إٌبلذ ،ٟٚ٘ ٚا٨عز١ؼبة ٚاٌزطج١ك ، ث١ّٕب أدسط اٌجؼغ ا٢خش ػّٓ َ

 . ٚاٌزشو١ت ٚاٌزم٠ُٛ

لبئّخ ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌفشػ١خ اٌزٟ رٕؼٛٞ ( رظ١ٕف ا٤٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ) ٚلذ أٚسد ثٍَٛ ٚسفبلٗ فٟ وزبثُٙ 

، رؾ١ًٍ اٌؼ٩لبد ، رؾ١ًٍ اٌّجبدب اٌجٕبئ١خ  رؾ١ًٍ اٌؼٕبطش: رؾذ ِظطٍؼ اٌزؾ١ًٍ ، ٚٔظّذ ٘زٖ اٌمبئّخ فٟ ص٩س فئبد ٟ٘ 



7 
 

  . أٚ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّبدح أٚ إٌض

  
 : الربط بَن مستوَات بلوم لالهداف المعرفَة ومهارات التفكَر فٍ اطار المنهج الدراسٍ

 ....(من ؟ متً؟ اَن؟ كَف؟ صف؟) وَتضمن استرجاع المعلومات  :مستوي التذكر  -1

 –... عبر بلغتك عن  –ترجم  –فسر  –علل ) تنظَم واختَار الحقابق واالفكار : الفهم واالستَعاب  -2

 (مالفكرة االساسَة ؟

 ....(طبق  ...-كون ) استخدام الحقابق والقواعد والمبادئ : التطبَق  -3

مالعناصر  ...-ارسم بَانا  –حسب ... صنف  -ما اجزاء) التحلَل الً عناصر واجزاء ربَسَة : التحلَل  -4

 ...(. كون منها التٍ َت

 ...( كَف َمكن تكوَن  –... مالذٌ َترتب علً ) جمع االفكار لعمل او تكوَن او بناء شا جدَد:  التركَب -5

مااعتقادك  –هل توافق علً ) تطوَر االحكام واالفكار والقرارات من خالل اصدار حكم او قرار : التقوَم  -6

 ...(    مالمعَار الذٌ نستخدمه لنقرر عن  -علً

 

 :استراتَجَات و فنَات تعلَم مهارات التفكَر    

 ٍالتعلَم التعاون 
 (مع الدعم والتعلَقات والتغذَه الراجعه من الطالب ,َعد من افضل الطرق لتنمَة مهارات التفكَر النقدٌ النشط

 (.ا٨خش٠ٓ ٚ اٌّؼٍُ

 : ِفَٙٛ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
=============== 

 6  –٠2ؼٕٝ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رمغ١ُ ؽٍجخ اٌفظً ئٌٟ ِغّٛػبد طغ١شح ٠زشاٚػ ػذد أفشاػ اٌّغّٛػخ اٌٛاؽذح ِب ث١ٓ 

٠ٚؼًّ وً ػؼٛ فٟ اٌّغّٛػخ ٚفك اٌذٚس اٌزٞ ( ٚاعجبً رؼ١ّ١ٍبً ) أفشاد ٚرؼطٟ وً ِغّٛػخ ِّٙخ رؼ١ّ١ٍخ ٚاؽذح 

ِٙب ئٌٟ وبفخ اٌز١ِ٩زوٍف ثٗ ، ٚرزُ ا٨عزفبدح ِٓ ٔزبئظ ػًّ اٌّغّٛػبد ثزؼّٟ  . 

  اٌّجبدب ا٤عبع١خ ٌٍزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

====================== 

  ٠ّىٓ ئ٠غبص٘ب ثّب ٠أرٟ

اٌزؼـــٍُ  -1  :   

  ٠ٚزؼّٓ ػٕظش٠ٓ ٘ب١ِٓ ّ٘ب

رؼٍُ اٌفشد ٔفغٗ –أ    

اٌزأوذ ِٓ أْ ع١ّغ ا٤فشاد لذ رؼٍّٛا –ة    

ٚ٘زا ٠ؼٕٝ أْ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ِزىبفٍخ ِٚزؼبِٕخ ، فىً فشد رمغ ػ١ٍٗ ِغإ١ٌٚخ رؼ١ٍُ ٔفغٗ ، وّب رمغ ػ١ٍٗ 

ِغئ١ٌٛخ اٌزأوذ ِٓ رؼٍُ ا٢خش٠ٓ فٟ ِغّٛػزٗ ٚؽضُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ أٚ رؼ١ٍُّٙ ٚرٌه ٌٍٛطٛي ثغ١ّغ أفشاد اٌّغّٛػخ 

ْ ػ٩ِخ وً فشد عزّضً ػٕظشاً ِٓ ػ٩ِبد اٌّغّٛػخ رإصش فٟ ئٌٟ ِغزٛٞ ا٦لزمبْ ٤ْٚ إٌغبػ ِشزشن ٚثبٌزبٌٟ فا

  إٌز١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍّغّٛػخ

صاٌزؼض٠ـــ  -2   

٠ٚؼٕٟ رشغ١غ اٌطٍجخ ٌزؼ١ٍُ ثؼؼُٙ اٌجؼغ خبطخ ػٕذِب ٠ٕغض أؽذُ٘ اٌّّٙخ اٌّٛوٍخ ئ١ٌٗ ثٕغبػ أٚ ػٕذِب ٠زمٓ 

ٌطٍجخ ٣ٌخش٠ٓ ِفب١ُ٘ اٌّبدح اٌغذ٠ذحأؽذُ٘ رؼٍُ اٌّبدح أٚ إٌشبؽ اٌزٞ وف ثٗ أٚ ػٕذِب ٠ٛػؼ أؽذ ا  . 

 . ٚاٌزؼض٠ض أٚ اٌزشغ١غ ٠غبػذ فٟ ظٙش أّٔبؽ اعزّبػ١ٗ ع١ٍّٗ ِضً اٌّغبػذح ٚاٌّٛدح ث١ٓ أػؼبء اٌّغّٛػخ
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   -3 رم٠ُٛ ا٤فشاد

ًٚ٘ ٘ٛ ثؾبعخ ئٌٟ ِغبػذح أٚ رشغ١غ ٚرٌه  ٚرؼٕٟ أْ ٠غأي وً فشد ػٓ ئعٙبِبرٗ ، ٚأْ ٠ؼشف ِغزٛٞ وً فشد ،

٤ْ اٌٙذف ا٤عبعٟ ِٓ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٘ٛ عؼً وً فشد ألٛٞ ف١ّب ٌٛ ػًّ ثشىً فشدٞ ٚرٌه ِٓ خ٩ي اٌؼًّ 

ٌزٌه ٨ ٠غٛص رشن ا٤فشاد دْٚ رم٠ُٛ ٚرٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ اٌزؼٍُ اٌزٞ ٚطً ئ١ٌٗ ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ . اٌزؼبٟٚٔ 

ٌزم٠ّٛٗ ٚرمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌٗ ئْ وبْ ثؾبعخ ٌٙب ئٔزبط اٌطبٌت ٚرٌه   

   -4 ِٙبسح ا٦رظبي 

ثّؼٕٟ أْ ػٍٝ وً فشد أْ ٠زذسة ػٍٝ و١ف١خ اٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌؼًّ ِؼُٙ ٚرشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ ٟٚ٘ أِٛس 

ٚاٌزؼبْٚ ف١ّب ث١ُٕٙ ٚاٌزؾٍٟ  أعبع١خ ٦رّبَ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ِّب ٠زطٍت ثٕبء اٌضمخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ أفشاد اٌّغّٛػخ ،

 . ثبٌظجش ٚا٤ٔبح فٟ ؽً اٌّشى٩د اٌزٟ رٛاعٗ اٌّغّٛػخ

 

 اٌزم٠ٛــُ اٌغّؼــٟ
 

٠ٚؼٕٝ رم٠ُٛ ػًّ اٌّغّٛػخ وىً ٚػًّ وً فشد ِغزمً ، ٚاٌزؼشف ئٌٟ أػّبي ا٤فشاد اٌزٟ وبٔذ ِغبػذح فٟ اٌزمذَ 

، ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٌّغّٛػخ رىْٛ لبدسح ػٍٝ ارخبر لشاس ؽٛي  ٔؾٛ اٌٙذف ٚأٞ ا٤ػّبي وبْ ِؼ١مبً فٟ اٌزمذَ ٔؾٛ اٌٙذف

 . أٞ ػًّ رجم١ٗ رٍه اٌّغّٛػخ ٚأٞ ػًّ رزخٍٟ ػٕٗ ٤ٔٗ ٨ ٠ٛطً ئٌٟ اٌٙذف ا٤عبعٟ

 

  رشى١ً ِغّٛػبد اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ
٠خزٍف رشى١ً اٌّغّٛػخ ثبخز٩ف اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌٍُّ وّب ٠ؼزّذ رشى١ً اٌّغّٛػخ ػٍٝ ا٤٘ذاف أٚ اٌّؾزٛٞ 

 . اٌذساعٟ ، فمذ ٠شىً اٌّؼٍُ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ اٌّزغبٔغخ أٚ اٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ غ١ش اٌّزغبٔغخ

ٌف ف١ٙب ا٤فشاد فٟ اٌمذسح اٌّؼشف١خ ٚاٌّٙبس٠خ ٚا١ٌّٛي ِغّٛػخ اٌؼًّ غ١ش اٌّزغبٔغخ ٟ٘ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠خذ

اٌخ... ٚاٌشغجبد    

أِب ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌّزغبٔغخ فٟٙ اٌّغّٛػخ اٌزٟ رؼُ أفشاد ِزّبص١ٍٓ رمش٠جبً فٟ اٌّغزٛٞ اٌّؼشفٟ ٚاٌّٙبسٞ 

اٌخ... ٚا١ٌّٛي ٚاٌشغجبد    

  ٚف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ اٌمٛاػذ فٟ رشى١ً اٌّغّٛػبد
رشى١ً ِغّٛػبد صبثزخ ٚرٌه ٌزؾم١ك ا٦رظبي ٚاٌزفبػً ا٦عزّبػٟ ث١ٓ ا٤فشاد ٠ٚفؼً أْ رؼطٝ فزشح ثؾذٚد شٙش * 

.ٚرٌه وٟ ٠زّىٓ ا٤فشاد ِٓ اٌزؼشف ئٌٟ ثؼؼُٙ ٚرىْٛ ػ٩لبد ِٛدح ٚأٌفخ ث١ُٕٙ  

رىْٛ اٌّٛػٛػبد ٚػٕذِب ( ِّٙبد رؼ١ّ١ٍخ ِخزٍفخ ) ِؼبٌغخ ِٛػٛػبد ِخزٍفخ  رشى١ً ِغّٛػبد ِزغبٔغخ ػٕذ * 

. ِزفبٚرٗ فٟ طؼٛثزٙب ، فؼٕذئز رٛصع ٘زٖ اٌّٛػٛػبد ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّخزٍفخ ٌٍّغّٛػبد اٌّزغبٔغخ   

رشى١ً اٌّغّٛػبد غ١ش اٌّزغبٔغخ ثب٦خز١بس اٌؼشٛائٟ ٠ؾمك أُ٘ أ٘ذاف اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٚ٘ٛ ِؼبٚٔخ ا٤فشاد * 

  ٌجؼؼُٙ

َ ئٌٟ ِغّٛػخ ٚرٌه ثؾىُ ػ٩لبد اٌظذالخ أٚ ا٤ٌفخ ث١ٓ أفشاد ِشاػبح ١ِٛي ٚسغجبد اٌز١ِ٩ش فٟ ا٦ٔؼّب* 

  اٌّغّٛػخ

ٚرٌه وٟ ٠زّىٓ ا٤فشاد ِٓ رؾم١ك ا٤٘ذاف ِٓ عٙخ ، وٟ ٠زّىٓ  6-2أْ ٠زشاٚػ ػذد أفشا ط اٌّغّٛػخ ِب ث١ٓ * 

  اٌّؼٍُ ِٓ رم٠ُٛ ػًّ اٌّغّٛػبد فٟ اٌضِٓ اٌّؾذد
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 مثال

 (التعلَمات واالدوات متوفرة امام التالمَذ توزع ورقة عمل للمجموعات تحوٌ  )

 

 

؟ ؟ هل ينفذ خاللها أم ال ماذا يحدث لمضوء عند سقوطه عمى أجسام مختمفة                               

  :ولإلجابة عمى هذا السؤال نفذ النشاط اآلتي                              

  
: األدوات الالزمة  

. كأس به ماء قطعة من الفمين ,, قطعة كرتون , ورقة بيضاء , لوح من الخشب , لوح من الزجاج , شمعة 
: خطوات إجراء النشاط 

. ضع الشمعة بشكل رأسي عمى الطاولة ثم أشعمها- 1
. ضع لوح الزجاج بينك وبين الشمعة المشتعمة- 2
. ء الشمعة؟ سجل مشاهداتكهل ترى ضو, انظر من خالل الزجاج - 3
: أعد الخطوات السابقة باستخدام - 4

 .الفمينقطعة من , كاس ماء , قطعة كرتون , ورقة بيضاء , لوح الخشب 
 :كما في الجدول التالي ( ب , أ ) صنف المواد التي استخدمتها في النشاط إلى مجموعتين 

 (أ ) مجموعة  (ب ) مجموعة   

 مواد ترى من خاللها ضوء الشمعة من خاللها ضوء الشمعة مواد الترى

    

    

    

 ........................................................ماذا تستنتج من هذا النشاط ؟؟
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 ستخدام االسبلةا: 

 (.اسبلة القارئ -تسابل االقران المتبادل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درس حَوانات السلسلة الغذابَة وحدد ا                  

:............... مصدر الطاقة فٍ السلسلةالغذابَة •

:........... الحَوان الفرَسة : ....... الحَوان المفترس •

: الحَوان الذٌ َعتبر مفترس وفرَسة فٍ الوقت نفسه •

....... ماذا تتوقع أن َحدث لو لم اختفت الجنادب من الحقول ؟ •

: اكتب سلسلة غذابَة تنتهٍ باالنسان  •
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  (.حوار المجموعة التلقابٍ –الحوارات المكتوبة )الحوارات
من خالل مشاهد تمثَلَة َقوم التالمَذ بتقمص اْدوار فَها ومن ثم طرح اسبلة علً باقٍ التالمَذ حول ما رأوه 

 من مشهد تمثَلٍ وَمكن أن َقوم التالمَذ بكتابة الحوارات بانفسهم

اٌط٩ة ف١ٙب ثٍؼت اٌذٚس       ٚف١ٗ ٠ّبسط ا٤فشاد ا٤دٚاس فٟ ٔشبؽبد ؽشح غ١ش ِخطؾ ٌٙب ٠مَٛ : ٌؼت اٌذٚس اٌزٍمبئٟ          

. دْٚ ئػذاد ِغجك 

ٕٚ٘ب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌؾٛاس لذ رُ ئػذادٖ ِٓ ِظبدس أخشٜ ٠ٚمَٛ اٌّؼٍُ ثزٛع١ٗ اٌط٩ة ٨داء ٘زٖ :ٌؼت اٌذٚس اٌّخطؾ ٌٗ 

 ,,, ا٤دٚاس فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

: عند استخدام أسموب تمثيل األدوار يجب عمى المعمم مراعاة التالي 

 ٠مَٛ ف١ٗ اٌّشبسوْٛ ثزّض١ً أدٚاس ِؾذدح ٌُٙ فٟ شىً ؽبٌخ أٚ ع١ٕبس٠ٛ  ْ أعٍٛة رّض١ً ا٤دٚاس ٘ٛ أعٍٛة اػٍُ أ

 .ٚرٌه وّؾبٌٚخ ٌّؾبوبح اٌٛالغ 

  ٗؽذد أ٨ٚ ِب ٘ٛ اٌٙذف اٌزٞ رش٠ذ اٌٛطٛي ئ١ٌٗ ثبعزخذاَ ٘زا ا٤عٍٛة ؟ ِٚب ٘ٛ اٌّٛػٛع اٌزٞ رٛد اٌزشو١ض ػ١ٍ

. اٌؾبٌخ اٌزّض١ٍ١خ ِشرجطخ ثّٛػٛع اٌذسط ٚأ٘ذافٗ  ؟ ٚثّؼٕٝ آخش ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ

  اوزت اٌغ١ٕبس٠ٛ ٚؽذد ا٤دٚاس اٌزٟ ع١زُ رّض١ٍٙب .

  ٛ٠ّىٕه ا٨عزؼبٔخ ثبٌّشبسو١ٓ ٌىزبثخ اٌغ١ٕبس٠ .

  ٠ّىٕه ػذَ وزبثخ اٌغ١ٕبس٠ٛ ٚا٨وزفبء ثاربؽخ اٌفشطخ ٌٍّشبسو١ٓ وٟ ٠غزٙذٚا فٟ اٌزّض١ً ثذْٚ اٌزضاَ دل١ك ثٕض

. ِىزٛة 

  ٓ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ اٌؾبٌخ اٌزّض١ٍ١خ ٚاػؾخ ِٚفِٙٛخ ٌٍّشبسو١ .

  ٠ؾغٓ أْ ٠ىْٛ اٌغ١ٕبس٠ٛ لظ١شا ِٚشوضا .

 ُٙاخزش ا٤فشاد اٌز٠ٓ ع١مِْٛٛ ثبٌزّض١ً ، ٚػبدح ٠ىْٛ ٘إ٨ء ِٓ ا٤فشاد اٌّشبسو١ٓ أٔفغ .

  ٠ّىٕه رى١ٍف ِغّٛػخ أٚ ثؼغ اٌّغّٛػبد ثبٌم١بَ ثٙزٖ اٌزّض١ٍ١خ .

 ، ِٚب ٘ٛ اٌّطٍٛة ِٕٗ ؟   ؽذد دٚس وً فشد

  اششػ ثا٠غبص ٌٍّشبسو١ٓ ِٛػٛع اٌّشٙذ ٚا٤دٚاس اٌزٟ ع١زُ اٌم١بَ ثٙب .

  ٚاروش ٌٍّشبسو١ٓ ِبرا رش٠ذ ُِٕٙ ػٕذ ا٨ٔزٙبء ِٓ سؤ٠خ اٌّشٙذ اٌزّض١ٍٟ ، ً٘ رش٠ذ ا٦عبثخ ػٓ أعئٍخ ِؼ١ٕخ أ

. ئ٠غبد ؽٍٛي ِؼ١ٕخ أٚ ا٨ٔزجبٖ ٌّّبسعبد ِؼ١ٕخ 

 رّض١ٍٟ ، ٚوزٌه صِٓ ا٦عبثخ ػٓ ا٤عئٍخ أٚ اٌؾٛاس اٌزٞ ٠زجغ رٌه اٌّشٙذؽذد صِٓ اٌّشٙذ اي .

  ِٓ اؽشص أْ ٠غغذ اٌّشٙذ اٌزّض١ٍٟ ٚالؼب ؽم١م١ب ٨ خ١ب١ٌب ، ٌٚىٓ ٠ؾغٓ اعزخذاَ أعّبء ِغزؼبسح ٌٍّّض١ٍٓ ثذ٨

. أعّبئُٙ اٌؾم١م١خ 

 ، ْٚأْ ٠ؼغ ٔفغٗ ِىبْ اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠ّضٍٙب ٚأْ  اؽٍت ِٓ وً ِّضً أْ ٠زمّض اٌذٚس اٌّىٍف ثٗ ثظذق ٚئرمب

. ٠زخ١ٍٙب ثؼّك ، ٚأْ ٠زظشف ثٕفظ اٌطش٠مخ 

  ٠ؾغٓ رطؼ١ُ اٌّشٙذ ثشٟء ِٓ اٌفىب٘خ ٚا٦صبسح .

 اؽٍت ِٓ اٌّشب٘ذ٠ٓ اٌزضاَ اٌٙذٚء ٚػذَ اٌزؼ١ٍك 
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 : مشهد تمثَلٍ عن الوجبات السرَعة

 :الطالب اْول

 أصحابٍ؟؟؟؟؟أَن هم ..... أصحابٍ أصحابٍ 

 فتتقدمالدجاج الخضار وراء الطالب تحََه

 :الطالبالثانٍ

 أَن هم أحبابٍ ؟؟؟...أحبابٍ أحبابٍ 

 فتتقدم الهامبورجر والبَبسً والبطاطا وراءالطالبتحََه

 :الطالباْول

 أتصاحب الهامبورجر وترافقالبَبسً؟

 :الطالب الثانٍ

 وأنت تصاحب الدجاج وترافق الخضار؟

 :لالطالب اْو

 فكـــر َا هذا وتعقل؟؟؟

 :الطالبالثانٍ

 أتحسب نفسك اْعقل ؟؟؟

 :الطالباْول

 ْصحابك ضرر أكبر ؟؟

 :الطالبالثانٍ

 الــــلـــــه أكــــبــــر؟؟؟

 :الطالب اْول

 أتعلم؟؟

 :الطالب الثانٍ

 ماذا ؟؟

 :الطالباْول

 لنذهب للذٌ أخبر ؟؟

 :الطالبالثانٍ

 وهل أنا مجبر ؟؟؟

 :الطالباْول

 أوال ترغب ؟؟؟ فٍ معرفة اْنفع؟

 :الطالب الثانٍ

 بلً

 :الطالب اْول

 ...لنذهب

 أهال أهال معلمٍ

 نحن نعانَمشكلة

 أَهمفَه منفعة ؟؟

 أصحابٍ الخضار أم أصحابه الدمار ؟؟؟

 :المعلم

 ...... لَست هناك مشكلة

 جمَعهم طعام

 : ولكناْنفع

 دورالخضارمن َحمَنا من اْمراض وهذا 

 من َبنٍ لنا العظام وهذا دورالحلَب

 من َساعدنا علً النمو وهذا دوراللحوم

 أعرفتم اِن من منهماْنفع

 :الطالب واْول والثانٍ

 إنها وجبة الخضار والدجاج
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 الغموض 

 (.َفكر الطلبة بتحدَد طرَقهم خاللها علً المعلم اال َقدم المادة الدراسَة بشكل واضح بل َقدم معلومات متعارضه)

 :مثال

 َعرض المعلم صور مماثلة 

 

 

 

 

 

 

 :(وَنتظراجابة الطالب لكل سؤال لالنتقال للسؤال الذٌ َلَه ):ثم َطرح االسبلة التالَة تباعا

 صف ماذا تري فٍ الصور ؟؟ 

  فٍ الصور؟ حَواناتهل َوجد 

 ما هٍ ؟ 

  ؟هل مالحظة هذه الحَوانات سهل أم صعب 

 فسر السبب؟ 

 .ي مفهوم التموَه وسبب لجوء الكبنات الحَة لهذا االسلوب من خالل مالحظة الطلبة وتفسَراتهم َتوصل المعلم ال

 انذرٔص انزفبػهٛخ :

ٔطٛهخ رذػى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔرحٕنٓب يٍ غٕر انزهقٍٛ ئنٗ غٕر اإلثذاع ٔانزفبػم ٔرًُٛخ انًٓبراد ٔرٓذف ئنٗ ئٚجبد ثٛئخ 

رفبػهٛخ غُٛخ ثبنزطجٛقبد رجًغ كم األشكبل اإلنكززَٔٛخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى حٛث رؼزًذ ػهٗ رطجٛقبد انحبطجبد اإلنكززَٔٛخ 

ح فٙ َقم انًٓبراد ٔانًؼبرف ٔرعى رطجٛقبد ػجز انٕٚت ٔغزف انزذرٚض اإلفززاظٛخ ٔشجكبد اإلرصبل ٔانٕطبئػ انًزؼذد

حٛث ٚزى رقذٚى يحزٕٖ درٔص ػجز اإلَززَذ ٔاألشزغخ انظًؼٛخ ٔانفٛذٕٚ ًٔٚكٍ انطبنت يٍ انٕصٕل ئنٗ يصبدر انزؼهٛى فٙ 

 .أ٘ ٔقذ ٔأ٘ يكبٌ
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 العصف الذهنٍ

 (وتقوم ,تعد احد اسالَب المناقشه الجماعَة وتعمل علً تولَد عدد اكبر من االفكار المتنوعة فٍ حوار مفتوح

 :استرتَجَة العصف الذهنٍ علً عدد من المبادئ منها

 تأجَل الحكم علً قَمة االفكار التٍ َتم طرحها الً نهاَة المناقشه -1

 .الكم َولد الكَف -2

        

:  رٌٕٟ٘اٌؼظف اؽً اِش

٠زُ ف١ٙب  ٚ: ٌٝ ٤ٚاٌّشؽٍخ ا 

 ػ١ٍٙبٞ ٌزٟ رٕطٛا١ٌخ ٤ٚا ٘بٌٝ ػٕبطشئرؾ١ٍٍٙب ٌّٚشىٍخ ا١ؼ رٛػ. 

 اٚػ  رزشأْ ٌز٠ٓ ٠فؼً ا و١ٓسٌّشباعً ػشػٙب ػٍٝ أٌؼٕبطش ِٓ ا ٘زٖ رج٠ٛت

 دا فش(1٠-12)ِب ث١ٓ  ُ٘ادػذأ

  ًسح صباس ٚئٌّٕبعت ٌٍؾٛاٌغٛ اػٍٝ خٍك دساً لبْ ٠ىٛاس ٌٚؾٛائ١غبً ٌٍغٍغخ ٠ذ٠ش ْ سوٛسٌّشبس ا٠خزبأْ ٠فؼ

 .د ٌّؼٍِٛبارمذ٠ُ س ٤ٚفىبا

  ً(ٌغٍغخس اِمش)ء عّبأ وشدْٚ رٌغٍغخ افٟ ع ِب ٠ؼش وًثزغغ١ً  و١ٓسٌّشباؽذ َ أ٠مٛأْ ٠فؼ 

 

٠زُ ف١ٙب  ٚ: ٌضب١ٔخ اٌّشؽٍخ ا

 ٌٚٛؾبػش٠ٓ ء ا٨ي ئدِٓ خ٩ي ٌٍؾٍٛس ػغ رظ. 

 ٨ً ثشىً أٌٚؼًّ ا٠زُ )ثٕبئٙب دح ػبٚئرغ١ّؼٙب س ٤ٚفىباِّىٓ ِٓ د ػذ أوجشث. 

 سفىبأٌٝ ئط٨ًٛ ٠ٚخ دٌفشس ا٤فىبآِ ٌّشىٍخ ثشىً عّبػٟ ِغزف١ذ٠ٓ اٌّغّٛػخ ثّٕبلشخ اد افشَ أصُ ٠مٛدٞ فش. 

 .ثٙب ا٨ٌَزضا ٚسحػشٚ ٌٕٟ٘زاٌؼظف اػذ اثمٛ و١ٓسٌغٍغخ ٌٍّشبائ١ظ س و١شٌّشؽٍخ ززاٖ ٘زأ رجذٚ( وخعّبػ١خ ِشزش

 ِزبثؼزٙبح ٠ٚخ فىشأرمجً ٌٕٚمذ ارغٕت  ١ّ٘خأ . 

 

٠زُ ف١ٙب  ٚ: ٌضبٌضخ اٌّشؽٍخ ا

. فؼٍٙبس أخز١بي ٚاٌؾٍٛارمذ٠ُ 

 

 لضمان نجاح وفعالَة العصف الذهن

  تجنب النقد 

 تقبل جمَع االفكار 

 تولَد عدد اكبر من االفكار 

 البناء علً افكار االخرَن وتطوَرها. 

 

 

 : ِضبي  
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 اٌزٍٛس: اٌّشىٍخ                                 

 

 رؼزمذ ثٛعٛد ِشىٍخ رٍٛس فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؟ ً٘ 

 

 

 أٞ أٔٛاع اٌزٍٛس رؼزمذ ثٛعٛدٖ؟ 

 

 

 

 ِب أعجبة اٌزٍٛس ِٓ ٚعٙخ ٔظشن ؟ 

 

 

 ِبٟ٘ اٌؾٍٛي اٌزٟ رمزشؽٙب ٌّشىٍخ اٌزٍٛس ؟ 
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  :االسبلة الصفَة
 :تتنوع اْسبلة الصفَة خالل الحصة الدراسَة وَمكن أن تكون فٍ 

 .وتقدَم للدرس بداَة الدرس كعصف ذهنٍ

 .الدرس كأسبلة بنابَة تولَدَدَة أو أثناء 

 . تكون فٍ نهاَة الدرس كأسبلة تقوَمَة  

 :كَف ؟؟ونوعَة االسبلة التٍ َطرحها المعلم لها دور كبَر فٍ تنمَة مهارات التفكَر 

 خظبئض رم١ٍذ٠خ ٥ٌعئٍخ اٌظف١خ

ُػٕٝ اٌزشث٠ْٛٛ ِٕز ِطٍغ اٌؼظش اٌؾذ٠ش ثبٌزؼشف ػٍٝ أعئٍخ اٌّؼٍُ اٌظف١خ ، ٚا٘زّٛا         

ٚرٛطٍٛا ثؼذ دساعبد رشث٠ٛخ عبدح . ثٙب ٚثخظبئظٙب ، ٚأٔٛاػٙب ٚاعزؼّب٨رٙب ا٘زّبِب وج١شا 

 :١ٌخ ئٌٝ أْ أعئٍخ اٌّؼٍُ اٌظف١خ رز١ّض فٟ اٌغبٌت ثبٌظفبد اٌزب

فبٌّؼٍُ ثذ٨ ِٓ أْ . ـ ئْ ِؼظُ أعئٍخ اٌّؼٍُ ِٛعٙخ ػبدح ٌؾفع إٌظبَ فٟ غشفخ اٌذساعخ  1

٠ٛفش عٛا ؽج١ؼ١ب ٠شغغ اٌز١ِ٩ز ػٍٝ اٌفُٙ ٚا٨عز١ؼبة ٚاٌّشبسوخ اٌظف١خ ، ٠ؼفٝ ػ١ٍٗ عٛا 

 .ِشذٚدا ٠ىْٛ اٌز١ِ٩ز خ٩ٌٗ ِزٛرشٞ ا٤ػظبة 

ٚ٘زا ٠ؼٕٝ أْ . د ِٕٙب ئعبثبد لظ١شح عذا ِٓ اٌز١ِ٩ز ـ ئْ ػذدا وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ ٠مض 2

اٌّؼٍُ ٠مَٛ ثّؼظُ اٌؼًّ أٚ اٌؾذ٠ش اٌظفٟ ثذ٨ ِٓ لؼبئٗ ِؼظُ اٌٛلذ فٝ رٛع١ٗ اٌز١ِ٩ز 

 .١ٌؼٍّٛا ش١ئب ِف١ذا ، أٚ ١ٌفىشٚا ٤ٔفغُٙ 

ع غ١ش ـ ئْ ػذدا وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ ِٛعٙخ ػبدح ٤غشاع اٌززوش اٌٍفظٟ ، ٚاٌؾىُ اٌغشٞ 3

ٚثزٌه فاْ ٚلزب ل٩١ٍ عذا ٠زٛفش ٌذ٠ُٙ فٟ ِضً . إٌبػظ ِٓ لجً اٌز١ِ٩ز ٌشأٜ أٚ ؽم١مخ ِؼ١ٕخ 

 .٘زٖ اٌؾب٨د ٌٍزفى١ش 

ـ ئْ ػذدا وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ ٨ ٠ّٕٝ فٟ اٌز١ِ٩ز ؽغٓ اٌزؼج١ش ٨ٚ ٠ٙزُ ثظمٍٗ ،  4

رؾزبط ٦عبثخ عش٠ؼخ ُِٕٙ فٟ خظٛطب ػٕذِب ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزٛع١ٗ ػذد وج١ش ِٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ 

ِٚضً ٘زا اٌظشف اٌزؼ١ٍّٟ ٨ ٠ؼطٝ اٌز١ِ٩ز اٌفشطخ ٌظمً أعب١ٌت ئعبثبرُٙ . ٚلذ ِؾذد ٚلظ١ش 

 .، ٨ٚ ٠غّؼ ٌٍّؼٍُ أْ ٩٠ؽع ثؼٕب٠خ ا٤خطبء اٌٍفظ١خ ٌُٙ 

فٟ ـ ئْ ػذدا وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ رزغبً٘ اٌز١ٍّز وأغبْ ِفىش ٌٗ اػزجبسٖ ٚاعزم٩ٌٗ ٚؽمٗ  5

 .أْ ٠جبدس ٠ٚغأي ٠ٚغزفغش 

ـ ئْ ػذدا وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ ٠ش١ش ئٌٝ أٔٙب رضداد ٠ِٛب ثؼذ ٠َٛ فٝ رشو١ض٘ب ػٍٝ اٌّؼشفخ  6

ٌزارٙب ، ٚاعزؼّبي غشف اٌذساعخ ٌؼشػٙب ٚاٌزجبٟ٘ ثٙب ، ثذ٨ ِٓ أْ ٠ىْٛ اٌٙذف ٚساء 

 .اٌّؼشفخ ٘ٛ و١ف١خ اعزؼّبٌٙب ٚا٨عزفبدح ِٕٙب 

وج١شا ِٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ ٠ش١ش ئٌٝ أْ ِؾب٨ٚرٕب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌشع١ّخ غبٌجب ِب رزغبً٘ ـ ئْ ػذدا  7

 . رؼ١ٍُ اٌز١ِ٩ز ا٨ػزّبد ػٍٝ إٌفظ ٚاٌزفى١ش اٌّغزمً
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 :أعجبة ارغبَ أعئٍخ اٌّؼٍُ ثبٌظفبد اٌغٍج١خ اٌغبثمخ 

 :٠ؼٛد اٌغجت فٟ ارظبف أعئٍخ اٌّؼٍُ ثبٌغٍج١بد اٌغبثمخ ئٌٝ ا٢رٟ       

ـ ػذَ اٌىفب٠خ اٌزذس٠ج١خ ٌٍّؼٍُ فٟ و١ف١خ ط١بغخ ا٤عئٍخ ، ٚرٛع١ٙٙب ، ٩ِٚءِخ أٔٛاػٙب  1

 .اٌّخزٍفخ ٌؾبعبد اٌز١ِ٩ز اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإٌفغ١خ 

اٌزٟ ٠ٛعٙٙب اٌّؼٍُ ٌز١ِ٩زٖ خ٩ي اٌؾظخ " دْٚ ِشاػبح ٌٕٛػٙب " ـ اٌىضشح اٌؼذد٠خ ٥ٌعئٍخ  2

 :ِٓ أّ٘ٙب اٌٛاؽذح ، ٚاٌزٟ رإدٜ ئٌٝ ٔزبئظ ػىغ١خ 

 .أ ـ اعزجذاد اٌّؼٍُ ثّؼظُ ٚلذ اٌؾظخ 

ة ـ ِشبسوخ اٌز١ِ٩ز اٌشٚر١ٕ١خ ٚاٌشى١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ، ٚاٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب فٟ اٌغبٌت رؼ١ٍُ أٚ 

 .رزوش ػبثش ٌٍؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌظغ١شح اٌٙبِش١خ 

 :و١ف١خ اٌّؼبٌغخ 

ئٍخ اٌظف١خ اٌّطشٚؽخ ػٍٝ اٌز١ِ٩ز ٠غت ٌىٟ ٠زخٍض اٌّؼٍُ ِٓ اٌغٍج١بد اٌغبثمخ اٌّزؼٍمخ ثب٤ط

 :ِشاػبح ا٢رٟ 

رم١ًٍ اٌّؼٍُ ٌؼذد ا٤عئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛعٙٙب ٌز١ِ٩زٖ خ٩ي فزشح ِؾذدح ، ثؾ١ش 

٠غّؼ ٘زا اٌزم١ًٍ ثزٛفش ٚلذ ِٕبعت ٠ز١ؼ ٌُٙ اٌزفى١ش اٌّغزمً ، ٚاٌظمً اٌٍغٛٞ 

. ٚؽغٓ اٌزؼج١ش ٤دائُٙ 

 :ا٤عئٍخ اٌّٛعٙخ ٌٍز١ِ٩ز ِٓ فٛائذ ِب ٠ّىٓ أْ رإد٠ٗ ِؾذٚد٠خ 

 .ـ رض٠ذ ِٓ اعزغبثبد ِٚشبسوخ اٌز١ِ٩ز اٌظف١خ  1

 .ـ رض٠ذ ِٓ ػذد ا٦عبثبد اٌظؾ١ؾخ إٌّبعجخ ٌٍز١ِ٩ز  2

 .ـ رمًٍ ِٓ ا٦عبثبد اٌخبؽئخ ، أٚ فشص فشً اٌز١ِ٩ز فٟ ا٦عبثخ  3

 .ـ رض٠ذ ِٓ فشطخ اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٚا٨عزٕزبعٟ ٌٍز١ِ٩ز  4

 .ـ رمًٍ ِٓ دوزبرٛس٠خ ٚرغٍؾ اٌّؼٍُ ػٍٝ أوجش عضء ِٓ ٚلذ اٌؾظخ ، ٚٔشبؽبد ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  5

 .ـ رض٠ذ ِٓ ػذد ا٤عئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛعٙٙب اٌز١ِ٩ز ٌٍّؼٍُ  6

  .ـ رض٠ذ ِٓ ػذد اعزغبثبد ِٚشبسوخ اٌز١ِ٩ز ثط١ئٟ اٌزؼٍُ فٟ إٌشبؽبد اٌظف١خ  7

 ١ِخ ؟ا٤عئٍخ اٌظف١خ اخزجبس٠خ أَ رؼٍٟ

ِّٙب ثٍغذ ا٤عئٍخ اٌظف١خ ٚأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ِٓ ا١ّ٘٤خ ، فاْ غبٌج١خ اٌّؼ١ٍّٓ رشوض       

اٌزٟ رٙذف ػبدح ئٌٝ اعزشعبع أٚ اعزؼبدح اٌز١ِ٩ز  اٌززوش ثمظذ أٚ ثذٚٔٗ ػٍٝ أعئٍخ

٠زغبً٘ ػبدح ٘زا إٌٛع ِٓ ا٤عئٍخ اٌزٞ ٠خض ٔفغٗ ثبٌّشاؽً . ٌّؼٍِٛبد ٚؽمبئك ِزفشلخ 

شؼٛس اٌّزؼٍُ ٚػٛاؽفٗ " ا٨عزشعبع ٚا٨عزؼبدح " ٠ب ِٓ رفى١ش اٌفشد ٚلذسرٗ ا٦دساو١خ اٌذْ

 . ٚل١ّٗ ٚؽبعبرٗ ، ٚا٨عزفغبس ػٕٙب ِٚؾبٌٚخ ػ٩عٙب 
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 ومن أمثلة اْسبلة التٍ تنمٍ التفكَر

 :أمثلة    

 

يبنفز  ثٍٛ انظإانٍٛ انزبنٍٛٛ  
:اوزت ؽ١ٛأبد اٌغٍغٍخ اٌغزائ١خ  -1

:ادسط ؽ١ٛأبد اٌغٍغٍخ اٌغزائ١خ ٚؽذد  -2

:ِظذس اٌطبلخ فٟ اٌغٍغٍخاٌغزائ١خ  •

:اٌؾ١ٛاْ اٌّفزشط•

:اٌؾ١ٛاْ اٌفش٠غخ •

اٌؾ١ٛاْ اٌزٞ ٠ؼزجش ِفزشط ٚفش٠غخ فٟ اٌٛلذ •

:ٔفغٗ

:اوزت عٍغٍخ غزائ١خ ِٓ ػٕذن رٕزٟٙ ثب٨ٔغبْ •

 
 وماهٍ نوعَة المهارات فٍ كل من السؤالَن ؟؟؟؟؟

 الرسم  –التذكر : فٍ االول 

 :فٍ الثانٍ
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 أسبلة التفكَر الناقد فٍ كتاب العلوم للصف الرابع االبتدابٍ بعض دراسة ل

 أسبلة التفكَر النقدٌ

 (علوم الحَاة)الوحدة اْولً 
 المهارة

 (الفصل اْول )كَــف تعَــش النبــاتــات وتنــــمو ؟ 

  َِك َنًزْعَت ا ْهَرِة ال َتزالُ قاِدَرًة علً َتْشكَِل  ِاْســـَتـنــْــتِــجْ . َبَتالِت َزْهَرٍة ْفَتِرْض أَنَّ إذا كاَنِت الزَّ

 ..أَْعِط اِلْستِْنتاِجَك َتْعلَاًل ..اْلُبذور

  َُْمِكُن لبذرة أن تنبت من غَر ضوء الشمس َتــَوقَّـــْع  ..اشرح إجابتك..إذا كاَن 

 ل منكما جلب معه خمسة أنواع مختلفة من البذور ك.أنت وصدَق لك ستقومان بزرع حدَقة

 بَهماقابل بذورك ببذور صدَقك و  قارن .

 لكن اْشجار تظل حَه وتنمو لها . بعض أنواع اْشجار تفقد أوراقها فٍ الطقس البارد

حول كَفَة بقاء اْشجار حَة فٍ الطقس استنتاجا ًاكتب .أوراق جدَدة عندما َدفأ الطقس 

 .البارد 

 /تاجاالستن

 التفسَر

 تواصل/التوقع

 المقارنة

 المقابلة

 االستنتاج

 ( ٍالفصل الثان )كَـف تنـمو الحَـوانـات وتتـــــغَر؟ 

  لــم َقــلق  اســتـــنــتــج . قد تري َــرقــــات عــدَــدة فــٍ وقــت محــدد مـــن السنة

 .بعــض النــاس عــلــً أشــجــارهــــم فــٍ هــذا الــوقــت مــن الــســنة

 االستنتاج
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    اقدأسبلة التفكَر الن

  

  المهارة

  (الفصل الثالث )الكـابـنـات الحــَـة وبـــَـــبـــاتــهــا.  

 ثعبان َأكل , جندب َأكل نبتة : الصحَح التسلسل رتب الخطوات التالَة فٍ سلسلة غذابَة بــ

  .ضفدع َأكل جندبـًا , نبتة تصنع مادة سكرَة, ضفدعـًـا 

 لمــــاذا تــبــدأ الســلــســلة الــغــذابــَة بكــابــنــات مــنـــتــــجــة  ؟ اســتــنــتــج  

 ترتَب

  االستنتاج

 (الفصل الرابع ) بــَــبــات مـــتـــغـــَـــره.  

 عندما تنمو فإنها تسبح عبر مجري النهر , تفقس بـَوض بعض أسماك السلمون فٍ اْنهار

وعندما ترَد وضع البَض تسبح عابدة عبر النهر من . وصوال إلً البحر حَث تمضٍ حَاتها 

افترض ما قد َحدث ْسماك السلمون إذا تم بناء . حَث أتت فتضع بَوضها حَث فقست هٍ 

  .اســتــنــتــج. ن مرورها سد علً النهر َحول دو

  اكتب بضع جمل لشرح .فكر فٍ اْسباب التٍ تجعل الحَوانات تترك موطنها عندما َتغَر

 . فكرتك الربَسَة

  ثم اكتب فقرة , ما َمكن أن َتسبب بانقراض كابن حٍ معرض لخطر االنقراضاســتـــنـــتـــج

  .قصَرة تشرح فَها استنتاجاتك 

  كَف َساعد الناس عــمــم . ضع البحة بكل ما تستخدمه وَكون مصدرة نباتات أو حَوانات

  .أنفسهم عندما َحمون النباتات والحَوانات 

  التوقع

  االستنتاج

 التفسَر

تواصل 

 استنتاج /

 تعمَم

  (اصدار احكام)
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 االبتدابٍ  خامسأسبلة التفكَر الناقد فٍ كتاب العلوم للصف البعض دراسة ل

 المهارة االسبلة

  ًتصور أنك انتهَت لتوك من تسرَح شعرك بمشط بالستَكٍ , امسك المشط قرَبا

من ماء َسَل سَالً رفَعاً من صنبور , سَدهشك أن تري سَل الماء قد انحرف نحو 

 .المشط , ماذا تستنج حول سبب انجذاب سَل الماء إلً المشط

 المالحظة

 االستنتاج

 ال َعرف صدَقك بالضبط ما . سَقوم صدَق لك بمد أسالك اْضاءة فٍ نموذج منزل

قرر ما َنبغٍ . إذا كان علَه أن َستخدم دارة توصَل علً التوالٍ أو علً التوازٌ 

 .أن َكون عَه أن َختار محلالً إجابتك

 التقرَر

 التحلَل

  قابل بَنهاوقارن الموجات الضوبَة بالموجات الصوتَة. 

 المقارنة

 المقابلة

 التحلَل

 االستنتاج .استنتج لما َلقٍ الجسم غَر الشفاف ظالً عندما َقع علَه ضوء 

  تسمع مقدم النشرة الجوَة َفَد أن جبهة باردة تتجه نحو مدَنتك , وأن رَاحاً قوَة

 .استنتج نوع الطقس الذٌ َجب توقعه. تهب وسحباً تتسلل
 االستنتاج والتوقع

افترض أنك تمٓ وعاءاً كبَراً ماء , وتصنع فَه حصً ثم رمالً , تترك الوعاء فٍ الخارج  •

 ماذا تتوقع أن َحدث لمحتوَات الوعاء؟؟. لمدة َوم 

فرض الفروض 

 التوقع

 :ما نوع الصخر الذٌ َتشكل بهذه الطرَقة ؟؟ أكتب فقرة تشرح فَها رأَك •
التواصل 

 كتابة التقرَر

تخرج لَالً فٍ جو صاٍف , وتري القمر نصف بدر , بعد أَام قلَلة تخرج لَالً فٍ جو صاٍف  •

 .استنتج سبب احتجاب القمر. لكنك ال تري القمر. أَضاً 

المالحظة 

 االستنتاج

طبق ما عرفته عن مَل نحو محور . افترض أنك سافرت فٍ َونَو إلً القطب الشمالٍ •

 هناك أقصر أو أطول من اَْام فٍ منطقة شمال أفرَقَا وقرر ما إذا كانت اَْام. اْرض

التطبَق 

 التقرَر
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 أهمَة تعلَم مهارات التفكَر للمتعلم

  تخرَج  متعلمَن فعالَن قادرَن علً

 التعلم الذاتٍ  .1

 تنظَم شؤون حَاتهم   .2

  منتجَن فٍ مجتمعهم ومتعاونَن  .3

 لدَهم الشجاعة اْدبَة فٍ طرح اْفكار واِراء و محترمَن لّخرَن .4

 . ومبادبَن ومبادرَن,, قادرَن علً اتخاذ القرار المناسب والتفكَر فٍ االختَارات المتعددة  .5

 .مبدعَن ومبتكرَن

 :عوامل نجاح تعلَم التفكَر 
 

 المعلم الفعال  -1

 :صفات المعلم 

  االَمان بخصابص التفكَر الفعال و مهاراته. 

  االَمان باهمَه التفكَر فٍ الحَاه. 

  متابعه التطورات التربوَه. 

  تشجَع الطالب علً طرح االسبله غَر االعتَادَه ومنحهم الثقه بالنفس. 

  االستماع الً آراء الطالب و تقبلهم. 

  مراعاة الفروق الفردَه عند تقدَم االنشطه. 

  التركَز علً المشاركه الفعاله و التعلم النشط. 

 هل  –قدم دلَال علً صحه ما تقول )ظ مرتبطه بمهارات التفكَر و عملَاته مثل استخدام تعبَرات و الفا

ما اوجه الشبه و نقاط االختالف بَن  –ما المعاََر التٍ استخدمتها  –َمكن اَجاد طرَقه اخري للحل 

 (هل هٍ عالقه سببَه ام ارتباطَه ... ما نوع العالقه بَن  –كذا و كذا 

 من اَن  –َبدو انك لم تحضر جَدا  –هذا خطأ ) المعلم استخدام  الفاظ تحد من عملَه التفكَر  تجنب

 (اتَت بهذه الفكره 

  اعطاء وقت كافٍ للتفكَر بالمهام و االنشطه المطروحه. 
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 :البَبه الصفَه و المدرسَه  -2
  المناخ المدرسٍ العام. 

  فلسفه المدرسه و اهدافها. 

 اكتشافها  مصادر التعلم و فرص. 

   العالقات المدرسَه. 

 :مالءمة االنشطه التعلَمَه لمهارات التفكَر  -3
  انشطه التفكَر مفتوحه النهاَه 

  تتطلب استخدام واحده او اكثر من المهارات العقلَه العلَا. 

  تركز علً تولَد الطالب لالفكار و لَس السترجاعها. 

 اقات الطالب و خبراتهم الذاتَه ث و االستكشاف وتكشف عن طتهٍء فرص حقَقَه للبح . 

 :أسالَب التقوَم  -4
ان استخدم . َعتبر التقوَم مدخل الصالح التعلَم و َحدد توقعاتنا لما َجب ان َحققه الطالب من مهارات 

 –مشروعات  –مالحظه  – اختبارات شفوَه و تحرَرَه) اسالَب متنوعه لتقوَم ما تعلمه الطالب 

 ( اعمال الطالب  –حل مشكالت  –مناقشات 

 :معوقات تعلَم التفكَر

 َعتمد المعلم الطرَقة التقلَدَة فٍ الشرح التٍ َكون فَها الدور االكبر للمعلم ن حَث االجابة والشرح. 

 متهمَش دور الطالب وتفرد المعل. 

  اعتقاد كثَر من المعلمَن ان الكتاب هو المرجع الوحَد للطالب والمعلم. 

  التعلَمَة الحدَثة ندرة استخدام الوسابل. 

  االقتصار علً اسلوب تدرَس َتضمن توجَه االسبلة وتلقٍ االجوبة من عدد محدود من الطالب. 

 تمسك المعلم برأَه وعدم تقبله لرأٌ المتعلم. 

 تركَز المعلم فقط علً الحفظ والتذكر. 

  سخرَة او اهمال بعض المعلمَن من اراء الطالب الجدَدة. 

 للطاعة والهدوء والتقَد بالتعالَم التٍ نصها  ون تفكَرتكون نتَجة مكافاة طالب َتصفدرضوخ الطالب لالوامر

 .المعلم

 ٍتجنب المعلم طرح اسبلة تساعد علً التفكَر الحقَق. 

   َتم تفضَل الطالب الذكٍ علً حساب الطالب المبدع. 

 من الطالب هاتكون فلسفة المدرسة ورسالتها فٍ ارسال المعلم للمعلومة بدل تولَدها وانتاج. 

  بصورة واضحة مفهومهتحدَد مكونات التفكَر. 

  اسبلة االمتحانات المدرسَة تمثل نهاَة اهداف التربَة. 

 الخطأ االساسٍ فٍ التفكَر التحَز او النظرة الجزبَة. 

  التمركز حول الذات. 

 الحكم االول َتمثل فٍ اصدار احكام مبدبَة. 
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