
 مهارات التفكٌر 



 مثال لدرس بطرٌقة مهارات التفكٌر 

 مثال تدرٌبً
 :ٌقول هللا تعالى فً كتابه الكرٌم

َها} ٌُّ اأَ ُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوْا بِرُ  ٌَ ٌَ ِد ٌْ الِة فاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكْم َوأَ وِسُكْم ؤُ الَِّذٌَن آَمُنوْا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ

 .{َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَبٌنِ 
وقبل البدء بتطبٌق خطوات مهارة حل المشكلة ٌنبغً على المدّرس أن ٌدرب طلبته على العملٌات 

 :اآلتٌة
 .ـ قراءة اآلٌة قراءة صحٌحة ومعبرة ومفهمة 1
 .ـ فهم ما ٌقرأه الطلبة 2
 .ـ تعداد محتوٌات اآلٌة ومضمونها ألنفسهم 3
 .ـ تحدٌد مفاتٌح الكالم األساسٌة 4
 



  الخطوة األولى
 

ٌطلب المعلم من الطلبة صٌاغة المشكلة صٌاغة . موضوع الدراسة المتضمنة فً آٌة الوضوء: المشكلةتحدٌد 

 :دقٌقة، ومحددة تتضمن متغٌرات الموقف أو القضٌة وهً هنا الوضوء
 :ٌساعد المعلم الطلبة فً الوصول لتحدٌد اآلتً

أردت الوصول إلى حالة الوضوء الصحٌحة فاغسل وجهك، وٌدٌك إلى المرافق، وامسح برأسك، واغسل إذا (

 ( .الكعبٌنرجلٌك إلى 
 



 :وٌمكن تحدٌد األفعال المتضمنة فً موضوع الدراسة
 .قم ـ اغسل، امسح

 .القٌام، الغسل، المسح: السلوكٌاتـ ٌطلب من الطلبة ممارسة هذه  1
 .ـ تضمٌن الموقف مجموعة عناصر وهً القٌام للصالة، ٌتطلب الغسل والمسح 2
ـ تتاح أمام الطلبة الفرصة ألن ٌتدربوا على صٌاغة عالقة بٌن هذه المكونات الثالثة لٌصلوا  3

 :إلى اآلتً
 .)والمسحأرٌد أن أقوم للصالة، فإنً أقوم بالغسل حٌنما )

 .ـ أقوم للصالة فأغسل أعضاء 4
 .ـ أقوم للصالة فأمسح أعضاء أخرى 5
ـ إنَّ هللا سبحانه وتعالى ٌأمرنً حٌنما أعزم على الصالة أن أقوم بغسل أعضائً، وأن أمسح  6

 .أعضائً األخرى
ـ ٌساعد المعلم الطلبة أن ٌرووا الموضوع ألنفسهم وفق مجموعات، وٌتأكد أفراد المجموعة  7

 .من أن كل فرد منهم قد روى الموضوع ضمن عالقات بٌن أفراد المجموعة
إذا كانوا وفق . ـ ٌطلب المعلم من كل واحد من الطلبة أن ٌروي الموضوع كل منهم لزمٌله 8

موا ضمن مجموعات  .ظروف فً الصف عادٌة، أو للمجموعة إذا كان ممكناً أن ٌقسَّ
 



 :ـ دور المعلم 1
 :وٌمكن أن ٌتحدد دور المعلم باآلتً

 .ـ اختٌار الموضوع 1
ـ قراءة الموضوع أمام الطلبة والتأكد من  2

 .استٌعابها
 .ـ تحدٌد مجال الموضوع من قبل الطلبة 3
 .ـ تحدٌد المفاتٌح األساسٌة فً المشكلة 4
 

 :ـ دور الطالب 2
 :وٌقوم الطلبة فً هذه المرحلة بممارسة األداءات التالٌة

 .ـ قراءة الموضوع قراءة مفهومة 1
 )المسح، الغسل، القٌام) ـ تحلٌل الموضوع إلى عناصره 2
 .ـ تحدٌد الفرق بٌن المسح والغسل 3
ـ التعرف على الحكمة من وراء هذا التمٌٌز بٌن الغسل  4

 .والمسح
 .ـ تعرٌف الغسل والمسح تعرٌفاً دقٌقاً  5
 .ـ أن ٌرووا التعرٌفات ألنفسهم 6
 



 :ـ المؤشرات النوعٌة 3
ٌقوم المعلم بتدرٌب طلبته وذلك بأن ٌصلوا معٌار النوعٌة أو األمارة أو اإلشارة التً تدلل على 

 :وصولهم إلى الدرجة المناسبة من المهارة فً هذه المرحلة حٌن ٌظهرون الفهم المتضمن
 .ـ الخطاب للمؤمنٌن دون المشركٌن فً آٌة الوضوء 1
 .ـ وجوب قٌام المؤمنٌن بأداء فرٌضة الصالة 2
 :اآلتٌة ـ إجراء التمٌٌزات  3

 .الغسل، المسح، البلل، الندى
ـ تعداد فرائض الوضوء، غسل الوجه، غسل الٌدٌن إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلٌن  4

 .إلى الكعبٌن
 .ـ الصالة تتطلب الوضوء وال صالة بدون وضوء 5
 :ـ تحدٌد الموضوع بصٌاغة خبرٌة دقٌقة لتصبح 6
 .)والمسحالصالة القٌام بفروض الوضوء، وتتضمن فروض الوضوء الغسل تتطلب (
 



  :الثانٌةالخطوة 
وتتمثل هذه المرحلة فً تحدٌد اإلطار المعرفً الذي : الربط بٌن عناصر المشكلة ومكوناتها، وخبرات التعلم السابقة

وٌتحدد إطار المشكلة بالوضوء وٌمكن أن ٌقوم المعلم بالممارسات المحددة . تدور ضمنه المشكلة، ومعالجتها كذلك

 .أزاء ذلك
 :ـ دور المعلم 1
ـ أن ٌساعد الطلبة على تحدٌد اإلطار الذهنً الذي ٌستحضرونه، والمجال الخبراتً المتوافر لدٌهم، ومما ٌجعل  1

اإلٌمان، : اإلطار الذهنً والمجال الخبراتً أكثر تهٌئة، أن ٌطلب من الطلبة تعداد المنبهات التً ٌدور حولها الموضوع

 .الذٌن آمنوا، القٌام، الصالة، الغسل، الوجوه، األٌدي، المرافق، المسح، الرؤوس، األرجل، الكعبٌن
 :ـ أن ٌساعد الطلبة على إٌجاد العالقة بٌن المفاهٌم اآلتٌة 2
 .ـ اإلٌمان ـ القٌام 2 .ـ اإلٌمان ـ الصالة 1
 .ـ الغسل ـ الوجه، األٌدي، واألرجل 3
 .ـ المسح ـ الرأس 4
 .ـ اإلٌمان ـ الغسل، والمسح 5
 .ـ األٌدي ـ المرافق 6
 .ـ األرجل ـ الكعبٌن 7
 



 :ـ دور الطالب 2
 

من الطالب ممارسة أدوار فاعلة ونشطة فً تنظٌم الموقف والخبرة، وٌمكن أن ٌتمثل هذا الدور ٌتوقع 

 :بممارسات وأداءات منها
 .ـ الحصول على المعرفة المرتبطة بالعالقة بٌن متغٌرات الغسل والمسح، واإلٌمان 1
 .ـ تحدٌد العالقات بما لدٌه من معرفة بٌن عناصر مشكلة الوضوء، الغسل والمسح 2
 .ـ ترتٌب عناصر المشكلة المتضمنة وفق أحداث متتابعة 3
 .ـ القٌام للصالة 4
 .ـ غسل الوجه والٌدٌن والرجلٌن 5
 .ـ مسح الرأس 6
 .ـ أذكر مبررات الترتٌب المتضمن فً عملٌة الوضوء 7
 .ـ التمٌٌز بٌن الفروض والسنن فً الوضوء 8
 



 :ـ المؤشرات النوعٌة 3
 

فً انعكاس فهم الطلبة واستٌعابهم للموضوع وتفاعلهم معه، واستحضار العالقة حٌن ٌعكسون ذلك وٌتمثل 

 :بصورة إٌجابٌة على صورة نتائج محددة وهً
 .ـ ممارسة الوضوء عند القٌام للصالة 1
 .ـ ذكر العالقة بٌن الصالة والوضوء 2
 .ـ ذكر العالقة بٌن الغسل والوجه واألٌدي واألرجل 3
 .ـ ذكر العالقة بٌن المسح والرأس 4
 .ـ تعداد مراحل الوضوء مرتبة ومتسلسلة كما جاءت فً اآلٌة 5
 .ـ ذكر المغزى الضمنً البعٌد من وضع العناصر فً المشكلة على ما جاءت به فً اآلٌة الكرٌمة 6
 



  :الثالثةالخطوة 
 

 :اإلبدال والحلول الممكنةتعداد 
والمقصود باإلبدال الحلول المؤقتة والتً توضع على صورة فرضٌات والفرضٌة عبارة عن جملة خبرٌة تصف 

 .وٌمكن توضٌح هذه المرحلة من مهارة حل المشكلة وفق دور المعلم ودور الطالب .العالقة بٌن متغٌرٌن
 

 :المعلمدور 
 :من المعلم أن ٌتحقق من مجموعة من األشٌاء هًٌتوقع 

 .ـ توفر الخبرات الالزمة 1
 .ـ توفر األسلوب الذهنً للمعالجة لدى الطلبة 2
 .ـ توفر آلٌة صٌاغة الفرض 3
 .ـ توفر المعارف الضرورٌة لتكون مصدراً لبناء فرضٌة 4
 .ـ توزٌع الطلبة وفق مجموعات 5
 .ـ التأكد من استٌعاب الطلبة لمعاٌٌر بناء فرض مناسب 6
 



 :دور الطالب
وٌتوقع من الطلبة حٌن تتوافر لدٌهم الخبرات والمعارف وأسالٌب المعالجة الذهنٌة أن ٌصلوا إلى مهارات 

بناء فروض توضح العالقة بٌن متغٌرات الموضوع : أن ٌصلوا إلى» ... الوضوء: متعلقة بموضع الدراسة

 :وهً
 .ـ هناك عالقة بٌن سلوك القٌام للصالة وغسل الوجه واألٌدي واألرجل ومسح الرأس 1
هدف النظافة، هدف االستعداد )ـ ٌرتبط سلوك غسل الوجه واألٌدي واألرجل، ومسح الرأس بعالقات مختلفة  2

 .)للصالةوالتحضٌر الذهنً 
 .ـ إن الوضوء شرط أساسً للصالة 3
 .ـ إذا ما تم الوضوء عن طرٌق الغسل والمسح فإن الفرد ٌكون مستعداً للصالة 4
 :المؤشرات النوعٌة 

وٌمكن ذكر عدد من المؤشرات النوعٌة اإلٌجابٌة التً تعبر عن توافر الكفاٌة للسٌطرة علٌها بهذه المهارة 

 :الجزئٌة من مهارات حل المشكلة وهً
 .ـ صٌاغة فروض دقٌقة توضح العالقة بٌن متغٌرات المشكلة 1
 .ـ تحقٌق حالة التوازن المعرفً عند صٌاغة الفرض الدقٌق 2
 .ـ ذكر عدد من العالقات بٌن متغٌرات المشكلة 3
 



  :الخطوة الرابعة
 :التخطٌط إلٌجاد الحلول

وتتضمن هذه العملٌة توفٌر المواد والمراجع والمصادر المعرفٌة والبشرٌة والجزائٌة للطلبة للتعامل معها، 

وتوفٌر المناخ الذي ٌساعد الطلبة على بناء خطة عمل لتنفٌذ مشروع اختبار الفروض التً تم بناؤها فً المرحلة 

 .السابقة
 

 :المعلمدور 
وٌمكن التنوٌه بدور المعلم التنظٌمً لهذه المرحلة إذ ٌتوقع من المعلم الذي ٌخطط لتدرٌب طلبته فً المرحلة 

 :األساسٌة لتحقٌق مهارة حل المشكلة ضمن درس فرائض الوضوء وٌتلخص دور المعلم بما ٌلً
 .ـ مساعدة الطلبة على تحدٌد مجال المعرفة والخبرة وهً القرآن والسنة أو األحادٌث المتوافرة لدى الطلبة 1
 .ـ مساعدة الطلبة على أن نبٌن العالقة بٌن المتغٌرات فً الفرض ضمن أداءات نفس حركٌة ٌؤدٌها الطلبة 2
 .ـ إعداد المواد الالزمة للتفاعل والتخطٌط لعملٌة التجرٌب والتحقٌق واالختبار 3
 



 :دور الطالب
 

ٌقوم الطلبة بأنفسهم فً بناء خطة إلجراء عملٌة التجرٌب والتحقق وٌتوقع من الطلبة أن ٌحددوا أموراً هامة بهدف 

 :نجاح هذه المهمة وهً
 .ـ فقرات توضح ترتٌبات الوضوء 1
 .ـ بعض األحادٌث التً تشرح إجراءات الوضوء 2
 .ـ مناقشات موثقة فً إجراء الوضوء لتوضٌح االجتهادات المتعلقة بهذا الموضوع 3
 .ـ فقرات توضح االتجاه العام فً إجراء الوضوء واستثناءاته 4
 .ـ معلومات مأخوذة من مجال العلوم لتوضٌح حدود الوجه والٌد، والمرفق، والرأس، والرجل، والكعب 5
 .ـ بناء مخطط لتجرٌب الفروض حسب ترتٌب معٌن 6
 



 :مؤشرات نوعٌة
 

ٌمكن التأكد من توافر أجزاء المهارة وتحققها لدى الطلبة إذا ما أظهر الطلبة األداءات المحددة المتعلقة بهذه 

 :المرحلة وهً
 .ـ بناء برنامج للتجرٌب 1
 .ـ بناء مخطط للفروض إن قبلت أو رفضت 2
 .ـ تهٌئة الظروف المناسبة لإلجراء واالختبار المتحقق 3
 :ـ تحدٌد مساحات المسح فً الرأس 4

 .أ ـ مسح جمٌع الرأس
 .ب ـ مسح أي جزء من الرأس

 .جـ ـ مسح مقدار ثالثة أصابع من الٌد أي بمقدار الربع
 



  :الخامسةالخطوة 
 :الحل واختباره والتحقق منهتجربة 

 .وتتمثل فً إخضاع اإلبدال المتاحة فً هذا المجال وهً اإلبدال التً تم تحدٌدها سابقاً 
 :إن المقدار المفروض مسحه من الرأس لتحقٌق صحة الوضوء ٌمكن تحدٌده وفق ثالثة فروض هً»
 .ـ مسح جمٌع الرأس 1
 .ـ مسح أي جزء من الرأس 2
 .ـ مسح مقدار ثالثة أصابع من أصابع الٌد، أي بمقدار الربع 3

 :وٌمكن تحدٌد األدلة التً تم االستناد إلٌها فً بناء الفروض بالطرٌقة اآلتٌة
 :أدلة البدٌل األول

 .ـ إن الباء لٌس من معانٌها التبعٌض كما قال أهل اللغة، وهذا ٌتضمن عدم جواز مسح بعض الرأس 1
  :ـ قد تكون الباء زائدة، وٌتضح ذلك فً إفادتها للعموم على نحو ما ٌمكن فهمه من قوله تعالى 2
 } فاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكم{

 .وزٌادة الباء فً هذا المجال تفٌد تقوٌة العموم المستفاد منه
ـ قد تكون الباء لإللصاق وٌكون الرأس حقٌقة فً الكل وإطالقه على البعض مجاز كما فً قوله تعالى فً  3

 .الوجه واجب باتفاق العلماءوتعمٌم .. ) فاْمِسُحوْا ُوُجوَهُكمْ )   :التٌمم
 
 



 :أدلة البدٌل الثانً
فتكون اآلٌة من قبٌل المطلق، وٌكون المطلوب منها إلصاق المسح . ـ إن الباء لإللصاق وهو معنى ال ٌكاد ٌفارقها 1

 .بالرأس وٌتحقق بمسح البعض كما ٌتحقق بمسح الكل
ـ إذا قلنا إن الباء زائدة تكون اآلٌة من قبٌل المجمل الذي ٌرجع فً فهمه إلى بٌان النبً صلى هللا علٌه وسلّم وقد  2

 .ثبت أنه مسح البعض كما مسح الكل فً أحادٌث صحٌحة تدل على جواز االكتفاء بمسح البعض
 :أدلة البدٌل الثالث

 ...) فاْمِسُحواْ )  :ـ استخدام حرف الباء لإللصاق، فٌكون إلصاق الٌد بالرأس ألنه قوله تعالى 1
والقاعدة أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استٌعاب اآللة وإذا . ٌستدعً مفعوالً وهو آلة المسح التً هً بالٌد

واستٌعاب الٌد ملصقة . دخلت على اآللة اقتضت استٌعاب الممسوح، واآلٌة من قبٌل الثانً فتقضً تعمٌم الٌد بالمسح

 .بالرأس ال ٌستغرق غالباً مستوى الربع
وقد بٌنت . ـ إذا سلمنا أن الباء زائدة تكون اآلٌة مجملة ألن احتمال الزٌادة واحتمال اإللصاق قائمان فٌها على السواء 2

األحادٌث الشرٌفة أن المطلوب هو اإللصاق وأن اإللصاق مخصوص بمقدار الناحٌة فأكثر حٌث أنه صلى هللا علٌه وسلّم 

 .والناحٌة ومقدم الرأس كالهما ٌساوي الربع. لم ٌلتزم بمسح الكل كما ٌمسح أقل من ناحٌة مقدم الرأس
كما ٌالحظ أن هذه المعلومات تكاد تكون متخصصة ومتعمقة، قد ال ٌستطٌع الطلبة الوصول إلٌها، وقد ال ٌستطٌعون 

 .ومن أجل ذلك ال بد من تحدٌد دور كل من المعلم والطالب لتكون أكثر عملٌة أدائٌة. معالجتها بهذه الطرٌقة
 



 :دور المعلم
 

أهمٌة المعلومات والبٌانات الضرورٌة من مصادرها، ألنها تزود الطلبة بالخبرات الالزمة الختبار ما ذهب تالحظ 

وأن غٌاب هذه المعلومات ٌمكن أن ٌعٌق االختبار والتحقق، وٌمكن أن ٌعٌق نموهم وٌطور . إلٌه تفكٌرهم

 .خبراتهم وأبنٌتهم المعرفٌة، وٌقلل من فاعلٌة المهارة التً ٌراد تحقٌقها لدٌهم
 :لذلك ٌمكن التنوٌه بدور المعلم فً هذا المجال باألداءات اآلتٌة

 
 .ـ تهٌئة المراجع والكتب المتضمنة لهذه المعرفة 1
 .ـ تزوٌد الطلبة ببعض المهارات أو اإلشارات التً توجه سٌرهم، وتصححه 2
 .ـ مناقشة الطلبة فً عملٌات التجرٌب والتحقق 3
 .ـ تعزٌز أداءات الطلبة نظراً لما تتضمنه من صعوبة 4
 .ـ التدرج فً السٌر فً المرحلة لتحقٌق أجزاء ممكنة من المهارة 5
 



 :دور الطالب
إذ أن النشاط . المالحظ فً هذه المرحلة ازدٌاد المسؤولٌة لتنظٌم تعلمهم، وتنظٌم الموقف بهدف إنجاز ما هو متوقع منهممن 

العادي الذي ٌمارسه الطلبة فً مواقف تعلمهم ال ٌساعدهم على السٌر وفق هذه المرحلة ألنها تتطلب ممارسة أداءات خاصة 
 :وهً

 .ـ إجراء عملٌات بحث وتنقٌب دقٌق 1
 .ـ تحدٌد مجال المعرفة والخبرة بدقة الوصول إلٌها بدون مضٌعة الوقت والجهد 2
 .ـ تنظٌم األدلة وفق الفروض التً قام الطلبة بصٌاغتها الختبارها 3
 .ـ تعلم خبرات جانبٌة، تظهر الخبرة أهمٌة تعلمها للتمكن من االختبار والتجرٌب 4

 :مناقشة األدلة
 فرائض الوضوء)ٌمكن مناقشة األدلة الثالثة والتً تشكل بمثابة مرحلة االختبار فً مهارة حل الموضوع فٌما ٌتعلق بموضوع 

 :تقدٌم المناقشة لألدلة كمثال على ذلكوٌمكن )
 :مناقشة البدٌل األول

ـ إن احتمال كون الباء زائدة ممنوع ألن اللفظ إذا دار بٌن التأكٌد والتأسٌس كان التأسٌس خٌراً من التأكٌد فٌترجح حمل اآلٌة  1

 .على اإللصاق
 .ـ اإللصاق ال ٌفٌد أكثر من نسبة الفعل إلى الفاعل وكون الفاعل متعلقاً بالكل أو البعض فال داللة علٌه 2
ـ قول القائل إن الرأس حقٌقة فً الكل مجاز فً البعض كما ورد فً آٌة التٌمم ال ٌنفع فً اإللصاق إفادة العموم ألن الكالم إنما  3

 .هو إلصاق المسح بالرأس وتكفً فً صدقه حقٌقة مجرد وقوع المسح علٌه
 



 :  مناقشة البدٌل الثانً

 :أي جزء من الرأسمسح 
إن األدلة تكاد تكون قوٌة إال أنها ال تفٌد جواز االكتفاء بمسح شعرة أو ثالث ألن مادة المسح تقتضً إقرار ما به المسح 

 .على الرأس وهذا ال ٌعنً وضع جزء ٌسٌر من إصبع على الرأس ألن مثل هذا ال ٌقال له مسح ال لغة وال عرفاً 
 .)الربعأي بمقدار )مقدار ثالثة أصابع من أصابع الٌد مسح  : مناقشة البدٌل الثالث

 

 

 :مناقشة هذا البدٌل كاآلتًوٌمكن 
ـ إن القاعدة التً تم ذكرها من أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استٌعاب اآللة وإذا دخلت على اآللة اقتضت  1

مسحت ٌدي بالحائط وال ٌتوقف  :ألنك تقول: استٌعاب الممسوح ال ٌعرف لها فً اللغة أصل وال شاهد فً االستعمال

ولٌس المفعول مقدراً فً اآلٌة كما ٌقولون بل ال . صدقه على استٌعاب األمر و فً مثل هذا ٌحتاج إلى األغراض والقرائن

 .ٌحتاج إلى تقدٌره فلٌس المطلوب فٌها إال إٌقاع المسح على الرأس
ـ لٌس لهم أن ٌقولوا إن األحادٌث قٌدت المطلق بفرد معٌن وهو مقدار الناصٌة فما فوق ال بد أن ٌكون هذا تقٌٌداً  2

للمطلق ومن قواعدهم أن تقٌٌد المطلق نسخ له وهو ال ٌثبت بخبر اآلحاد عندهم وبهذا ٌبقى المطلق نسخ له وهو ال ٌثبت 

أي فرد منه وفعل النبً صلى هللا علٌه وسلّم مسح الناصٌة وٌجزئ . بخبر اآلحاد عندهم وبهذا ٌبقى المطلق على إطالقه

 .فما فوقها ال ٌمنع جواز األقل
 



وكما ٌالحظ مدى . إن تهٌئة المعرفة التً تمت مناقشتها تشكل مختبراً معرفٌاً مجازٌاً الختبار اإلبدال

دقة القضٌة المطروحة وإخضاعها لالختبار والتحقق لذلك، اقتضت بذل جهد ذهنً عمٌق، ومعالجات 

 .مختلفة، وأنشطة متعددة بهدف إنجاز أهداف هذه المرحلة الجزئٌة
 

فرائض »ما تمت مناقشة ومعالجة الموضوع أمكن التوصل إلى النتائج اآلتٌة فً موضوع وبعد 
 :كاآلتً« الوضوء

 
ٌجوز مسح الكل أو أي جزء قل أم كثر ما دام فً دائرة ما ٌصدق علٌه اسم المسح، ذلك ألن اآلٌة من 

 .قبٌل المطلق الذي ال ٌدل على أكثر من إٌقاع مسح الرأس
 



  :الخطوة السادسة واالخٌرة
 

 

 :النتائجتعمٌم 
هو اآللٌة ألن النتائج التً « فرائض الوضوء»إن ما سٌتم تعمٌمه فً المثال الذي تم استعراضه وفق المراحل السابقة 

 .تم التوصل إلٌها فً المرحلة السابقة هً أكثر ما ترتبط بفرائض الوضوء بشكل خاص وال تنقل إلى أٌة حالة أخرى
 

 :الخبرة والتعلم إلى مواقف جدٌدةنقل 
 :ما ٌتم نقله فً المثال الذي تم عرضه هو مجموعة من الجوانب واآللٌات ومنهاإن 
 .ـ التحدٌد الدقٌق للمجال المعرفً والخبراتً المتعلق بموضوع الطرح 1
 .ـ اإلحاطة المعرفٌة بالموضوع الذي ٌراد التدرب علٌه كمهارة حل الموضوع 2
ـ اإلٌمان بأن نموذج حل المشكلة ٌمكن توظٌفه وإخضاعه للتدرٌب فً أي مجال معرفً ووفق أي وسٌط معرفً  3

 .ضمن منهاج، أو معلومة ٌواجهها الفرد فً حٌاته العادٌة
. ـ ترسٌخ اعتقاد أن التربٌة اإلسالمٌة هً موضوع مناسب جداً الستخدامه للتدرب على مهارة حل المشكلة ضمنه 4

 .ولٌس موضوعاً مغلقاً ال ٌستطٌع الطلبة معالجته وتكٌٌفه واستخدامه لتدرٌبهم على التفكٌر والمناقشة
 



 :فهًأما اآللٌة التً ٌمكن نقلها مما تم التوصل إلٌه فً موضوع فرائض الوضوء إلى مواضٌع حٌاتٌة واقعٌة 
 

 .ـ التفكٌر وتقلٌب القضٌة 1
 .ـ طرق استخالص األدلة 2
ـ مناقشة اإلبدال وفق ما ٌتوفر من معرفة وخبرات موجودة فً األدب أو فً كتب التراث أو السٌر أو الفقه  3

 .وغٌر ذلك
ـ زٌادة مرونة تفكٌر المتعلم، وزٌادة مساحة المعالجات الذهنٌة التً بذلها المتعلم فً مواضٌع معرفٌة  4

 .مختلفة
 .ـ إمكانٌة السٌر بخطوات حل المشكلة حتى فً قضاٌا التربٌة اإلسالمٌة 5
 


