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١


سم األرزاق والقدرات، وقَلق األرض والسمواتاحلمد هللا خوأصلي وأسلم على من أخرج جيالً نح املواهب والطاقات، وم ،

  :، وعلى آله وأصحابه الطيبني والطيبات ، وبعد لصفات، متعدد السماتباهر ا

ديها القدرة على اإلجناز ، والشخصية املثمرة املنتجة، اليت لبالعناية بصناعة اإلنسان الصاحل خطواا حنو النجاح عادةالدول تبدأ 
به  وأكرم..خرياً فعلت و.. هو اإلنسان  و. ، ألا حني تصنع ذلك فإا تستثمر أغلى كرت لديها ، وأمثن معدن بني يديهاوالتميز

  .من صنيع 

ه السبيل األقـوى، لكنأشق األدوار ، واألفذاذ والنجباء من أصعب املهام، وإعداد صناعة الرجال، وصياغة العقوللذا كانت 
  .اإلبداع واإلجناز ، وتوريث ثقافة لصناعة احلضارات، وبناء الغد الواعد

ملواهـبللـتفكري وا رأي مشكور ، وعمل مربور ، انطلق من رعاية اإلسـالم  باإلنسان وبناء تفكريه وتطوير ذاته إن العناية 
واللغوي الضـالع ، الشرعي ملين صقلهم اإلسالم ورعى مواهبهم، فكان فيهم العاالصاحل الذ فناوالقدرات، وكم قرأنا سري سل

،عقول قدرات رائعـة  ،مواهب متعددة .وي، والرياضي القالكاتب املاهر ، واملهين احملترف، ووالشاعر املرهف، واملخترع الكبري
  ..  ناضجة 

كتسب بالدربة اليت ت املهاراتوال سيما إذا علمنا أن التفكري من  األمهية، لذا كانت العناية بالتفكري وتعلم مهاراته أمر يف غاية
  ...واالرتقاء فالتفكري قابل للتطوير والتنمية  واملران واملمارسة،

)تنمية مهارات التفكري ودجمه يف احملتـوى الدراسـي   ( تبين مشروع التعليم يف بالدنا احلبيبة على ة ووزارة التربيلذا حرصت 
التركيز يف بناء املناهج على اكتساب مهارات " اهلدف االستراتيجي الثالث من سياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةفجعلت 

  "التفكري والتحليل ومهارات االتصال 

  : مها ني تدريبيتنيوحدت تشتمل علىوهذه احلقيبة التدريبية اليت بني يديك 

. يف التدريس راتهاهم دمجوالتفكري : الوحدة  األوىل  

. تطبيقات الدمج: الوحدة الثانية 

. هذا واهللا نسأل أن تكلل اجلهود اليت بالنجاح ، والتوفيق ، والتطبيق يف واقعنا التربوي التعليمي

فريق اإلعداد   







٣

  دليل البرنامج التدريبي

  اسم احلقيبة

. دمج مهارات التفكري يف التدريس 

  اهلدف العام

.   تدريس املقررات الدراسيةتنمية قدرات املعلمني يف تنفيذ دمج مهارات التفكري يف 

  :األهداف اخلاصة

  :على اًيتوقع من املتدرب يف اية الربنامج التدرييب أن يكون قادر .١
حتديد مفهوم التفكري ومهاراته .٢
.مييز االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري .٣
.دمج التفكري يف التدريس مزايايبني  .٤
.يطبق مهارات التفكري باستخدام املنظمات البيانية .٥
. يف التدريس مهارات التفكري دمجخطوات  يتقن .٦

  :الفئات املستهدفة بالربنامج التدرييب
.   املشرفون التربويون واملعلمون يف خمتلف التخصصات 

  ساعة تدريبية) ٨( :مدة الربنامج 

: التجهيزات واملستلزمات

.    سبورة ورقية مع أوراق وأقالم الكتابة .٧
  .أوراق عمل لتنفيذ النشاطات .٨
  .جهاز حاسب آيل .٩
).Data show Projector(جهاز عرض البيانات  .١٠
  .صحف حائطية .١١
  .مواد تثبيت الصحف احلائطية .١٢



٤

منهجال

زمن تنفيذ الوحدة عنوان الوحدة  رقم الوحدة اليوم

  األول
أربع ساعات  يف التدريس راتهاهم دمجوالتفكري   األوىل

ساعاتأربع   مج تطبيقات الد  الثانية  الثاين

  ساعة ٨ اموع







٥

  إرشادات للمدربين

  :أخي املدرب

مهمة كبرية تتطلب منك بذل جهود ضخمة لتحقيق أهداف احلقيبة التدريبية والتحقق من انتقـال املهمة اليت تقوم ا
أثر التدريب إىل املتدربني بأكمل صورة، لذا نأمل منك مراعاة اإلرشادات اآلتية اليت ستساعدك بإذن اهللا عز وجل على 

  :حتقيق أهداف الربنامج التدرييب

حمتوياا يزيد من كفاءتك التدريبية وإدارتك جللسات التدريب وجينبـك قراءة احلقيبة بشكل جيد وتفحص كل .١
.الكثري من احلرج يف قاعة التدريب

مىت ما كنت يف قاعة التدريب ألنك حتتاج دائمـاً إىل حمتوياـا الـيت أعـدت اًاصطحب احلقيبة التدريبية دائم .٢
.ملساعدتك

ر الوقت كامالً وفق اخلطة املوضوعة لكل جلسة عامل مساعد مراعاة الزمن يف الربنامج بدقة واحلرص على استثما .٣
  .يف حتقيق أهداف الربنامج

  .كامالً حيقق أهدافهامن الزمن إعطاء النشاطات التدريبية حقها  .٤
تفعيل دور املتدرب يف الربنامج حبيث يكون املدرب منسقاً ومديراً للحوار والنقاش داخل القاعة؛ جيعل الربنـامج .٥

. أثراً وتشويقاً أعمقالتدرييب 
تشكيل اموعات بشكل عشوائي بعد كل جلسة تدريبية يسهم يف احلفاظ على حيوية املتدربني واالستفادة مـن .٦

. خربات متنوعة؛ إال إذا اقتضى النشاط تشكيل جمموعات متجانسة حبسب التخصص مثالً
.بلوغ أهداف اجللسة التدريبيةاحلرص على التقومي التكويين أثناء عملية التدريب يساعد املتدرب يف  .٧
تلخيص عمل اموعات بعد العرض والنقاش ووضعه على شكل نقاط على السبورة أو الشـفافية أو السـبورة .٨

.الورقية 
. احلرص على الوصول يف اية كل جلسة تدريبية إىل حتديد خالصة للتعلم املتحقق يسهم يف تأكيد التعلم .٩
ىن مـن الـتمكن لـدى مجيـعأو مرحلة يف احلقيبة ما مل يتأكد من احلد األدعلى املدرب أن ال يتجاوز خطوة  .١٠

.املتدربني
باإلمكان اختزال وقت التنفيذ خلطوة ما أو مرحلة ما عند شعور املدرب بأجبديتـها لـدى املتـدربني احترامـاً .١١

.إلمكانام وخربام
.   ا مراعاة التقيد باألهداف اخلاصة واإلجرائية  واألنشطة احملققة هل .١٢
تدوين املالحظات على احلقيبة من خالل أدوات التقومي املصاحبة لالستفادة منها يف تطوير الربنـامج وحقيبتـه .١٣

.   التدريبية



٦

  أخي المتدرب

  :يف امليدان التربوي نرشدك أثناء التدريب لآليت بالعملية التعليمية بصفتك أحد املعنيني  

. يف مجيع األنشطة التدريبية اًكن مشارك •
  .تقبل أفكار املدرب والزمالء  •
  .      انقد أفكار املدرب والزمالء إجيابياً •
  .احرص على استثمار الوقت  •
  .تقبل الدور الذي يسند إليك يف اموعة التدريبية •
.املشاركة يف النشاطات التدريبية علىحفز أفراد جمموعتك  •
.مع املدرب والزمالء أثناء الربنامج التدرييب احرص على بناء عالقات طيبة  •
.يف امليدان التربويطبق ما تلقيته من مهارات ومعلومات  •
.انقل ما تعلمته وتدربت عليه لزمالئك يف امليدان التربوي  •







٧

  خطة البرنامج التدريبي

 الزمن بالدقائق  املوضوع اجللسة  الوحدة  اليوم

  ٢٠  اختبار قبلي -الربنامج  أغراض  افتتاح الربنامج

 اليوم األول
 تفكري ودمجال

ه يف مهارات
  التدريس

  د ١٠٠  يف التدريسه التفكري ودجم األوىل

  د ٢٠ راحة
  د ١٠٠  دمج مهارات التفكريخطوات الثانية

 ختام اليوم األول

 تطبيقات الدمج اليوم الثاين
  د ١٠٠ البيانيةاملنظمات دمج مهارات التفكري من خالل  األوىل

  د ٢٠ راحة
  د ١٠٠ مهارات التفكريدمجتطبيقات الثانية

  ٢٠ ختام وتقومي الربنامج

  ساعات ٨  اموع



٨

قبلي / اختبار  

  :اخلاطئة فيما يلي  أمام العبارة) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  (ضع  عالمة  

  الفقرات م

  .سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عندما يتعرض إىل مثري مامهارات التفكري  ١

 ).املباشر(ساسيالتفسري السبيب من مهارات التفكري األ ٢

دمج مهارات التفكري يف التدريس يعين اشتمال الدرس على مهارات التفكري املستهدفة لفهم  ٣
  .احملتوى العلمي ملادة املوضوع يف الدرس

  .دمج مهارات التفكري يناسب يف املواد العلمية أكثر من املواد النظرية ٤

  .دمج مهارات التفكري يتطلب من املعلم توظيف مهارات أكثر مما ورد يف املقررات الدراسية ٥

  .من مراحل دمج مهارات التفكري دجمها ضمن احملتوى الدراسي ٦

 .التفكرياملنظمات البيانية أحد أدوات دمج مهارات ٧

  .من خطوات الدمج التعريف مبهارة التفكري املستخدمة يف الدرس ٨

 .دليل املعلم يقدم إرشادات جيدة لتوظيف مهارات التفكري املدجمة يف املقررات ٩







١٠

يف التدريس مهاراته التفكري ودمج الوحدة األولى دقيقة٢٤٠  

  :الهدف العام للوحدة

  .وطريقة تدريسهمن مفهوم التفكري  املشاركنيمتكني  

  :الجدول الزمني للجلسات 

الزمن اهلدف السلوكي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

  

  د ٢٠  د املشارك خرباته السابقة يف دمج مهارات التفكرييدحت افتتاح الربنامج

دجمه يفوالتفكري 
التدريس

يف مهارات التفكري دمج  مبفهوم خربتهينمي املشاركأن
التدريس

  د ١٠٠

د ٢٠ فترة راحة

نية
الثا

 

مهاراتدمج   خطوات
  التفكري

وفق دمج مهارات  درسإعداد خطواتاملشاركأن يتقن
  التفكري

 د ١٠٠

 د ٢٤٠ اموع

  :األهداف التفصيلية 

:  أن املشاركيف اية اليوم التدرييب يتوقع من 

. ومهاراته التفكري حيدد مفهوم .١
.مييز االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري .٢
.يعدد ميزات دمج مهارات التفكري يف التدريس .٣
 .يطبق مهارات التفكري باستخدام املنظمات البيانية .٤
.يف التدريس دمج مهارات التفكريوفق  تنفيذ درس طواتخ يتقن .٥

: موضوعات الوحدة 

. التفكري ومهاراته مفهوم .١
.االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري .٢
.ميزات الدمج يف تعليم مهارات التفكري واجتاهاته .٣
  .املنظمات البيانية .٤
 .دمج مهارات التفكري خطوات .٥



١١

  خطة الوحدة التدريبية

الزمن  املوضوع أسلوب التنفيذ  األنشطة والوسائل اجللسة

وىل
األ

  

د ٢٠  تقومي ذايت  فرديافتتاح الربنامج التدرييب

د ٢٠  فهوم امل )عرض ومناقشة( مجعي -فردي املفهوم  )١/١/١(نشاط 

د ٢٠ هارات امل  )تصنيف( مجعي –فردي املهارات   )١/١/٢(نشاط 

د ٢٠  االجتاهات   )عرض ومناقشة( مجعي  )١/١/٣(نشاط 

  د ٢٠ مزايا الدمج  )تأمل تساؤل(فردي مجعي   )١/١/٤(نشاط 

  د ٢٠  راحة

د ٥٠  املنظمات  )تطبيق مناذج (مجعي  ) ٢-٢-١(نشاط

د ٥٠  اخلطوات  )تطبيق مناذج(مجعي  ) ٣-٢-١(نشاط

  د ٢٤٠  اموع



١٢

  قيقةد ١٢٠: الزمن   ودجمه يف التدريسالتفكري   األوىلاجللسة 

  :األهداف 

:  أن املشاركيف اية اجللسة التدريبية يتوقع من 

. ومهارات التفكري حيدد مفهومي التفكري .١
.مهارات التفكري  يصنف .٢
.مييز االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري .٣
.يعدد ميزات الدمج يف تعليم مهارات التفكري .٤

: موضوعات الجلسة

. ومهارتهالتفكري  يمفهوم .١
.مهارات التفكري .٢
. االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري .٣
  .ميزات الدمج يف تعليم مهارات التفكري .٤



١٣

 )١/١/١(  رقم النشاط

 التفكري ومهارات التفكرييمفهوم  العنوان
أن حيدد مفهومي التفكري ومهارات التفكري    اهلدف
 د٢٠  الزمن

)عرض ومناقشة(مجعي-فردي التدرييبسلوب األ

  : إجراءات التنفيذ 

حول مفهومي التفكري ومهاراته ، اقرأ النشرة بتمعن مث حـدد مـع أفـراد )١/١/١(بني يديك نشرة علمية لنشاط 
  .جمموعتك املكونات املشتركة بني تعريفات مفهوم التفكري ومفهوم مهارات التفكري

  املكونات املشتركة التفكري

ت
يفا
عر
الت

  

سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عندما يتعـرض إىل
  . مثري ما
  .العقلية للمدخالت احلسية دف تشكيل األفكار ةاملعاجل

  املكونات املشتركة مهارات التفكري
عمليات حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف  حتسـني معاجلـة

مهارات حل املشكالت ، وفرض الفروض و مهارات : املعلومات مثل 
.توليد احللول  وتقييمها 

.تنظيم النشاط العقلي إلظهار نتائجه يف الواقع



١٤

١/١/١ نشرة علمية لنشاط
 مفهومي التفكري ومهارات التفكري موضوع النشرة العلمية

  :مفهوم التفكير 

هوسلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحد "  
فتحي جروان" أو أكثر من احلواس اخلمس

". العقلية للمدخالت احلسية دف تشكيل األفكار ةباملعاجل) "  Costa( وعرفه  
ويأخذ هذا اجلهد صـورا خمتلفـة، جهد أو نشاط عقلي يبذله الفرد دون توقف عند النظر إىل األمور 

  .كاملقارنة واالستنباط والتحليل والتركيب والتقومي

  :التفكير  تمفهوم مهارا

. دخالت احلسية واملعلومات املسترجعة لتكوين األفكار أو احلكم عليهامبا أن التفكري عملية كلية تقوم مبعاجلة عقلية للم
مهـارة: املعلومـات مثـل    فإن مهارات التفكري تعد عمليات حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف  حتسني معاجلة

  ...عصف الذهين ومهارة االستنباط، ومهارة املقارنة ومهارة الاملالحظة

  :ات التفكيرالعالقة بين التفكير ومهار

مبا أن التفكري هو سلسلة من النشاطات العقلية فإن مهارات التفكري تعد طرقاً  لتنظيم تلك النشاطات العقلية ومتثيـل
  ١. نتائجها العقلية يف الواقع  

 .De Bono ,Teach your child how to think , p 69انظر    ١

و نايفة قطامي ، تعليم التفكري . وما بعدها ١٧و عدنان العتوم وآخرون  ، تنمية مهارات التفكري ، ص .  ٣٣وانظر أيضا   فتحي جروان ، تعليم التفكري ، ص 
  . وما بعدها  ٢٥و صالح معمار ، علم التفكري ، . وما بعدها ١٣للمرحلة األساسية ، 



١٥

 )١/١/٢(  رقم النشاط

 مهارات التفكري  العنوان

مهارات التفكرييصنفاملشاركأن  اهلدف

 د ٢٠ الزمن

 تصنيف -مجعي-فردي التنفيذأسلوب 

 إجراءات التنفيذ

بني يديك جمموعة من ، حول مهارات التفكري بعد االطالع عليها) ٢/  ١/ ١(بني يديك النشرة العلمية لنشاط 
مهارات التفكري صنفها مبفردك إىل مهارات تفكري أساسي أو مركب حسب املنضم البياين التايل مث اتفق مع زمالئك يف 

.اموعة على تصنيف موحد

أبرز مهارات التفكري

التفسري السبيب التوضيح ل املشكالتح إصدار األحكام

 التفسري التميز بني احلقيقة والرأي  االستقراء الترتيب

اختاذ القرارات االستنتاج التعميم  املقارنة

املالحظة التذكر  التنبؤ  املرونة

 مهاراته
مستوى التفكري

)مباشر(أساسي 

 مركب 
) رغري مباش(



١٦

١/١/٢  نشرة تعريفية لنشاط 
التفكريمستويات مهارات موضوع النشرة العلمية

ة املطلوبة أو الحظ الباحثون أن مستوى التعقيد يف التفكري يعتمد بصورة أساسية على مستوى الصعوبة يف املهم
عن امسه أو رقم هاتفه فإنه جييب بصورة آلية ودون أن يشعر باحلاجة إىل أي جهد عقلي ولكن فعندما يسأل الفرد .املثري

ا للعامل بدون كهرباء فإنه بال شك سيجد نفسه أمام مهمة أكثر صعوبة وتستدعي القيام إذا طلب منه أن يعطي تصور
ابنشاط عقلي أكثر تعقيد.  

  .تفكري أساسي ومركب لتفكري مهالواستنادا إىل ذلك حدد الباحثون واملهتمون بالتفكري مستويني 

  ) مباشر( :تفكري أساسي 

هو عبارة عن األنشطة العقلية أو الذهنية غري املعقدة واليت تتطلب ممارسة أو تنفيذ املستويات الثالث الدنيا من تصنيف 
احلفظ والفهم والتطبيق،مع بعض املهارات القليلة األخرىمثل املالحظة واملقارنة بلوم للمجال املعريف واملتمثلة يف 

وهي مهارات . وهي مهارات ال بد من إتقاا قبل االنتقال إىل التفكري املركبوالتوضيح والتفسري ،)الترتيب(والتصنيف
  .الةمستويات التفكري املركب بصورة فع يتفق الباحثون على أن إجادا أمر ضروري قبل أن يصبح االنتقال ممكنا ملواجهة

  )غري مباشر: (التفكري املركب

كاالستقراءوالتفسري وميثل جمموعة من العمليات العقلية املعقدة اليت تضم مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي 
والتفكري  اتالقرار صف الذهين واختاذالسبيب والتنبؤ و املرونة والتمييز بني احلقيقة والرأي وإصدار األحكام والتعميم والع

واليت بدورها تعيننا على تفسري وحتليل املعلومات ومعاجلتها لإلجابة على سؤال  .وغريهاوحل املشكالت فوق املعرفي
  .أوحل مشكلة ال ميكن حلها باستخدام مهارات التفكري األساسية



١٧

 )١/١/٣(  رقم النشاط

 اجتاهات تعليم التفكري العنوان

 اجتاهات تعليم التفكريأن مييز  اهلدف

 د٢٠ الزمن

)عرض ومناقشة(مجعي التدرييبسلوب األ

: إجراءات التنفيذ 

  :أخي املشارك 

املعنونة باالجتاهات العلمية يف تعليم التفكري، واليت تتحدث عن االهتمام )١/٢/١(بني يديك النشرة العلمية لنشاط
اجتاهات تعليم التفكري والواقع أنه ميكن بلورة هذا االهتمام إىل اجتاهني رئيسيني يف تعليم التفكري، حدد ما هذين مبوضوع 

  .االجتاهني وخصائصهما مستخدما منظما بيانيا لعرضها

  اخلصائص واملالحظات امسه االجتاه

 األول

  الثاين

  رأي اموعة
  يف االجتاهني



١٨

١/١/٣ نشرة علمية لنشاط
 االجتاهات العلمية يف تعليم التفكري موضوع النشرة العلمية

): مستقل(االتجاه األول المدخل اإلضافي 

من الباحثني من يرى أن تعليم التفكري جبب أن يدرس بشكل مستقل ويسمى هذا املدخل مبدخل اإلضافة أي أن برامج 
تضاف إىل املناهج النظامية من مقررات دراسية ووسائل وأنشـطة تعليميـة وغريهـاتعليم التفكري تعترب برامج إضافية 

، كما يسمى أيضا التعليم املباشر للتفكري وهو التعلـيم الـذي)١٤٢٨زمزمي،(واملقدمة يف املدارس، وهو أسلوب قدمي 
  .ت املدرسيةيستخدم برامج خاصة لتعليم التفكري ومهاراته بصورة واضحة وحمددة ومستقلة عن املقررا

ويدعو أصحاب هذا املدخل إىل أنه من األفضل تعليم التفكري بشكل مستقل عن املنهج، وضمن هذا املدخل مت تطوير 
ومن أمهها برنامج الكورتلديبونو وبرنـامج مهـارات) ١٤٢٩فتح اهللا،(عدد من الربامج املتخصصة كما يشري إىل ذلك 

  .التفكري العليا

 DeBonoإىل أن من أنصار مدخل التدريس املباشر دي بونو) ٢٠٠٧العتوم وآخرون،(ويشري  HG   الذي يرى أنه
لكي تكون مهارات التفكري ذات نواتج فاعلة فالبد من تعليمها على أساس أا موضوع مستقل عن غريه من املواضـيع

  . من خالل برامج خاصة مستقلة عن الربامج الدراسية

املباشر ملهارات التفكري بسبب احلاجة إىل تركيز االنتباه والتقييم الـالزم وتطـويرويعلل دي بونو اجتاهه إىل التعليم 
  .املهارات القابلة للتحويل واالنتقال كل ذلك لن حيدث إذا مت التفكري ضمن املنهج الدراسي

):هـ ١٤٢٨زمزمي (حبسب ): مدخل اإلضافة(أما أهم االنتقادات اليت وجهت هلذا املدخل 

طرقًا معرفية خمتلفة تساعد علـى هناككري ال حتدث بشكل مستقل ومنفصل عما حييط ا وأن أن عملية التف  -١
.تعلم حمتوى املقرر الدراسي واالستفادة منه وأن أسئلة الطالب املطروحة هي منط حمدد من التفكري

  .أن برامج تعليم التفكري ذه الصورة تأخذ وقتا خصص باألساس لتدريس مقررات دراسية  -٢



١٩

) دمج التفكير(االتجاه الثاني التضمين 

دمج مهارات التفكري يف ) ٢٠١٠إبراهيم،) (املدخل الضمين(يرى بعض الباحثني أن أسلوب تضمني مهارات التفكري  
املنهج املدرسي حبيث يشتمل الدرس على مهارات التفكري املستهدفة، ويتسم هذا املدخل بامتداد تعليم التفكري على مدى 

  .املناهج الدراسية والسنوات الدراسية

ويؤكد هذا املدخل على ضرورة أن يتلقى الطالب ما يثري ويدعم مهارات التفكري من خـالل املقـررات الدراسـية
  .واألنشطة املدرسية وتعد بيئات التعلم أساسية لتدعيم التعلم الفعال ملهارات التفكري

املقررات الدراسية ليست فكرة جديدة بل اجلديد يف املوضوع هو زيادة  كما أن فكرة تنمية التفكري عرب أو من خالل
  .التركيز عليها وتناوهلا بطرق حديثة ومنظور جديد

يف حني يؤكد أصحاب هذا املدخل على أن مهارات تعليم التفكري جيب أن تدخل يف املنهج املدرسي منـذ ريـاض
ل املنهج املدرسي نفسه مثل أن يدخل تعليم الـتفكري يف منـاهجاألطفال ويرون أنه من املمكن تعليم التفكري من خال

القراءة والرياضيات وباقي املقررات الدراسية ويربرون وجهة نظرهم أن العمليات العقلية يتم تعلمها وتعزيزها بالطريقـة
  .من أكرب املؤيدين هلذا املدخل) Beyer 1987(ذاا مهما كان املنهج الدراسي ويعد باير 

  ):م ٢٠٠٥السرور،(مؤيدو هذا املدخل إىل عدد من املربرات هي  ويشري

  .أن لكل مادة دراسية أساليب فهم خاصة ا فاملتخصص فيها هو األقدر واألفضل على نقلها للطالب -١
.أن هناك ردود فعل إجيابية من املعلمني أنفسهم مشجعة على االستمرار يف دمج تعليم التفكري ضمن املناهج -٢
م مناهج غري مألوفة بوصفها مادة مستقلة سيجعل الطالب يتخبطون وذلك خلروجهم من اجلو الذي كما أن تعلي -٣

.ألفوه واعتادوا عليه 
.أن العمليات العقلية يتم تعزيزها بشكل مشترك وأن اخلروج إىل مناهج غري مألوفة يغري من الوضع الطبيعي -٤
التفكري وتعليم املقرر أو املادة الدراسية خطـوتني يف خطـوةأنه من الناحية العملية تصبح عملية تعليم مهارات  -٥

  )م ٢٠٠٥زمزمي،. (واحدة حيث يستطيع املعلمون تعليم مهارات التفكري يف سياق تطبيقاا
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 )١/١/٤(  رقم النشاط
  مزايا الدمج يف تعليم مهارات التفكري  العنوان
.مهارات التفكري أن يعدد املشارك ميزات الدمج يف تعليم   اهلدف
 دقيقة٢٠ الزمن

 )تأمل وتساؤل(مجعي،فردي درييبسلوب التاأل

  إجراءات التنفيذ

  :أتأمل املقولة التالية 

ىل حتقيق تعليم التفكري من خالل الدمج والتكامل يف تعليم التفكري اليت دف إ اجتاهتعليم التفكري  اجتاهاتمن 
دروس من املناهج تحسن هذه الدروس من طريقة تفكري املتعلمني وتعزز من عملية  ضمنمهارات تفكري معينه تدريس 

  :ويرتكز التدريس على عدة مبادئ منها ، تعلم احملتوى

 .كان تأثريه أكرب على املتعلمني  اًكلما كان تدريس التفكري أكثر وضوح .١

ىل إاملتعلمني التوصل  عمال العقل بات مبقدورإكلما خيم على مناخ التدريس داخل الصف جو من  .٢
 .طريقة التفكري األفضل

 .كلما مت الدمج مابني عملية تعليم التفكري وبني حمتوى الدرس زاد تفكري املتعلمني باملادة املدروسة .٣

  :مث أقوم بالتايل

  .التفكري مهاراتا أعرفه عن الدمج يف تعليم مبأخرب جمموعيت  .١

  .وأعدد مميزات هذه الطريقة بالنسبة للمعلم واملتعلمأشارك جمموعيت يف مناقشة احملتوى السابق،  .٢

  ....................................      ...................................بالنسبة للمعلم 

  ....................................      .................................بالنسبة للمتعلم
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١/١/٤ لنشاطنشرة علمية 
موضوع النشرة العلمية  التفكريمهارات الدمج يف تعليم ميزات استخدام

  : للمعلم بالنسبة

  .التدريس لعملية جيدا خيطط املعلم جتعل .١

  .)حتقيقها زمن أو واالستيعاب الفهم درجة( حيث من سواء عالية بكفاءة الدرس أهداف حيقق املعلم جتعل .٢

  .مسبقًا له خمطط تام بوعي املنهج يف درس كل لتقدمي املناسبة املهارات يوظف املعلم جتعل .٣

  .جدا كبرية فاعلية و بكفاءة وغريها والذايت التعاوين كالتعلم احلديثة التعلم إستراتيجيات املعلم يطبق .٤

  : للمتعلم بالنسبة

 .بشكل أعمق وأمشل احملتوىتعلم  .١

 .التعليمية للعملية وحمورا فعاالً املتعلم يصبح .٢

 .زيادة دافعية املتعلم .٣

 .تعلم تطبيقي خلطوات مهارات التفكري .٤

 .التعليم عملية يف فعاالًشريكاً  ويكون بنفسه يتعلمها اليت املعارف املتعلم يبين .٥

 .تنمية تقدير الذات عند املتعلم نتيجة للسيطرة الواعية على التفكري وقدرا على توظيفه يف جماالت خمتلفة .٦

مهارات التفكري يف جماالت تعليمية خمتلفة يساعد املتعلم على تطبيق املهارات يف بيئات شكال تطبيق أتنوع  .٧

.حياتية خمتلفة
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  قيقةد ١٢٠: الزمن   التفكريمهارات دمج   خطوات  الثانية اجللسة 

  :أهداف الجلسة

  :يف اية اجللسة أن  املشاركيتوقع من 

.ةبيانيات منظمالتفكري وفق  اتيطبق مهار .١
.من خالل النماذج املعدة دمج مهارات التفكري طواتيتوصل خل .٢

  :موضوعات الجلسة 

  .املنظمات البيانية .١
 .دمجال خطوات .٢
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 )١/٢/١(  رقم النشاط

 .املنظمات البيانية  العنوان

  .املنظم البياينالتفكري وفقاتيطبق مهار اهلدف

 د٥٠  الزمن

 تطبيقمجعي  درييبسلوب التاأل

  :التنفيذ إجراءات 

. تكوين جمموعات متجانسة حسب التخصص .١

ملعرفة كيفية  حسب ختصصها)  ٢( ملحق رقم يف املنظمات البيانية الواردة مناذج  تناقش كل جمموعة  .٢
.تطبيق مهارات التفكري وفق املنظم البياين

يف النشرة  الواردةبيانية النظمات اتاملمهارالتخصص تتوافق مع  مقرراتأهدف من ختتار كل جمموعة  .٣
مث تطبق األهداف اليت حددا على هذه املنظمات مستعينة بالنماذج الواردة يف ملحق رقم  العلمية

)٢(. 

.لتقوميها وتقدمي التغذية الراجعة املنظمات البيانية أمام اموعاتمهارة تعرض كل جمموعة أحد  .٤



٢٤

١/٢/١  نشرة علمية لنشاط
العلميةموضوع النشرة   املنظمات البيانية

  ) : Graphic Organizer(  المنظمات البيانية

 ،بيانية لعملية التفكري تعود املتعلم أثناء عملية التفكري استخدام األشكال والرموزأو رسوم عبارة عن خرائط  هي
تذكر كميات  يف ماأن حيمل املعلومات الستخدامها بشكل فاعل دون االعتماد على قدر ا للطالباتيح استخدامتو

ت املختلفة ويسهل التعامل معها العالقة بني املعلوما تتضحتصور املعلومات املعقدة وتنظمها حىت  إىلباإلضافة  ،هائلة منها
احلالتني يكون أو ضمن جمموعات عمل ، ويف  اًخمتلفتني يف درس الدمج، إما منفرد املتعلم بطريقتني هاستخدميوميكن أن 

  . الغرض من استخدامها توجيه التفكري

  :أهمية المنظمات البيانية 

.يتعلم املتعلمون بشكل أفضل عندما تقدم هلم املعلومات واملفاهيم بشكل ختطيط بصري .١

.تزيد فعالية ختزين املعلومات يف الدماغ عندما يتم إرساهلا واستقباهلا بصورة منظمة .٢

.ق بنية معرفية تتصف بالثبات والوضوح والتنظيممساعدة املتعلم على حتقي .٣



٢٥

  يف ماذا يتفقان ؟

 يف ماذا خيتلفان ؟



٢٦

 

  

املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء بالكل

 كل الشيء

 أجزاء الشيء

  مكون من  مكون من  مكون من  مكون من  مكون من

اجلزء (     ) 

املأخوذ باالعتبار

 زء فقد منه ؟هذا اجلماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان

  جلزء؟ما هي وظيفة هذا ا
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 ................:املشكلة         

  :   ..... .......كيف ميكنين  

 احللول املمكنة

 :احلل املفترض

  النتيجة                           مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟                 

مع        

ضد

  مع  

  احلل اجلديد

املنظم البياين  ملهارة حل املشكالت



٢٨

املنظم البياين ملهارة األسباب والنتائج 

النتيجة

  السبب  السبب  السبب

  األثر وقيمة النتيجة



٢٩

 

 املراجع 

 املالحظة

  االستنتاجات املمكنة

  االستنتاجات املؤكدة

إىل االستنتاجاتاملنظم البياين ملهارة التوصل



٣٠

 )١/٢/٢(  رقم النشاط

 .خطوات الدمج  العنوان

  .من خالل النماذج املعدة خلطوات دمج مهارات التفكرياملتدربيتوصل اهلدف

 د٥٠  الزمن

 )منوذج(مجعي تطبيق  درييبسلوب التاأل

  :إجراءات التنفيذ 

. تكوين جمموعات متجانسة حسب التخصص .١

.على حسب ختصصها(  ) ملحقرقم تناقش كل جمموعة  منوذج خطوات الدمج الواردة يف  .٢

.الوارد يف النشرة العلميةختتار كل جمموعة درساً يف ختصصها وتعده وفق منوذج خطوات الدمج  .٣

.قوميه وتقدمي التغذية الراجعةلت األخرى أمام اموعاتالدرس الذي مت إعداده تعرض كل جمموعة  .٤



٣١

١/٢/٢  نشرة علمية لنشاط
موضوع النشرة العلمية  خطوات الدمجذجومن

  :دمج مهارات التفكير 
أثناء تدريس وحدات املنهاج ودروسه جلميع املواد، حبيث  دمج التدريس املباشر يف مهارات تفكري معينههو 

املوقع الرمسي للمركز القومي (ة ، وتعزز عملية تعلم حمتوى املاد مستقبالًتفكري الطالب  حتسن هذه الدروس من طريقة
 )http://nctt.net : أمريكا–لتدريس التفكري

  : مرحلتنيويتم الدمج من خالل 
  :دمج مهارات التفكري يف املقررات الدراسية : وىلاأل

يف دمج مهارات التفكري  مبا يتوافق مع باململكة العربية السعوديةوزارة التربية مقررات مناهج  صممت
، ختيل ، قيم ، قارن ، رتب ، الحظ ، ولذلك كثرياً ما يرد التصريح ذه املهارات كصنف احملتوى الدراسي 

  .كمهارات أساسية أو مركبة....عرب أربط ، استنتج 
  : أثناء التدريس مهارات التفكري دمج : ةثانيال

يف املقررات الدراسية  أثناء عملية التدريس  اليت مت دجمهاوهو متكن املعلم من تفعيل مهارات التفكري 
يدعو املعلم ألن مييز املهارات ما يقدم احملتوى مع إثارة تفكري الطالب حسب املهارة الواردة يف احملتوى وهو حبيث 

  .ها بشكل فاعلالواردة يف احملتوى مث عليه ان يشجع طالبه على استخدام

يف  واإلبداعيدمج مهارات التفكري الناقد  سوارتزروبرت (كم ذكرها  خطوات دمج مهارات التفكري يف التدريس
  . )دليل تصميم الدروس(التدريس 

  : دمج  مهارات التفكير 
 . التقدمي للدرس .١
 . عرض املهارة .٢
 . التفكري النشط .٣
 . التفكري يف التفكري .٤
 . تطبيق التفكري .٥
 . تقومي التفكري  .٦

  :وتتضمن كل خطوة إجراءات تنفيذية يعدها املعلم وفق املنهج املقرر على النحو التايل     



٣٢

  :التقدمي للدرس 
وغالباً "وضوع التعلم املناسبة ملدف هذه اخلطوة إىل يئة املتعلمني لتعلم كل من حمتوى الدرس ومهارة التفكري 

....) و التصنيف أو التقييم أو االستنتاج أمناهجنا حتدد مهارات التفكري املناسبة ملوضوع التعلم كاملالحظة 
  :ومن أبرز إجراءات هذه اخلطوة

  .وضوع التعلماحملددة ملتعريف املتعلمني بعنوان الدرس مع إشارة إمجالية حملتواه وملهارة التفكري  .١
  .التفكري مهارةمن أهداف احملتوى وتعليم  الًالدرس وتشمل كإبالغ املتعلمني بأهداف  .٢
تنشيط املعرفة القبلية لدى املتعلمني ذات العالقة مبحتوى الدرس، وكذلك تنشيط خربام السابقة ذات  .٣

العالقة باملهارة، وذلك من خالل طرح أسئلة على املتعلمني تستهدف حتفيز ما لديهم من معرفة وخربات 
  .توى واملهارةسابقة عن احمل

  .تبيان أمهية املهارة يف حياة املتعلمني واملواقف والسياقات اليت تستخدم فيها .٤
  :عرض املهارة 

  .يقوم املعلم ببيان عملي أمام املتعلمني يوضح من خالله كيفية أداء املهارة باالستعانة باملنظم البياين واألسئلة املرشدة
  :التفكري النشط 

سواء بصورة (بتعليم املتعلمني احملتوى والتأكد من فهمهم له مث يقومون مبمارسة نشاط تفكريي تبدأ هذه اخلطوة 
  .يتم فيها دمج تعليم املهارة بشكل مباشر مع حمتوى الدرس يف املنظم البياين) فرديه أو تعاونية

  :التفكري يف التفكري 
ن فيه بتأمل تفكريهم يف خطوة التفكري النشط يقومو) وراء املعريف ( وفيها ينخرط املتعلمون يف نشاط تأملي 

وكذا من خالل األسئلة ) املنظم البياين ( وذلك من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة الواردة يف خريطة التفكري 
  .األخرى اليت ميكن أن يطرحها املعلم عليهم اليت تدعوهم لتأمل تفكريهم

  :تطبيق التفكري 
يدة تستهدف نقل آثار تعلمهم ملهارة التفكري حمل التعليم وتوسيع تطبيقاا ميارس املتعلمون أنشطة تفكري جد

  :إىل مواقف جديدة مل يسبق هلم معرفتها من قبل ويوجد نوعان هلذه األنشطة مها 
ما يف حمتواها الدراسي مع النشاط الذي مارسه  اًوهي األنشطة اليت تتشابه نوع: أنشطة االنتقال القريبة املباشرة  .١

 .املتعلمون يف خطوة التفكري النشط
عن األنشطة اليت مارسها املتعلمون يف مرحلة  اًوهي أنشطة ختتلف يف حمتواها كثري: أنشطة االنتقال البعيدة  .٢

 .التفكري النشط
  :تقومي التفكري 

أدائهم ملهارة التفكري حمل التعليم، على أن يستعينوا يف  يوجه املتعلمون للقيام بأنشطة فردية تستهدف تقومي
  .ذلك باألسئلة املرشدة واملنظم البياين



٣٣

  نموذج خطوات دمج مهارات التفكير

  احلصة  الصف  التاريخ  املهارة  املوضوع  املادة أوالً

  ثانياً

الطرق واملواد املستخدمة  أهداف  املهارة  أهداف الدرس

  الوقت  اإلجراءات واألنشطة املراحل  األهداف

  التقدمي للدرس

  التقدمي للمهارة

 تعريف املهارة

 أمهية املهارة



٣٤

  الوقت  اإلجراءات واألنشطة املراحل  األهداف

 التفكري النشط

 التفكري بالتفكري

 تطبيق التفكري

 مباشر

 غري مباشر

  تقومي التفكري

 الواجب املرتيل





٣٦

  دقيقة ٢٤٠  تطبيقات الدمج  الثانيةالوحدة 

  :الهدف العام للوحدة

. دمج مهارات التفكري يف التدريس تطبيق متكني املشاركني من    

  :الجدول الزمني للجلسات 

  الزمن  اهلدف السلوكي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

  

حيدد الصعوبات اليت تواجه املعلم أثناء تطبيق طريقة  صعوبات الدمج
  .دمج مهارات التفكري

٢٠  

  د ٨٠ .يطبق مهارات التفكري باستخدام املنظمات البيانية املنظمات البيانية
د ٢٠ راحةفترة

نية
الثا

  

مهارات دمج
  التفكري

دمج مهاراتتنفيذ درس وفق طواتخيتقن
  .التفكري

  د ١٠٠

د ٢٠ ختام وتقومي الربنامج

د ٢٤٠ اموع

:      الثانية  خطة الوحدة التدريبية

الزمن  املوضوع أسلوب التنفيذ األنشطة والوسائل اجللسة

وىل
األ

  

د ٢٠  الصعوبات  ناقش-شارك–فكر )٢/١/١(نشاط 
د ٨٠ نظماتمل تطبيقا )تطبيق(فردي )٢/١/٢(نشاط 

  د ٢٠ راحة

نية
  د ١٠٠  تطبيق الدمج )تطبيق(فردي   )٢/٢/١(نشاط الثا

  د ٢٠  ختام وتقومي الربنامج

  د ٢٤٠  اموع



٣٧

  د ١٢٠  املنظمات البيانية  اجللسة األوىل

  :أهداف الجلسة

  :يتوقع من املتدرب يف اية اجللسة أن
.تطبيق طريقة دمج مهارات التفكري حيدد الصعوبات اليت تواجه املعلم أثناء .١
 .يطبق مهارات التفكري باستخدام املنظمات البيانية .٢

  :موضوعات الجلسة 

.املعلم أثناء تطبيق طريقة دمج مهارات التفكريالصعوبات اليت تواجه  .١
  .املنظمات البيانية .٢



٣٨

 )٢/١/١(  رقم النشاط

  دمج مهارات التفكري الصعوبات اليت تواجه املعلم عند تطبيق طريقة  العنوان

  الصعوبات اليت تواجه املعلم عند تطبيق طريقة دمج مهارات التفكرياملتدربأن حيدد  اهلدف

 د٢٠ الزمن

 )بنية تعاونية(ناقش –شارك–فكر درييبسلوب التاأل

  :إجراءات التنفيذ 

  .دمج مهارات التفكري أنشطةأفكر مبفردي يف أبرز الصعوبات اليت ميكن أن تواجه املعلمني عند تنفيذ  

الذي دوا يف صيغة أسئلة على سياق السؤال األول يف اجلدول مث نيف حتديد هذه الصعوبات،مث أناقشمجموعيت  
  : دون اإلجابة عليهامن مث نوبني يدينا

  اإلجابة السؤال

 هل ميكن تطبيق الدمج يف مجيع الدروس؟



٣٩

نشرة علمية لنشاط  ٢/١/١ 
موضوع النشرة العلمية  الدمج دروسإرشادات لتنفيذ 

  : دعم تعلم الطالب ملهارات التفكري املضمنة يف املنهج املدرسي

  :عوامل تساعد املعلم على حتقيق دمج مهارات التفكري يف التدريس:  أوالً

املقررات بنيت وفقاً لدمج مهارات التفكري جبميع مستوياته األساسي واملركب  .١

  .املعلم يقدم إرشادات جيدة لتوظيف مهارات التفكري املدجمة يف املقرراتدليل  .٢

  .إملام املعلم مبهارات التفكري وكيفية تطبيقها .٣

  :إجراءات حتقيق مهارات التفكري الواردة يف املقررات الدراسية: ثانياً 

  .حتديد املعلم مهارات التفكري الواردة يف موضوع الدرس .١

  .دليل املعلم يمة مع االستفادة منرة التفكري الواردة يف النشاط  لتنفيذه بطريقة سلتوضيح املعلم لطالبه مها .٢

. إعطاء الطالب فرصة من الوقت الكايف ملمارسة املهارة الواردة يف النشاط .٣

.اختيار طريقة التدريس املعززة لتنمية مهارات التفكري .٤

  :التفكريكيف يشجع املعلم الطالب على تعلم مهارات :  ثالثاً

  .االستماع للطالب .١

  احترام التنوع واالنفتاح .٢

  تشجيع املناقشة والتعبري .٣

  تشجيع التعلم النشط .٤

  تقبل أفكار الطالب .٥

  إعطاء وقت كاف للتفكري  .٦

  تنمية ثقة الطالب بأنفسهم .٧

. إعطاء تغذية راجعة إجيابية .٨

.تثمني أفكار الطالب .٩

١٠. 



٤٠

"لبيب يسأل وفكّار جييب"

  فكًار لبيب

نعم ميكن تطبيق الدمج يف مجيع الدروس باختيار املهارة املناسبة هل ميكن تطبيق الدمج يف مجيع الدروس ؟

 نعم ميكن هل من املمكن استخدام املهارة يف جزء من الدرس؟

ال فإن عملية الدمج جيب أن تكون مستمرة من أول  هل لعملية الدمج وقت حمدد؟
  .العام إىل آخر العام

يتميز باتباع سلوكيات وختطيط وخطوات معينة ال توجد يف يتميز تنفيذ درس الدمج؟مب
  .دروس أخرى

هل حيتاج التعريف باملهارة عند استخدامها أكثر من
  مرة؟

  فإن  التعريف باملهارة يتم مرة واحدة عند استخدام .ال

وكذلك آلية استخدامه) املهارة املراد دجمها يف الدرس ( املهارة 

ميكن استخدام أكثر من مهارة وذلك حبسب طبيعة حمتوى كم مهارة ميكن استخدامها يف درس  الدمج؟
املهارات اأم،ولكن الذي يصرح ا مهارة واحدة . الدرس 

  .األخرى تكون ضمنية  وتفعل من خالل األسئلة الصفية

تساعد يف إجياد مهارة التفكريهناك عدة خطوات مبسطة  كيف أجد مهارة التفكري املناسبة للدرس؟
  :املناسبة للدرس وهي

.حتليل احملتوى إىل أهداف سلوكية  -

أن، أن يصنف( صياغة األهداف إىل مهارات تفكري مثل  -
يتم حتدي املهارة ذات اهلدف)...أن يوجد العالقة  ، يتنبأ

  .املناسب للدرس



٤١

 )٢/١/٢(  رقم النشاط

 .نظماتالبيانيةامل العنوان

  .مهارات التفكري باستخدام املنظمات البيانيةاملتدربيطبقأن  اهلدف

 د٨٠ الزمن

 )تطبيق(مجعي–فردي درييبسلوب التاأل

  :إجراءات التنفيذ

).١/٢/١(يوزع أعضاء اموعة املنظمات البيانية الواردة يف النشرة العلمية لنشاط  •

. البياين الذي بني يدياملنظم املهارة الواردة يف مع  يتفقمن مقررات ختصصي  هدفمبفردي أطبق   •

من قبل ا مت إعدادها لتقوميهيتال مجيع املهارات الواردة يف املنظمات البيانيةأناقش مع زمالئي يف اموعة  •
.يف أعدادهاوفق النموذج املستخدم اموعات األخرى 

املنظمات البيانية لتقوميها وتقدمي التغذية يدير املدرب عرض املهارات اليت أعدا اموعات وفق  •
  .الراجعة

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
.........................................................................................................  



٤٢

  د ١٢٠  مهارات التفكريدمج  اجللسة الثانية

  :أهداف الجلسة

  :يتوقع من املتدرب يف اية اجللسة أن

.يف التدريس دمج مهارات التفكريخطواتتنفيذ درس وفق يتقن 

  :موضوعات الجلسة       

 .دمج مهارات التفكري



٤٣

 )٢/١/٢(  رقم النشاط

 .دمج مهارات التفكري العنوان

  دمج مهارات التفكريتنفيذ درس وفقاملتدربيتقنأن  اهلدف

 د ١٠٠ الزمن

 )تطبيق(مجعي–فردي درييبسلوب التاأل

  :إجراءات التنفيذ

مستخدماً النموذج الوارد يف النشرة دمج مهارات التفكريوفق أعد مبفردي درساً من أحد مقررات ختصصي  •
. )٣(ملحق رقم الوارد يف  ذج خطوات دمج مهارات التفكريامستعيناً بنم)١/٢/٢(العلمية لنشاط 

.املرفق طوات الدمجأناقش مع زمالئي يف اموعة مجيع الدروس اليت مت إعدادها لتقوميها وفق منوذج خ •

يدير املدرب عرض الدروس اليت أعدا اموعات لتقوميها من قبل اموعات األخرى وتقدمي التغذية  •
  .الراجعة

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

 .......................................................................................................



٤٤

 نموذج تقييم تنفيذ درس وفق خطوات دمج مهارات التفكير

 مهارة التفكري املوضوعاملادة

  املرحلة  التخصص   اسم املعلم

  اإلجراء
  التقييم

  التغذية الراجعة ال يوافق حداً ماإىل يوافق

  التخطيط

  التقدمي للدرس

  التقدمي للمهارة 

  التفكري النشط

 التفكري يف التفكري

  تطبيق التفكري

  تقومي التفكري

: التخصص     : اسم اموعة 



٤٥

بعدي / اختبار
  :اخلاطئة فيما يلي  أمام العبارة) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  (ضع  عالمة  

  الفقرات  م
  .سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم ا الدماغ عندما يتعرض إىل مثري مامهارات التفكري  ١
 ).املباشر(ساسيالتفسري السبيب من مهارات التفكري األ ٢
مهارات التفكري يف التدريس يعين اشتمال الدرس على مهارات التفكري املستهدفة لفهم دمج  ٣

  .احملتوى العلمي ملادة املوضوع يف الدرس
  .دمج مهارات التفكري يناسب يف املواد العلمية أكثر من املواد النظرية ٤
  .املقررات الدراسيةدمج مهارات التفكري يتطلب من املعلم توظيف مهارات أكثر مما ورد يف  ٥
  .من مراحل دمج مهارات التفكري دجمها ضمن احملتوى الدراسي ٦
 .املنظمات البيانية أحد أدوات دمج مهارات التفكري ٧
  .من خطوات الدمج التعريف مبهارة التفكري املستخدمة يف الدرس ٨
  .يف املقرراتدليل املعلم يقدم إرشادات جيدة لتوظيف مهارات التفكري املدجمة  ٩
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  )  ١(  ملحق رقم 

  :أمهية تعلم مهارات التفكري 

 اً، وقد أثبتت التجارب واألحباث اليت استهدفت أشخاصاًوموروث اًربون التفكري ذكاء فطريإن العديد من األشخاص يعت
  . أذكياء أم غري أكفاء يف التفكري 

األوىل للقيام بعمل لتحسني تلك املهارة وتطويرها ،و لقد إن اعتبار التفكري مهارة وليس موهبة فطرية هو اخلطوة 
، وأصبح النجاح يف مواجهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نتيجة التحديات اليت تفرضها اًأصبح العامل أكثر تعقيد

  . هذه التحديات ال يعتمد على الكم املعريف بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام املعرفة وتطبيقها

  :ألسباب كثرية منها  أمهية التفكري وتكمن

. التعليم املباشر لعمليات التفكري يساعد على رفع مستوى الكفاءة التفكريية للطالب . ١

، ميكن أن حيسن مستوى حتصيل الطالب يف لتفكري الالزمة لفهم موضوع دراسيالتعليم املباشر لعمليات ومهارات ا. ٢
  . هذا املوضوع 

بالسيطرة الواعية على تفكريه مما ينعكس على حتسن مستوى  اًالتفكري يعطي الطالب إحساستعليم مهارات . ٣
  . التحصيل لديه وشعوره بالثقة يف النفس يف مواجهة املهمات املدرسية واحلياتية 

أي نوع من  تعليم مهارات التفكري هو مبثابة تزويد الفرد باألدوات اليت حيتاجها حىت يتمكن من التعامل بفاعلية مع. ٤
  . املعلومات أو املتغريات اليت يأيت ا املستقبل 

خربات الصفية، وجيعالن إن تعليم مهارات التفكري والتعليم من أجل التفكري يرفعان من درجة اإلثارة واجلذب لل. ٥
  .  وفاعالً اًإجيابي البدور الط

ملاذا نتعلم مهارات التفكري ؟ 

: ألسباب منها  التفكرينتعلم 

  . . . اإلسالم يدعوا للتفكري ) ١
  .آية  ٤٩   العقل اشتقاقات آيات وردت فيها -
  .آية ٢٩    آيات تدعوا إىل النظر -
. آية ١٤٨            آيات تدعوا إىل التبصر    -
  .آيات  ٤    آيات تدعوا إىل التدبر  -
  . آية ١٦ إىل التفكر                آيات تدعو  -
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  .آيات ٧   تبار  إىل االعآيات تدعو  -
  . آية ٢٠   إىل التفقه يات تدعوآ -
  . آية ٢٦٩  إىل التذكر آيات تدعو -
من يرد اهللا به خري اً  يفقه يف ) ( فقه منهأ رب حامل فقه إىل من هو(مفهوم الوعي األحاديث اليت تعتين بالفقه و -

  ) .ع رب مبلغ أوعى من سام) ( اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين ( الدين  

  .التفكري مكانه العقل والعقول أكرب ثروة لألمم واحلضارات  )  ٢

معظم دول العامل تعيش على ثروات تقع حتت أقدامها وتنضب مبرور الزمن ، أما حنن فنعيش " قال مفكر ياباين 
  " .على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منها 

يد إذا أعطيت رجالً مسكة فسوف يأكل يوماً وإذا علمته ص" صيين الثل امل ليقوالتفكري طريقة حياة كما )   ٣    
  .لذا فإن تعلم أساليب التفكري لن يكون لوحة مجيلة بل سيكون طريقة حياة جديدة "السمك فسوف يأكل طيلة حياته 

.التفكري عملية طبيعية كالتنفس ) ٤

  .تتطلب فهماً أعمق وتفكرياً أدق تعقيدات احلياة والتفجر املعريف وثورة املعلومات  )٥
.احلضارات الناجحة تم بصناعة اإلنسان واإلنسان ال يصنع حىت يصنع  أهم ما فيه وهو العقل )٦
. الغزو الثقايف واإلعالمي وهذا يتطلب حتصيناً قوياً  )٧
ومهارات التغري السريع على املستوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي مما حيتاج إىل مهارات التفكري  )٨

.االتصال
.تعليم التفكري له دور يف بناء األفراد وجناحهم وبالتايل جناح اتمع فاألمة  )٩
.تعليم التفكري يساعد على رفع مستوى الكفاءة واألداء   )١٠

  :خصائص التفكري 

  .سلوك هادف حيدث لتحقيق هدف ما غالباً  -١
.سلوك قابل للتطور باملران والتدريب  -٢
.ومتييزاً مع منو الفرد وتراكم خرباته يزداد تعقيداً  -٣
.إذا كان سليماً فإنه يعتمد على معلومات مؤكدة وأساليب صحيحة  -٤
.درجات يستطيع الفرد أن يرتقيها ال أحد يستطيع الوصول للتفكري الكامل لكنه -٥
  ) .مشاعر ، أصوات ، صور ( يتكون من عدة عناصر متداخلة  -٦



٤٨

المنظمات نماذج معدة لمهارات التفكير وفق )  ٢(ملحق رقم 
  البيانية

سالمية اإلتربية ملقررات ال: أوالً       

  

 كالمها وسائل الطهارة
 كالمها يرفع احلدث

  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

  التيممالوضوء 

 :يف ما يتعلق بـ

 النتيجة والتفسري

  الوضوء والتيمم وسيلتان من وسائل الطهارة 

  استخدام التراب  الوسيلة  استخدام املاء
  مسح الوجه واليدين الصفة غسل ومسح األعضاء
  مرة واحدة عدد مرات املسح الواجب مرة والسنة ثالث
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املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء بالكل

 كل الشيء

  الوضوء

  أجزاء الشيء

  مكون من

النية 

  مكون من

غسل  

اليدين مع 

الرسغني

  مكون من

املضمضة 

واالستنشاق

  مكون من

 غسل الوجه 

غسل اليدين 
واملرفقني

  مكون من

مسح الرأس مع 

األذنني وغسل 

الرجلني مع 

الكعبني 

) الوجه   (  

اجلزء املأخوذ 

باالعتبار

  ماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان جزء فقد منه ؟

 بطل الوضوء

  ما هي وظيفة اجلزء؟

  فرض من فروض الوضوء ال يصح الوضوء بدونه
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التخلف عن صالة اجلماعة :املشكلة         

احلفاظ على صالة اجلماعة: كيف ميكنين  

 احللول املمكنة

اخلروج اليها مبكراً        صدق النية والعزمية - ١

  الرفقة الصاحلة واستخدام وسائل التنبيه          معرفة األجر - ٢

 للمحافظة على صالة اجلماعةاحلل املفترض

  النتيجة                           مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟                 

  .مهمة احلصول على األجر والثواب مع        .حضور الصالة مبكراً

  .مع        مهمة جداُ  زيادة االهتمام بصالة اجلماعة.                 معرفة حكم صالة اجلماعة

  مهمة جداً املداومة على صالة اجلماعة         مع                           التواصي والتناصح           

  احلل اجلديد

مواظبة على صالة اجلماعة وتعاون على الرب والتقوى مع الزمالء 

املنظم البياين  ملهارة حل املشكالت
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البياين ملهارة األسباب والنتائجاملنظم

النتيجة

  ظهور علم التجويد 

  السبب

كثرة الفتوحات 

االسالمية ودخول األعاجم 

  يف االسالم  

  السبب

انتشار اللحن يف القرآن 

  الكرمي 

  السبب

ن آاحلرص على قراءة القر 

  غضاً كما أنزل

  األثر وقيمة النتيجة

ظهور وانتشار مؤلفات لعلم التجويد واحلفاظ على القراءة الصحيحة  
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  ملقررات اللغة العربية: ثانياً       

 كالمها مشتقان
 كالمها له وزن
 يشتقان من فعل
 ثالثي وغري ثالثي

  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

  اسم املفعولاسم الفاعل

  يتفقان ؟يف ماذا

 يف ماذا خيتلفان ؟

 :يف ما يتعلق بـ

 النتيجة والتفسري

  .إن اسم الفاعل يدل على وصف من قام بالفعل -

واسم املفعول وصف ملن وقع عليه فعل الفاعل    -

  للداللة على من وقع عليه الفعل  الداللة  للداللة على من قام بالفعل
 فاعلمن الثالثي على وزن

 الوزن
  من الثالثي على وزن مفعول

على وزن مضارعة مع إبدال حرف
 املضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر

على وزن مضارعة مع إبدال حرف املضارعة 
  ميم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
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بالكل املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء

 كل الشيء

املشتقات

 أجزاء الشيء

  مكون من

اسم الفاعل 

  مكون من

اسم 

املفعول

  مكون من

صيغ املبالغة 

  مكون من

اسم التفضيل 

  مكون من

اجلزء ) اسم الفاعل(

املأخوذ باالعتبار

 منه ؟ زء فقدهذا اجلماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان

.سينقص مسمى من مسميات املشتقات -

.ستنقص ألفاظ حنتاج هلا يف اللغة العربية -

  .لن نستطيع التعبري عن وصف من قام بأي فغل من األفعال -

  ما هي وظيفة اجلزء؟

  وصف ملن قام بالفعل
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  عدم التفريق يف الوزن بني الفعل الثالثي وغري الثالثي:املشكلة         

  .إتقان صياغة املشتقات من الثالثي وغري الثالثي: كيف ميكنين 

 احللول املمكنة

.تدريب الطالب على كيفية االشتقاق من الفعل الثالثي أوالً -

.تدريب الطالب على مقابلة كل حرف يف الفعل األصلي باحلرف يف الوزن -

  .الطالب باستخراج كلمات على وزن فاعل ووزن مفعول من القرآن الكرمي تكليف -

تكليف الطالب باستخراج كلمات على : احلل املفترض 

  .وزن فاعل ووزن مفعول من القرآن الكرمي

  النتيجة                                 مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟                 

.   ألنه يعزز من ثقته يف إتقانه للغة العربية،مع      مهمة جداً.              حتسني صياغة املشتق بطريقة صحيحة   -

  صحيحةألنه حيافظ على الوزن بطريقة ، الثالثي           مع         مهمة  املقارنة بني صياغته من الثالثي وغري -

  .لتعزيز االتقانمنح املكافآت ملن جييد املقارنة بني أنواع املشتقات     مع         مهمة جداً ،  -

 احلل اجلديد

  دعم الطالب باملكافآت ملن جييد املقارنة بني أنواع املشتقات

املنظم البياين  ملهارة حل املشكالت
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املنظم البياين ملهارة األسباب والنتائج

 النتيجة

  تعلم خالد أمهية احلفاظ على الطهارة

  السبب

خدش بالرئة اليسرى  

  السبب

  اصابته باحلمى والسعال

  السبب

  نصيحة الطبيب خلالد 

  األثر وقيمة النتيجة

اتباع اخلطوات احلفاظ على الصحة وزيادة الوعي الصحي
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  :والوطنيةالدراسات االجتماعية  اتاملنظمات البيانية ملقرر: ثالثاً 

  كالمها يدوران عكس عقارب الساعة-
 مستمرة ودائمة-

  كالمها يترتب عليه نتائج-

املنظم  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

حركة األرض السنوية حركة األرض اليومية

  يف ماذا يتفقان ؟

 يف ماذا خيتلفان ؟

 :يف ما يتعلق بــ

 النتيجة والتفسري

  أثناء حركة األرض حول نفسها اليومية تقوم بالدوران حول الشمس

  سنوية   الزمن  يومية
 الفصول األربعة نوعية النتائج حتدث الليل والنهار
  حول الشمس مسار الدوران حول نفسها
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املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء بالكل

 الشيءكل

  التضاريس

 أجزاء الشيء

  مكون من

  اهلضاب

  مكون من

السهول

  مكون من

اجلبال

  مكون من

األودية

  مكون من

الكثبان الرملية

اجلزء ) اجلبال(

املأخوذ باالعتبار

 زء فقد منه ؟هذا اجلماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان

  كبري يف درجات احلرارةال حيدث اختالف  -

  ال يوجد تنوع يف النباتات -

  تقل األمطار يف بعض املناطق ألا حتدث مصدات أمام األمطار  -

لوال وجود اجلبال ملا ارتفعت الكتل اهلوائية وتكثف البخار وسقطت األمطار  -

  ما هي وظيفة اجلزء؟

 رواسي األرض-
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  ........إقبال املشترين على الصناعات األجنبية........املشكلة         

  .......زيادة إقبال املشترين على الصناعات احمللية :   .....كيف ميكنين  

 احللول املمكنة

إقامة املعارض للصناعات الوطنية  -       وضع رسوم على الصناعات األجنبية       -

  رفع كفاءة وجودة التصنيع احمللي -دعم الصناعات الوطنية لتخفيف التكلفة         -

استغالل اخلامات احمللية-   حماولة تقليد الصناعات األجنبية            -

 فاءة وجودة التصنيع احملليرفع كاحلل املفترض

  النتيجة                           مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟                 

  .مهمة جدا،ألنه سينافس جودة الصناعة األجنبية حتسني نوعية الصناعة                     مع        -           

    .مهمة، الرتفاع التكلفة يف الصناعة احمللية  فاع أسعارها                            ضد      ارت -         

.مهمة جدا، تشجع األنشطة االقتصادية األخرى   إقبال املشترين للصناعات الوطنية         مع        -        

  احلل اجلديد

من خالل تقدمي حوافز أو جوائز للصناعات ذات ميكن دعم الصناعات الوطنية وتشجيعها 

اجلودة والكفاءة العالية ، التقليل من استرياد الصناعات األجنبية ، االستفادة من الكوادر 

  .البشرية ذات اخلربة يف تطوير الصناعات الوطنية 

املنظم البياين  ملهارة حل املشكالت
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ملهارة األسباب والنتائجاملنظم البياين

 النتيجة

  مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

  السبب

كثرة من قتل        

من حفاظ القرآن الكرمي 

  السبب

خوفًا عليه من الضياع 

  السبب

احلرص على حفظ القرآن 

  الكرمي

  وقيمة النتيجةاألثر

العمل على حفظ القرآن الكرمي حيث كتب يف مصحف واحد يف عهد عثمان بن عفان رضي 

اهللا عنه ومن مث مجع األحاديث النبوية
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 املراجع 

 املالحظة

  جناح دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  االستنتاجات املمكنة

  الرحالت اليت قام ا لطلب العلم -

  .نشأته يف بيت دين وعلم  -

  .اإلخالص وصدق النية  -

  متتعه بالفهم واحلفظ مما أدى إىل إقبال التالميذ عليه -

  مناصرة آل سعود له  -

  .تبني له أن الناس يف بدع وضالل -

  االستنتاجات املؤكدة

  .ة اإلخالص وصدق الني -

  . مناصرة آل سعود له -

.ظهورها يف جند بعيدة عن مركز الدولة العثمانية  -

املنظم البياين ملهارة التوصل إىل االستنتاجات
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  علومملقرر مادة ال: رابعاً املنظمات البيانية     

  من مكونات اجلهاز الدموي
 ينقالن الدم

  لفروع أصغريتفرعان

  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

  األوردة الشرايني

  يف ماذا يتفقان ؟

 يف ماذا خيتلفان ؟

 :يف ما يتعلق بـ

 النتيجة والتفسري

متثل الشرايني واألوردة أحد مكونات اجلهاز الدوري وتقومان بنقل الدم 

  إىل القلب    نقل الدم  من القلب
  جدار رقيق التركيب جدار مسيك

  به صمامات الصمامات ليس به صمامات



٦٢

  

  

املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء بالكل

 كل الشيء

اجلهاز العصيب 

 أجزاء الشيء

  مكون من

  املخ 

  مكون من

املخيخ 

  مكون من

النخاع  

املستطيل

  مكون من

احلبل 

الشوكي 

  مكون من

األعصاب

اجلزء ) النخاع املستطيل(

املأخوذ باالعتبار

  ماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان جزء فقد منه ؟

.فقدان الذاكرة -

.فقدان التوازن -

  عدم اإلحساس باملؤثرات -

  ما هي وظيفة اجلزء؟

  التحكم والسيطرة يف اجلسم 



٦٣

  

  

  

 

 

 

 

  تلوث البيئةاملشكلة

  التقليل من تلوث البيئة:   كيف ميكنين 

 احللول املمكنة

  .ـ معاجلة النفايات         .ـ الفحص الدوري للسيارات

  .ـ زراعة األشجار       .ـ وضع مرشحات على املصانع 

 رفع كفاءة وجودة التصنيع احمللياحلل املفترض

  النتيجة                           مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟                 

  .ـ مهمة جداً لتقليل أمراض التنفس    مع                                 .          ـ قلة تلوث اهلواء

  .ـ مهمة لتوفري تكاليف مواد اخلام    مع             .   ـ االستفادة من مواد النفايات يف التصنيع

  ـ مهمة تكاليف زراعتها                                    ـ زيادة املساحة اخلضراء ضد  

  .ـ مهمة جداً الستيعاب العاطلني عن العمل        مع          .ـ  توفر فرص عمل  

  احلل اجلديد

  تقليل تلوث البيئة وزيادة املساحات اخلضراء

املنظم البياين  ملهارة حل املشكالت



٦٤

املنظم البياين ملهارة األسباب والنتائج 

 النتيجة

  انتشار األمراض الوراثية

  السبب

الزواج من األقارب  

  السبب

  التوعيةعدم 

  السبب

  العادات والتقاليد 

  األثر وقيمة النتيجة

قلة األمراض الوراثية بعمل الفحص الطيب قبل الزواج وزيادة وعي الناس 



٦٥

 

  

 املراجع 

  انقراض بعض احليوانات

  االستنتاجات املمكنة

.عدم وجود الغذاء الكايف -

.كثرة الصيد -

.البيئةعدم التكيف مع  -

.قلة التكاثر -

  .وجود ملوثات يف البيئة -

  االستنتاجات املؤكدة

.كثرة الصيد -

  .وجود ملوثات يف البيئة -

االستنتاجاتاملنظم البياين ملهارة التوصل إىل



 
 ٦٦ 

  رياضياتملقرر مادة ال: خامساً املنظمات البيانية 

    

  

 أشكال رباعية
  مجيع زوايا الشكل قائمة

  كل ضلعني متقابلني متوازيني
  كل ضلعني متقابلني متطابقني

  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

  املستطيل املربع

 يف ماذا يتفقان ؟

 خيتلفان ؟يف ماذا

 :يف ما يتعلق بـ

 النتيجة والتفسري

  املربع هو املستطيل مجيع أضالعه متطابقة املربع هو مستطيل قطراه متعامدان

  

  املستطيل شكل غري منتظم  شكل  املربع شكل منتظم
  كل ضلعني متقابلني متطابقني األضالع مجيع أضالعه متطابقة

زوايااألقطار تنصف
  الرؤوس

عالقة األقطار بزوايا
  الرؤوس

 األقطار ال تنصف زوايا الرؤوس



 
 ٦٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

املنظم البياين ملهارة العالقات اجلزء بالكل

 كل الشيء

  األجسام ثالثية األبعاد 

 أجزاء الشيء

 
  مكون من

    األبعاد 

  منمكون 

 األحرف

  مكون من

 األوجه

  مكون من

 الرؤوس 

  مكون من

 األقطار 

)    الرؤوس(  

اجلزء املأخوذ 

 باالعتبار

 زء فقد منه ؟هذا اجلماذا سيحدث هلذا الشيء لو كان

  املكعب يتحول اىل مربع  

  اهلرم يتحول اىل مثلث

  الكرة تتحول اىل دائرة

  اجلزء؟ما هي وظيفة

  البعد الثالث جيعل للجسم حجم



 
 ٦٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  القسمة املطولة يف التمارين احلياتيةاملشكلة

  لقسمة املطولة يف التمارين احلياتية حال

 احللول املمكنة

  حتديد العدد املقسوم عليه          حتديد معطيات املسألة

  كتابة مترين القسمة املطولة            حتديد املطلوب

  استغالل حفظ جدول الضرب إلجياد ناتج القسمة          حتديد العدد املقسوم

 تبسيط القسمة املطولة يف التمارين احلياتية:احلل املفترض

  مع أو ضد          القيمة ؟ مدى أمهية النتائج وملاذا؟النتيجة                                          

  مهارات قبلية –   مهمة جداً مع            التدريب اجليد على عملييت اجلمع والطرح

لصعوبة ضبط اجلدول                              –      مهمة  ضد                احلفظ اجليد جلدول الضرب            

  ترفع مستوى الطالب يف القسمة –    مهمة جداً  مع             تصنيف عملية القسمة اىل أربع عمليات

 احلل اجلديد

التدريب على التخمني والقسمة الذهنية والضرب الذهين وتقسيم العدد املقسوم اىل مكونات تسمح 

  .بالقسمة الذهنية ومتناغمة مع املقسوم عليه

املنظم البياين  ملهارة حل



 
 ٦٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  مثلثني متطابقني املثلث متطابق الضلعان ارتفاعه يقسمه اىل

 االستنتاجات املمكنة

 .أنه يف املثلث متطابق الضلعني زوايا القاعدة متطابقة -

 .ارتفاع املثلث متطابق الضلعني ينصف زاوية الرأس -

 .ارتفاع املثلث يكون عمودياً على القاعدة -

 .ارتفاع املثلث ينصف القاعدة -

  .االرتفاع ضلع مشترك بني املثلثني -

  

 

 االستنتاجات املؤكدة

  

  املثلث متطابق األضالع هو حالة خاصة من املثلث متطابق الضلعني

 املنظم البياين ملهارة التوصل إىل االستنتاجات



 
 ٧٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  كل ضلعني متقابلني متوازيان
  درجة٣٦٠جمموع زوايامها

 شكل رباعي
 

  املنظم البياين ملهارة املقارنة واملقابلة املفتوحة

  املعني املستطيل 

 يف ماذا يتفقان ؟

 يف ماذا خيتلفان ؟

 :يف ما يتعلق بـ

 النتيجة والتفسري

  .فيه أربع زوايا قائمة ،متوازي األضالع : املستطيل 

 متوازي األضالع أضالعه متطابقة: املعني 

  

  غري متطابقة  الزوايا  متطابقة  
  مجيع أضالعه متطابقة األضالع ضلعني متقابلني متطابقانكل 

  
  

   الشكل



 
 ٧١ 

  خطوات الدمجنماذج معدة ل) ٤(ملحق 

  )١(رقم  )مهارة التفسري السبيب(إعداد درس وفق خطوات الدمج 

  احلصة  الصف  التاريخ  املهارة  املوضوع  املادة أوالً

    السبيبمهارة التفسري  اهلمزة املتوسطة على واو  لغيت اخلالدة   
األول املتوسط الفصل 

  الدراسي الثاين
  

  املستخدمةالطرق واملواد   أهداف  املهارة  أهداف الدرس ثانيا

 اًإمالئي اًرسم اهلمزة املتوسطة على واو رمس  
  اًصحيحا يف مواضعها مجيع

تدريب الطالب األخذ باالعتبار بعني 
األدلة الضرورية والالزمة لتبيان 

  .األسباب احلقيقية املستندة 
تدريب الطالب على إصدار أحكام 

  .إىل األدلة اليت مت جتميعها  اًاستناد

/ أوراق نشاط / كتاب النشاط 
عرض بوربوينت / تعلم تعاوين 

  عرض مرئي /

 الوقت    اإلجراءات واألنشطة    املراحل  األهداف  ثالثًا
    

 التقدمي للدرس
  حل الواجب ـ أسئلة عن الدرس السابق ـ دفتر متابعة 

  من خالل العرض املرئي استنتج موضوع درس اليوم/ متهيد 
  
  دقائق ٥

  
  

 التقدمي للمهارة

 :تعريف املهارة
  يقصد ا معرفة مسببات األحداث أو الظروف من توقعها 

  
  
 :أمهية املهارة  دقائق ٥

  .جتنب األحكام باالستناد اىل عدد قليل من األدلة -
  .حل كثري من األمور اليت حتدث يف حياتنا اليومية -
  . القيام بأحباث خمطط هلا بشكل جيد  -

باستخدام منظم مهارة التفسري السبيب يف التوصـل إىل  : مثال 
  .رسم اهلمزة املتوسطة على واوأسباب 

  الوقت   اإلجراءات واألنشطة   عرض الدرس  اهلدف
أن يتوصل الطالب إىل ترتيب / ١

  . احلركات من حيث القوة
أن يصنف الطالب مواضع كتابة /  ٢

  .اهلمزة املتوسطة
املواطن اليت أن يتتبع  الطالب / ٣

  .تكتب فيها اهلمزة املتوسطة على واو
كتابة أن يستنج الطالب  سبب / ٤

  .اهلمزة املتوسطة على واو

 التفكري النشط
  

احلركات التالية من حيث باستخدام مهارة الترتيب  رتب /١
  )مهارة ضمنية ( ..............القوة من األقوى إىل األضعف 

مواضع كتابة اهلمزة باستخدام مهارة التصنيف صنف  / ٢
  )مهارة ضمنية............( املتوسطة 

أالحظ مواضع كتابة اهلمزة باستخدام مهارة املالحظة / ٣
  ...لى الواو من خالل األمثلةاملتوسطة ع

  )مهارة ضمنية ( ............. 
كتابة اهلمزة باستخدام مهارة االستنتاج استنتج سبب / ٤

  
  

  

  

 دقيقة ٢٠



 
 ٧٢ 

  

 

  

   

أن يوظف مهارة التفسري السبيب/٥
العالقة بني حركة اهلمزة يف اكتشاف 

  .وما قبلها بكتابتها على واو
  

  )مهارة ضمنية(..املتوسطة على واو
أمامك ، وظف مهارة  باستخدام املنظم  البياين الذي/ ٥

مواضع كتابة اهلمزة املتوسطة على  التفسري السبيب يف اكتشاف 
  )مهارة ضمنية( .واو

التفكري يف 
  التفكري

  ما اسم املهارة املستخدمة يف التفكري؟
  ؟)ما اخلطوات اليت نفذا(كيف فكرت يف النشاط 

  ما هي األسئلة اليت ساعدتك يف التفكري يف هذا النشاط ؟
  أيهما أفضل هذه الطريقة أم الطريقة العادية اليت تفكر ا؟
  كيف تستفيد وتستخدم هذا التفكري يف مواقف أخرى ؟ 

  
  
  دقائق٤

وظف منظم مهارة التفسري السبيب يف اكتشاف سبب مباشر تطبيق التفكري
  كتابة اهلمزة املتوسطة على ألف

وظف منظم مهارة التفسري السبيب يف اكتشاف غري مباشر  
  .................... سبب 

  
  دقائق ٥

 التقومي للمحتوى  تقومي التفكري  
مزة املتوسطة على واو قارن بني مواضع كتابة اهل -

  .واهلمزة املتوسطة على ألف
  .عدد أنواع اهلمزة املتوسطة على واو -
أحدد اهلمزة مث أعلل  . ٨٧من كتاب النشاط ص  )٢(نشاط 

  كتابتها على هذا النحو
  التقومي للمهارة 

مصادر البحث املتاحة أمامك  وظف منظم مهارة  اًمستخدم
كثرة األخطاء اإلمالئية يف التفسري السبيب يف اكتشاف سبب 
  .كتابة اهلمزة املتوسطة على واو

  
  
  دقائق ٦

    . قوة احلركةوبني مواضع كتابة اهلمزةأوجد العالقة بني الواجب املرتيل  



  حلصة

  ثالثة

  خدمة

/ نشاط 
/ بوينت 

 

  لوقت

  دقائق 

  
  

  دقائق 

 

احل  ف

الث  سط

ق واملواد املستخ

أوراق / نشاط 
ورعرض ب/ ين 

 عرض مرئي 

ال
  تابعة 

 س اليوم
  
٥

ن توقعها 
٥ـا قـد   

  
  

وصل إىل 
ىل مشاهلا 

 

  )٢(م 

الصف  

أول متوس  ١

الطرق

ىل 

كتاب النش
تعلم تعاوين

  شطة
سابق ـ دفتر مت
تج موضوع درس

أو الظروف من
حدوثها إال إننـ

   

.قليل من األدلة
.اليوميةيف حياتنا 

  . د 
ري السبيب يف التو
جلزيرة العربية اىل

رقم )ري السبيب

التاريخ

١٠/ ٢٢

  

بار بعني األدلة 
سباب احلقيقية 

إىل اًحكام استناد
  .ها 

جراءات واألنش
ة عن الدرس الس
رض املرئي استنت

بات األحداث أ
ال نتمكن منع ح

.أثرياا السيئة 

ستناد اىل عدد ق
ر اليت حتدث يف
ط هلا بشكل جيد
م مهارة التفسري
 جنوب شبه اجل

 

مهارة التفسري

  ارة

  السبيب

أهداف  املهارة

ب األخذ باالعتبا
الزمة لتبيان األس

  .املستندة 
 على إصدار أح
لة اليت مت جتميعه
اإلج
واجب ـ أسئلة

من خالل العر/

  :  املهارة
معرفة مسببا  ا

غم من إننا قد ال
 من احلد من تأ

  :املهارة
ب األحكام باال
 كثري من األمور
م بأحباث خمطط
باستخدام منظم
 هجرة سكان

  سالم  

 

٧٣ 

م( ت الدمج

املها

التفسري 

أ

تدريب الطالب
الضرورية والال

تدريب الطالب
األدل

  حل
 
دمي
  رس

حل الو
/متهيد 

 
 
دمي
  هارة

تعريف
يقصد
، بالرغ
نتمكن
أمهية ا

جتنب -
حل -
القيا -

:مثال 
أسباب
قبل اإل

خطواتس وفق

  ع

طبيعية
(  

ري الطبيعية

تد

املراح

التقد
للدر

التقد
للمها

إعداد درس

املوضوع

طالالزيادة غري
اهلجرة(

  الدرس

وافع الزيادة غري
  )رة

  ف

  دة

جتماعية اال 
  طنية

أهداف ا

الطالب على دو 
اهلجر( 

األهداف

 

املا

الدراسات
والو

أن يتعرف

 

 أوالً

  

 ثانيا

  

 ثالثًا
 



  وقت
  

 دقيقة 

  
  
  قائق

  
  دقائق

 

الو
عريف 

لصور 

لقدمية 

صلى 
  اليت

 السبيب 

بارية 
من ) ٤(

  

  

  

٢٠

 
 

د٤

ث 

 سبب 

د ٥

  ة
تالية للتوصل لتع

خالل الص جرة من

تتبع اهلجرات ا 

جرة النيب حممد 
 النص التارخيي

ف مهارة التفسري

و اهلجرة  اإلجبا
(نشاط ( فيلم  

  ؟)نفذا
  هذا النشاط ؟
  اليت تفكر ا؟
 قف أخرى ؟ 

ف سبب التلوث

يب يف اكتشاف

ءات واألنشطة
ب الكلمات الت

صنف أنواع اهلجر
  

)على اخلارطة 
  )رة ضمنية

ستنتج سبب هج
ملدينة بعد قراءة

 أمامك ، وظف
   

ف مشاعرك حنو
 بعد مشاهدة الف

  )ارة ضمنية
  التفكري؟

 اخلطوات اليت ن
 يف التفكري يف ه
الطريقة العادية
 التفكري يف مواق

لسبيب يف اكتشاف

رة التفسري السبيب

  

اإلجراء
رة الترتيب  رتب

  )رة ضمنية 

رة التصنيف ص
)مهارة ضمنية 

ع( رة املالحظة 
مهار( ة العربية 

رة االستنتاج اس
م من مكة إىل امل

  )ة ضمنية

ظم  البياين اليت
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باستخدام مها
مها( اهلجرة  

باستخدام مها
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باستخدام مها
يف شبة اجلزيرة
باستخدام مها
اهللا علية وسلم

مهارة(أمامك 
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  الوقت  اإلجراءات واألنشطة  عرض الدرس  اهلدف

 التقومي للمحتوى  تقومي التفكري 
  .قارن بني اهلجرة القدمية واهلجرة احلديثة

  .عدد أنواع اهلجرة
  . ٢٧من كتاب النشاط ص ) ٦(نشاط 

  التقومي للمهارة 
مستخدم مصادر البحث املتاحة أمامك  وظف منظم مهارة 

  .يف اكتشاف سبب ظاهرة كثرة الغياب التفسري السبيب

  
  
  دقائق ٦

  
    .أوجد العالقة بني اهلجرة وبني الزيادة السكانية   الواجب املرتيل
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دقائق ٥
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 حلل املشكالت

  احل

  قدمي للدرس
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درس وفق خط

مهارة الت

أهد
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ن خالل الصور
مهارة( طبيعي

استخدام مهارة
نباتات الطبيعية

  
ن خالل االسئلة
نوع النبات الطب

  
استخدام مهارة

من) ١(نشاط
  

استخدام مهارة
ملعمرة من حيث
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استخدام مهارة
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صنيف النباتات
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٤٣طالب ص
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نباتات الطبيعية
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كيف فكرت بتص
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كيف ساعدك تص
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التفكري النش
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عرض الدرس
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ل املؤثرة يف 

  .  وطين 
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مو فيها 
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 اهلدف
صل الطالب إىل

  

د الطالب العوامل
ت الطبيعية يف

ر الطالب سبب
  . يف وطين

  
ج الطالب أنواع

  .يف وطين

ن الطالب بني الن
ت املعمرة من حي

  .دة منها
 البيئات اليت تنم
 الطبيعية يف وطين

  
ف مهارة التصنيف
 الطبيعية من حيث

  .ا
ر أكرب عدد ممكن

  .طبيعي
للمحافظة  حالً

  .يف وطين

 اهلدف

يتوصأن
.الطبيعي
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الطبيعي 
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أن تقدم
الطبيعية 
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  تطبيق التفكري

وظف منظم مهارة التصنيف  يف تصنيف اجنازات ملوك :مباشر
  .ىل اهللا   إالدعوة /الزارعة  / مامك حسب التعليم أوطين اليت 
وظف منظم مهارة التصنيف يف تصنيف جمموعة :  غري مباشر

  أو اخلدمات / الوظائف التالية حسب تقدميها املنتجات 

  
  دقائق ٥

    
  تقومي التفكري

  .صور توزع على اخلارطة + بطاقات :التقومي للمحتوى
مستخدم مصادر البحث املتاحة أمامك  وظف :  التقومي للمهارة 

/ العادات التالية حسب عادات حسنه  منظم مهارة التصنيف اصنف
  .عادات سيئة 

  
  

  دقائق ٦

  . ٧٦فقرة ب ص٢سؤال  الواجب املرتيل 
  . ٢٤من كتاب النشاط ص ) ٢(ونشاط ) ١(نشاط 

 



 
 ٧٩ 

  

  مراجع ومصادر 
  

  هـ١٤٣٤التعلم الفعال حقيبة تدريبية ملعلمي املشروع الشامل الدراسات االجتماعية والوطنية  .١
دليل تصميم (يف التدريس  واإلبداعيدمج مهارات التفكري الناقد .وساندرا باركس  سوارتزروبرت .٢

  . م٢٠٠٣ ،مركز إدراك ،)الدروس
  هـ ١٤٣٢ ،دار امليسرة  ،دمج مهارات التفكري يف احملتوى الدراسي .حممد سيعفانوحممد نوفل   .٣
٤. .mawhiba.org/Pages/default.aspxhttp://www  هـ١٥/٧/١٤٣٤مت االسترجاع بتاريخ  
  ١٤٢٨ ،دليل املعلم لتنمية مهارات التفكري، وزارة التربية والتعليم  .٥
 

  مراجع باللغة األجنبية

 . Teach your child how to think De Bono , Penguin,UK  

Critical thinking , Richard Paul – Linda Elder .  
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البرنامجتقويم   

 

، إن إبداء رأيك بتجرد ودقة من خالل هذا االستبيان يشجعنا على اختاذه أساساً لإلجراءات التطويرية املستقبلية   
  . فتفضل مشكوراً بتعبئة حقوله وتسليمه لنا

جيد  :من حيث الشكل: أوالً  م
سط  

متو
ف 

ضعي
 

يشار إىل ) ضعيف(عند اختيار 
 املساحةموضع اخللل يف هذه 

     عنوان الوحدة ١

     اللغة املستخدمة ٢

     تبويب املادة العلمية ٣

     الرسومات واجلداول ٤

     :من حيث احملتوى: ثانياً 

     األهداف ودقة صياغتها ١

     مشوليتها للمفاهيم واملهارات ٢

     منطقية تسلسلها ٣

     دربنيتمناسبة املادة العلمية حلاجة امل ٤

     توثيق املادة العلمية ٥

     مدى تنوع النشاطات ٦

     مدى حتقيق النشاطات لألهداف ٧
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