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 مقدمة:

في المركز الثاني ة التربيخبراء وضعه  المتفوقين، وقدلتعليم الطلبة  ثرائياإليعد المنهاج من المكونات األساسية للبرنامج 
علق وذلك ألن مبرر وجود هذه البرامج يت المتفوقين،بعد المعلم في قائمة العوامل المؤثرة في نجاح برامج تعليم الطلبة 

 أومايز قدراتهم، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى منهاج مت المتفوقين وتحديتلبية احتياجات الطلبة و المنهاج العام بإثراء أساسًا 
فوقين المتمقررات دراسية متطورة أو متقدمة تتجاوز حدود ما يقدمه المنهاج العام ألقرانهم، أي أن الحاجة لبرامج تعليم 

 من الحاجة لمناهج متمايزة مالئمة لهم. تنبع

من  %04 - %04راسات فإن الطلبة المتفوقين قادرون على اتقان المنهاج العام خالل مدة تتراوح ما بين وكما تشير الد
فجوة مناسب يغطي ال منهاجإثراء المدة الالزمة للطلبة العاديين، ومن هنا برزت مشكلة عدم كفاية المنهاج العام وضرورة 

 مع قدراتهم. تتالءمخبرات  نالمتفوقون مبين المنهاج العام وبين ما يحتاجه الطلبة 

د رافد للطلبة المتفوقين كي يعتكمن أهمية هذا الدليل في التعرف على ماهية مادة اإلثراء وكيف يبنى المنهج اإلثرائي 
  . من روافد المعرفة العلمية التي ينبغي تزويد الكوادر التدريسية في مدارس المتفوقين
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 الفصل األول

 ماهية اإلثراء 
 

 

 

 

 اإلثراء:

 ين فيالمتفوق الطلبة احتياجات مع تتالءم حتى العاديين للطلبة المقررة المناهج على إضافات أو تعديالت إدخال معناه 

 . حركية- والحس واإلبداعية واالنفعالية المعرفية المجاالت

 في عوبةالص مستوى بزيادة العاديين، أو للطلبة ال تعطى دراسية مواد زيادة شكل على اإلضافات أو التعديالت تكون وقد

 . ةالدراسي المواد هذه من أكثر أو مادة في التعمق التقليدية، أو الدراسية المواد

 التعلم نتاجات أو التعليم أساليب أو المناهج محتوى على تأو إضافا تعديالت إجراء على اإلثراء يقتصر أخرى وبعبارة

 فينالمستهد الطلبة انتقال أو دراسية مرحلة من لالنتهاء عادة الالزمة الزمنية للمدة اختصار ذلك على يترتب أن دون من

 يبدو ال متشابهة بمهمات الطلبة إشغال مجرد وبين حقيقي إثرائي برنامج بين الفاصل الحد إنأعلى،  صف إلى صف من

 تقدم التي المدارس من كالعديد وهنا. ةاإلثرائي البرامج تنظيم على العاملين ألولئك حتى واضحاً  األحيان من كثير في

 .والترابط والوضوح لهدفا إلى تفتقر متناثرة تعليمية خبرات شكل على تكون أن تعدو ال ائيةإثر مشروعات

 

 

 

بأنه سلسلة منظمة من النتاجات التعلمية المقصودة. وهو عبارة عن عملية إعادة بناء المعرفة والخبرة  المنهاج:يعرف 
بة لبرامج أما المنهاج بالنس عليها،وتطويرها بصورة منتظمة برعاية المدرسة أو الجامعة لتمكين المتعلم من زيادة سيطرته 

ن حدود إطار المنهاج العام ليضم مجموعة من الخصائص والشروط تعليم الموهوبين والمتفوقين فإنه يخرج في تعريفه ع
 التي تجعله منهاجًا متمايزًا يمكن الدفاع عنه.

 

 

 

 

 

 للمنهاج العام الذي يشكل نقطة األساس للتمايز.مدروسًا  أن يكون مكماًل وامتداداً  

 :اإلثراءًمفهوم-أولاً

 :المنهاج اإلثرائي خصائص-ثانيًا 
 

ًاإلثرائية المناهجخصائص -ثالثا 

 :المتفوقين
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التي يجب أن يتعلمها الطلبة الموهوبون والمتفوقون والملتحقون بالبرنامج وال  أن يحدد المهارات والمعارف 
 يتسنى لهم تعلمها بدراسة المنهاج العام مع سائر الطلبة.

 أن يركز على عمليات التفكير العليا وكيفية التعلم من خالل محتوى ذي قيمة يتم اختياره بعناية. 
يقوم بها الطلبة بإشراف ودعم معلميهم من أجل توسيع  أن يتضمن نشاطات ومشروعات للدراسة الحرة 

كسابهم مهارات البحث وطرائقه.  دائرة معارفهم وا 
أن يشارك المعلمون في تطويره ألنهم هم الذين سيقومون بالتنفيذ والتقييم وألنهم األكثر اقتدارًا على تحسس  

 حاجات الطلبة في الجانب المعرفي على وجه الخصوص.
 لية من خالل توفير خبرات إثرائية وتسريعية تستجيب الحتياجات الطلبة وقدراتهم.أن يحقق الشمو  
 أن يتصف بالمرونة في تحديد آفاقه وتتابع مواده أو خبراته 

 :مستويات ثالثة يتضمن عاملها إطار اعتماد المناسب من يكون المناهج فقد في وتحقيق التمايز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى
 التعلم

 اإلتقاني
 

يركز هذا المستوى على إتقان المفاهيم والحقائق والقواعد والمصطلحات 
العامة  المناهجوالتصنيفات والتعميمات واألساليب والمبادئ التي تتضمنها 

 وتصاغ األهداف التعليمية للتوصل إلى نتاجات تعلمية في مجالي:

 حقائق ومفاهيم وأساليب وغيرهاالمعارف األساسية من 

  عقلية وحركية ولغوية ورياضية وفنيةالمهارات األساسية من 

 

يركز هذا المستوى على تطوير قدرات الطلبة في التعامل مع بيانات ومعطيات 
وافتراضات ومشاهدات وأساليب ومشكالت ونصوص ومؤلفات وأعمال أدبية 

ا مستواهوعلمية وفنية تبنى على أساس المناهج العامة ولكنها متقدمة في 
 وتصاغ األهداف التعليمية لهذا المستوى في مجاالت: 

  .العمليات العقلية المركبة من تحليل وتركيب وتقويم 
  عمليات المنهج العلمي من تجريب وقياس ووضع فرضيات وفحصها

 واستقراءها واستنباطها.
 .مهارات التفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت واتخاذ القرار 
  .مهارات خاصة في مجاالت التربية الفنية والنقد والفنون المختلفة 

 

مستوى 
التعلم 

 التطوري
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في تناولهم لمنهاج تعليم الطلبة المتفوقين مقارنة مع المناهج العامة أو  Differentiationيؤكد الخبراء على مفهوم التمايز 
المقررات المطلوبة من عامة الطلبة في كل مستوى دراسي ومن الطبيعي أن يحدد معنى التمايز في ضوء طبيعة الخدمات 

التسريع  في خدماتها علىالتي تقدمها المدرسة للطلبة المتفوقين وطريقة التجميع التي تطبقها. فإذا كانت تقتصر 
األكاديمي فإن التمايز يعنى هنا إتاحة الفرصة للطلبة لدراسة المناهج العامة المقررة لصفوف أعلى بغض النظر عن 

 أعمارهم دون التقيد بأسس الترفيع والنجاح التي تتطلب التدرج في السلم التعليمي سنة بعد أخرى. 

اإلضافة إلى البرنامج الدراسي العام فإن التمايز يعنى إعادة تصميم بيئة التعلم من حيث أما إذا كانت تقدم برنامجًا إثرائيًا ب
التعليم والنشاطات المرافقة حتى تتالءم مع حاجات وقدرات الطلبة الموهوبين  واستراتيجياتتطوير محتوى المنهاج 

نحصر عامة حتى تصبح متمايزة ومالئمة توالمتفوقين. وكما يبدو فإن الصعوبات التي ترتبط بعملية تطوير المناهج ال
 أساسًا في المناهج التي تقدمها البرامج اإلثرائية.

ومن ناحية أخرى، فإن طريقة تجميع الطلبة لالستفادة من المناهج اإلثرائية تؤثر بصورة أو بأخرى على عملية تطوير هذه 
الدائم للطلبة المتفوقين سواء أكان ذلك في مدرسة المناهج لتحقق مفهوم التمايز. فإذا كان التجميع يأخذ شكل الفصل 

 خاصة أم في صفوف مستقلة فإن التمايز في المناهج يجب أن يكون على مستويين. 

 كما أن التمايز في المناهج يجب أن يكون على مستويين:
 

 

 

يهتم هذا المستوى بتطوير المهارات والمبادرات اإلبداعية الفردية من خالل 

إتاحة الفرص للطلبة كي يقوموا بأنفسهم بتحمل مسؤولية التعلم تحت إشراف 

 وتوجيهه. وتصاغ أهداف التعلم اإلبداعي في مجاالت:المعلم 

 تصميم وإجراء البحوث والدراسات واالستطالعات 
 تصميم التجارب واألجهزة العلمية 
 تطوير البرامج المحوسبة التي تستخدم فيها وسائط متعددة 
 معالجة مشكالت حياتية حقيقية 
 القيادية والنشاطات والبرامج الخارجية 

 

مستوىً

التعلمً

 اإلبداعي

 التمايز في المنهاج اإلثرائي مفهوم-رابعاً 

 

أو الصف  المدرسة الخاصة المتفوقين فيويقصد به تمايز المناهج التي يدرسها الطلبة 
 قل عن المناهج التي يدرسها عامة الطلبة.المست

المستوى األول 
 أو العام
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ذا لم تتم مراعاة التمايز في المستويين يصبح البرنامج اإلثرائي جماعي التوجه يخضع الجميع فيه س الخبرات كما هو لنف وا 
الحال في المدرسة العادية مع الفارق في مستوى الخبرات التي يقدمها المنهاج. وفي هذه الحالة ينتفي أحد مبررات وجود 

 اإلثرائي في عدم استجابته للفروقات والحاجات الفردية.البرنامج 
 
 

 

من أهداف ريبة تقوم أيضا على فلسفة ق اإلثرائية ومناهج المتفوقينأهمية وجود فلسفة للمناهج،  التربويون إلى يشير بعض
 :لمتفوقين وهيايمكن أن تكون عليها مناهج لما من التوجهات الفلسفية  مجموعةك أفراده المتفوقين وهناالمجتمع وتطلعات 

 ويفترض  لعمل،اعلى تطوير مهارة المتفوقين يركز هذا التوجه في تعليم  :عمليات التفكير المنهج كعملية لتطوير
 .الطالب أنتعلم المهارات المعرفية سوف يؤدي إلى التعامل الجيد مع المواقف التي يواجهها

 :ينالمتفوقمدخالت ومخرجات للطالب  ركز هذا التوجه على تنظيم المنهج على شكل المنهج كعملية تقنية 
تحديد اإلنجاز  مخرجاٍت مقاسٍة يمكن اختبارها من أجل وتعتمد هذه الطريقة على أهداٍف سلوكيٍة محددٍة مع

 .التعليمي
 ى إشباع عل المنهج تجارب وخبرات محددة تعمليركز هذا التوجه على تضمين  لبناء الشخصية: المنهج كعملية

على كل  النمو المتكامل والفهم رتوف حاجات الطالب الفردية واهتماماته ليكون جاذبًا ويوفر تجارب كاملة وحقيقية
 .مستويات المعرفة لدى الطالب

 أن  ويؤكد علىهو أن يكون أداة للتغير االجتماعي. يعتبر هذا التوجه أن الهدف  كإعادة بناء اجتماعي: المنهج
مطلوبة في البيئة المحلية الواقعية للطالب وغرس  الموضوعات يتم اختيارها من أجل غرس برامج اجتماعية

 .والجماعية لديه المسؤوليات االجتماعية الفردية
 :على فهم  المثالي كطريقة تساعد الطالب التعليم التقليدي يلتزم هذا التوجه المنهج كعملية لجعل التعليم وظيفيا

 على تحليل وتركيب اإلنجازات السابقة، فهي تبين محتوى العمل الذي يركز على التطور األفكار العظيمة والقدرة
 .باعتباره ثقافة

 الثاني المستوى
 الخاص أو

 أو لخاصةا المدرسة ضمن ومن المتفوقين الطلبة يدرسها التي المناهج تمايز به ويقصد
 هذا رادأف بين هائلة تكون قد التي الفردية الفروقات مراعاة بمعنى المستقل، الصف
 .الخاص المجتمع

 :فلسفة مناهج إثراء المتفوقين خامسًا:
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 :نة مهالمهنة المستقبلية، ويعتبر المنهج تمهيدًا ل يركز هذا التوجه على فهم وتقدير المنهج كعملية تأهيل مهني
  .العملية في مجاله المستقبل ويربط الطالب بالممارسة

 

 

 

 

أهم األهداف  نعامة، ومأو مستخدميها بصورة  األهداف العامة في المناهج تمثل منطلقات أساسية لمخططي المنهاج
 المتفوقين أن:لمناهج العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اآلتية األهدافتنحصر في أحد أو جميع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المناهج اإلثرائية للمتفوقين:سادسًا: 

 

 

تقان المهارات األساسية للقراءة والرياضيات بالسرعة والعمق  المتفوقين.المالئم لقدرات  تطوير وا 

 ممارسة التفكير الناقد والقدرة على التفسير. 
  التباعديتوفير بيئة تشجع على التفكير. 
 التعلم تعزيز مواقف التحدي واالستقصاء تجاه. 
  ٍتطوير مهارات التواصل الشفوية والكتابية بشكل عال 
 لألنظمة المعرفية، والموضوعات، والمسائل، والمشكالت التي تشكل العالم الخارجي توسيع الفهم. 
 تنمية الذات ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى الطالب. 

-المستقبلي لتطويرالتخطيط واتحسين فرص و  المتفوقين للتعلم من خارج المدرسة، لتحقيق احتياجات إثرائيةتوفير فرص 
 .تطوير مهارات وأساليب البحث

 بعامة والطلبة بخاصة، وأن تساعد مخرجات تعليم المناهج  يعمل المنهج الخاص على تلبية حاجات المجتمع
 .تلبية حاجات التنمية التراكمية على اإلسهام في

 والتعامل معها، ويعمل على ربط المدرسة بالحياة والمجتمع الطالب على كيفية مواكبة مستجدات الحياة ُيدرِّب. 
 هتماماتهم، ا ويتناغم مع المتفوقون،الخاص أنماط التعلم، وأنماط التفكير المختلفة عند الطلبة  أن يخدم المنهج

 .ةويدربهم على اإلنتاجية اإلبداعي
 الطلبة، ويعمل على دفعها إلى أقصى مدى، ويخدم تنوع القدرات واختالف مستوياتها  يسهم في تطوير قدرات

 .المتفوقون أنفسهمبين  فيما
 النماء ُتسهم المناهج في إعداد شخصية متوازنة 

 

 :متفوقين الخاصةأهداف البرامج اإلثرائية لل سابعًا:
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 التالية:األهداف  ويضاف إلى جانب ذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخطيط البرنامج ل عنهاتساؤالت ينبغي اإلجابة  عدة للمتفوقين تتضمنألي برنامج يتم تخطيطه  هناك أربع أسس رئيسة
 :هي
 
 

 

 
 

 المتفوقين؟ما موقفنا واتجاهاتنا نحو الطالب 
 البرنامج؟ لماذا نقوم بتقديم
نجازه؟ماذا نريد تحقيقه   وا 

 
 
 
 

 .التعرف المبكر على هذه الفئةمن المتفوقين.  •
 .توفير البيئة الداعمة لتطوير قدراتهم وحمايتها من التراجع

 .توفير البرامج التربوية التي تدفع بقدراتهم إلى أقصى مدى ممكن
عدادهم ليكونوا • ة أيا قادة في حقول المعرفة المختلف التوجيه نحو التخصص المستقبلي في سن مبكرة، وا 

 .كانت مواقعهم، بما يخدم حاجات المجتمع وتقدمه
مكاناتهم ألطول مدة زمنية ممكنة في التنمية واإلنتاجية الفاعلة  .استثمار طاقاتهم وا 

الخصوصية التي يعتمد عليها مستقبل  إعداد الكفاءات للعمل في المجاالت الحساسة والرئيسة حسب •
 .المجتمع

الحماية من االنسحاب والتسرب من المدارس أو االنحراف ألن خطورة انحرافهم وضرره على المجتمع  •
 .يفوق خطورة انحراف األفراد العاديين

 وأهدافه فلسفة البرنامج

 :متفوقيناإلثرائية لل برامجلل ثامنًا: التخطيط
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 بخدمتها؟ مستويات وفئات المواهب، والموهوبين التي سيقوم البرنامج تفوقين؟ مابالمنعني  ماذا
 

 سيتم االختيار؟ كيف
 
 

 ما احتياجات الطالب؟ 
 كيف يتم تلبية تلك االحتياجات على أفضل وجه؟

 التدريس؟كيف يتم تنفيذ خطط 
 

 

  

  مثال هل كان البرنامج ناجحًا؟ كيف نعرف مدى النجاح وما األخطاء؟ 

 بإجرائها؟التغيرات التي سنقوم  ما 

 

 
 

 :متفوقين إلى عدة مستوياتلل إثرائيمنهج عداد إوتنقسم مراحل 
 وتعد من أساسيات تعليم الطالب المتفوقين بحيث ينبثق تعليمهم حول أي موضوع  :الموضوع مستوى بناء شجرة

  .من خالل فلسفة عملية واضحة متدرجة من األبسط فاألصعب
  والمصطلحات وتوضيحها عند التدريس ويهتم هنا بالمفاهيم :ماذامستوى. 
  الموضوعوهذا المستوى أكثر تقدًما وصعوبة وتعقيدا ألنه يشمل محتوى عن: مستوى. 
  ينبغي أن يكون المعلم موجها وليس ملقنا تعليم المتفوقين: أثناء كيفمستوى. 
  وفمنتج يضيف الجديد إلى ما هو معر  وفيه ينتقل الطالب من متلق ومختبر وناقل للمعرفة إلىالبحث: مستوى. 

 
لمتفوقين اوينبغي على معلمي المتفوقين اعتماد طرق تدريس متنوعة تراعي تنوع الفروق الفردية الدقيقة بين 

ذلك تنوع أنماط ك المتفوقين أنفسهم، كما ينبغي مراعاة تنوع القدرات العقلية واختالف مستوياتها فيما بين أنفسهم

التوجيه والتدريس والبدائل التربوية واإلسراع  
 واإلثراء

 التقويم 

 :منهج إثرائي للمتفوقينإعداد  مراحلتاسعًا: 

 

 

 

 التعريف واالختيار
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منهج الخاص على تدريب الطالب إلتقان مهارات التفكير التعلم وأنماط التفكير وتعدد االهتمامات بحيث يعمل ال

 ومهارات البحث العلمي وصوال لإلنتاجية اإلبداعية

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 :اآلتية متفوقين بالخصائصلل المناهج اإلُثرائيةتّتسم 
 فوقين ورؤيتهبالمت التعليم في الدولة، وفلسفة البرنامج الخاص بالمتفوقين فلسفةالمنهج الخاص  يجب أن يخدم. 
  تعليمهم  المتفوقين المراديعيش فيه الطلبة  المجتمع الذيحاجات  بالمتفوقين منيجب أن ينبثق المنهج الخاص

 .تنميةال الطالب والبيئة المحيطة به ويلبي حاجاتيرتبط المنهج بحياة  تعليمًا خاصًا، وبالتالي ال بد أن
 الشمول. 
   لعمقا. 
 التحدي. 
 التعقيد. 
 مكانية تطويره باستمرار، ومحصن بنظام تقويمي مرافق أن  .يتسم بالمرونة وا 
 يكون مناسبًا للثقافة وللفئة العمرية المستهدفة أن. 
 والتطور أن يتميز المنهج بالحداثة. 
 (االجتماعي، واألخالقي، واللغوي المعرفي والوجدانيو  ،الحركي، والعقلي )الجسمي والتطور أن يراعي مجاالت النمو 
 ويرافقه منهج مستقل في تعليم التفكير أن يتضمن مهارات التفكير. 

 لمتفوقيناسمات مناهج 

نوع والت المختلفة،البد أن يتسم منهجهم بسمات أهمها التكامل بين مجاالته 
والشمول، واإلسراع، ومستوى عال من التفكير، والتحدي،  واالستقالل،والجدة، 
ى وأن يقوم عل والتعقيد، واالختيار، واالتساع،والعمق  الذات، والتقويم،وفهم 

 .وكذلك تكون المهام فيه مفتوحة النهاية وطرقه، مهارات البحث
 

 :متفوقيناإلثرائية للمناهج ال خصائص عاشرًا:
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 اإلنتاجية اإلبداعية أن يتضمن نشاطات ومشروعات ُتدّرب على. 
 أن يحظى بالمصادر الغنية الالزمة لتنفيذه. 
 باألدوات والمواد والتجهيزات الالزمة لتنفيذهيزود  أن. 
 خالل النشاطات المفتوحة النهاية الخيال من أن يشجع المنهج على. 
 الهتمامات اتنوعو  الفروق الفردية والمتمثلة في تنوع أنماط التعلم وتنوع أنماط التفكير أن ُيراعى في المنهج الخاص 

  .المتفوقين للطلبة
  بالتراكميةأن يتسم المنهج.  
 تعليمي. أن يرفد المنهج التعليمي الخاص بمنهج إرشادي 
  للطلبة المتفوقين.ق تدريس مناسبة ائأن ُيزّود المنهج الخاص بطر 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد مناهج خاصة بهم   يجب أن تستند إلى دراسات  ال يوجد منهج واحد محّدد للطلبة المتفوقين  وعند
تتعلق بطبيعة الطلبة المتفوقين  وطبيعة المؤسسة التربوية التي يتعلمون فيها وطبيعة البرنامج الخاص 

 .الموجه لهم
جاء االهتمام بتربية المتفوقين  وتطوير هذا المجال إلى جوانب تطوير التعليم العام ككل ولجميع فئات 

إال أن التقّدم في تربية المتفوقين  ُيعزى لنوعية األبحاث العلمية وتطبيقاتها، واالهتمام بتشجيع  الطلبة
المعلمين على دراسة المشكالت المتعلقة بالمنهج، كذلك َتركَّز االهتمام على تقديم خدمات واضحة وممتعة 

 .للمتفوقين  من خالل المنهج المناسب والمتميز
 .على دور المعلمين والوالدين والطلبة في بناء المنهج اإلثرائيةج المتفوقين بتطوير مناهالتركيز  -
بويًا ترتبط بالحاجة الُملحة، وليست طرحًا تر  كونها خاصة بالمتفوقين  اإلثرائية المناهج من أهم ما يميز ال -

 .فقط
التربويين و  ّجهات الباحثينيجب أن يستند إعداد المنهج إلى شروط البناء المناسبة للمنهج الخاص، وأثر تو  -

 .وفلسفاتهم في إعداد هذا المنهج الخاص
 

 :مناهجهمضايا مهّمة في إعداد ق متفوقيناإلثرائية لل مناهجال عشر: قضايا احدى
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لعل من أعقد القضايا وأصعبها في موضوع تربية المتفوقين عملية بناء المناهج أو تطويرها، ألنها تستدعي جهدًا ووقتًا 
ومصادر غنية وتدريبًا عاليًا. ويتّم اختيار المناهج الخاصة بالمتفوقين بناًء على اهتمامات الطلبة، وعلى تحليل أي نموذج 

 .مميز من أدوات التعرف إلى االهتمامات التي ُتوّزع على الطلبة المقبولين في البرنامج الخاص
المهمة التي تقلق التربويين من حيث كيفية اإلعداد أو وُتعّد خصائص المناهج الخاصة بالمتفوقين من الموضوعات 

جملة أمور مقترحة لبيئة التعلُّم )المدرسة( ُيفترض تهيئتها ليس للطلبة المتفوقين المطلوب مْن المنهج الفارق  شروطه ما
 وحسب بل لجميع الطلبة ومنها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن:للمتفوقيق لتقديم الخبرات التربوية ائالطر  ا عشر: أبرزثنا

 

 

 

 تثمين اهتمامات الطالب ومراعاة أنماط تعّلمه. 
 ة ودعم المبادرات الفردية أو الجماعية.تشجيع االستقاللي 
 تشجيع الطالب على التعامل مع األفكار بعقل متفتِّح. 
 تشجيع التحاور بين اآلخرين ومناقشة أفكارهم وآرائهم. 
 ربط الطالب بالتطبيقات العملية للمادة التعليمية. 
 .والبحث عِن األفكار والمهّمات تشجيع الطالب على استخدام المصادر المتاحة 
 إتاحة الفُرص المناسبة لتطبيق الطالب ما تعلَّمه في حّل مشكالت مستمدة مْن أرض الواقع. 
 الُمساعدة. ائطالتعلُّم، والوسمصادر  ،مْن حيُث طرائق التدريس؛ المواد اإلثرائية مراعاة التجانس والتدرُّج في المنهج 
 ه عْن تعّلمهتكليف الطالب بأداء مجموعة مَن المهّمات بهدف زيادة مسئوليت 
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 الفصل الثاني

 العناصر األساسية في المناهج الدراسية للطلبة المتفوقين

 

عملية تطوير المنهج وتخطيطه عملية معقدة ومتحركة، ولبناء  إن :بالمتفوقين وتصميمهابناء المناهج الخاصة 
 المنهج الصحيح، والبدء بخطة شاملة لتطوير المنهج، يجب أن يتم التعامل مع المجاالت اآلتية: 

 

 

 

معرفة مستويات البد أن يعتمد في بنائه على أسس المعرفة الجيدة، ويرتقي ضمن  بالمتفوقين الإن أي منهج خاص 
 :الرئيسة والمتمثلة في

 

 

 

 

 تعني المفاهيم والمصطلحات والمفردات الرئيسة الجديدة في المادة

 

 تعني المحتوى ومضمون المحتوى بكل موضوعاته وتفريعاته التفصيلية

 

وتشكيل فرق تطوير المنهج  التخطيط، وتقييم الحاجات
وحجم العمل وتطوير المنهج وتبني المنهج، والتجريب 

 .والتعديل، وتنفيذ المنهج الجديد، والتقييمالميداني 
 

 عن الثاني معرفةالمستوى  ماذا األول معرفةالمستوى 

 العلمي الرابع البحثالمستوى  كيف الثالث معرفةالمستوى 

 ماذا األول معرفةالمستوى 

 عن الثاني معرفةالمستوى 

 فكي الثالث معرفةالمستوى 
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موضوع والفئة ة المادة والنشاطات المنهج وتطبيقاته التدريبية المدمجة مع مهارات التفكير المالئمة لطبيعتعني النشاطات 

 العمري

 

 تعني التدريب على مهارات البحث العلمي بدءًا باألسئلة البحثية وانتهاًء بتفسيرات النتائج، وكيفية تسويق النتيجة، واالهتمام
 .بتثمين )اإلنتاجية اإلبداعية(، والعمل على توظيف نتائج البحث العلمي واالستفادة منها

 وهي ما ُتسّمى بمرحلة نثر المعلومات والحصول على الكم الوافيالطالب متلقيًا للمعرفة في مستويات )ماذا وعن( ويكون 
 والوافر من المعرفة المستقاة من المصادر المختلفة، 

أي أن الطالب َيختبر المعرفة بنفسه، وُيجري تطبيقات  )مستوى كيف( فيكون دور الطالب متفاعاًل مع المعرفةأما في 
لتعمق فهمه للمعرفة، ومن ثم ربط المعرفة التي تعلمها الطالب بواقع الحياة في )مستوى البحث( وبالتالي االنخراط في 

يكتشف ف اإلنتاجية اإلبداعية، فيصبح الطالب منتجًا للمعرفة،واالنتقال لمستوى عمل المشروعات والبحث واالكتشاف 
معرفة جديدة يضيفها إلى ما عرف، وهو أرقى مستويات المعرفة، أي أن المنهج المتميز يجب أن ينقل المتفوق من 

 .مستوى متلٍق للمعرفة، إلى متفاعل مع المعرفة، ثّم إلى منتج للمعرفة

 

، وذلك بتحديد عنوان الوحدة والهدف منها، وهذا يسهم في تنظيم اوحدة على ِحد لكل للمنهجيتم اختيار الفكرة الرئيسية 
الخبرات التعليمية وتحديدها وجمعها من مختلف المصادر. وُيراعى عند اختيار عنوان الوحدة ارتباطها بمجال دراسة 

 . مع إمكانية تعديلها وتكييفها حسب قدرات الطلبة الطالب، وأن تكون ذات معنى، وتتسم بالمرونة

الم، تحديد المصادر الخاصة ببناء الوحدة التعليمية )كتب، أف تحديد األهداف التعليمية المرتبطة بالمنهج )الوحدة التعليمية
CD.)دوريات علمية، أفراد، مواقع، مؤسسات، وغيرها ، 

 إعداد المخطط العام للوحدة التعليمية. 
  المخطط الخاص للوحدة التعليميةإعداد. 
  الوحدة –تحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمنهج. 
 وطرق تقديمها( التي تقدم للطلبة والمعلومات)المعرفة  تحديد المحتوى. 
 صياغة النشاطات وتوظيف مهارات التفكير – النشاطات ديدتح. 
  والتدريب على اإلنتاجية اإلبداعيةتحديد المشروع أو مشكلة البحث العلمي وخطة العمل. 
 التقييم. 

 

 

 المنهج: مراحل بناء

 

 العلمي الرابع البحثالمستوى 
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 أوال: األهداف

 المحتوىثانيا:  

 والتعلماستراتيجيات وأساليب التعليم  ثالثا:

 النواتجرابعا: 

 التقويمخامسا:  

 ية:عناصرها اآلتخال تعديالت على عملية تطوير المناهج العامة حتى تصبح مالئمة للطلبة المتفوقين إد تتضمن

 :والمتفوقين مناهج الموهوبين أهداف-أوالُ 

مراجعة وفحص األهداف الواردة في الخطوط العريضة للمناهج والكتب المدرسية المقررة من قبل وزارة التربية 

عادة صياغتها وتطويرها بحيث تنسجم مع فلسفة وأهداف برنامج الطلبة المتفوقين في المجاالت المعرفية  وا 

 وذلك بإجراء ما يلي:فعالية والوجدانية واالن

 

 
 وعناصرها األساسية التي تشمل مهارات البحث وحل المشكالت وتنظيم الوقت؛ الدراسة الذاتية •
 ية في التحليل والتركيب والتقويموعناصره األساس التفكير الناقد •
 مرونة واألصالة والتفصيل المدروسوعناصره الطالقة وال التفكير اإلبداعي •
 اللفظية وغير اللفظية مهارات االتصال •
 وتقويم النتائج اتخاذ القرارات •
 ودراسة االحتماالت التفكير االستشرافي •

 

 عناصر المنهج

 صياغة أهداف تتركز حول العمليات العقلية والمعرفية العليا التي تشمل



 

18 
 

 

 

 

 
 

 
 
 .الجماعة، القيادية اإلخفاق، مفهوم الذات، التقبل، دينامياتويشمل التكيف مع  النمو الشخصي: 
 .المخاطرة، تحمل التعقيد والغموض وتشمل تنمية حب االستطالع، التخيل، الدافعية: 
 .باألحداث المستقبلية :الحدس والتنبؤ 

جراء عملية اختيار النشاطات صف التعليمية، وأساليب طرح األسئلة في ال يركز المنهج على مستويات عليا في التعلم، وا 

 :اآلتية التصنيفات أو األبعاد المنهج يتضمن أن على

 والتقويم. يشمل: التذكُّر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب،  :                         

 

 لمنهج بقيمة أو مجموعة منوتقدير مهارات االتصال، ورفد ا، واستجابة، ليشمل: استقبا:                          

 الكالم. توسلوكيا القيم،                                

 ومقومات االتصال غير : مراعاة حركات الجسم عامة، والحركات الدقيقة والمنسقةنيتضم :                        

  اللفظي.                                  

 

ًالعامًللمناهجًاإلثرائية:ًالمحتوى ثانيًا:

رمية نسانية الى مستويات هإم أيمكن تصنيف المعرفة سواء كانت طبيعية  ة:المعرف أو الدراسيالمحتوى  -
نتكلم  ريات فعندماوالنظالمبادئ  أوالتفصيالت ثم المفاهيم والقواعد أو لف في التعقيد وتبدأ بالجزئيات تخت

دما تفصيالت ولكن عن أوله من صفات تشريحية فإننا نتكلم عن حقائق  القرد وما أورنب مثال عن األ
مكن ان تكون فكار يوهذه األ (.فكار رئيسةأ وأ )تعميماتفإننا نعني  الثديية( الحيوانات)اللبائن نتكلم عن 

تبحث في عالقات تربط بين المفاهيم  أو( فاهيم)بالمعلى شكل مصطلحات تحمل معنى معينا وتدعى 
و صورة أفالحجم مثال هو مفهوم يعبر عن بناء عقلي  القواعد(. أوو القوانين أوتدعى حينئذ )بالمبادئ 

 يوالوجدان صياغة أهداف في المجال االنفعالي

 الُبعد المعرفي

 وجدانيالُبعد ال

 الحركي  الُبعد 
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را وغير منشو أو سطوانة أو أعقلية ألبعاد ثالثة مضروبة ببعضها لتكون مجسما معينا على شكل مكعب 
ولكن عندما نتكلم عن  مساحة،خر يوضح القوة المسلطة على وحدة أ( )مفهوموالضغط هو ايضا  ذلك.

ا المفهومين نسميه عن فكرة تجمع هذين الحجم والضغط معا مرتبطين بعالقة معينة عند ذلك نعبر
 قاعدة(. أوو تعميما أ )قانونا

 عمليةو  الحرارة.عند ثبوت درجة  يعبر عن عالقة عكسية بين مفهوم الحجم ومفهوم الضغط فقانون بويل 
 ذلك. الحالية ونضجه العقلي ونشاطه الصفي وغير على خبرة الطالب السابقة ودراستهتكوين المفاهيم تعتمد 

عامل ن نقف وقفة قصيرة نتعرف من خاللها على كيفية التأوقبل مناقشة طرائق التدريس واستراتيجياته البد 
ن هذا الهدف هو هدف أساسي تسعى أل أعلى،ات مع فكر الطالب وعقله وكيف نحفز تفكيره الى مستوي

ة تبدأ ويأخذ كثير من التربويين بتصنيف التفكير الى ستة مستويات هرمي جميع الطرائق التدريسية الى تحقيقه
 )بلوم(.وهو ما يدعى بتصنيف بتذكر المعلومات وتنتهي بالتقويم 

 (knowledgeمستوى المعرفة ) االول:ـ المستوى 2

ورغم ان المعلومات سريعة النسيان إال ان تعلمها ال يخلو  وتذكرها.ويتضمن هذا المستوى المعلومات وكيفية حفظها 
في  معلومات تعلمأن أي  تراكمي.ساس أنها في احيان كثيرة البد منها الن بناءها يتم اصال على إمن فائدة بل 

حل المسائل ف ثانية.خرى في مرحلة دراسية الحقة وهذه بدورها تقود الى تعلم مواد أمراحل دراسية يقود الى تعلم مواد 
ستلزم مسبقا وتعلم انتقال الصفات الوراثية ي قبلها،الحسابية المعقدة مثال يحتاج الى تعلم العمليات الحسابية البسيطة 

ك العناصر يحتاج الى تعلم التركيب الذري لتلوتعلم سلوك العناصر الكيميائية اثناء التفاعل  االنتقال، ألية ذلكتعلم 
ومات كما المعل ألن المعلم كثر من الالزم من قبلأالتأكيد عليها  ال تبرر ن هذه القيمة المرحلية للمعلوماتأ إال أوالً 

 الجامعي.الرئيسي في التعليم الجامعي وحتى غير  هي ليست الهدف هو معروف

 (comprehension)مستوى االستيعاب الثاني:المستوى -0

لخيصا ت ويتمثل االستيعاب بمظاهر مختلفة كأن يكون يدرسه،وهو المستوى الذي يبدأ فيه الطالب فهم ما 
و ترجمة أو رسم بياني أو خريطة أو قراءة جدول أو مفهوم بلغة الطالب وأسلوبه أو تقديم تعريف لشيء ألموضوع 

 مور.األوغير ذلك من  حرفية،خرى خاصة عندما تكون الترجمة غير أمن لغة الى 

 (Application)مستوى التطبيق الثالث:ـ المستوى 3

و تعميمات في مواقف جديدة. فالطالب الذي يحل مسالة رياضية أالتطبيق عملية عقلية تتطلب استخدام قواعد 
 بيت شعر لم يعربه من قبل ذلك أووالطالب الذي يعرب جملة  قبل،معتمدا على قانون رياضي درسه وفهمه من 

 تمداً مع آلةو أوالطالب الذي يصلح جهازا  سابقا،تعرض لها  أنوالطالب الذي يوازن معادلة كيميائية لم يحدث 
عريض . وهذا يستلزم تعملية تطبيقنما يمارس كل منهم خالل ذلك كله إعلى قوانين فيزيائية تعلمها من قبل 

 أوحفظ الحلول الجاهزة  أومن االعتماد على استظهار المعلومات  مكان بدالً اإل مواقف جديدة قدر إلىالطالب 
 والمشاهدات.التعرض لنفس التجارب 
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 (Analysis)مستوى التحليل  الرابع:المستوى -4

خالل هذه الجزئيات و إلى وفي هذا المستوى من التفكير يتم االنتقال عادة من العموم الى التفصيل ومن الكليات 
لى حدوث إ العوامل التي تؤديأو سباب األالتفكير التمييز بين  مثلة هذاأ االجزاء ومن تتضح العالقة بينالتجزئة 

 ظاهرة معينة 

شاف االرتباطية كالتمييز بين الفروض والمسلمات واكتأو شياء وأفكار مختلفة تحدد العالقات السببية أمقارنة بين 
 لالا أوغير المعلنة واكتشاف التحيز  وأالمعلنة  أوهداف المقصودة األأو غراض األ التعرف علىو التناقضات 

تمكن نها تتكون من مجموعة مهارات يأ بسيطة،والتحليل عملية تفكيرية ليست  الخ.موضوعية والقراءة الناقدة ... 
لم تهيأ لجيد ما ا الطالب ال يستطيع القيام بالتفكير التحليلي أنأي  التمرينات،الطالب من اكتسابها بعد سلسلة من 

لتقليدي الذي ا ما التدريسأالجيد هو الذي يقوم بتهيئة تلك الفرص  وتكرارًا، والتدريسًا له الفرص لممارسته مرار 
 المحلل.ن يخلق الطالب الناقد أيهتم بتلقين المعلومات فال يمكن 

 (Synthesis)التركيبمستوى  الخامس:المستوى ـ 5

 تنظيمو أجزاء الى الكل ومن التفصيل الى التعميم وهو يتضمن تجميع األوهو عكس التحليل يتم االنتقال فيه من 
ا ومن أمثلة ممارسات هذ وجودا في ذهن الطالب من قبلسع لم يكن مأو نموذج  أوالعناصر واألجزاء لتكوين تركيب 

 التفكير:

ل الى حل مالحظات للتوص حلول تجميع اقتراح –خطة  ضعو -كتابة تقرير فرض فرضيات بحثية وتصميم تجربة 
 الخ.مشكلة ما ... 

ن تدمج أولكي يتم هذا المستوى من التفكير فالبد 
الالحقة  راتهالخبرات السابقة التي تتوفر عند الفرد بخب

 يلة.أصوبذلك تكون هذه العملية  لتكوين خبرات جديدة

لكي و  االبداعي،لضبط ما يسمى بالتفكير وهنا يقع با
يتحقق هذا التفكير ال بد من تهيئة الظروف المالئمة 
كطرح مشكالت جديدة وربط تلك المشكالت بحياة 

وخلق الجو  المتنوعة،الطالب وتوفير مصادر المعرفة 
الرحب وتوفير الوقت والمستلزمات البحثية  األكاديمي

 مالمناسبة واحترام الرأي واالبتعاد عن تقليد االخرين وعد
 تشجيع الحفظ االصم

 

 

إبداع  يمتقي

تحليل 

فهم تطبيق 

تذكر 

إبداع 

تقييم 

تحليل 

تطبيق 

فهم 

تذكر 

طالب ذو قدرات متوسطة أو عادية-ثانيا 
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 (Evaluation)مستوى التقويم  السادس:المستوى -6

نة ضوء معايير معي ما فيرأي  أووهو يتضمن ببساطة اصدار حكم  التفكيريويقع هذا المستوى في قمة الهرم 
إدراكه من التفكيرية التي تقع ض ن يمر عبر المستوياتأولكي يتحقق هذا التفكير البد للطالب  داخلية. أوخارجية 

ن أأي  االحكام.ر صداإساسه التريث في أيرافقه اكتساب اتجاه علمي أن ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من التقويم البد 
 واالنفعال.التقويم الجيد هو الذي يكون صاحبه متأنيا بعيدا عن السرعة 

ن يهيأ أالمعاصر حيث تتعقد الحياة وتزداد الصعوبات وال بد همية خاصة في المجتمع أصبحت للتفكير التقويمي أولقد 
صدار االحكام الدقيقة التي تبنى على التفكير الناقد  كما والبد ان يزود  ،المتفحصالفرد لعملية اتخاذ القرارات السليمة وا 

 االحكام.الفرد بالمعلومات والخبرات الواسعة الدقيقة لتعينه على اصدار مثل تلك 

حص محتوى المنهاج العام في كل مادة دراسية من حيث اتساع وعمق المعارف والمعلومات المتضمنة مراجعة وف
ومستويات التجريد والصعوبة والتنظيم فيها، وعلى ضوء ما يتم تحديده من أهداف يجري تكييف المحتوى ليتالءم مع 

 احتياجات الطلبة في المجاالت اآلتية:

 يضغط وتكثيف محتوى المنهاج الرسم 

 التعمق في موضوعات المنهاج 

 إدخال مقررات متقدمة في كل مادة دراسية 

 إدخال مشروعات بحثية تنسجم مع اهتمامات الطالب/ المعلم 

تحديد محتوى كل وحدة وما تتضمنه من المعلومات والمعرفة التي يجب أن يتقنها الطالب في وقت محّدد، وتتالءم مع 

 : اهتماماته، على أن يشمل المحتوى

 ألفراد.لمفاهيم مبنية على حقائق ونظريات ومبادئ، تعمل على مقارنة النتاجات السابقة والحاضرة والمستقبلية  

 والتكامل.يجب أن يتسم المحتوى بالشمولية والعمق   

 الطفل.تنمية مختلف جوانب النمّو لدى   

مكانية التعديل بشكل مستمركما يجب أن يتسم بالمرونة    .وا 

 .على مواكبة التغّيرات المستمرة في محتوى المعرفة يكون له القدرة  
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 :التعديالت الالزمة يمكن تلخيصها فيما يلي  -
 

المحسوس إلى  منتفوق الميجب أن تنقل  قينو فتالتي تخصص للم جالمناه :العلميةمحتوى المناهج والمادة  .1
 .امنطلق واستخدام الفكرة وتعميمهبأسرع وقت ممكن وأن تبقيه على مستوى المجرد والتفكير الواسع وال المجرد

 البعض، فالرياضيات ال تدرس للرياضيات وتداخل المواد في بعضها المتداخلة معقدة من حيث المفاهيمالاألفكار  .2
 .ولكنها تدرس لعلوم أخرى وهكذافقط 

التحدي وع من يكون فيها ن أن أي ينبغي  التقليدية، أال تتسم بالصبغة يجب للمتفوقيناضيع التي تقدم مو لل التنويع .3
 .والخروج على المنهاج العادي في ظل األهداف المرسومة المعروفة واالبتكار

حتى يكون هناك نتاج متبلور في آخر العمل أو في آخر المشروع أو في آخر العام،  تنظيم األفكار حول فكرة رئيسية .0
، إذ كيف يمر طالب من خالل برنامج لمدة سنة دون أن البد أن يكون هناك اختبار يقيس مدى تحصيل الطالب 

يدرسون  ليم األساسي مرحلة التع، فعلى سبيل المثال في مناهج اج الذي توصل إليهئالطالب يختبر بطريقة النتافيختبر، 
 ل ينبغي أن ه ، بفهذا ال يكفي المتفوق سطر، أما بالنسبة للطالب عدد من األسي برسم للرئتين والقلب مع الجهاز التنف

يقوم بزيارات يطلع فيها على التشريح ويقوم بتنفيذ مشروع معين يتعلق مثاًل بمكافحة التدخين وأضراره على الرئة أو 
غير ذلك، وال يقتصر أن يعرف نظريًا أن لإلنسان رئتين يتصالن بالقلب ويحدث بينهما تبادل األكسجين ال بد من 

 .وعالعمق العملي التطبيقي في هذا الموض
الطرق التي تقدم بها المواضيع تختلف تمامًا حيث أن الطرق التي تقدم بها المواضيع اآلن  :التغيير في تنفيذ المناهج .5

مامًا عن هذه ت تختلفتفوقين المتتمثل في المعلومات التي تلقى بطريقة إلقائية، أما الطرق التي تقدم بها مناهج 
 .الطريقة

تطرح إما مباشرة أو استنتاجية وال تحتاج إلى التحليل واالستخالص بينما هناك  : العامةاألسئلة التي تطرح بالمناهج  .0
ليس تقديم بطابع االكتشاف و  المتفوقين وتتصفيجب أن تتسم بها أسئلة التي  خمسة أنواع من األسئلة الرئيسية

رات في تنفيذ وهذه أيضًا من التغي واالستنتاجواالكتشاف باستخدام أساليب البحث والتحليل  المعلومة لهذا الطالب فقط
 .هذه البرامج

ض لموضوع يرغب أن يتعر  الطالب  بتنمية الرغبة في التعلم، واختيار الموضوع وهو أن ختصت: االختيارالحرية في  .7
لمنهجية اغير الذي يشرحه المدرس، فيختار موضوعًا يحقق أهدافًا علمية معينة، ومن هنا فالمدرس يتحرر من القيود 

ويستطيع في ظل إطار معين مرسوم له أهداف أن يعطي الطالب حرية االختيار وذلك بعد التوجيه فقد يختار الطالب 
 .موضوعًا ال قيمة له، وهنا يأتي دور المعلم المختص في التوجيه واإلرشاد

والبعض اآلخر يختار المكتبة، والبعض المشافي بعضهم يختار أن يذهب إلى أماكن ليزور  :اختيار طريقة الدراسة .8
 .يختار المعمل وهكذا فال بد أيضًا من المرونة في هذه االختياراتاآلخر 

الية، وأثبتوا الخيأنهم قادرون على حل المشكالت الواقعية وليست  أثبتوا:  المتفوقون الواقعالتفاعل الجماعي ومحاكاة  .9
أو الثانوية، وفي بعض األحيان قاموا بمشاريع ال التعليم األساسي مرحلة في المرحلة المتقدمة من جدارات خاصة 

 .يتوقع أحد حتى المعلم الذي صمم المشروع أنهم يقومون بمثل هذه المشاريع
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الترديد والتكرار والتباطؤ ويحب ويعشق التنويع والسرعة، ويقصد بذلك من  يملالمتفوق  الطالب :والتنويعالسرعة  .14
 .إنجاز العمل، ويستثنى من ذلك فئات معينة منهم يوضع لهم اعتبارات معينة داخل البرنامجتنويع المواضيع وسرعة 

، إذ أن إطالقاً وق المتفبر االختبار وسيلة لتقييم ال يعتالمتفوقين عددًا ال يستهان به من برامج  نإ :اإلنتاجالتغيير في .11
كيف حلها؟ ما هي؟ و خالل بعض التساؤالت  منلها تقييم العمل يأتي عن طريق نتاج المشاكل الحقيقية التي تطرق 

عملية التعلم، وهذه المشاكل يرون أن ذلك هو أساس  ألنهم  إلى ذلك الحل؟ توصلخاللها من  وما هي السبل التي
توجه لتكون قضايا محلية ومعروفة مثاًل أمراض انتشرت أو تلوث أو ازدحام في أماكن معينة، بعضهم نفذ مشاريع 

اج تقيم النتائج وتعرض أمام لجنة تقييمية متخصصة، وال بد أن يكون النت ،ستفادت منها حتى كليات الهندسةهندسية ا
 .مبتكرًا به إبداع ونوع من القدرات المتميزة

  ):األساليب واألنشطة )استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم -

  :األتيةيتطلب استخدام استراتيجيات وأساليب متميزة ومختلفة عما هو مألوف في الصف العادي في المجاالت 
 .في تقديم المعلومات التسريع-1
  .على استخدام المعرفة أكثر من اكتسابهااستخدام أنماط متطورة من األسئلة والمهمات التي تؤكد -2
 فرص لجعل أنماط التفاعل الصفي في عدة اتجاهات )معلم/ طالب، طالب/ معلم، طالب/ طالب( توفير-3
 المتفوقين.ريس استراتيجيات وأساليب خاصة في تد- 0 

مه تالف الموضوع الذي يتعلوعادة ما تختلف باخ المتفوقين،تيجيات المستخدمة في تدريس هناك العديد من االسترا
 :والمكان، والزمان، والمصادر الخاصة بالموضوع. ومن أكثر هذه االستراتيجيات شيوعاً  المتفوقون،

 المحاضرة 
 : الدراسة المستقلةو التعلم الفردي  

وقد يتضمن ذلك موضوعات بحثية أو قراءات مختلفة هذه  السماح للطالب بمتابعة موضوع ما بعمق أكثر
من  دوام المدرسيمستقلة في أثناء الالمعلم والطالب، ويمكن تحقيق الدراسة الاالستراتيجية ُتمّثل شراكة تعليمية بين 

خالل السماح للطالب بمتابعة موضوع ما بعمق أكثر، وقد يتضمن ذلك موضوعات بحثية أو قراءات مختلفة، 
، بل بويجب أن ال ننظر للدراسة المستقلة على أنها إضافة وعبء على العمل المدرسي من أجل ملء وقت الطال

طلبة المشاركين وتلبية اهتماماتهم، إال أن الالمتفوقين إنها فرصة إثرائية إيجابية تسهم في تعليم الطلبة الموهوبين 
 .بالدراسة المستقلة يحتاجون لإلشراف، وتوجيه جهودهم من قبل المعلم المتخّصص

والطالب على وضع خطة للطريقة ويعتمد هذا األسلوب على موضوعات اهتمام الطالب، إذ يعمل كل من المعلم 
التي سيتم فيها بحث المشكلة أو الموضوع، وتعريف نوع اإلنتاج الذي سيطوره الطالب والمرتبط بموضوع المشكلة، 
ويوضح قدرة الطالب على تطبيق معرفته ومهاراته في دراسة الموضوع الذي تم االتفاق عليه، ومن مزايا هذه 

 :ما يلي االستراتيجية
  المتفوقين.اهتمامات الطلبة ُتطوِّر 
  الفضول عند المتفوقينتثير .  
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 يتدّرب الطلبة على مهارات التخطيط والبحث في مستويات متقّدمة. 
 ع االستقاللية  .ُتشجِّ
 تسهم بالعمل على إثارة أفكار معقدة ومجردة. 
 تسمح بالعمل على موضوعات االهتمام بشكل متعمق ولفترات زمنية طويلة. 

 .التعاوني في مجموعات صغيرةم التعل 
 :التلمذة  
 :أشكال هذا الربطعّدة أشكال من حيث ربط الطالب مع شخص آخر ومن  تأخذ  
مجال، طالب لديه اهتمام بهذا ال وبين في مجال ماهنا تنظيم نوع من االرتباط بين خبير  يتم خبير:الربط مع -1

إذ يتابع الخبير الطالب، ويستمر في تعليمه، ويستفيد الطالب من خبراته ومؤلفاته وأبحاثه ومحاضراته واستشاراته 
على يد هذا الخبير. ويعزز هذا األسلوب العالقات بين الخبير والطالب، إذ تفوق وبه في العمل، إذ يتتلمذ الموأسل

االهتمامات والرؤية، وبعض األنماط والخصائص الشخصية. وتساعد هذه االستراتيجية على  يشترك كالهما في
 .تطوير مهارات اإلنتاج في مجال معين وتطوير الوعي المهني لدى الطلبة

 
 :ومن إيجابيات هذه الطريقة

  ،على  دربونيت كماتسمح للطلبة بالتدّرب على مشكالت بمستوى الخبراء، وتطوير اإلبداع لديهم في هذا المجال
 .حل المشكالت

 تسمح بالمناقشة على مستوى الكبار. 
 تتيح له فرصة للتقدم نحو مهنة المستقبل. 
 تعزز مفهوم الذات لديه. 
 ده بالنصح واإلرشاد الدائم والدعم  .ُتزوِّ
 ده  .بمصادر المعلومات التي يصعب الوصول إليها بمفرده ُتزوِّ
 تُقدِّم له التشجيع الالزم والتغذية الراجعة. 
 على الوصول إلى أهدافهتفوق وُيعّد الخبراء أفرادًا ذوي دور مهّم في مساعدة الطالب الم . 

إن لديهم قدرة على التعليم، وتحسين التدريب، ومساعدة الطالب في الوصول إلى مهنة المستقبل. وُيعّد االهتمام  إذ
من أجل بناء عالقة تلمذة فعالة  الخبراء،التي ينبغي أن يتحلى بها والحماس للتعليم من الخصائص المهّمة 

ية اإليجابية نحو المتتلمذ، وقدرتهم على توفير التغذ إضافة إلى القدرة على التواصل، وبناء االتجاهات الشخصية
 .الراجعة سواء اإليجابية أو السلبية عن أداء الطالب، والقيم والمعايير االخالقية التي يتحلون بها

ه، وناصح، وُمحّفز، وراٍع، ونموذج  كما أشارت الدراسات إلى الدور الذي يلعبه الخبير كمعلم، ومرشد، وُموجِّ
من و  المتتلمذ، وُتعّد عملية التلمذة هذه عملية تبادلية، يستفيد منها كل من الخبير والطالب المتتلمذيتواصل مع 

 :وذلك على النحو اآلتي إلى الفوائد التي تعود على الخبير نفسه، الدراساتجهة أخرى أشارت 
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 كون إبداعًا سنًا، والذين قد يمتلاألقل قين المتفو الطلبة  من-جيداً الذي يستمع -ير المرن يمكن أن يستفيد الخب
 .قد ال يوجد لدى من هم أكبر منهم سناً 

 معلَمه الخبير، واألكبر سنًا على االهتمام بموضوعات فقد االهتمام بها نتيجة لتقدمه تفوق قد ُيحفِّز الطالب الم
 .في السن

  المتفوق.ينجز الخبير كمية أكبر من العمل بمساعدة الطالب 
  ًلخبير الكتشافه وتطويره موهبة جديدةيكافأ ا ما عادة. 
  ينتفوقالميحقق الخبراء ذواتهم من خالل تالميذهم. 
  ُتشبع لديهم الحاجة للشعور باألهمية من خالل االهتمام واإلعجاب الذي قد يقدمه المتتلمذ لهم، واعتماده

 .عليهم
  وتتطلب عالقة التلمذة الناجحة التزامًا من قبل الخبير والمتتلمذ، وعادة ما تكون العالقة التطوعية هي األكثر

 .من أهمها الّنظر إليه نموذجًا مميزًا َيحتذي به المتتلمذنجاحًا، إذ يلعب الخبير أدوارًا عّدة، لعل 
هناك شكل آخر من استراتيجيات التدريس والمتعلقة بالتلمذة تعتمد على ربط العالقة بين الطالب  :متقاعدالربط مع -0
ن، وطالب طالب مهتم في القانو  فمثالً -نفسهقد تعلَّم وعمل في المجال  كان-مسنّ في مجال معين ومتقاعد  المهتمتفوق الم

تقاعد ربط هؤالء الطلبة بعالقة تواصل وتعلُّم مع م علىن تفوقيبالمآخر مهتم في هندسة الطيران، هنا يعمل المعلم الخاص 
نجازاتهم  في القانون )محام اعتزل المحاماة(، ومهندس طيران متقاعد. فالمتقاعدون يرحبون بأن يبقى لعلمهم وخبرتهم وا 

ؤالته وتزويده له الخبرة باإلجابة عن تسا ويقدمالمتفوق التلميذ اهتمامات  معالتعامل استمرارية في النفع، فالمتقاعد يسعده 
 .بالمعارف والمصادر التي يحتاجها

 مام الطالبات     أمن المقرر على الطالبات وتحضير المادة العلمية وعرضها  توزيع وحدة: لعب األدوار 
 .ورش العمل 
م ث لحفز العديد من األفكار في وقت زمني قصير، وتتضمن طرح عدد من األسئلة المفتوحة تستخدم الذهني:لعصف ا 

تسجيل أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة. ويتم العمل هنا في مجموعات صغيرة، وُتعطى كل منهم الحرية 
 :الكاملة في إبداء أفكاره، وهناك خمسة قوانين لعملية العصف الذهني، هي

 .د األفكارتجنُّب نق .1
 .التركيز على غزارة األفكار .0
 .إعطاء الجميع فرصة لطرح األفكار من خالل تشجيع الدوران الحر .3
 .محاولة ربط األفكار وتطويرها .4
 ابحث عن األفكار غير المألوفة .5

 .التكليفات األسبوعية 
 .التدريس الدقيق 
 . األنشطة والمشروعات 
 من ُتمّثل مستوى متقدماً  المتفوقين،يحرص المعلمون على تقديم أسئلة للطلبة  :الحوار والمناقشة طرح األسئلة 

 :ومن إيجابيات استخدام هذا األسلوب المعلومات، وتتطلب درجات من الفهم وتتحدى التفكير
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 تفوقُيطوِّر تفكير الطالب الم. 
 ُيطوِّر القدرات المعرفية لدى الطالب. 
  عطاءجابة حلة اإلينقل الطالب من مر  الرأي باستخدام األدلة السهلة إلى المنطق في اإلجابة، وا 

 .كذلك يعمل المعلمون على تدريب الطلبة على كيفية طرح األسئلة كاستراتيجية معاكسة
 
 

  :استخدام استراتيجيات متعددة تعمل على تطوير التفكير في مستوياته العليا منها -
. األساسية. مثل التصنيف، وتنظيم المعلومات البحث والمهارات ومهاراتاإلنتاجي تتضمن مهارات تتمثل في التفكير 

 فهي: االستراتيجياتاما  .وُيراعى هنا أهمية توحيد العناصر المختلفة للعمليات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التلخيص المالحظة والمقارنة و مثل بمهارات التفكير األساسية  عمليات التفكير في مستويات متدرجة تبدأو مهارات  ظمتن

داعي وحل كالتفكير الناقد والتفكير اإلبإلى عمليات التفكير المركب  ثم تتدرج ،المعلوماتوالتصنيف والتطبيق وتنظيم 
 القرار.المشكالت واتخاذ 

رات يتضمن عددًا من المها فالتفكير الناقد، واالستراتيجياتوتتكون كل عملية من هذه العمليات من عدد من المهارات 
تقويم الحوار  ،مات الحقيقية ، اختبار الفرضيات معلو مثل تقويم ثبات ومصداقية المعلومة، تفسير واستنباط واستخراج ال
 .القدرة على التنبؤ، العالقة بين السبب والنتيجة، وهكذا، والنقاش، إصدار أحكام منطقية ، التعرف على اإلفادة الناقصة 

يتكون من القدرة على توليد األفكار والمعلومات التي تتصف باألصالة والطالقة والمرونة واإلفاضة في  والتفكير اإلبداعي
ة، البحث المشكلة، تحديد المشكل إلىالمتتابعة مثل التعرف  االستراتيجياتوحل المشكالت يتكون من عدد من  التفاصيل

رار الذي يعتمد على تحديد الهدف وتوليد البدائل ودراسة عن الحلول، تقويم الحلول اختيار الحل األنسب، واتخاذ الق
ويرتبط بمهارات وعمليات التفكير العليا .العواقب والنتائج المترتبة على االختيار وترتيب البدائل واختيار البديل األنسب

(، وذلك معرفيالوق فالتفكير) عن التفكير ايل التفكير والخطوات التي مر بهتتضمن تحل: عمليات التفكير فوق المعرفية

   .حل المشكالت استراتيجية. أ
 طرح األسئلة من خالل طرح أسئلة تتطلب من الطلبة  استراتيجية .ب

  .أسئلة التفسير، المقارنة، األسئلة االفتراضيةكمهارات عالية من التفكير 
  .وهي التي تفرض على الطلبة تتبع األجزاء للوصول للكل االستقراء: استراتيجية. ت
بة االجتماعي بين الطل تتطلب عماًل متواصاًل وتعزز التفاعل اللعب: استراتيجية. ث

  .ومهارات التفكير العلياالمتفوقين تعليم  مناهج، الحسابوتستخدم في مجال 
 

 رمهارات وعمليات التفكي
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عندما يطلب من الفرد وصف الخطوات التي مر بها في الوصول إلى نتيجة معينة، مثل اتخاذ القرار أو حل مشكلة أو 
 .توليد فكرة إبداعية

لتداخل من ا كبير   عض، فبينها قدر  البعن  ليس بعضها منفصالً  واالستراتيجياتعلى أن هذه المهارات والعمليات 
التي يمكن استخدامها ألغراض تعليم خريطة التفكير والترادف في استخدام المصطلحات، ولكنها تكّون في مجموعها 

 .التفكير ومكوناته ومهاراته
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 لتعليمها؟المتبعة  األساليبهي وماكيف يمكن تعليم مهارات التفكير؟ 

 

 :تعليم وتنمية مهارات التفكيرللثالثة أساليب تستخدم هناك 

 

 

 

 

 التفكير؟هل يمكن تعليم مهارات 

إلى تنمية مهارات التفكير بطريقة غير مباشرة ودون تسمية مهارات  هذا األسلوب يدعو
يجاد البيئة التعليمية التي تستثير التفكير وتساعد على تنمية مهاراته من خالل ا  و  محددة،
 طالبتنظيم المرن لجلوس الالكالمعلم داخل الصف، ها ستخدمية يسيتدر  استراتيجياتعدة 

نجاز مشروع أو حل مشكلة  وتقسيمهم إلى مجموعات أو كل طالبين معًا للنقاش والحوار وا 
 يجعلعيمها، تدل االستجابات وطريقة وطريقة توجيه األسئلة للطالب ونوع األسئلة واستقبا

طرق ي فستخدم بعض المعلمين هذا األسلوب كما ي ومحفزة،من الصف بيئة مثيرة للتفكير 
 هم. تدريس

ال تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وحده وال تكتسب من خالل تراكم المعرفة والمعلومات فقط،  مهارات التفكير
رج إلى عمليات التفكير يتدبل يكون هناك تعليمًا منتظمًا وتمرينًا عمليًا متتابعًا يبدأ بمهارات التفكير األساسية و 

ثبت من خالل الدراسات والخبرات العملية أن مهارات وعمليات التفكير العليا ال تنمو تلقائياً لدى الطالب العليا. 
ه يبرمج ذهنديه و ليعيق نمو قدرات التفكير العليا  األمر الذيبمجرد تعليمه المواد الدراسية بالطريقة التقليدية، 

ت وعمليات التفكير لكل الطالب بصرف النظر عن ويمكن تعليم مهارا . في إطار القدرات العقلية الدنيا
 أنثبت  .الدراسيو مستوياتهم الذهنية بحيث تنمو بشكل متدرج في نسيج بناء شخصية الطالب ونموه العقلي 

درسية ذات معنى الم هخبراتجعل تمستوى التحصيل الدراسي للطالب و  رفع منتتعليم مهارات التفكير العليا 
 ى تطبيقوتعوده على االستقالل في الفكر والمبادرة بالرأي وعل التعلم،اركة إيجابية في أكثر تفاعالً ومشويصبح 

 ر.والتطو اإلبداع من مجاالت ديد لهم العبل تتيح الحياة. ما يتعلمه في واقع 

مهارات الأساليب تعليم 
 التفكير

التعليم 
المثير 

 رللتفكي

1 
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من الحكومات في العالم حريصة على دعم البحوث  الكثيرأن ذلك  األمم،من  ي أمةأليعتبر التعليم النظامي أهم شريان 

كوننا نعيش في و التنمية البشرية طويلة المدى،  استراتيجيةالذي يندرج ضمن ديمية التابعة للتعليم العالي، و العلمية واألكا
معظم مفاهيم التعليم وطرق الحصول على المعلومة وكيفية  العلم أن المجاالت، مععالم تطور بشكل متسارع في شتى 

من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم من خالل الشبكة العنكبوتية ووسائل  االستفادة القصوى
نه في العقد األول من القرن العشرين كان الشخص الذي يعرف إ الاخل كل بيت. يقأصبحت د االتصال الحديثة والتي

 . كبيرة ثقافة ولديه متعلما إنساناً  يعتبر والحساب والكتابة القراءة

 

التفكير بشكل مباشر ومن خالل برامج أو مقررات مخصصة يدعو هذا األسلوب إلى تعليم 
لمهارات التفكير ومستقلة عن المواد الدراسية يتم تعليمها خالل مدة زمنية محددة بحيث يتم تحديد 

 .مهارة التفكير المراد تعليمها من خالل أنشطة وتمارين ال ترتبط بالمواد الدراسية

تعليم 
 التفكير

2

2

 

2

2

2

2 

األسلوب على الدمج والتكامل بين مهارات التفكير ومحتوى المادة الدراسية بحيث  هذايعتمد 
يتم تعليم المحتوى ومهارات التفكير في وقت واحد، وتمثل مهارات التفكير المراد تعليمها جزءًا 

ارة التي نه المهمن الحصة الدراسية المعتادة، ويصمم المعلم درسه وفق المنهج المقرر ويضمّ 
يستمر تعليم مهارات التفكير طوال السنوات والمراحل الدراسية من . مع محتوى الدرستتناسب 

نهاية المرحلة الثانوية، ويعتمد هذا األسلوب  حتىفي مرحلة التعليم األساسي الصف األول 
د عليها المعلمونعلى طريقة في إعداد الدروس تختلف عن الطريقة التقل حيث   .يدية التي تعوَّ

د أهداف الدرس لكل من المحتوى المعرفي ومهارة التفكير والمواد المستخدمة ثم تبدأ بتحدي
المقدمة لكل من المحتوى ومهارة التفكير ونشاطات التفكير المستمدة من محتوى المادة الدراسية 

 .التقويمو  الدراسية المادة خارج ألنشطة بيق التفكير وانتقال أثر التدريبوالتفكير وتط
وب الذي ثبت أنه األجدى واألكثر فاعلية وأثرًا واستمرارًا في جعل التفكير هو وهذا هو األسل

 .األساس للتعليم وجعل مهارات التفكير جزءًا من المادة الدراسية ووسيلة لتعليمها وتعلمها

التعليم 
المعتمد 
على 
 التفكير

3

2

2

2

2 
 وتطوير المناهجتعليم التفكير اإلبداعي 
 الدراسية
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 مستوى المعرفة لدى الطالب إلى مستويات أما في وقتنا الحاضر ومع تطور نظام التعليم العام والخاص، يتوقع أن يصل
 :المجاالت التاليةعالية في 

 

 

 

 
 ومع االهتمام المتواصل بتنمية التعليم في المدارس والجامعات من خالل تطوير المناهج المتخصصة، أصبح لدى البشر

 المعلومات. والتي تتمثل في :وفرة في األفكار المبتكرة حول عناصر التعليم الضرورية لمواكبة عصر 

 

 

 
 

 

الحالة عملية  التفكير في هذه ويعد التعليم،خالل نوعية مهارات التفكير المستخدمة في أن تقييم نوعية التعليم تقاس من 
جاربهم لتبادل المعارف حول ت هذا إلى جانب ضرورة توفير بيئة تعليمية يجتمع فيها الطالب والشباب لحل المشكالت،

 .الجماعية وخلق نوع من التبادل المعرفي

 

 

 

 

 ذلكو  والعادات والقواعد المعمول بها داخلها في تغيير الطباعاعتبار المدارس مؤسسات تعليمية يساهم كل فرد  (1
 ل التعليم النوعيلمستقب استراتيجيةمن أجل الوصول إلى عملية تعليمية حقيقية تفيد الطالب وتسهم في وضع رؤى 

من خالل نتائج التحصيل  ويقاس هذا مجاله،يسهم في تطوير مناهج الطلبة المبدعين كل في  والذي بدوره
 .عرفي والعلمي للطلبةالم

 ما اً والذي غالبفي كسر نمط التعليم الجامد، تفوقين تكون للمدارس رؤية شاملة تشرك الطلبة المبدعين والم (2
بحيث يسمح لهم بتغيير بيئة المدرسة، من خالل طرحهم لألفكار اإلبداعية وتشجيع  التلقين،يعتمد على طريقة 

 .واالختراع المبادرة

 .إتقان اللغات األساسية(2
 .إجادة استخدام برامج الحاسب اآللي(0
ختالفات االالقدرة على فك طالسم األفكار وتفسيرها وفهمها والتعبير عنها، من خالل وسائل اإلعالم المرئية، واستيعاب (3

 .بين الناس والثقافات، والقدرة على تقييم واستخدام المعلومة

 .إتقان القراءة المتبصرة •
 .الكتابة المقنعة •
 .التفكير المنطقي •
 .القدرة على حل المشكالت المعقدة •

 :نها، من بيتم حصر قواعد رئيسية لتعليم التفكير اإلبداعيالمنطلق  ومن هذا
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ين مجموعة عملية إدراكية، تربط ب ، ألن التفكيرالتغيير تفكير مستقل مسؤول وواع قادر على التركيز على تأسيس (3
التجارب والخبرات إليجاد عالقة جديدة تتنامى وتتطور لدى األفراد الذين يملكون مواهب ويتمتعون بخصائص  من

 .المبدعين
 كرية أو، ويحتوي على العمليات الفستقليعد مفهوم التوجه التفكيري عنصرًا ضروريًا في تأسيس التفكير الم (0

 في مجال المكتباتو  .أنفسهم إلىتفوقين الماالنفعاالت ومستويات الشعور ونظرة الطلبة  ويشمل أيضا اإلدراكية،
المناهج التعليمية التي تدعم التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكالت المعقدة ضحية لتخمة المعلومات  تعد

الرقمي، والتي صعبت من عملية إعداد المناهج المتخصصة داخل المدارس، لذلك يرى أن بالعصر  المرتبطة
 و المصدر األساسي إلثراء المعرفة وتنمية التفكير المبدع لدى الطلبة في جميع مستويات التعليم المكتبات تعد

ن وسهولة الحصول عليها مكبيرًا أمام قوة تدفق المعلومات من جميع وسائل االتصال  كذلك يرى أن هناك تحدياً 
 .الطالب قبل

لمشكالت اعلى اكتساب المعلومات وحل  ترتكزالتي و إلى القواعد التي تم ذكرها سابقا، المنهج التعليمي يستند 
عضها تعلمها بمعزل عن ب التي يتم تركز على المهارات أال، وتتجاوز ذلك إلى حل المشاكل المؤثرة، ويجب المعقدة
 .البعض

 

 
 
 

 .استيعاب وفهم المشاكل واألفكار الجديدة واألنماط المستمدة من المعلومات-
 .حفظ واسترجاع البيانات الجديدة -
 .تنظيم وتحويل البيانات وتحديد العالقة بين األشياء -
 .االستقرائيإيجاد األسباب وحل المشكالت واالستدالل  -
 تطوير المناهج التعليمية بهدف تنمية مهارات التفكير، تم إيجادو  اإلدراك والتقييم ومراقبة تطورات التحسن الذاتي -

 يروبرنامج مهارات التفك، تسريع التفكيرطريقتين في تنمية مهارات التفكير في التعليم النوعي هما برنامج 
 مثل برنامج تسريع التفكير وبرنامج مهارات التفكيرتم تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير، 

 

 

 

 

 

 :تصنيفات خاصة ألساليب التفكير المبدع تركزت فيما يلي
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 ،CASE عرف ببرنامجوي بريطانيا، بتدريس المعرفة والعلوم لتطوير التفكير العلمي واإلبداعي وقد تم تطبيقه في ىيعن-2
جميع  نفس طريقة التدريس في مهارات التفكير في مجال العلوم ويمكن للطالب تعميميقوم البرنامج على تنمية حيث 

 :هي عناصر خمسةتستند إلى  والتي األخرىالتخصصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الذاتي التعلم مهارات على ويركز األساسي،التعليم  مرحلة في التفكير مهارات تنمية إلى التفكي مهارات برنامجيهدف  -2
وتدريس  دمج خالل من ،جالمنه عبر التفكير مهارات واالكتشاف، وتنمية والتصنيف االستنتاج مهارات تنمية خالل من

 مهارات تنمية إلى تؤدي بطريقة الصفية األنشطة بتصميم ذلك يتم حيث الدراسية، المناهج عبر المبدع التفكير مهارات
 .عام بشكل الطالب لدى التفكير

 : رابعا: النواتج

 النواتج وتعتبر له بةالمناس التقنية الوسائل واستخدامبالشمولية،  واتصافه اإلنتاج نوعية على التركيز: المرحلة هذه في ويتم
 : ةالتالي األشكال لتأخذ التعلم نواتج في التنويع من البد لذا حدوثه وبرهان للتعلم أداة

 .ملخصات تقارير، :مكتوبة نواتج (1
 .لوحات رسومات، خرائط، :بصرية نواتج (2
 .محاضرات األدوار، لعب مناظرات، :لفظية نواتج (3
 .وتكنولوجية علمية تجارب مشروعات، مجسمات، :مادية نواتج (0
 .التعبيري الحركي األداء :حركية نواتج (5

 .المبدعين الطلبة بين المدرسة صفوف داخل النقاش تشجيع -

 .المنهج تطبيق خالل من التفكير مهارات تنمية -

 .السطحي التفكير وتجاوز المشكلة في الناقد التفكير -

 .قشةللمنا السليمة األسس وتعلم الطلبة قبل من المختلفة اآلراء تقبل -

 .العملية الحياة في الصف داخل الخبرات من االستفادة -
 

 تصميم برنامج خاص لتسريع التفكير

 برنامج تسريع التفكير

 تصميم برنامج خاص لتنمية مهارات التفكير
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 غير االمتحانات التقليدية مثلتفوقين أساليب متنوعة في تقييم الطلبة الم استخدامالتقويم: خامسا: 
 .. التقويم الذاتيأ
  .. التقويم من قبل الزمالءب

 تعديل البيئة التعليمية: :التعليميالمناخ 
 المناخ التعليمي من المكونات األساسية للمنهاج والذي يجب تعديله لتسهيل تقدم الطلبة ونجاحهم وتمثيل ذلك بما يعتبر 

 :يلي
 .ذات مساحة واسعة لتسهل الحركة أثناء القيام باألنشطة الجماعية الصفية أن تكون البيئة (1
انطباعات واتجاهات إيجابية نحو المادة وذلك بممارسة التقبل والتقويم بدل النقد واصدار  أن توفر البيئة الصفية (2

  .األحكام
  .بغزارة مصادرها وأدواتها التعليمية أن تتميز البيئة الصفية (3
 .على التفكير بمستوياته العليا واالستكشاف والتفسير وتعزز ذلك ة الصفيةان تشجع البيئ (0
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 الثالث الفصل
 

 
 
 

 
 االستراتيجيات ضلبع التطرق يتم لن لذا بالمتفوقين الخاصة االستراتيجيات من تعرضس التي االستراتيجيات تعد

 المعلم. من اإضافيً  جهًدا تتطلب التي االستراتيجيات لبعض التطرق يتم ولن الطالب، عموم تناسب والتي العامة
  المتفوق طالبال ألن وذلك التفكير، من أنماط أو برامج إال هي ما  تفوقينبالم الخاصة التعليم استراتيجيات بعض
 تمثل وهي للفكر، مركًزا إعماالً  تتطلب ال عادة العامة االستراتيجيات وأن ،قدراته يتحدى مال متواصلة بحاجة
 العليا لمستوياتا تمثل فهي  تفوقينبالم الخاصة االستراتيجيات أما والفهم، كالتذكر لألهداف بلوم تصنيف باكورة
 التفكير استراتيجيات استعمال على ؤكدي الحديث األدب ومازال» والتحليل، والتركيب كالتقويم بلوم تصنيف من

 من رتعتب والتي اإلبداعي المشكالت وحل الناقد والتفكير المشكالت حل على المبني التعلم مثل المركبة؛
  . تفوقينالم الطلبة برامج في استعمالها يمكن والتي المناسبة االستراتيجيات

 الذهنية هاراتالم من العديد واستخدام المتعلمين، قبل من المركبة االستجابات تتطلب االستراتيجيات هذه مثل ألن
 الواقع. في الموجودة والمسائل المشكالت مع التعامل عند واسع بشكل تطبق والتي ،المختلفة
  .المستهدف والعمر- السؤال وصيغة- المادة نوع على: يعتمد االستراتيجية اختيار

 من أكثر استراتيجيات المواد بعض تتطلب وقد ،آلخر سؤال ومن ألخرى مادة من االستراتيجية تطبيق يختلف وقد -
 التعليمي. بالموقف رهن ذلك كل األخرى، المواد من غيرها

 التي اتستراتيجياال كل للتفاصيل، التطرق دون تطبيقها كيفية أو ومهاراتها االستراتيجية مفهوم عرض سيقتصر -
 تناسب التي يةانالوجد االستراتيجيات عن تختلف وهي المعرفية، االستراتيجيات ضمن تصنف إليها التطرق يتم

  .الوجداني التعلم
 

 

 

 

 

 

 

 هوبينالمو و  تفوقينالم للطلبة والتعلم التعليم استراتيجيات
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 حول نقاشو  حوار لعقد للطالب المجال ويترك معين موضوع بطرح المعلم يقوم االستراتيجية، هذه وفق
 للطالب حتتي االستراتيجية وهذه لطالبه، الموجه دور األسلوب هذا في المعلم ويمثل المطروح، الموضوع
 تعليل على ةالقدر  ديهمل وتنمي النظر، وجهات عن الدفاع فرصة لهم تتيح كما البناء، الهادف للحوار فرصة
 وآراء. نظر وجهات من يطرحونه ما وتفسير
ًذا  النقاش. إلثارة يوجهها التي األسئلة ومن المناقشة من الغرض يحدد أن ينبغي وا 
 ومحاولة لةاألسئ وطرح النقاش أساليب وتعويدهم التالميذ بتفكير االرتقاء على دائما يحرص أن يجب كما

 نها.ع عوالدفا نظر وجهة عن التعبير أو اصحته من والتأكد فرضيات عووض عليها، لإلجابة البحث
 اآلتي: مراعاة يجب النقاش قيادة وعند

 تقبل وجهات النظر المختلفة وعدم االستهزاء بأي منها.
تذكر ان هناك تالميذ على جانبي الصف، وهذا يتطلب من المعلم التجول ببصره في أنحاء الصف 

 يذ الذين تنم حركتهم وتعبيرات وجوههم بأن لديهم شيئا ما يريدون التعبير عنه.باستمرار ليكتشف التالم
 استعراض وتلخيص أهم األفكار من وقت ألخر قبل متابعة النقاش او االنتقال الى نوع اخر من النشاط

 عرض اللخ من التالميذ آراء باستنباط المعلم يقوم وحقوقه، الطريق آداب بعض التالميذ يعرف أن :مثال
 لبعض الصور من مجموعة المعلم يعرض .عالجها وسبل المرفوضة للسلوكيات الصور من مجموعة

 رفضهم سببو  السلوكيات هذه في رأيهم عرض التالميذ من المعلم يطلب المجتمع، في المرفوضة السلوكيات
 بعض قومي الجمال. ومظاهر مفرداته حول التالميذ ويناقش الطريق بآداب المتعلق الحديث المعلم يقرأ لها،

 الموضوع. أفكار حول التالميذ المعلم يناقش أخطاءهم. المعلم يصوب ثم األحاديث بقراءة التالميذ

 المناقشةالحوارًواستراتيجيةً-1
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 استراتيجيةًالتخيلً-2

 على نعمل مث مجسمة، واقعية صورة إلى تحويله ثم وتخيله مالحظته تمت لشيء عقلية صورة تكوين عملية هو :التخيل
 موجات تدفق عن عبارة هو أو لدينا، الذاكرة قوة تعزيز على يعمل مما مخيلتنا في مرات عدة الصورة هذه تكرار إعادة
 أوهامك. أو تجاربك عن داخلي تعبير وهو تذوقها، أو عارهااستش أو سماعها أو رؤيتها يمكنك التي األفكار من

 

 أو الذهنية صورال من عدد بتركيب بالقيام خاللها يكلفوا تخيلية رحلة في المتعلمين باصطحاب يكون
 هذه عبر علمالمت بتوجيه يقوم موجه وجود االستراتيجية هذه وتتطلب األحداث، من سلسلة في التأمل
 من موعةمج بطرح يقوم ثم ومن الطلبة بإرجاع المعلم يقوم أن بمكان الضروري من التخيلية، الرحلة
 رحلتهم. أثناء كونوها التي الذهنية الصور عن التحدث منهم ويطلب األسئلة

 التخيل
 في

 التدريس
 

ــــمـــــاذا  ل

  الــتـــــدريــس

 بالتخيل؟
 

 تذكر على تساعدهم وهي يقرؤون لما صور تكوين على الطلبة التخيل أنشطة تساعد
 ذهنية وربص التالميذ إمداد على تساعد-واالستيعاب الفهم على تساعد-أطول لفترة المعلومات

 همةم صفات الطلبة تكسب-واألساسية الهامة المعلومات على التركيز على تساعد-جميلة
 اهتماًما ثرأك الداخلية، ألحاسيسهم إدراًكا أكثر وتركيًزا، انتباًها أكثر إبداًعا، أكثر وتجعلهم:
 المدرسية. األعمال بأداء وفعالية
غالق االسترخاء الطالب من يطلب مثالً   كل في امضيئً  كهربائًيا مصباًحا ضع اآلن أعينهم: وا 

 انمحرك هما نالمصباحي أن تظاهر ألسفل... المصباحين واجعل جانًبا ذراعيك أفرد يد....
  اإلطالق. أجل من الشارع في اجرِ  نفاثان...

 هيلمان اقترحه الذي اإلبداعية الكتابة نشاط وهو التصور إلثارة مضمون آخر نشاط هناك
 تتعامل جريدة من رئيسية عناوين بقطع قم ذلك: مثال (Larson،Helman1984والرسون)

 لقديمةا البقالة محالت وجرائد صص.ق بتركيب يقومون األطفال واجعل الغريبة القصص مع
 أطفاله يبيع الغاضب األب البارزة: العناوين وبعض المرشحة. للعناوين ينفد ال مورًدا تقدم

 ينقذ تانكتي من الناجي الرابحة. اليانصيب أرقام والده ويعطي يتحدث رضيع طفل المزعجين.
 مسافر. شبح يلتقط معلم عاماًل.05
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 منهم واحد كل يعمل حيث العلمية خلفيتهم من انطالًقا وتفاعلهم التالميذ أفكار استثارة على تعتمد تدريسية خطة هي
 موجه ودوج في وذلك ما، موضوع كتابة أو مناقشة أو لقراءة التالميذ إعداد أثناء لهم ومنشط اآلخرين ألفكار محفز كعامل
 المعلم. وهو التفكير لمسار
 اللخ الطالب من مجموعة بمشاركة معين موضوع حول وتوليدها األفكار استمطار مبدأ على الذهني العصف مبدأ يقوم
 الواحد تطيعيس ال إبداعية أفكار إلى الوصول أجل من الجماعية التفكير قوة توظيف منه الهدف ويكون محددة، زمنية فترة
 بمفرده. إليها الوصول منهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 أفكار نكبت ال حتى الحق وقت حتى يؤجل أن يجب لألفكار المضاد الحكم أن يعني وهذا: المؤجل النقد -

 متقيي بدون وأفكارهم أحاسيسهم عن يعبروا لكي بالحرية ويشعرون عنها يعبرون ندعهم بل اآلخرين،

 أفضل. هذا كان وأوسع أشمل األفكار كانت فكلما: الحر باالنطالق الترحيب -

 المفيدة. األفكار رصيد ارتفع األفكار عدد ازداد كلما: مطلوب الكم -

 بهم ةخاص أفكار في مساهمتهم إلى باإلضافة فالمشتركون: إلحرازهما السعي يكون عامالن والتطوير التركيب -
 في أكثر وأ فكرتين إدماج كيفية أو جودة أكثر أفكار إلى اآلخرين أفكار تحويل بها يمكنهم التي الطرق يخمنون

 أفضل. أخرى فكرة

-المعلم دورو  السبورة على القوائم أفكار بنسخ متطوع ويقوم غريب؟ كوكب إلى الدراسة صف تحويل يمكننا كيف مثال:
 كارأف لديهم كان إذا عما الطالب أحد بسؤال محددة بصورة القائد يقوم قد أو ما؟ فكرة أحد أي لدى هل سؤال: هو القائد

  بها. يسهموا أن يرغبون

 العصفًالذهنيًًاستراتيجية-3

 فعال. إبداعي تفكير كأسلوب الذهني العصف تعليم -

 والقدرات( االتجاهات تقوية ثم )ومن االبداعي التفكير ممارسة -

  المدرسككة تأرضككيا مثل، الضككاغطة، المدرسككية المشكككالت بعض حل -

 الدراجات. سرقة المرور، مشكالت المخدرات، مشكالت القذرة،
 

 من الدراسكككككككككة حجرة داخل الذهني العصكككككككككف اسكككككككككتخدام يتم أن ويمكن

 أجل:
 

  الذهني للعصف أساسية قواعد أربع وهناك
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 كورونا. ظاهرة تفشي الجلسة موضوع المشكلة:

 موضوع ولح المشاركين بمناقشة الجلسة رئيس يقوم كورونا( ظاهرة )تفشي (الجلسة موضوع) :المشكلة ومناقشة تحديد

  مناسبة نظرية مقدمة إلعطاء الجلسة

 المياً ع أصبحت كورونا ظاهرة تفشي التالي: النحو على المشكلة صياغة الجلسة رئيس يعيد :المشكلة صياغة إعادة
 التالية: األسئلة خالل من ويطرحها

  الظاهرة؟ هذه انتشار من تقلل كيف

 التلقيح؟ يتم كيف

 الذهني. فالعص بقواعد المشاركين وتذكير العمل طريقة بشرح الجلسة رئيس يقوم :الذهني والعصف اإلبداع جو تهيئة

 غرابتها. أو صوابها أو خطئها عن النظر بغض أفكارك أعرض 

 عليها. تعترض أو اآلخرين أفكار تنتقد ا 

 استطعت. ما االختصار وحاول الكالم في تسهب ال 

 تطورها. أو منها تستنتج بأن اآلخرين أفكار من االستفادة يمكنك 

 ونفذها. الجلسة رئيس لتعليمات استمع 

 أفكارك. لتدوين الجلسة لمقرر فرصة عطا 

 :األفكار ليدون للجلسة مقرر تعيين 

  األسئلة عن اإلجابة في أفكارهم بكتابة البدء المشاركين من يطلب

 المشاركين. أمام متسلسلة األفكار بكتابة الجلسة مقرر يقوم

 تحديد نهمم يطلب كأن لديهم، نضب قد األفكار من معيًنا جزًءا أن الحظ ما إذا المشاركين بتحفيز :الجلسة رئيس يقوم 

 بينها الربط أو امنه واالستنتاج المطروحة األفكار في النظر بإمعان مطالبتهم أو عملية، فكرة لتصبح وتطويرها فكرة أغرب

 جديدة. فكرة إلى وصواًل 

 الذهني: العصف استراتيجية باستخدام تعليمية مواقف تنفيذ
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 إلى: وتصنيفها تقييمها أجل من المطروحة األفكار في المشاركين بمناقشة الجلسة رئيس يقوم :التقييم

 للتطبيق. وقابلة ومفيدة أصيلة فكارأ 

 أو....... البحث من مزيد إلى وتحتاج المباشر للتطبيق قابلة غير ولكنها مفيدة فكارأ 

 للتطبيق. قابلة وغير عملية غير ألنها مستثناة أفكار 

  المشاركين على ويعرضها للتطبيق القابلة :األفكار الجلسة رئيس يلخص

 شاركينللم األفكار من عدد أكبر توليد أجل من يستخدم تعليمي موقف هو الذهني العصف إن القول يمكننا سبق مما

 رةالمصاد عن بعيًدا األفكار طرح في واألمان الحرية تسوده جو في محددة زمنية فترة خالل مفتوحة مشكلة حل في

 النقد. أو والتقييم

 باالنقراض؟ المهددة الحيوانات حفظ من تمكن التي الطرق هي ما العلوم: مقرر في مثال
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 لمعالجتها ونفيخطط معينة مشكالت التالميذ يتحدى حيث العلمي للتفكير الفرصة للمتعلم تتيح تدريسية خطة هي

 أنها على اتيجيةاالستر  هذه تعريف ويمكن الخاصة. استنتاجاتهم منها ويستخلصون وينظمونها البيانات ويجمعون وبحثها،

 استخدام لخال من المطلوب الحل إلى للوصول وذلك يواجهه، ئقعا على للتغلب الفرد أو الطالب يستخدمها التي الطريقة

 المتتالية. الخطوات بعض

 لوصولل بأنفسهم المعلومات عن البحث المعلم منهم يطلب ثم ومن ما مشكلة الطالب إعطاء على يعتمد األسلوب هذا في
 التي لفرضياتا بفرض الطالب فيقوم للمشكلة، المختلفة العوامل بين المتوفرة العالقات مستخدمين المشكلة لهذه حل إلى

 الواقع. على تطبيقها ومحاولة الفرضيات صحة بتعميم يقومون ذلك وبعد لحلها، وتؤدي المشكلة تفسر

 

 

 
 

 داللة. ذات بمشكلة الشعور 
 المشكلة. تحديد 
 الفروض. فرض 
 الفروض. اختبار 
 الفروض. أنسب اختيار 
 النتائج. إلى الوصول 
 جديدة. أخرى مواقف على النتائج تعميم 

 
 تطبيقي مثال

 الظاهرة ذهه عن البيئة من المشاهدات بعض الطالب مع يستعرض فإنه األجسام طفو :موضوع بتدريس المعلم قيام عند
 دات،المشاه وهذه الماء. داخل صغير حديد مسمار انغمار ك الماء على الثقيلة السفن طفو ك الماء على السباح طفو مثل:
 الظواهر، هذه بأهمية يشعرون الطالب يجعل والذي للدرس المناسب المدخل تمثل

 األثقل؟ هي أنها رغم السفينة تطفو بينما المسمار يغوص لماذا :التالميذ يتساءل ذلك بعد

 المشكالتاستراتيجية حل -4

2- 

 المشكلة حل خطوات
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 لمشكلةل الطالب يريث أن للمعلم ويمكن ومحدد. واضح سؤال شكل على بدقة المشكلة يحددوا أن الطالب استطاع وهنا
 ةعلب ـ حديد مسمار :مثل الماء داخل األجسام من مجموعة وضع خالل من بسيطة تجربة إجراء طريق عن دراستها المراد

 ويسأل: الماء داخل المواد هذه ويضع حجر... ـ خشب قطعة ـ مجوفة معدنية
 الفروض. فرض مهارة ينمي السؤال وهذا الماء؟ داخل وضعها عند السابقة للمواد يحدث أن تتوقعون ماذا -
 الطالب أحد وأ المعلم يقوم ذلك من وللتأكد خاطئ، اآلخر والبعض صحيح بعضها مختلفة إجابات الطالب يفترض ذلك بعد

 غاصت دالموا بعض أن الطالب يالحظ ذلك بعد الماء. في األخرى تلو واحدةً  المواد وضع طريق عن الفروض هذه باختبار
 اآلخر... عضالب يطفو بينما
 

 يختارو  الطالب. افترضها التي للفروض المعلم يعود ذلك بعد .المالحظة مهارة تنمية المعلم استطاع ذلك خالل فمن
 مواد كك تطفو مواد فئتين: في المواد وضع الطالب أحد من ويطلب .اعداه ما ويستبعد التجريب دعمها التي الفروض
 ...التصنيف مهارة ينمي وهذا ...تغوص
 الماء، كثافة من أقل كثافتها ألن الماء سطح على تطفو مواد هناك :التالي التعميم إلى الدرس نهاية في الطالب يصل -
 سطح لىع يطفو فإنه مجوًفا الثقيل الجسم كان إذا إال الماء كثافة من أكبر كثافتها ألن الماء داخل تغوص مواد وهناك
 الماء.
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 المشكلة حل في دالفر  ألداء والتقييم والمراقبة التخطيط وظيفتها عليا، تحكم عمليات عن عبارة :المعرفي فوق التفكير
 يبقي الذي يالعقل النشاط مستويات أعلى هو وأيًضا، حوله. أو التفكير مجريات في التفكير على قدرة وهو الموضوع، أو

 أيًضاو  وقيمهم نظرهم ووجهات أفكارهم مصادر فهم يف الطالب مساعدة المعرفة ءورا ما وتشتمل لذاته، الفرد وعي على
ًاآلخرين. وقيم أفكار تأتي أين من

 

 

 التخطيط ـ (أوالً 

 هي: ومهارته
 طبيعتها. وتحديد مشكلة، بوجود الشعور أو الهدف، تحديد -
 ومهاراته. التنفيذ استراتيجية اختيار -
 الخطوات. تسلسل ترتيب -
 المحتملة. الخطوات تحديد -
 واألخطاء. الصعوبات مواجهة أساليب تحديد -
 المتوقعة. أو فيها، المرغوب بالنتائج التنبؤ -

 والتحكم المراقبة ـ (ثانًيا

 مهاراته:
 االهتمام. بؤرة في الهدف على اإلبقاء -
 الخطوات. تسلسل على الحفاظ -
 فرعي. هدف يتحقق متى معرفة -
 التالية. العملية إلى االنتقال يجب متى معرفة -
 السياق. في تّْتبع المالئمة العملية اختيار -
 واألخطاء. العقبات اكتشاف -
 األخطاء. من والتخلص العقبات، على التغلب كيفية معرفة -

 
 

 

 المعرفة وراء ما استراتيجية- 5 

 يالمعرف فوق التفكير مهارات
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 التقييم ـ (ثالثًا

 هي: ومهارته
 الهدف. تحقيق مدى تقييم -
 وكفايتها. النتائج دقة على الحكم -
 استخدمت. التي األساليب مالءمة مدى تقييم -
 واألخطاء. العقبات تناول كيفية تقييم -
 وتنفيذها. الخطة فاعلية تقييم -

 
 تفكيرهم في التفكير على الخامس الصف طالب بمساعدة Kanevsky، Sheppard(1999) وكانفسكي شيبارد وقام

 عقلهم. يعمل كيف تمثل آلة ووصف برسم القيام الطالب سؤال تم المسائل، حل فأثناء واآللة، العقل بين التناظر باستخدام
 طالب وقام ا.بتسويته ويقوم مجعدة معلومة يأخذ إنه-بخار مكواة مثل كان عقلها إن الطالبات إحدى قالت المثال سبيل فعلى
 األمر كوني تعمل كيف أعرف ال عندما ولكن تعمل، فإنها استخدامها، يتم كيف أعرف ما عند-الفيديو كاميرا باستخدام آخر

 عقولهم. تعمل كيف أفضل بشكل فهموا التدريب بعد أنهم الطالب واتفق النجاح. صعب
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 معروفة تكن لم أصيلة نتائج إلى التوصل أو حلول، عن البحث في قوية رغبة توجهه وهادف مركب عقلي نشاط هو
 حالة تشكل متداخلة وأخالقية وانفعالية معرفية عناصر على ينطوي ألنه والتعقيد، بالشمول اإلبداعي التفكير ويتميز سابًقا،
 فريدة. ذهنية
 

 

 الطالقة ـ أواًل 
 توليدها، يف والسهولة والسرعة معين، لمثير االستجابة عند األفكار أو البدائل من كبير عدد توليد على القدرة وهي
 تعلمها. سبق مفاهيم أو خبرات أو لمعلومات واستدعاء تذكر عملية جوهرها في وهي

 نم المصنوعة المربعة، الدائرية، باألشياء-مثاًل -قائمة بعمل يقومون الطالب جعل طريق عن تدريبها يمكن الطالقة
 .الرفيعة الطويلة الخشب، من المصنوعة المعدن،

 التالية: األنواع على الطالقة وتشتمل
 اللفظية. الطالقة -
 المعاني. طالقة -
 األشكال. طالقة -

 المرونة ـ ثانًيا
 التفكير سارم تحويل أو وتوجيه عادة، المتوقعة األفكار نوع من ليست التي المتنوعة األفكار توليد على القدرة وتعني

 قابلة روغي سلًفا محددة ذهنية أنماط تبني يعني الذي الذهني الجمود عكس وهي الموقف، متطلبات أو المثير تغير مع
 الحاجة. تستدعي ما حسب للتغير

 أو ع،جائ لطائر الغرفة هذه تبدو كيف مختلفة، منظورات من األشياء إلى النظر الطالب من تطلب-مثاًل - المرونة
 اإلطارات؟ ألحد السريع الطريق دويب كيف الخارجي؟ الفضاء من غريب

 األصالة ـ ثالثًا
 على للحكم لمحك اإلبداعية النواتج على تركز التي التعريفات معظم بين المشترك العامل وهي والتفرد، الخبرة وتعني
 اإلبداع. مستوى
 اإلفاضة ـ رابًعا
 المشكلة. حل أو لفكرة ومتنوعة جديدة تفاصيل إضافة على القدرة وهي

 تكاليف مواد، ،قياسات-بالتفصيل مدرسة تزيين-مثاًل - االتقان
 

 

 االبتكاري التفكير استراتيجية- 6  
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 للمشكالت الحساسية ـ خامًسا
 الموقف. أو البيئة في ضعف عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الوعي بها ويقصد

 / ةالعمالق السفن / طيار بال طائرة أو السحب عن تسألها أن يمكن التي األسئلة ما :مثاًل  للمشكالت، الحساسية
 القمر. دوران أو / للقارات العابرة الصواريخ
 ملموس.ال اإلنجاز على يعتمد بذلك وهو عمالً  أو فكًرا المفيد المختلف النادر الجديد إنتاج هو اإلبداع فإن وعليه،
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 باالستناد يمهوتقي الشيء من التحقق أو المشكالت، حل وهو المعروضة، الحلول وتقييم فحص بأنه الناقد التفكير يعرف 
  نفعله، ما أو هب ونؤمن نصدقه ما بشأن قرار اتخاذ على يركَّز ومعقول، تأملي تفكير وهو مسبًقا، عليها متفق معايير إلى

 ـ التركيب ـ التحليل) بلوم تصنيف في الثالث العليا المعرفية المستويات استخدام يتطلب الذي التفكير هو الناقد والتفكير
 التقويم(.
 والتفكير ي،التحليل والتفكير شيء، كل في والشك واألخطاء، العيوب عن الكشف منها: كثيرة مهام على للداللة ويستخدم
 بلوم. تصنيف في العليا التفكير مهارات كل ويشمل التأملي،

 

 

 اآلتي: في الناقد التفكير مهارات الباحثين بعض لخص

 إثباتها. يمكن التي الحقائق بين التمييز -
 واالدعاءات. المعلومات بين التمييز -
 العبارة. دقة مستوى تحديد -
 المعلومات. مصدر مصداقية تحديد -
 والحجج. االدعاءات على التعرف -
 بها. المصرح غير االفتراضات على التعرف -
 البرهان. قوة تحديد -
 الحل. أو القرار بمترتبات التنبؤ -

 مثال

 إليهم وانتقل طالًبا، 94 منهم نجح طالب، 144 الماضي العام في األساسي التعليم مرحلة الخامس الصف طالب عدد
 العام؟ هذا الخامس الصف طالب عدد فكم طالب، 744 المدرسة طالب عدد أن علمت إذا الرابع، الصف من طالًبا 84

 :الناقد للتفكير المثيرة األسئلة
 التالية. األسئلة عن أجب ثم ومن جيدة، قراءة المسألة بقراءة قم الطالب عزيزي

 السؤال؟ من المطلوب ما -
 ولماذا؟ المسألة؟ حل على تساعدنا التي الحسابية العمليات ما -
 المسألة؟ حل في «744 ،144،9474،» التالية األعداد من كل فائدة ما -

 الناقد التفكير استراتيجية- 7

 

 الناقد التفكير مهارات
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 ولماذا؟ المسألة؟ في – الحل في يفيد ال – زائد عدد هناك هل -
 الصحيح. بالشكل المسألة كتابة بإعادة قم -

 
 
 

 
 

 كيف عليمهت خالل من وذلك بنفسه يكتشفها هو انما الطالب الى جاهزة المعلومات تقدم ال نأ ببساطة يعني االستكشاف
نما حقائق تكون لن الطالب الى قدمت لو الجاهزة الحقائق ان البعض ويعتقد ،بنفسه يتعلم  واالكتشاف ،حقائق انصاف وا 
 معروفة تكن مل المعلومات هذه وان االنسانية المعرفة الى يضيفها جديدة معارف سيكتشف الطالب ان يعني ال المعنى بهذا
نم نفسه للطالب السابق في معروفة تكن لم المعارف هذه انما قبل من  ما وغالبا ،يالشخص بمجهوده وتكونت له ظهرت اوا 

 لكيمياءا طالب يالحظ فعندما . والقواعد التعميمات الى والمشاهدات االمثلة من ،االستقراء طريق عن االستكشاف يحدث
 وعندما بالحرارة، تتمدد المعادن ان )يستقرئ( يستنتج ان يمكن يتمدد والرصاص يتمدد والحديد بالحرارة يتمدد النحاس ان مثال

 الى يتوصل منصوب الفعل عليه يقع ومن االخر مرفوع بالفعل يقوم من فيها يرى العربية اللغة في متعددة امثلة يالحظ
 منصوب. به والمفعول مرفوع الفاعل ان قاعدة

 فعندما ها.في الكمي الجانب وخاصة المقدمة الدراسية المادة حساب على يكون ما غالبا بسهولة يأتي االستكشاف وتحقيق
 المحاضرة. طريقةب تدريسه عند يحتاجه الذي الزمن اضعاف يعادل يستهلكه زمنا له تحسب ان يجب يكتشف أن للطالب تريد
 ان ردتأ إذا ماأ ساعة، من أقل أو ساعة سوى تحتاج ال قد المحاضرة بطريقة الطيور مميزات تدريس مثال ردتا فلو

 تقدمها التي ئلةواألس والتلميحات والتوضيحات بها يقومون التي المشاهدات خالل من الميزات هذه بأنفسهم الطلبة يكتشف
 لخصت نأ فيمكن مثال عضوية الال الحوامض خواص تدريس دتر أ أنك لو المثل ويصح ساعات. الى يحتاجون فقد لهم
 التجارب جراءإ طريق عن بأنفسهم الخواص تلك باكتشاف الطلبة قام لو ماأ دقائق بضعة في االلقاء بطريقة الخواص تلك

  .الزمن هذا ضعافإ الى يحتاجون فأنهم والمشاهدات

 يؤكد لذلك جديدة، لخبرات التعرض عند وتعديلها المفاهيم تكوين بعملية شبهأ بنائي تفكير عملية هو ساساأ واالستكشاف
 مما أكثر للفكر منتجا انانسإ وجعله الطالب تفكير تنمية هو رئيسي بشكل التعليم هذا هدف نأل ،تفوقينللم التعليم في عليها
 في طريقةال هذه يستعمل وهو المعلم يرسم ما وغالبا هدفا. تكون نأ قبل وسيلة هي الدراسية المادة نأو  له مستهلك هو

 االفتراض مثل ما، بنشاط قيامه او معين لموضوع تدريسه خالل من الطالب عند تنميتها يريد التي العقلية العمليات التدريس
يجاد والتلخيص والتحليل والقياس  ذلك. وغير العالقات وا 

نما واحدة مرحلة أو واحد مستوى على تكون ال االستكشاف وعملية  نشاط ليهع يتدرج متصل على تمتد مستمرة عملية هي وا 
 عكسوال التوجيهي المدرس دور قل وأصالة عمقا أكثر االستكشاف كان وكلما المدرس، توجيه خالله من ويقل الطالب

 االستكشافي التفكير استراتيجية- 8 
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 من ستكشافاال وينقاد التفكير خطوات للطالب توضح االستكشاف من مستوى أدني وهو الموجه االستكشاف ففي حاصل،
 المدرس. يرسمها متواترة سئلةأ خالل

 االستكشاف يف ماأ والمتابعة، العمل في االستمرار يأ الطالب فيه يدعى مفتوح بنشاط االستكشاف درس ينتهي ما وغالبا
 مشكلة تارليخ االمر له يترك بل القيادة هذه مثل الطالب يقاد فال االستكشاف في مرحلة لىأع وهو االستقصاء أو الحر
 أن جلا من ذهاتنفي ويتابع فرضيات يفرض ثم ومن المعرفة مصادر وتتبع الخارجية ومطالعاته مالحظاته خالل من بحثه
 حيانا.أ الملزم وغير البسيط وجيهالت اال المعلم دور وما ويعممها، ويصوغها ليبلورها النتائج الى )يكتشف( يصل

 أهم من نهاإ نقول ولذلك وتفكيره، وعمله جهده على معتمًدا بنفسه المعلومة إلى التلميذ يصل أن باالكتشاف ويقصد
 الشعور لديه يوجد بحيث مشكل بموقف المتعلم مواجهة على يركز االستكشافي فالمدخل التفكير، تنمي التي االستراتيجيات

 بصورة االستراتيجية ذهه وتعتمد عنها، باتاإلجا ليجد وبحث استقصاء بعملية فيقوم التساؤالت من العديد عنده ويثير بالحيرة،
 التعليمي للموقف منظًما المعلم دور ويكون إليه، الوصول يريد ما ويحدد وينظم يعد الذي فهو الطالب نشاط على رئيسية

 لذاته همهف يتحسنو  بحيوية للنشاط ذاتًيا مدفوًعا المتعلم يكون التعلم من النوع هذا وفي للطلبة، وموجًها للمسارات ومصلًحا
 خاللها من يسعى المتعلم نأل «باالستقصاء التعلم» مفهوم االستراتيجية هذه على التربويين بعض ويطلق بنفسه. ثقته وتقوى

 الستراتيجيةا هذه وفق والطالب نفسه تلقاء من أو المعلم من مباشر بتوجيه إما للمشكالت حلول أو إجابات على للحصول
 .بنفسه إليها يصل كيف يتعلم بل ة،التقليدي االستراتيجيات في هو كما معلمه من جاهزة المعلومة يأخذ ال

 

 

 

 اإلرشاداتو  األسئلة من مجموعة خالل من وذلك االكتشاف عملية أثناء التالميذ بتوجيه المعلم فيه يقوم الموجه االكتشاف
 الطريقة يشبه الموجه واالكتشاف الدراسة، محل الموضوع أو القانون أو العالقة اكتشاف إلى المتعلمين تقود التي والتوجيهات
 ون.القان صياغة إلى الوصول يتم حتى أسئلة صورة في بخطوة خطوة التالميذ توجيه فيه يتم إذ االستقرائية،

 القانون التلميذ إعطاء يتم وفيه االستنباطية، الطريقة يشبه الحر فاالكتشاف توجيه، أي خالله المعلم يقدم ال الحر االكتشاف
 الحل. طريقة الكتشاف له الحرية تترك ثم

 التعليمي الموقف في التطبيق خطوات
 له. حلول في التفكير منهم والطلب الطلبة. تفكير يثير موقف عرض -
 عليها. حصلوا التي بالمعلومات مالحظاتهم ربط على والعمل المالحظة، دقة نحو الطلبة قدرات توجيه -
 مقننة. قياس أدوات استخدام إلى الطلبة توجيه -
 للظاهرة. المفسرة أو الممكنة للحلول ذكية فرضيات تكوين على الطلبة حث -

 نوعين: إلى باالكتشاف التعلم وينقسم
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 الفرضيات. صحة اختبار -
 العلمية. باألدلة ومدعمة صحيحة استنتاجات إلى التوصل -

 
 

 
 
 
 
 

 بالدرس. المرتبطة األمثلة بعض أعرض 
 بدقة. المالحظة التلميذ من أطلب 
 :زوايا. وأي أطوال بأي مثلث رسم مثال 
 رأس. على يحتوي جزء كل أجزاء ثالثة إلى المثلث قسم 
 الثالثة. األجزاء جمع 

 
 
 

 رياضية. لعالقة الوصول بهدف ببعض بعضها العالقات لربط أسئلة صورة في التلميذ مناقشة يتم 
 الزاوية. نوع الناتج، الشكل صف 
 قياسها. هو ما 
 زوايا والثالث الناتجة الزاوية بين العالقة ما 
 الناتجة. الزاوية قياس = مجموعهم 

 
 
 
 

 الرياضية. العالقة لربط قانون صياغة فيها يتم 
 القانون صياغة 
 درجة. 184 = المثلث زوايا قياسات مجموع 
 
 
 التحقيق مرحلة 

 الموجه االكتشاف راحلم
 

 التوجيه مرحلة

 االكتشاف مرحلة

 العرض مرحلة
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 إليه. توصل الذي القانون لتطبيق للتلميذ تمارين إعطاء 
 المثلث زوايا قياسات مجموع أوجد أمامك التي األشكال من 

 
 
 
 

 

 ضيقة، وبحدود مفردة احدةو  إجابة على يركز التفكير إن حيث التقاربي، التجميعي المركزي بالتفكير التحليلي التفكير يعرَّف
 على القدرة» أنهاب التحليلي التفكير مهارات وُعرِّفت قبله، الذي على يعتمد حجر كل كالبناء فهو بالقواعد، محكوم أنه كما

 ووضع قويمللت معيار وبناء القرار، لصنع الالزمة المعلومات نظيموت مكوناتها، إلى وتحليلها المشكلة، أو الفكرة تحديد
 «.المالئمة االستنتاجات

 
 
 

 التحليلي: التفكير لمهارات استخدامه عند الطالب اتيسلوك

 األول السلوك

 مكوناتها. مع المشكلة أو الفكرة يحدد
 امكوناته ويحدد المشكلة، أو للفكرة واضًحا وصًفا الشرح( أو الكتابة خالل )من يصوغ المثالي: المستوى .1

 األساسية.
 ومكوناتها. للمشكلة تخطيطًيا( رسًما يضع )أو يصف الكامل: المستوى .2
 المشكلة أو بالفكرة المرتبطة المكونات مختلف على يتعرف أو قائمة يضع النامي: المستوى .3
 الحل. إلى تحتاج فكرة أو مشكلة توجد أنه يعرف االبتدائي: المستوى .0

 الثاني السلوك

 األولويات. ويحدد المعلومات وينظم يبحث

 الفكرة. أو المشكلة لحل المناسبة األولويات ويحدد المعلومات يختار المثالي: المستوى .1

 التحليلي التفكير استراتيجية- 9
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 البحث. معلومات وينظم فئات، في يضع يفحص، الكامل: المستوى .2
 البحث. معلومات يجمع النامي: المستوى .3
 البحث. بعناصر قوائم يضع االبتدائي: المستوى .4

 الثالث السلوك

 للحل. اقتراحات ويضع معياًرا يبني

 مقترح. معيار على تنطبق مقترحة حلول عدة يضع المثالي: المستوى .2
 المقترح. المعيار على ينطبق واحًدا حاًل  ويقترح المعيار يختبر الكامل: المستوى .0
م النامي: المستوى .3  حاًل. ويقترح المعيار يقوِّ
 معايير. قائمة يطور االبتدائي: المستوى .4

 الرابع السلوك

مها. الحلول يطبق  ويقوِّ

 للمشكلة. النهائي للحل اختياره ويبرر يختار المثالي: المستوى .2
م يحلل الكامل: المستوى .0  المقاسة. المعلومات كل ويقوِّ
 المطبقة. المقترحة الحلول حول مقاسة معلومات يجمع النامي: المستوى .3
 األقل. على مقترًحا واحًدا حاًل  يطبق االبتدائي: المستوى .4
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 ما :لمث Gordon (1970)جوردون وضعها أنشطة كتيبات في تظهر التناظري التفكير تدريب أنشطة من الكثير هناك
 ....جلةم رياضة، كتاب، سيارة، خضراوات، سمكة، )حيوان، الحاالت من نوع أي الصوت؟ عالي الكمان يشبه الذي الحيوان
  ؟الصوت رؤية يمكن كيف أو الحزن؟ لون ما» وربما ؟كيشبه الخ(

 الموجودات امتق كيف التساؤل: طريق عن أفكار طرح تتضمن والتي المباشر التناظري التشبيه طريقة هو قسم ويوجد
 الذي ما الشتاء؟ يف بدفئها والنباتات والطيور الحيوانات تحتفظ كيف المثال: سبيل على مشابهة، مشكالت بحل الطبيعة في

 الربط؟ حلقة كان أنه نعتقد الذي ما الرمح؟ فكرة الكهف ساكن أعطى قد يكون أن يمكن
 والتي المتفوقين ةالطلب تناسب التي متداولةال االستراتيجيات من عينة تمثل المقال هذا في المعروضة االستراتيجيات فإن
 جهًدا تطلبت االستراتيجيات بعض يوجد ألنه مبالًغا، جهًدا منهم تتطلب وال االعتيادية حصصهم أثناء المعلمون يمارسها
 وكما د.واح صف يف المتفوقين تجميع يتم عندما إال تطبق ال استراتيجيات وهنالك ذكرها، على نأت لم المعلمين من إضافًيا
 لمبدعين.ا للطلبة كاستراتيجيات توظيفها تم تفكير أنماط األساس في هي المذكورة االستراتيجيات معظم فإن رأينا
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 عنوان الوحدة 

 قائمة المحتويات 

 /وصف عام للموضوع وعالقته بما قبله وما بعده من موضوعات وتعليمات حول تدريسها وعالقتها  مقدمة

 .بالمنهاج

  حركية- ، انفعالية، حسمعرفية للوحدة:األهداف العامة. 

 :حركية- حسمعرفية، انفعالية،  األهداف السلوكية لكل جزء. 

 المفاهيم األساسية 

  والمعلمالمواد والتجهيزات الالزمة للطالب 

 تعريف المصطلحات 

 المهمات التعليمية واألسئلة/ التدريباتاألساليب واألنشطة المقترحة ،. 

 عمليات ومهارات التفكير موضع التطوير 

 القراءات اإلضافية/ موضوعات للدراسة الذاتية 

 أساليب التقويم التكويني: تقويم المحتوى، العمليات، النواتج، واالتجاهات 

  :تقويم المحتوى، العمليات، النواتج، واالتجاهاتاالختبار القبلي والبعدي. 

 مقترحات لتطوير الوحدة 

 قائمة المراجع للطالب والمعلم 

 

 

 مكونات الوحدة اإلثرائية في منهاج المتفوقين



 

53 
 

مجموعة من الخصائص  إّن المنهاج اإلثرائي الحقيقي الذي يمكن الدفاع عنه هو ذلك المنهاج الذي تتوافر فيه
 :والشروط من أهمها

 .للطلبة القبلية والخبرات العاديين للطلبة المقرر للمنهاج مدروساً  وامتداداً  مكمالً  يكون أن .1
 .ومترابطة ومتتابعة متدرجة خبراته تكون وأن واضحة وأهدافه غاياته تكون أن .2
 .التطبيق أثناء تبرز التي الطلبة حاجات ضوء في للتعديل وقابالً  مرناً  يكون أن .3
 .اديينالع للطلبة المقررة المناهج بدراسة تعّلمها يتسّنى وال يتضمنها التي والمهارات المعارف يحدد أن .0
 وأن لمختلفة،ا الدراسية المواد وبين حركية، والحس واالنفعالية المعرفية األهداف بين تكامالً  خبراته توفر أن .5

 .العليا التفكير عمليات على خبراته تركز
 خبرات في الرشح أو الهدر نسبة من تقلل كافية تفصيالت تتضمن تعليمية وحدات شكل على ُيبنى أن .0

 .التطبيق عند المقصود المنهاج
 أهدافها يف والتعقيد الصعوبة مستوى حيث من العاديين الطلبة مناهج خبرات عن متمايزة خبراته تكون أن .7

 .تقويمها وأساليب ونواتجها وتعلمها تعليمها وعمليات ومضمونها
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 :تعريف اإلثراء

 وحل ر،أكب عمق أو بتوسع الموضوعات بعض دراسة خالل من وتقدما، تنوعا أكثر خبرات المتعلمين إعطاء هو اإلثراء
 المشكالت. بعض
 الفائقين مع متتالء حتى العاديين للتالميذ المقررة المناهج على إضافات أو تعديالت "إدخال أنه على البعض ويعرفه  
  حركية" والنفس واالنفعالية المعرفية المجاالت في

 كبيرين واتساع عمقب ولكن أقرانه يدرسها التي المقررات بتعرف للتلميذ يسمح بأسلو  باعتباره طنطاوي رمضان ويعرفه
 ويكون التلميذ، لدى المعرفة تعميق تخدم إثرائي  بشكل الخبرات من مجموعة تنظيم  يتضمن برنامج أنه أي ،

 األنشطة أمثلة كبر،ومنأ بكفاءة العقلية ومواهبه مهاراته تنمية على يساعده حتى والمعرفي، العقلي التلميذ لمستوى مناسباً 
 يلي: ما ذلك في تساهم التي

 المحتوى. خاللها من يقدم والتي الناقدة المناقشات في االنخراط .1
 المعقدة. المواقف وفهم المشكالت حل أسلوب استخدام على التدريب .2
 المختلفة. المفاهيم بين الربط .3
 جديدة. أفكار تقديم على التدريب .0
 قدراته ألن ظراً ن المتفوق؛ للطالب إلحاحا أكثر تعتبر أنها إال التالميذ لكافة ضرورية تكون قد اإلثراء عملية أن حين وفي
 المتفوقين تالميذال أن أظهرت والبحوث الدراسات أن ذلك الدائمة والرعاية المستمر التشجيع إلى تحتاج ثم ومن وتسمو. تتفوق
 لديهم تتوافر وال راخ،وت بإهمال الدراسي عملهم في يسيرون قدراتهم تتحدي ال التي العادي عليمالت لمستويات يتعرضون الذين
 الجهد. بذل في الرغبة
 بديهتهم سرعة مع تتناسب بواجبات المتفوقين الطالب تزويد إمكانية تتيح كاستراتيجية اإلثراء أهمية تظهر هنا ومن
 تعليقاتهمب الترحيب مع المتعددة، القراءات خالل من المعرفة من مزيد لتحصيل فرصاً  إعطائهم مع الفهم على وقدرتهم
 واألحداث. األشياء على المختلفككة

 :أسس بناء نماذج اإلثراء

 وتلقي لتالميذ،ا يواجهها التي للمشكالت المسببة الضعف نقاط تفادي إلى تؤدي بحيث تصميمها يجب اإلثراء أنشطة أن
 اإلبداعي. واإلنتاج المجرد التفكير على الضوء
 

 برنامج اثرائي

 

 األنشطة اإلثرائية مفهومها وأهميتها وتصاميمها وأساليبها:

file:///C:/Users/welcome/Desktop/gifted%20project/بناء%20البرنامج%20الإثرائي.pptx
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 اإلبداعي. السلوك الستمرار المعلم قبل من والتعزيز بالتقدير النموذج يحظى أن يجب 
 للتالميذ. المتنوعة القدرات استثمار على تقوم وأن البد اإلثراء أنشطة أن 
 لىإ إضافة التالميذ لدى القوة مواطن واستثمار االهتمامات إشباع على اإلثرائية األنشطة تركز أن يجب 

 التالميذ. هؤالء تحفيز على وقادرة ومتفاوتة متنوعة لتحديات توفيرها
 

 :اتجاهات اإلثراء

 هما:هناك اتجاهان أساسيان في إثراء مناهج المتفوقين 

 األول االتجاه
 هو اإلثراء أن (1) كالرك تري حيث األصلي المنهج بموضوعات مرتبطاً  للمتفوقين المقدم اإلضافي المنهج يكون أال
 العادي المنهج في توجد ال تعليمية مجاالت أو مفردات إضافة

 الثاني االتجاه
 المنهج لمادة اً تعميق ويكون له امتداداً  يكون بحيث األصلي بالمنهج وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  اإلضافي المنهج يكون أن

 األصلي.
 أن) Vincent وفينسنت عبيد وليم أمثال من التربويين من العديد رؤية من ينطلقان اإلثراء في االتجاهان هذانو 

 هما: رئيسيين بعدين لإلثراء

 االتســاع

 يعاً وتوس امتداداً  الموضوعات هذه تكون بحيث العادي المنهج إلى الجديدة الموضوعات بعض إضافة به ويقصد
 .(بمفرداته مرتبطة أي) له استمراراً  وتكون المنهج هذا لموضوعات

 العمـــق

 المشكالت أو ةالمباشر  غير التطبيقات بعض إليه تضاف بحيث الطالب يدرسه الذي العادي للمحتوي تعميقاً  ويتضمن
 بمثابة رتعتب أو العادي، المنهج يتضمنها موضوعات من درسوه ما إلى حلها عند الطالب يلجأ التي والواقعية الحياتية
 كيروالتف المشكالت حل على الطالب قدرة تنمية أجل من مباشر غير بشكل العادي المنهج موضوعات على تطبيقات
 .واالبتكار التأملي

 :لعل من أهمها عملية اإلثراء أن يضع في اعتباره عدة عواملوينبغي على المدرس الذي يشارك في 

 راسةالد في الحق له منهم واحد كل وأن عنه غني ال أمر هو الفردي التعلم أن يدركوا أن التالميذ جميع على (1
 وكفاءته. لقدراته طبقاً  والتحصيل

 والتدريبات. الروتينية العمليات عدد مضاعفة أو زيادة تعني ال اإلثراء عملية أن (2
 لتنوعل الفصل في التالميذ كافة احترام إلى دييؤ  مناخ لخلق استطاعته في ما كل يبذل أن المدرس على أن (3

 الحقيقية. العقلية القدرات عن والتعبير واالجتهاد العقلي
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 أساليب اإلثراء

وتنفذ  لتالميذ،ااألساليب اإلثرائية ال تكون ذات فاعلية وتأثير إال من خالل تقديم أنشطة وتدريبات وخبرات تتحدى قدرات 
 التالية:اإلثراء بأسلوب من األساليب  عمليات

 .الريبوتفي الدراسة االبتدائية مثل دراسة  تقديم مقررات دراسية إضافية للتالميذ .1

وفيها يوظف الطالب المتفوق ما تعلمه من أساليب علمية ومهارات مكتبية للقيام بدراسات حول  المستقلة:الدراسة  .2
أن تأخذ هذه الدراسات شكل المشروعات الخاصة وهي وسيلة مهمة موضوعات محددة تحت إشراف المعلم، ويمكن 

 الستثمار طاقات الطالب المتفوق وفي هذه الحالة يكون للمكتبة دور مهم كمصدر من مصادر المعلومات.
األسلوب يعتمد على المعلم اعتمادًا كبيرًا، حيث يمكن  : هذاالعقليةالتعامل مع المستويات العليا من المهارات  .3

علم أن ينوع من أساليب تدريسه لتالءم قدرات الطالب المتفوقين، ففي الوقت الذي يطلب فيه من الطالب العاديين للم
أن يتعاملوا مع الحقائق التي يتعلمونها، يطلب من الطالب المتفوقين استخدام مهارات التحليل والتركيب والتقويم 

ئيس التركيز على هذه المهارات بشكل ر  أو-فصول العادية في حالة رعاية المتفوقين في ال هذا-لنفس الموضوع 
 خاصة.في حالة الرعاية في مجموعات 

هذا األسلوب يمكن للمدرس أن ينسق مع مدرس  : وفيالتاليتدريس جزء من المواد المقررة على الصف الدراسي  .0
كتنفه لذلك الصف، وهذا األسلوب تالصف التالي ليسمح للطفل المتفوق أن يدرس جزءًا من المادة الدراسية المقررة 

العديد من الصعوبات اإلدارية والفنية نظرًا لتعذر حدوث هذا التنسيق في ظل الجداول المدرسية الموجودة في 
مدارسنا باإلضافة إلى ما قد يتعرض له الطالب من تشتيت نتيجة انتقاله بين فصلين لكل منهما مدرس منفصل 

 وطالب بخلفيات دراسية مختلفة.
وفي هذا األسلوب يمكن تنظيم لقاءات بين الطالب  :المختلفةاإلفادة من خبرات المتخصصين في المجاالت  .5

اءات خالل هذه اللق سواء أكانوا أساتذة في الجامعة أو في مواقع العمل المختلفة، ومن والمتخصصين في الميدان
 نظرية.يحصل الطالب على خبرة عملية تضاف إلى ما حصلوا علية من خبرات 
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وهناك العديد من األنشطة التي يمكن أن يهيئها المعلم لطالبه ويكون لها أثر كبير في االرتقاء بمعارفهم واهتماماتهم 
 وقدراتهم، ومن هذه األنشطة ما يلي:

 :والزياراتالرحالت  (1

أفضل  علىأي زيارة المناطق ذات المعالم األساسية في الريف والمدينة والتي باستطاعة المعلم الماهر أن يوظفها  
وجه ممكن إلفادة طالبه من خالل اكتشاف بعض النواحي التي تهم الطالب المتفوقين خاصة حيث يشجعهم المعلم علي 

 ج.تسجيل نتائج هذه الدراسة ومناقشتهم فيما توصلوا إلية من نتائ وعلىالقيام بدراسة أكثر عمقًا وتفصياًل لما يشاهدون 
 الموجهة:برامج القراءة الفردية  (2

حيث إن تعريف الطالب الموهوبين بالكتب الجيدة قد يفيدهم فائدة كبيرة، ولكي تتحقق البد من أن نوفر لهم  
 .المساعدة والتوجيه وأن نشجعهم حتى تكون القراءة أمرًا محببًا لديهم

 الدراسية:الحلقات والندوات  (3

يتلقون دروسًا خاصة في بعض  عقد حلقات دراسية خاصة للموهوبين حيث إلىحيث تلجأ بعض المدارس  
 واألدب والعلوم والرياضيات، وال يسمح للطالب باالشتراك في هذه الحلقات إال بعد إنجازهم االبتكاريةالمجاالت كالكتابة 
 العادية.لواجباتهم الدراسية 

 المدرسية:النوادي  (0

وتستطيع المدرسة أن تشجع النوادي المدرسية التي يشارك فيها التالميذ بعد انتهاء فترات الدراسة أو في أوقات  
أساس ميول التالميذ تزيد من تحمس الطالب ورغبتهم في التعلم، ويستطيع  علىفراغهم، ومثل هذه النوادي التي تقوم 

ط بين نشاط الطالب في النادي وبين الموضوعات التي يدرسونها في فترات الدراسة، وبذلك يجعل المعلم الماهر أن يرب
 لكليهما معني وقيمة بالنسبة للطالب. 

 ة.المصور في مثل استخدام التسجيالت واألفالم  :الحديثةاإلثراء باستخدام وسائل وأساليب التكنولوجيا  (5
 .الريبوت الكمبيوتراستخدام  (0

فيما يلي مجموعة من القدرات يجب تنميتها من خالل استراتيجية اإلثراء بأنشطتها وأشكالها  Gallagherجاالهارويحدد 
 (:1)المختلفة 

دراك العالقات المتبادلة بينها .1  القدرة على الربط بين المفاهيم المختلفة وا 
 القدرة على تقييم الحقائق. .2
 القدرة على المناقشة النقدية. .3
تباع طرائق تفكير جديدة.القدرة على  .0  ابتكار أفكار جديدة وا 
 .القدرة على اإلدالء باألسباب عند حل مشكالت مركبة .5
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 :مزايا اإلثراء
 لإلثراء عدة مزايا منه

حيث يعتبر اإلثراء أحد النظم الفعالة في تنمية المهارات العقلية العليا والتي تتميز بالمرونة حيث يمكن  المرونة: (1
كن تنمية المتوسط في التفوق يم مستويات تفوقهم فالطالب ذو المستوي المتفوقين باختالفاستخدامه مع جميع 

قدراته من خالل أنشطة مالئمة لهذه القدرات تكون مصممة لمن هم في مستواه، أما الطالب ذو المستوي العالي 
 ذاتي.اريه وفرص التعلم الوالقدرة الممتازة فيمكن استخدام أنشطة الدراسة المستقلة وحل المشكالت بطرق ابتك

: حيث يمكن تقديم الخبرات اإلثرائية التي تتفق مع ميول الطالب ورغباتهم، فكل طالب يمكنه وسيلة لتفريد التعليم (2
 الخبرة التعليمية التي تتفق وميوله الخاصة. علىالحصول 

المدرسة أو خارجها، سواء في : حيث يمكن أن تتم عملية اإلثراء داخل في مواقف مختلفة يمكن تقديم اإلثراء (3
أو في إطار المدارس العادية باالستعانة بحجرات المصادر، كما يمكن أن يتم  مدارس خاصة أو فصول خاصة

 اإلثراء خارج المدرسة في الجامعات ومراكز البحوث ومراكز مصادر تعليم المتفوقين.
 حيث يحدث تعاون بينهما في تقديم الخدمةفي المجتمع  تتيح فرصة للتعاون بين المدرسة والمؤسسات األخرى (0

 التربوية للمتفوقين وهذا التعاون والتكامل أمر مهم ينادي به العديد من التربويين.
مع  أنها تسمح ببقاء الطالب المتفوق كما-في حالة الفصول العادية  خاصة-إداريتعديل تنظيمي أو  إلىال تحتاج  (5

 ي.نموه ونضجه النفس علىأو العاديين( من نفس فئة عمره الزمني مما له آثار إيجابية  )المتفوقينزمالئه 
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 :نماذج تصميم األنشطة اإلثرائية

 نموذج ميكرMaker,s Model  

د عن برامج العاديين في المحتوى حيث يؤك والمتفوقين تختلفضرورة بناء برامج خاصة للموهوبين  Maker يرى ميكر
التفكير  ويركز النموذج على المستويات العليا من التفكير والتشجيع ألساليب، والتنظيمالنموذج على التجريد والتركيب والتنوع 

وفير درجة على ت والعمل بطريقته،التباعدي من خالل التعلم باالكتشاف الذي يتيح للمتعلم الفرصة للوصول إلى النتيجة 
 واألصالة والمرونةويتصف البرنامج بالجدة  التعلم،مما يستلزم تنويع مصادر  الطريقة،الحرية الختياره تلك 

 نموذج مصفوفة اإلثراء لتاننباومTannenbaum,s Enrichment Matrix 

طلب برامج وأن اإلثراء للمتفوقين يت مستقبلهم،يستهدف هذا النموذج التالميذ الذي يبدو عليهم مبكرًا عالمات التميز في 
 خاصة عن المنهج النظامي لتلبية االحتياجات الخاصة بهم.

. لتقليديةاويرتكز على تعديل المحتوى وتوسيع المجال المعرفي ويتطلب ذلك تكثيف وتسريع المحتوى الرئيسي للمواد  
هج االختياري حتاجها التلميذ ليكون تلميذاً ماهرًا. ودعم المنالكفاءات والمهارات ويتطلب ذلك توفير أدوات للتعلم التي ي وتوسيع

داخل المدرسة  ائيةإثر البرنامج على أنشطة  منها. ويشملويتطلب ذلك توفير أنشطة من جانب المعلم يختار التلميذ ما يناسبه 
 .(2)وخارجها 

  )وهوبينمللنموذج المتعلم المستقل )الذاتيThe Autonomous Learner Model For Gifted  

 نموذج:الأبعاد  واالجتماعية. ومنتفوقين المعرفية واالنفعالية تلبية احتياجات التالميذ الم يهدف هذا النموذج إلى
ونشاطات  البارزين،من خالل فهم التميز عن طريق أنشطة ألعمال األشخاص  اآلخر:التوجيه من خالل  .1

 للذات ولألفراد. إيجابيةجماعية وفردية 

وأنشطة لتنمية مهارات الشخصية مثل التواصل  المشكالت،وذلك في تعلم مهارات أسلوب حل  الفرد:تطوير  .2
 والقيادة.والتكيف 

 المشرفين.بإنتاج األفكار والمشاريع ومناقشتها مع  التي تهتم الدراسية:الحلقات  .3

طريق مشاريع فردية وجماعية يقوم التالميذ باختيارها وتحديد معلوماتها وكيفية الطريقة  عن: المتعمقةالدراسة  .0
 نتائجها.في الوصول إلى 

ا لهم مصادرها للرجوع إليه المنهج ويذكرللتالميذ موضوعات ال تكون عادة في  تقدم اإلثرائية:النشاطات  .5
 واستخدامها 
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 نموذج جامعة بيردوPerdu اإلثرائي: 

 األساسي.مرحلة التعليم ذو المراحل الثالث لتعليم المتفوقين في  اإلثرائي Perdu بيردونموذج جامعة 

بهدف تقديم قاعدة إلثراء الطالب المتميزين  نموذج بيردو Feldhusen & Kolof وكولوف كل من فيلدهوزن طور  
في المرحلة االبتدائية ويمكن التأثير على قدرات الطالب في هذه المرحلة من خالل تزويدهم بفرص التفاعل، والعمل 

 قدراتهم. التي تتحديالمستقل في الميادين 

 األهداف العامة للنموذج:     

 المتفوقين من خالل تقديم الخبرات التعليمية التي تتحدى قدراتهم.تطوير قدرات التفكير األساسية لدي الطالب  .1

 مساعدة الطالب المتفوقين في تطوير مفاهيم الذات لديهم من خالل عمليات التفاعل. .2

 مساعدة الطالب المتفوقين ليصبحوا متعلمين مستقلين وفعالين. .3

 :خطوات تطبيق النموذج     

 اختبارات الذكاء والتحصيل واختبارات اإلبداع. الكشف عن المتفوقين ويتم ذلك من خالل .1

تجميع معلومات إضافية عن الطلبة المرشحين للبرنامج من خالل سجالت المدارس والسيرة الذاتية ومن خالل  .2
 األهل والزمالء والمقابلة.

 يتم ترتيب الطلبة المرشحين حسب الدرجات التي حصلوا عليها. .3

 اختيار الطالب المالئمين للبرنامج. .0

 بحيث يكونون بنفس المستوى والدرجة. ( طالباً 12-8يتم تنظيم الطالب في مجموعات تتكون كل مجموعة من ) .5

 
 :المراحل الثالث للنموذج     

 والتجميعي:: تطوير مهارات التفكير التشعيبي ىالمرحلة األول

الطالقة، والمرونة، واألصالة، والمنطق، خاصة تؤكد هذه المرحلة على األنشطة التعليمية لتدريس مهارات التفكير، 
تدريس المحتوي المناسب، والمهارات األساسية في العلوم،  إلىإضافة  والتفكير الناقد، والتحليل، والتركيب، والتقويم،

 والرياضيات، والفنون اللغوية.
 .: تطوير مهارات حل المشكلة اإلبداعيالمرحلة الثانية

تعلم استراتيجيات، وتقنيات أكثر تعقيدًا وتطبيقًا يمكن أن يستخدمها المتميزون في الدراسات  علىتؤكد هذه المرحلة 
 أسلوب حل المشكلة تشعيبًا وتجميعًا أو العصف الذهني ، االستراتيجيات:المتقدمة، وفي نشاطات المشاريع وتشمل هذه 

 المتقدمة والموجهة بشكل متكرر من قبل المعلم.أو تآلف األشتات، أو التحليل البنيوي ويكون تدريس هذه النشاطات 
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 تطوير مهارات التعلم المستقل :المرحلة الثالثة

وفيها يتم إتاحة الفرصة للمتميزين للقيام بمشروعات ذاتية يستخدم فيها مهارات التفكير واالستراتيجيات التي تعلموها في 
 وغيرها.المعلومات من مكتبات ومتاحف ويلجأ الطالب هنا إلى مصادر  والثانية،المرحلتين األولى 

 

 نموذج دي بونوDe Bono 

بتعليم مهارات التفكير وروعي في هذا البرنامج أن تكون األنشطة متنوعة في شكلها   De Bonoيهتم نموذج دي بونو
ومضمونها وتمثل أنشطة للتسلية ، وأنشطة تتصل بحياة اإلنسان وأخرى تتصل بظروفه وأحواله  ) أي مزيج من األنشطة 

م وحينما يطمئن إلى أنهم استطاعوا استخداذات القيمة الكبيرة على المدى البعيد ( وهذا من شأنه أن يعزز فهم األطفال ، 
جميع إمكانات عملية التفكير ، وأصبحوا يستعملونها في حل قضاياهم ومعالجة مشكالتهم الطارئة، بالتالي يتحقق الهدف 

 Deبأن تصبح هذه اإلمكانات قابلة للتطبيق في شتى مجاالت الحياة اليومية التي يعيش اإلنسان أحداثها . ويرى دي بونو
Bono للغاية.جعل مهنة المعلم في فصله سهلة وميسرة  أن برنامجه 

 نموذج اإلثراء الوسيلي 
لى التعديل في بنيتهم المعرفية والوصول بهم إلى مستويات أعلى  متنوعة،إلى إكساب األطفال مهارات معرفية  يهدف وا 

 التالية:من التفكير ويركز هذا البرنامج على مجموعة من األسس 
يرى أن الحرمان المبكر من هذه الخبرة الوسيطة يؤدي إلى إعاقة النمو  حيث :الوسيطةالتعليم بواسطة الخبرة  -1

رة الجديدة والخب الحاجة،باء والمعلمون هم وسطاء الخبرة الوسيطة لدى الطفل في تعامله مع ويعد اآل للطفل،المعرفي 
فالوسيط يستطيع أن يمنح الطفل أنشطة ال يمكن أن  تجنبه،فهم الذين يختارون ما يجب أن يقدم لطفل وما يجب 

ما فاالستخدام األمثل والمناسب للتعليم بالخبرة الوسيطة يستطيع زيادة السعة العقلية للطفل م بنفسه،يصل إليها مباشرة 
 المعرفي.يؤدي إلى عملية النمو والتعديل 

والذي يحدث للكائن الحي عن طريق دخولها برنامج  نفسيةالتغيير في البنية ال وتعني المعرفي:قابلية التعديل -2
 المستمر.مقصود يساعد في عملية النمو 
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 التربوية.استخدام التكنولوجيا  .1

 التالميذ.اإلثراء عن طريق أنشطة متنوعة تتحدى قدرات  .2

 المستقلة.االعتماد على الدراسات  .3

 الميدانية.اإلكثار من الزيارات  .0

 التالميذ.اإلكثار من النشاطات التي تحفز ذهن  .5

 

 

 

 

 وتعليم القواعد النحوية بصفة خاصة إلى العديد من تهدف االنشطة اإلثرائية في مجال تعليم اللغة العربية بصفة عامة
 منها:األهداف 

  مدرسية.ال ونحو المعرفةومدارسهم  ومراعاة ميولهم وتحسين اتجاهاتهم نحو ذواتهم التالميذ،تنمية قدرات 

 ثراء توسيع خبرات التالميذ بتعدد مصادر التعليم لتجويد عمليات التعلم  خصياتهم.شمحتواه لتثرى  وا 

 ه من ألوان النشاط المتسقة مع تعويد التالميذ الحرية المنظمة القائمة على االختيار الحر لما يمارسون
ما التزموا و  اختيارهم،وبذل النشاط الذي يعمق  المسؤولية،وتحمل  المبادرة،فتنمو لديهم القدرة على ميولهم، 

 به.

  ها في تعميق من ةبها، واإلفاد يمكوناتها، والوع مفيها، وفهزيادة فرص االندماج في البيئة ومصادر التعليم
ثر  المدرسي،التعليم   ائه.وا 

  المالحظة، والوصف، والشرح" لاللغوية، مثنفسها المهارات  يالتالميذ، وهتنمية المهارات العقلية لدى، 
 وتالوتها ".التقارير، وكتابة  واالستنتاج، والموازنة، والتفسير، والمقارنة،

 

 

 

 

 األهداف العامة لألنشطة االثرائية للغة العربية

 
 

 

 الشروط الواجب توافرها في مناخ اإلثراء
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 العربية:بعض األنشطة اإلثرائية المناسبة في تعلم قواعد اللغة   

 المعارف،ودوائر  والمجالت،)توجيه التالميذ لقراءات إضافية في الكتب الحرة. القراءة الخارجية  .1
 .واالنترنت( والقواميس،

 التقارير.التلخيص وكتابة   .2

 المتشابهات. استراتيجية .3

 وغيرها.استخدام الكمبيوتر واالستفادة من إمكاناته مثل األلعاب اللغوية والتكرار  .0

 التعلم.ت في طريقة حل المشكال .5
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 إثرائيةمادة 

 مفاهيم وتصنيفات التفكير ومستوياته

 االساسي التفكير

نشاط عقلي غير معقد يتطلب ممارسة إحدى مهارات التفكير األساسية التي تضم المستويات الثالث الدنيا من تصنيف 
لمعقدة، االفرعية التي تتألف منها عمليات التفكير  توالمهارا (،والتطبيق واالستيعاب)المعرفة بلوم لألهداف التربوية 

عية ( وما يتفرع عنها من مهارات فر )التحليل والتركيب والتقويم. بلومالمستويات الثالث العليا من تصنيف  وتشمل
 مع مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي في بعض الجوانب.  تتغلغل كالمقارنة والتصنيف، والتي

 الناقد التفكير

ي ترتيب دون التزام بأ -عة عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكير التي يمكن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتم
للتحقق من الشيء أو الموضوع وتقييمه باالستناد إلى معايير معينه من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء أو  - معين

 االهتمام.التوصل إلى استنتاج أو تعميم أو قرار أو حّل لمشكلة موضوع 

 التفكير االبداعي

ابقا. واتج أصيلة لم تكن معروفة ساو التوصل إلى ن حلوالعملية عقلية مركبة وهادفة توجهها رغبة قوية في البحث عن 
ة تشكل حالة وأخالقية متداخل وانفعاليةويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد، ألنه ينطوي على عناصر معرفية 

 ذهنية فريدة.

 المركب التفكير

ما يستخدمه المعرفي، ك عمليات عقلية معقدة تضم التفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت واتخاذ القرار والتفكير فوق
 المربون لإلشارة إلى المستويات الثالث العليا من تصنيف بلوم لألهداف التربوية التي تضم التحليل والتركيب والتقويم.

 المنطقي التفكير

 عملية تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح، أو نتيجة مترتبة على مسلمات أو حجج معقولة.

 االستنباطي التفكير

عملية استدالل منطقي، تستهدف التوصل الستنتاج ما أو معرفكة جديدة باالعتماد على فروض أو مقدمات موضوعة 
 جزء من كل(.)متوافرة ومعلومات 
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 االستقرائي التفكير

التي  أو المعلوماتعملية استدالل عقلي، تستهدف التوصل إلى استنتاجات أو تعميمات تتجاوز حدود األدلة المتوافرة 
 تقدمها المشاهدات المسبقة )كل من أجزاء(.

 التفكير المتشعب  

عملية عقلية مرتبطة بالعملية اإلبداعية واختبارات التفكير اإلبداعي، وتستهدف توليد أفكار عديدة، والبحث عن استجابات 
 ر محددة مسبقا. بمعايي االلتزاموبدائل أو حلول متعددة ومتنوعة للمشكلة أو السؤال، دون 

ًالمتقارب التفكير

يحة المدرسية واختبارات الذكاء، ألنها تستهدف التوصل إلى إجابة صح واالختباراتعملية عقلية مرتبطة بالتعليم التقليدي 
 بخطوات وقواعد ومعايير محددة. االلتزامللسؤال أو المشكلة، من خالل 

 التفكير فوق المعرفي  

أثناء قيامه بحل  سلوكياتهإدارة نشاطات التفكير أو التنظيم والمتابعة ألداء الفرد أو نشاطاته أو  عملية عقلية عليا وظيفتها

 المشكالت أو معالجة المعلومات، وذلك من خالل ثالث مهارات فرعية، هي التخطيط والمراقبة والتقييم. 

ًاالفتراض

و وتتوقف عملية فهم الموقف أ الرسالة،عبارة عن مسلمة أو حقيقة أو معلومة قد ال تكون مكشوفة في النص أو الكالم أو 
ًمضمون الرسالة على استخالص ما بها من افتراضات بين السطور.

ًالحل اإلبداعي للمشكالت

منهجية والتفكير الناقد وفق خطوات منطقية متعاقبة و عملية تفكير مركبة تتضمن استخدام معظم مهارات التفكير اإلبداعية 
 محددة، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول للخروج من مأزق أو وضع مقلق باتجاه هدف مطلوب أو مرغوب.

 اتخاذ القرار 

باط، بهدف نعملية تفكير مركبة، تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير العليا، مثل التحليل والتقويم واالستقراء واالست
 اختيار أفضل البدائل أو الحلول المتاحة للفرد في موقف معين، من اجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.
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ًالعصف الذهني

التصدي  يلتزم بها المشاركون في ومبادئاستراتيجية لتحفيز التفكير اإلبداعي أو المتشعب وحل المشكالت وفق أسس 
لموقف او مشكلة، من أجل توليد أكبر قدر من األفكار أو الحلول بإشراف قائد المجموعة أو المعلم في المشكالت التربوية 

 أو المرتبطة بالمنهاج.

ًوضع الفرضيات

ادا لمعلومات وعة متغيرات استنالفرضية عبارة عن استنتاج غير نهائي أو تجريبي من شأنه أن يربط بين متغيرين أو مجم
أولية متوافرة بهدف تفسير طبيعة العالقات بين هذه المتغيرات أو التوصل إلى تعميمات أو حل مشكالت قائمة، وُتعد من 

 تنمية التفكير اإلبداعي. استراتيجيات

 

 :: مهارات التفكير األساسية ومستويات تصنيف بلومأوالً 

 التعريف المهارة
اكتساب واختزان واستدعاء المعلومات والحقائق والطرائق واألساليب والعمليات الخاصة  والتذكرالمعرفة 

بميادين العلوم المختلفة، وتعّد األساس الذي تبنى عليه مهارات التفكير األخرى، كما 
 تعّد الذاكرة حجر الزاوية بالنسبة لمهارات التفكير األساسية.

ر من الحواس الخمس للحصول على معلومات عن الشيء أو استخدام واحدة أو أكث المالحظة
الظاهرة التي تقع عليها المالحظة، وتتضمن المشاهدة والمراقبة واإلدراك، وتقترن عادة 

 بوجود سبب قوي أو هدف يستدعي تركيز االنتباه ودقكة المالحظة. 
 المالحظة المباشرة أوبيان أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر عن طريق  المقارنة

التأمل وقد تكون مفتوحة أو مغلقة، سهلة أو صعبة، وقد تتناول أشياء مجردة أو 
 محسوسة، وُتستخدم في جميع المواد الدراسية

  التصنيف

وضع األشياء أو المفردات أو البيانات في فئات أو مجموعات لكل منها خصائص 
 .مفردات أو األشياءُتمّيزها عن غيرها وفق نظام يستوعب جميع ال
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عادة صياغتها وفق  التلخيص إيجاد الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية في النّص أو الموضوع، وا 
رة ز والنوعية. وتتداخل مهايجاترتيب معّين وبمقدار محدد معياره الوضوح والدّقة واال

 .التلخيص مع مهارات االستيعاب والمقارنة والترتيب والتفسير
استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والطرائق والنظريات التي سبق أن تعلمها الطالب  التطبيق

لحل مشكلة ذات عالقة تعرض له في موقف جديد. وقد وضع التطبيق في المستوى 
 الثالث ضمن تصنيف بلوم لألهداف التربوية في المجال المعرفي.

 المبادئو واكتشاف العالقات بينها،  عملية تفكير تتضمن فصل العناصر والمكونات التحليل
 التنظيمية التي تحكمها. وتشمل المستويات األعلى في تصنيف بلوم

نتاج أفكار وأبنية جديدة وخطط عمل  التركيب عملية تفكير تتضمن تجميع األفكار والعناصر وا 
 ذات عالقة بالموضوع. وتشمل المستويات األعلى في تصنيف بلوم. 

عملية تفكير تقع في قمة تصنيف بلوم لألهداف التربوية في المجال المعرفي،  التقويم
وتتضمن إبداء رأي أو إصدار أحكام حول صحة أفكار مطروحة، أو قضية معينة، 

 بناًء على معايير قد تكون موضوعية أو ذاتية 
 .وضع األشياء أو المفردات في منظومة أو سياق وفق أسس أو معايير معينة الترتيب

عملية فهم المادة أو الموضوع أو األفكار التي يتعرض لها الطالب دون أن يعني ذلك  م/الفهاالستيعاب
 بالضرورة ربطها بغيرها من المعلومات واألفكار.

استخدام المعرفة السابقة والمعطيات المتوافرة لالستدالل من خاللها على االتجاهات  التنبؤ 
 المستقبلية لظاهرة أو قضية ما. 

تنظيم أو تمثيل 
المفاهيم 

 والمعلومات 

خراجها على شكل رسومات بيانية أو  عرض المعلومات أو المفاهيم المترابطة، وا 
دراك طبيعة العالقات بين مكوناتها.جداول أو خرائط مفاهيمية، بحيث يسهل فهمه   ا، وا 

إحدى مهارات معالجة المعلومات وتحليلها التي وضعها بلوم ضمن مستوى  التفسير
ضفاء معنى االستيعاب . وتعني استخالص االستنتاجات والتعرف على التضمينات وا 

 للخبرة وتعليلها.
والحجوم والمساحات وغيرها من األشياء تخمين مستنير للمسافات واألطوال واألوزان  التقدير

التي تصادفنا في حياتنا اليومية، والتي ربما يتوقف على درجة دقة تقديراتنا لها اتخاذ 
 د.سلبية في المدى القريب أو البعي قرارات قد يكون لها عواقب ومترتبات إيجابية أو
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 (Udall,& Daniels, 1991) يالودان: مهارات التفكير الناقد كما يصنفها الباحثان أودلثانياً 

 التعريف المهارة
وتعني التوصل إلى نتيجة محتومة، باالستناد إلى معلومات أو فروض أو حقائق متوافرة.  االستنباطياالستدالل 

 الخاص(حكم العام على  )إثبات

وتعني التوصل إلى استنتاج او تعميم غالبا ما يتجاوز حدود األدلة أو المعلومات  االستقرائي االستدالل
 حكم الخاص على العام( )إثباتالمتوافرة. 

إحدى مهارات تقييم المعلومات والتفكير الناقد التي تتطلب التعرف على العبارات أو  التمييز بين الرأي والحقيقة
 ها.عبر عن آراء أو وجهات نظر لم تثبت صحتالنصوص التي ثبتت كحقائق، وتلك التي ت

التعرف على العالقات 
 واألنماط

إحدى مهارات التحليل والتفكير الناقد أو معالجة المعلومات التي تتضمن التعرف على 
 عالقات التناظر والتمييز بين العالقات السببية واالرتباطية، واألنماط

 االفتراضاتالتعرف على 
 الضمنية

 غير المصرح بها في النص أو السؤال. االفتراضاتوتعني اكتشاف المسلمات أو 

التعرف على المعلومات ذات 
 الصلة

وتعني اكتشاف المعلومات أو المعطيات المرتبطة بالمشكلة أو بحل السؤال، وغير ذات 
 الصلة.
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 :: مهارات التفكير اإلبداعيثالثاً 

 التعريف المهارة
وتعني توليد عدد كبير من البدائل والمترادفات أو األفكار عند االستجابة لمثير  الطالقة

 معين.
وتعني توليد أفكار متنوعة أو حلول جديدة ليست من نوع األفكار أو الحلول  المرونة

 الروتينية.
أو األفكار والحلول التي يتوصل إليها  االستجاباتوتعني الجّدة والتفّرد في  األصالة

 الطالب بالنسبة ألقرانه.
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