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 مقدمة

مل يعد النجاح احلقيقي يف كم للجميع  يف عامل ميوج ابملعارف من كل حدب وصوب وأصبحت فيه املعلومات متاحة

 هكا يف احلصول على املعلومة وتؤهلشري ا يف العمليات الفكرية اليت جتعلهاملعلومات اليت حيفظها املتعلم لالمتحان ، وإمن
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ا املتعلمني ، وال ن، لذلك ابت واجبا علينا البدء فورا يف تطوير مهارات التفكري العليا لدى أبنائ هلاليكون يوما ما صانعا 

شك أن مادتنا مادة الرتبية اإلسالمية هي أول املواد اليت جيب أن تكون رائدة يف هذا التطوير ، وذلك انطالقا من أن 

اكتشاف السنن فىاستخدام التفكري  علىلكون واحلياة و حيثسعة مفتوحة على اوالتفكري اديننا اإلسالمي جيعل جماالت 

. نسان يف مصلحة اإل الكونية وتوظيفها  

والبحث يف األسباب وتوقع النتائج واالستدالل واقرتاح  األولوايتان املتعلمني ملن حقهم علينا معرفة ترتيب ءن أبناإ

البدائل واستنتاج الدروس والعرب واليت هبا سنكسب جيال من املفكرين املبدعني املؤمنني بتعدد اآلراء املتسلحني آبداب 

 احلوار . 

ني رجاال و األقسام واملعلم ؤساءيف بناء قاعدة قوية من ر  أعواما دراسية متتاليةاستمر تتوجيا جلهد  ة وأتيت هذه املذكر 

 الناقد  مبعرفة جيدة عن مهارات التفكري املتعددة املتعلقة مبهارات تنظيم املصنف العقلي والتفكري ذين تزودواال سيدات

. و املتوسطة بتدائية الة اإلسالمية ابملرحلة ابيبتطبيق تلك املهارات على مادة الرت  اواإلبداعي ، وقمن  

بعض أسئلة مهارات التفكري على مادة الرتبية  عضا من هذا اجلهد يف توظيفيف هذه املذكرة بوحنن إذ نضع بني أيديكم 

. يف مجيع السنوات الدراسية قهاندعوكم إىل تطبيلاإلسالمية يف الصفني الرابع واخلامس   

 وهللا وىل التوفيق

 نادية إبراهيم الربيعان 

 تعريف التفكير

كما يعترب من أهم ،  أييت يف أعلي مستوايت النشاط العقلي   ؛حيثنساينإلالسلوك ا نواعنوع من أميثل التفكري أعقد 

تركيب الدماغ لديه وتعقيده مقارنة مع وهذا السلوك انتج عن ، نسان عن غريه من املخلوقات إلاخلصائص اليت متيز ا
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) .ميز عن احليوان بقدرته على حتديد اهلدف من سلوكه تمن خالله أن ينسان إلواستطاع ا ، البسيط عند احليوان تركيبه

 ( 2000محود 

 يت :آلمنها ا و وأدي هذا التعقيد يف التفكري إىل تعدد تعريفاته وتعدد اجتاهاته

 أبنه ما حيدث عندما حيل شخص ما مشكلة  التفكري (  Mayerيعرف ماير )  ▪

 (Mayer, 1983 , a  . ) 

 Deميارس هبا الذكاء نشاطه اعتمادا على اخلربة ) ( أن التفكري مهارة  De bonoويفرتض دي بونو )  ▪

Bone , 1985  . ) 

لى حمصلة وتؤسس ع تبىنو أما جمدي حبيب فيقدم تعريفا للتفكري على أنه عملية عقلية معرفية وجدانية عليا  ▪

جريد والتعميم والت كالتذكرحساس والتخيل وكذلك العمليات العقلية  إلدراك واإلكا  ىالعمليات النفسية األخر 

كان التفكري أكثر تعقيدا ) حبيب ، كلما  إىل اجملرد   احملسوسستدالل وكلما اجتهنا من الوا والتمييز واملقارنة

1995 ). 

 :( حتليال لعملية التفكري مفرتضا أهنا  Solsoفقد قدم سولسو ) ومهما تكن التعريفات ▪

 داخليا يف الدماغ أو النظام املعريف ويستدل عليها من السلوك الظاهر . حتدث -1

 .تشتمل على جمموعة من العمليات املعرفية يف النظام املعريف  -2

 ىل السلوك الذي حيل مشكلة ما أو هو موجه حنو احلل .إتؤدي   -3

 -تعريف مفهوم مهارات التفكير :

اليت نقوم هبا من أجل مجع املعلومات وحفظها أو ختزينها وذلك من عرفها ديلسون على أهنا تلك العمليات العقلية 

 خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إىل استنتاجات وصنع القرارات .

 -أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها :
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هلا يتمثل أمهها يف تنشئة املواطن لقد أبرز العديد من املهتمني مبهارات التفكري عددا من املربرات وراء تعلم التالميذ 

فيها وتنشئة مواطنني ميتازون ابلتكامل من النواحي  ية من أجل حتقيق األهداف املرغوبالذي يستطيع التفكري مبهارة عال

الفكرية والروحية والوجدانية واجلسمية وتنمية قدرة األفراد على التفكري الناقد واإلبداعي وصنع القرارات وحل 

 اللغوية بصورة عامة . لألمور، ومساعدهتم كثريا على الفهم األعمق واألفضل املشكالت 

تعلمني  إبراز أمهيتها لكل من املأما عن أمهية مهارات التفكري ابلنسبة للعملية التعليمية فيمكن توضيحها إذا ما مت

 -يت :واملعلمني كاآل

 : : وتتمثل في للمتعلمينمهارات التفكير بالنسبة  أوال : أهمية تعليم

 خرين .آليف النظر إىل القضااي املختلفة من وجهات نظر ا هتممساعد -1

 خرين يف مواقف كثرية واحلكم عليها بنوع واضح من الدقة .آلراء اآتقييم  -2

 خرين وآرائهم وأفكارهم .آلحرتام وجهات نظر اا -3

 الناس وأفكارهم . آراء ختالفات املتعدة بنيالالتحقق من ا -4

 ستمتاع هبا .الالتعلم واتعزيز عملية  -5

 وتقدير الذات لديهم . تعلمنيمستوي الثقة ابلنفس لدي امل رفع -6

 وإاثرة التفكري لديهم .تعلميناملاإلملام أبمهية العمل اجلماعي بني  -7

 .  تعلم وابلطرق والوسائل اليت تدعمهاإلملام بكيفية ال -8

 الصاحلة لديهم .  ةاملواطن عزيزية بعد املدرسة ، وتستعداد للحياة العملالا -9

 تي : بالنسبة للمعلمين : وتتلخص في اآلثانيا : أهميتها 

 مساعدهتم يف اإلملام مبختلف أمناط التعلم ومراعاة ذلك يف العملية التعليمية .  -أ

 .  يهمية والنشاط واحليوية لدزايدة الدافع -ب 
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 .  تعلمنياملجعل عملية التدريس عملية تتسم ابإلاثرة واملشاركة والتعاون بينهم وبني  -جـ

يستمتعون ابألنشطة التعليمية املختلفة  تعلمنيملألانالتخفيف من الرتكيز على عملية اإللقاء للمادة الدراسية ،  -د

 رغوب فيها . جتاهات املالاليت يستطيعون عن طريقها اكتساب املعارف واملهارات وا

 وأنشطتهم املختلفة .  تعلمنياملجيااب على أداء إعلمني وثقتهم أبنفسهم مما ينعكس رفع معنوايت امل -هـ 

 عناصر نجاح عملية تعليم التفكير

 :همة اليت تتمثل يف حيت يكتب النجاح لعملية التفكري فإنه البد من توفري عدد من العناصر امل

 أوال : المعلم المؤهل والفعال : 

فوجود املعلم املؤهل والفعال ميثل أهم عناصر جناح تعليم التفكري املرغوب فيه ، ذلك املعلم الذي ينبغي أن يتصف 

 :   رئيسية والفرعية يتمثل أمهها يفمبجموعة كبرية من الصفات ال

 املتنوعة .  تهفكري الفعال ومهاراملام خبصائص التإلا -

 خباصة .  تعلمنياملاإلميان أبمهية التفكري يف حياة الناس بعامة ويف حياة  -

 والتجديدات يف جمال املناهج وطرق التدريس على وجه اخلصوص .  ةبعة التطورات الرتبوية بصورة عاممتا -

عليقات غري املألوفة ، أتكيدا على أمهية التفكري اإلبداعي تعلى طرح األسئلة غري العادية أو التعلميناملتشجيع  -

 لديهم . 

 ستماع آلراء التالميذ و أفكارهم وتعقيباهتم وتعليقاهتم وإضافاهتم . الا -

 عند طرح األنشطة حبيث تكون متنوعة .  تعلمنياملمراعاة الفروق الفردية بني  -

 حدى طرق إاثرة التفكري . إالرتكيز على املناقشة الفاعلة ك -

 .لفة واختاذ القرارات ذات الصلةعلى املشاركة يف حل املشكالت املختتعلميناملتشجيع  -

 .  أفكارهم ووجهات نظرهم حبرية اتمة على التعبري عن همتشجيع -
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حل والتصنيف و  س واإلصغاء السليب ، إىل املالحظة واملقارنةتشجيع التعلم النشط الذي يتجاوز حدود اجللو  -

 املشكالت . 

 من وقت آلخر .  هتهتمام بتطبيق التعلم الذايت وممارسالا -

طار ردودهم ومشاركاهتم الفاعلة ، واليت تالقي التعزيز من جانب املعلم إعلى الثقة ابلنفس يف  تعلمنياملتشجيع  -

 ذاته . 

علمية يف املناقشات  منهجيةاستخدام تعبريات وألفاظ مرتبطة مبهارات التفكري وعملياته ، من أجل ترسيخ  -

 ومن األمثلة على ذلك :، والتعامل مع املشكالت واختاذ القرارات 

 دليال على صحة ما تقول .  عط  أ ❖

 هل ميكن إجياد طريقة أخرى للحل أو طرح بدائل أو استعماالت أخرى ؟  ❖

 ختيار أو التفضيل أو الوصول إىل القرار ؟ احلكم أو اال يري اليت استخدمتها من أجلما املعا ❖

 ختالف بني كذا وكذا ؟الالشبه ونقاط ا ما أوجه ❖

 رتباطية ؟ اهل هي عالقة سببية أم عالقة ما نوع العالقة بني كذا وكذا ؟  ❖

أو الكلمات أو الفقرات أو املفردات ه األشكال أو األعداد أو الرسوم هل توجد عناصر مشرتكة جتمع بني هذ ❖

 ؟ 

 و ما السبب ؟اجملموعة ؟  غري املنتمي إىلفهوم العناصر أو الشكل أو العدد أو امل ما ❖

دو أنك مل تعمل على ، يب ضرورة جتنب املعلم استخدام األلفاظ اليت حتد من عملية التكفري مثل : هذا خطأ ❖

 حتضري الدرس ، من أين أتيت هبذه الفكرة ؟ 
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فإنه البد من عدم اإلكثار من مفردات أخرى مثل : أحسنت ، ممتاز ، صحيح ، السيما عندما تكون  ويف الوقت نفسه

اثبة أو التعزيز بكلمة طيبة إلاألنشطة أو األسئلة من النوع املفتوح والذي حيتمل أكثر من إجابة صحيحة فاستخدام ا

جابة أو إلخرى لأوقف عن التفكري يف احتماالت يت طالب وجتعلهجابة البسيطة تعمل على احلد من تفكري الإلجملرد ا

 كثر دقة . أعن إجابة البحث 

جابة الصحيحة ، وهل إلقرتبت من ااضرورة استخدام املعلم لتعبريات أو ألفاظ مشجعة مع التالميذ مثل : لقد  -

 جابة ؟ إلضافة ملا ذكر ؟ وهل هناك حماولة جديدة لإلديك 

  -اثنيا : البيئة التعليمية الصفية واملدرسية :

البد من توفر  هاثرة التفكري ، فإنإلجياد البيئة التعليمية املدرسية املالئمة إحيت أتخذ املدرسة دورها الرايدي واملهم يف 

 يت : آلا

 الذين يعملون يف املدرسة أو يشرفون نياإلميان لدي املعلمني واملديرين واملشرفني الرتبويني واملرشدين النفسي -

 .  املدرسة يف تنمية التفكري وتعليمهداراي وتربواي ونفسيا أبمهية دور إعليها 

 مهما من حماور العملية التعليمية التعلمية . تركيز املنهج املدرسي على عملية التفكري كي يكون حمورا  -

يف مناخ تربوي سليم يسوده األمن واألمان ابلنسبة لعالقة  ةضرورة ممارسة التالميذ لعمليات التفكري حبرية اتم -

املعلم والطالب واإلدارة املدرسية فكيف يفكر املتعلم بشكل فاعل وسليم إذا كان خائفا من املعلم ؟ وكيف 

 يبدع املعلم وهو خيشي املشرف الرتبوي ومدير املدرسة ؟ 

فاملقاعد الصحية  ،لدى التالميذ  تهاثرة التفكري وتنميإومما ال شك فيه أن املناخ الصفي يلعب دورا مهما يف  -

السليمة واملرحية والوسائل التعليمية املتنوعة واحلديثة واملراجع املتعددة والكثرية وطرق التدريس القدمية منها 

جماالت نرتنت ، كلها إلواحلديثة واألنشطة التعليمية اليت تتناسب والفروق الفردية مع استخدام احلاسوب وا
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ة ميكن للمعلم الناجح استغالهلا يف اجياد البيئة التعليمية الصفية اليت تشجع التالميذ على التفكري واإلبداع عواس

 . 

وتوجد جمموعة من اخلصائص اليت البد من توفرها داخل احلجرة الدراسية حيت تكون بيئة صفية مالئمة للتفكري 

  -يت :آلالفعال واليت تتمثل يف ا

على املشاركة والتفاعل حبيث ال حيتكر معظم وقت احلصة يف الشرح والتوضيح  همتعلميشجيع املعلم ضرورة ت -

 لإلصغاء السليب .  تعلمنياملاتركا 

وفرة املصادر التعليمية املختلفة من مراجع وكتب ووسائل تعليمية خمتلفة داخل احلجرة الدراسية ميكن  -

 استخدامها كي تثري التفكري . 

 كمحور للعملية التعليمية.   ملتعلمام املعلم ابضرورة اهتم -

سئلة تثري التفكري فعال وتركز على مهارات التفكري العليا مثل : كيف ؟ وملاذا ؟ وما رأيك ألضرورة طرح املعلم  -

؟ وكيف حتلل الوضع ؟ وماذا تقرتح من حلول  ؟؟ وكيف تنظر إىل هذا الوضع ؟ وكيف حتكم على كذا وكذا

 سليمة للمشكلة ؟ 

 اثرة التفكري . إلضافتهم حبيث تكون جماال جديدا إداخالت التالميذ وتعقيباهتم و ضرورة قيام املعلم ابلرد على م -

ختالف يف اآلراء الضرورة الرتكيز من جانب املعلم على أمهية تقبل آراء اآلخرين واحرتامها والتأكيد على أن ا -

 ويف وجهات النظر يؤدي إىل إاثرة التفكري . 

رائهم مبا يفيد اجلميع ، مع تقبل النقد آخرين و آلنقد أفكار او إاتحة اجملال للتالميذ للتعبري عما جيول يف خاطرهم  -

 خرين أيضا . آلمن ا

 لتزام بتوابع ذلك القرار . الا وجوبقرار األغلبية حيت لو كان ضد رأي الفرد ، مع و ضرورة احرتام رأي  -
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  -اثلثا : أساليب التقومي :

، فإن الركن الثالث يتمثل يف  التفكريإذا كان املعلم والبيئة املدرسية والصفية ميثالن ركنني من أركان جناح عملية تدريس 

تقتصر أساليب التقومي  أال وهنا ينبغيتعلميناملحول ضرورة قياس ما تعلمه ةملتمركز أساليب التقومي وإجراءاته املتنوعة ا

ارات الشفوية والتحريرية فقط بل البد من استخدام تقنيات أخري كاملالحظة واستخدام السجالت الرتاكمية الختبعلى ا

الفردية  الشفويةواملالحظة والتقارير  األدوارجتماعي ولعب الومقاييس التقدير واملناقشة اجلماعية والرسم البياين ا

 (  1990دة ، واجلماعية ) سعا

 مستوايت التفكري : 

 يت : آلحدد بعض الباحثني ابلتفكري مستويني رئيسيني هلذه العملية الذهنية يتمثالن يف ا

التفكري األساسي : وهو عبارة عن األنشطة العقلية أو الذهنية غري املعقدة واليت تتطلب ممارسة أو تنفيذ  -1

والتصنيف وهي  مثل املالحظة واملقارنة ىلة األخر املهارات القليمستوايت احلفظ والفهم والتطبيق ، مع بعض 

 نتقال إىل مستوي التفكري املركب . التقاهنا قبل اإمهارات ال بد من 

التفكري املركب : وميثل جمموعة من العمليات العقلية املعقدة اليت تضم مهارات التفكري الناقد والتفكري  -2

 Metacognitionالقرارات والتفكري فوق املعريف اإلبداعي وحل املشكالت وعملية صنع 

Thinking   . 



10 
 

 معوقات تعليم التفكير 

ق ر جناح العملية التعليمية ، ورغم الفوائد الكثرية اليت حددها املربون واملهتمون ابملناهج وطإمهية إاثرة التفكري يف أرغم 

التقليدي الكبري من جانب من يؤمنون أبن طرق التدريس التدريس لتعليم التفكري ومهاراته املختلفة ، إال أن اإلرث 

رات اآلراء واألفكار واحلو ة أكرب ، وأن استخدام طرق التدريس احلديثة اليت تركز على طرح اجالقدمية تزيد املعرفة بدر 

يف الوقت الذي يسيطر فيه احلرج واخلوف على فئة أخرى  تعلمنياملمن  ال تشجع التفكري إال لدى فئة قليلة الساخنة

س الكم املعريف متحاانت اليت تقيالسئلة اأمن معارف ومعلومات على الورق من خالل اإلجابة عن  ما حتفظه تفضل نقل

 املهم يف احلياة 

اليت يسعي إليها املعلمون وأولياء إن مثل هذه النظرية التقليدية متثل العائق األكرب إلاثرة التفكري ومتنع حتقيق األهداف 

جهة  اهلائل من امل مع عصر املعلوماتيةاألمور الذين يرغبون يف تنمية التفكري لدى األجيال الصاعدة حيت تستطيع التع

والزايدة والتعقيد من جهة اثنية ولكن هذه النظرة القدمية ليست هي  أخذت يف الصعوبة ومع مشكالت احلياة اليت

عاقة إلتسهم يف جمال امناط سلوك عديدة أخري أد أمام هتيئة الظروف املالئمة للتفكري الفعال ، بل توجد العائق الوحي

يت :اآلهذا وتتمثل يف   

عظم التفاعل اعتقاد الكثريين أبن املعلم هو صاحب الكلمة األويل واألخرية داخل احلجرة الدراسية ، مما جيعل م -1

، بينما يكون دور التالميذ هامشيا . اللفظي أييت من جانبه  

واملعلم يف آن واحد ، مما يضعف من  للمتعلم إميان الكثريين أبن الكتاب املدرسي املقرر هو املرجع الوحيد  -2

نفجار املعريف املذهل الذي ال ميكن لكتاب أو مرجع واحد تغطية جوانب املوضوعات اليت الستفادة الالزمة من االا

ما كانت خمتصرة أو موسعة ، فالتفكري هنا يبقي حمصورا يف وجهات نظر املؤلف أو املؤلفني لذلك الكتاب تطرق إليها مه

. أهدافه املنشودةالتفكري وحتقق  طالع على وجهات نظر وأفكار كثرية أخرى تثريالدون ا  
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وندرة استخدام الوسائل اعتماد الكثري من املعلمني على السبورة فقط يف غالب األحيان لتوضيح جوانب الدرس  -3

اثرة كثري من النقاط للنقاش واحلوار املثمر يف إراء واألفكار و آلالتعليمية احلديثة الكثرية واملتنوعة اليت تشجع على تبادل ا

نرتنت كأفضل وسيلة تعليمية تعمل على تنمية التفكري .إلعصر احلاسوب وا  
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 عقليتنظيم المصنف الالفصل األول

أن ينقب بني الكلمات والصور واألفكار والوقائع واملعطيات األخرى  هأن يفكر يف شيء ما ، علي كحني تطلب من عقل

حمددة يف ملف حمفوظ يف مصنف . وإنك تعرف  صفحةتبحث عن  اكرته ، وهذا يشبه ما تقوم به حنياليت خزهنا يف ذ

أكرب يف العثور على امللف وعلى الصفحة اليت تبحث عنها متاما أنه كلما كان مصنفك غري مرتب ، كلما وجدت صعوبة 

 . واألمر كذلك ابلنسبة لدماغك الذي يشكل مصنفاً  عقلياً . 

إن مصنفك العقلي مملوء مبلفات حتتوي على معلومات وعلى بنك أسئلة تساعدك على التفكري  وكلما كان حمتوي هذا 

 ومات اليت حتتاجها للتفكري بصورة أسرع . املصنف منظما أكثر ، كلما وجدت يف ذاكرتك املعل

مثالً  : يوجد يف دماغك علبة لألشياء احلمراء ، وعلبة للبلدان ، وعلبة لألفعال ، وأخرى للمعادن ، وغريها لألشياء 

ثلة يتناسب مع ما قرأت ورأيت ومسعت أو مالثمينة ، وهكذا دواليك ... وحتتوي بعض العلب على عدد كبري من األ

العلب مع بعضها البعض يف احلالة اليت  بعضمع اهتماماتك ومواهبك ... كما إنك تربط  ويتناسبتجارب عشت من

 املعادن الثمينة " أو تقوم بغري ذلك من االرتباطات . " تريد فيها أن جتد  

 كي تتعلم التفكير : 

 ومالحظة مساهتا وأن تتذكرها . ليت حتيط عليك أوالً أن تكون قادراً على مالحظة الصفات اخلاصة لألشياء ا •

جيب أن تالحظ أن الشجرة كبرية وحية وأن شكلها عمودي ، وأهنا  ،ك أن تقوم بشيء أكثر من جمرد النظر يعل •

وجيب أن تطرح خملوقة من اخلشب ، وأهنا حتتاج لكي تعيش إىل األوكسيجني واملاء والضوء . وهكذا دواليك . 

. ماذا تشبه الشجرة ؟ وكيف نتعرف على املعدن ؟ ومب تشرتك مجيع  على نفسك أسئلة مفيدة حول ما تري

ن ؟ كلما الحظت صفات األشياء احمليطة بك أكثر ، وكلما طرحت عدًدا أكرب من األسئلة حوهلا ، كلما  لداالب

 كانت أمامك فرصة أكرب لتصبح مفكراً ذكياً . 
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لف مع الصفات واألسئلة املفيدة اليت تسمع لك بتبويب حمتوايت آويف ما يلي بعض التدريبات اليت تتيح لك الت

 مصنفك . 

 :األشياء  صتأمل خوا -1

لوجود هذه الصفات ولكنك لن فات أو مسات خاصة . وهناك أسباب متتلك مجيع األشياء اليت حتيط بنا ص

سيقودك  .ظامتأماًل يقلكي تصبح مفكًرا جيدًا عليك أن تكون  ؟تعرفها أبدًا إذا مل تسأل ملاذا هي موجودة 

ليت قد جتول يف الذهن عن كل من قطعة القرميد ، وقطعة النقود ، اتفكري ببعض األسئلة الالتدريب التايل إىل 

 علم ، ودوالب السيارة . لوا

 .الصفة حسب رأيك هبذه تمتعتواذكر ملاذا  لقطعة القرميدأعط ثالث صفات تدريب : 

 األسباب الصفات األشياء

 تتماسك ابألمسنت جيداً  خشنة  القرميدقطعة 

 ال تطري ابهلواء ثقيلة  

 سهلة الرص والتنضيد متناظرة 

 ـي : تعلى مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآل ويف حالة إسقاط هذا السؤال •

 بكل صفة من هذه الصفات .واذكر لماذا يتمتع أعط ثالث صفات للكتاب السماوي التالي  •

 األسباب الصفات الكتاب السماوي

   القرآن الكريم
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 : أتمل نقاط التشابه  -2

تشابه األشياء املذكورة أدانه ؟ مثالً مب تتشابه الشجرة مع النملة ؟ مل يعلمك أحد شيئاً عن تترى هل سألت نفسك مب 

النمل وعن األشجار ونظمتها يف دماغك ورغم ذلك إذا استدعيت بعض املعلومات من خمزونك العقلي عن مور ألاهذه 

وسوف تساعدك أسئلة التدريب التايل على إجياد عدد من الروابط غري  االثنتانما تشرتك به  شك  فإنك ستجد دون

 العادية بني األشياء. 

 تدريب 

 اكتب ثالث صفات أو أكثر جتعل العنصر األول مشاهباً للثاين . 

 ثالثة صفات تشابه األشياء

 اللون األصفر والليموناملوز 

 مواد غذائية 

 تنمو يف شجرة  

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 اكتب صفتني اثنتني أو أكثر جتعل العنصر األول مشاهباً للعنصر الثاين :  -

 ثالث صفات تشابه األشياء

 الروث : 

 العظام : 

 

 

 



15 
 

أتمل نقاط االختالف  -3   

يف أهنما حيواانت حية  نمثالً القطة والكلب يتشاهبا، إنه ملن املفيد أن نالحظ ما مييز األشياء بعضها عن بعض 

ن أولكن القطة وحدها هي اليت متوء وتتسلق األشجار ، وهي صفة جيب  ،متشي على أربع قوائم وأتكل اللحم 

 .اء الكلبتتذكرها إذا ركض وراءك كلب مصاب بد

 يب ر دالت

  -أعط ثالث صفات أو أكثر متيز العنصر األول من الثاين يف ما يلي : 

 متيزثالث صفات  األشياء

 القطة تتسلق األشجار القطة والكلب 

 متوء 

 هلا شوارب  

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 . أعط ثالث صفات أو أكثر متيزشفاعة اآلخرة عن شفاعة الدنيا  -

 ثالث صفات متيز األشياء

  وشفاعة الدنيا  شفاعة اآلخرة 

  

  

 ت اصنف األشياء املتشاهبة يف طبق  -4
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ضع األشياء يف فئات وجمموعات وفقاً خلصائص معينة تتوافر يف كل فئة أو جمموعة ، و التصنيف هو طريقة ل

 مبعين أن مجيع األشياء يف الفئة الواحدة متشاهبة بطريقة ما . 

تبدأ آلية التصنيف خبطوات اجلمع واملقارنة وحتديد جوانب الشبه واالختالف سواء أكانت من حيث السمات 

لعناصر ، أو الرتكيبات املشرتكة بني املواضيع ، أو األشياء اليت هي ئف ، أواشكلية ، أو من حيث الوظاال

 لطفل على استخدام تفكريه للوصول إىل استنتاجات خاصة به . اوضع مقارنة وتصنيف ويشجع التصنيفم

بني ثالثة عناصر وليس بني  مشرتكهألنه جيب عليك هنا أن جتد صفة  2التايل أصعب من التدريب رقم  التدريب

 عنصرين اثنني . 

 تدريب 

 يف نقطة ما . ما هي ؟  التاليةتتشابه العناصر الثالثة 

 وجه الشبه األشياء

 مصنوعة من املعادن ، املغناطيس ، املسمار  املقص

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 الثالثة التالية يف نقطة ما هي ؟  األطعمةتتشابه  -

 وجه الشبه األطعمة

 الزقوم  -

 الضريع -

 الغسلني  -

 طعام أهل النار 

 حدد االختالف  -5



17 
 

ألن املطلوب فيه أن جتد عنصراً خيتلف عن العناصر الثالثة األخرى .  السابقمن التدريب  ادً التدريب التايل أكثر تعقي

وال يوجد سوى إجابة واحدة جيدة . ولكن عليك أن تربر إجابتك . يف السطر األول احلصان فقط ميكن أن يوضع له 

 اللجام ، أو الكلب فقط هو حيوان الحم . 

 تدريب 

 وحدد ملاذا هو خمتلف .  ،شكل أو آبخربالثالثة األخرى  الفئات أدانه عنصراً خيتلف عن العناصر أوجد يف

 

 ملاذا العنصر املختلف اجملموعات

 الحم  الكلب البقرة ، احلصان ، املعزاة ، الكلب

 

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 :  شكل أو آبخر وصور ملاذا هو خمتلفخرى بألالثالثة اأوجد يف املساجد أدانه مسجدا خيتلف عن املساجد 

 ملاذا العنصر املختلف اجملموعات

   املسجد احلرام -

 املسجد األقصى -

 مسجد قباء -

 النبوي د جاملس -

 

 قارن  -6
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 املقارنة 

 إجراء مقارنة بني شيئني فإنه مطالب بـ :  تعلمعندما نسأل امل

 إبراز أوجه الشبه أو االختالف .  -1

 تقان أو عدمه . إلن نقاط اعالبحث  -2

 مالحظة ما هو موجود يف أحدها ، وما هو موجود يف اآلخر  -3

اليت  ةاملعرفوختتلف متطلبات املقارنة ابختالف املادة واملوضوع وابختالف األغراض اليت هتدف إليها ، وكذلك طبيعة 

 حتتويها 

أن تفكر يف نقاطالتشابه ونقاط االختالف اليت توجد بني شيئني . فكر بتفصيالت مثل الطول  التدريبالتايلعليك يف 

 يف املواد واألجزاء اليت يتألف منها كل منهما .  لكواللون والفائدة والشكل ابلنسبة للعنصرين وكذ

 تدريب 

 احلشرات( –ر ) األشجا : العنصرين التاليني أوجد ثالث نقاط اختالف وثالث نقاط تشابه بني 

 احلشرات فقط كالمها األشجار فقط

 هلا رأس وعيون  -1 من خالاي  -1 مكونة من خشب -1

 تستطيع التنقل  -2 حيتاج للهواء واملاء  -2 هلا جذور  -2

 تبيض البيوض  تتكاثر  -3 هلا نسغ -3

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 :  احلكمني التاليني اط تشابه بني قنقاط اختالف وثالث نأوجد ثالث 

 (مار احل–املكروه ) كالمها هو املكر 
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 صنف األشياء يف جمموعات  -7

عطيك هذه املرة ثالث طبقات وعليك تصنيف كل نيب منك البحث عن الروابط يف ذاكرتك ، سر يستدعي هذا التد

 عنصر يف إحداها . 

 تدريب 

 الواردة يف إحدى الطبقات املعطاة .  األغذيةضع 

 اجلزر ، التفاح ، البطيخ ، البطاطا ، األجاص ، الفريز ، الثوم ، املوز والبصل . 

 اخلضار الفواكه

 اجلزر / البطاطا / البصل  /الثوم  / املوز  الفريزالبطيخ / األجاص /  /التفاح 

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 .اجملموعتني التاليتني يف اجلدول حد حسب أ من غزوة التاليةصنف املعلومات 

/ التغلب على املسلمني يف هناية الغزوة ، خسائر فادحة يف هناية الغزوة ، حنو ألف مقاتل ،  آالف مقاتل / أبو سفيان3(

 .(فة ويل األمر لاستغالل املوقف ، خماحسن ، (الرسول ) صلى هللا عليه وسلم 

 

 

 املشركون املسلمون
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 -صنف األشياء حسب قياسها )أكرب ، أصغر ( : -8

حنن نصنف املعلومات يف دماغنا حسب نظام ما أو تتابع ما ، يتناسب مع قياسها ، وسرعتها ومثنها وهكذا . حني 

 نصنف األشياء ونقارهنا نربطها ببعضها بشكل منظم . 

 تدريب : 

 العناصر املرتابطة الواردة أدانه غري منظمة . أعد كتابتها حسب نظام األكرب فاألصغر . 

 التسلسلمن األكرب إىل األصغرنظام  العنصر

 السنتيمرت  –املرت  –الكيلو مرت  السنتيمرت  –الكيلو مرت  –املرت 

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 السور الواردة أدانه غري منظمة حسب عدد اآلايت أعد كتابتها حسب نظام األكرب فاألصغر 

 نظام التسلسل العنصر

  الفاحتة ، الكوثر ، املائدة 

 صنف األشياء ضمن الزمن   -9
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نستطيع ، كما رأيت ، أن نصنف األشياء حسب مقاسها ، ولكننا نستطيع أيضا أن نصنفها حسب الزمن أو حسب 

 داث . حموقعها يف تسلسل األ

 تدريب : 

. ابدأ  إليهاداث اليت تنتمي حظهر يف تسلسل األيأعد كتابتها حسب الوقت الذي  ،العناصر أدانه ليست مرتبة 

 ابلعنصر األول يف السلسلة 

 ألخرياالنظام : من األول إىل  العناصر

 الفجر ، الظهر ، املغرب ، منتصف الليل ، منتصف الليل املغرب ، الظهر ، الفجر 

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

دانه ليست مرتبة . أعد كتابتها حسب الوقت الذي يظهر فيه تسلسل األحداث اليت تنتمي إليها . ابدأ أالعناصر 

 ل يف السلسلة . و ابلعنصر األ

 النظام العناصر 

  .  الذهاب إىل مىن يف يوم الرتوية

  . اإلفاضة  طواف

  .  الوقوف بعرفة

  .  رمي اجلمرات الثالث

 

 

 عمم انطالقاً  من أمثلة : – 10
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ماغك جيد صورة دفكر يف العصافري كافة سواء اليت رأيتها حية أو يف كتب . هل متلك عناصر مشرتكة ؟ جزء من 

 عصفور بريش ومنقار وبيوض وعش وعصافري تطري ... إخل إن األمر يدور حول تعميمك للعصفور . 

للنمط اجلديد  احملتململاذا نعمم ؟ ألن هذا التعميم يساعدان فيالتعرف على أمثلة أخرى من العصافري ويف توقع السلوك 

 ، ومثلثات ، وغريها .  شياء كثرية ، لسيارات ، وكراس  من العصافرياليت نتأملها . ويوجد يف الدماغ صور أل

 تدريب 

الطلب هنا حول  يدور)اليت تعرفها املعدنية قطع النقود  يف مجيعأو أكثر تكون مشرتكة  صفاتثالثاذكر  -1

 . (املعدنية تعميماتك املتعلقة بقطع النقود

 :مجيع قطع النقود 

 مستديرة  (أ

 مؤرخة ( ب

 صلبة( ج

 ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت : 

 .مجيع الكتب السماوية يف صفات أو أكثر تكون مشرتكة ثالث اذكر 

1.............................................. 

2-  ............................................. 

3-  ............................................. 

4-  ............................................. 

 التفكير الناقد
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التفكري الناقد تفكري متقارب يتجه يف مسار واحد ويتضمن إجابة واحدة صحيحة ويستخدم أحكاما تقديرية توكيدية ، 

د املنطق  ، وميكن التنبؤ بقواع يتحدد نهألستنتاج غري الناضج ، الويعمل على تقييم مصداقية أمور جديدة ويتجنب ا

 حيث يفحص مواضيع حمددة .  بنتائجه.

 من الشخص أن تظل أهدافه نصب عينيهتباع . ويطلب السرتجاع والتقليد وااليعتمد التفكري الناقد على التذكر وا

فالتفكري الناقد حمكوم  ،لدقة . وتكون إجابته متوقعة فهو ال يطالب الفرد ابلتجديد ، وإمنا يطالبه اب ،طوال الوقت 

 بقواعد املنطق ويقود إىل نتائج ميكن التنبؤ هبا . 

ورمبا كان من غري املفيد التمييز بني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لسبب بسيط هو أن أي تفكري جيد يتضمن تقييما 

دة . ومن الصعب أن تنشغل الدماغ بعملية تفكري مركبة ، دون دعم من ابجل أو النوعية أو إنتاج ما ميكن وصفهللجودة 

 اعملية تفكري أخري ، ولكن نواتج التفكري تتنوع وفقا لطبيعة املهمة ، وما إذا كانت تتطلب تفكريا انقدا أو تفكري 

 إبداعيا . 

ئ ، مفيد أو غري مفيد ، صحيح من خالل التفكري الناقد يسهل عليك نسبيا أن توافق على أن شيئا ما هو جيد أو سي

لتحديد ذلك  و و سيئاأجيدا يء أو غري صحيح ، وهكذا ... ولكن قد يكون من األصعب أن تفسر ملاذا جتد هذ الش

 البد من أن يتوافر سبب أو معيار لتأييد احلكم . 

جيب  ، جيب أن يكون الفكر سليما واضحا وواقعيا ،متالك الفكر الناقد هو أمر أكرب بكثري من أن ننقد بكل بساطة ا

 اعدا لسماع األسباب اليت جتعل شخصوجيب أن تكون مست ،أن تكون قادرا على تفسري سبب تفكريك هبذه الطريقة 

 أخر يفكر بشكل خمتلف عنك . 

يف الصحف أو تراها يف ها أحول األخبار اليت تقر ن تكون فكرة أإذا أردت  م جدا أن متتلك اليوم فكرا انقدامن امله

 خرين . حداث اليت متس حياتك وحياة األشخاص اآلألوهذا حقيقي خاصة ابلنسبة ل ،التلفاز
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خرين ، األسئلة املناسبة حول آلمن أجل تطوير فكر انقد جيب أن تتعلم طرح األسئلة على نفسك وعلى األشخاص ا

 من قبل شخص اثلث .  ةاملشكالت والقرارات املتخذ

خرين أو ترفضها . آلما األسئلة اليت جيب أن تطرحها قبل أن توافق على أفكار ا 9إىل  1م يف التدريبات من سوف تتعل

وهذه األسئلة ذاهتا ستساعدك على التقييم األفضل للمعلومات لكي تقرر ما إذا كانت سليمة ودقيقة ومفيدة وصادقة 

 وحمققة وجديرة ابلقناعة . 

  -راء :آلدعاءات واالوا قائقميز احل

 حقائقوأيهاادعاءاتهاها ؟ إذا مل يكن األمر كذلك كيف تعرف أيأيفة أو جملة هل تصدق كل مجلة تقر حني تطالع صح

مؤلفيها ؟ يساعدك التدريب التايل على تدريب قدرتك على احلكم النقدي جتاه  وآراء وأيها متثل بكل بساطة فكر

خرين أن حيلوا التدريب وأن يشرحوا لك بعد ذلك كيف آاملعلومات اليت تتلقاها . ميكنك أن تطلب إىل أشخاص 

 أنفسهم .  وال تنس أن تسجل األسئلة اليت طرحوها علىاآلراء  مندعاءات االقائقمن احلإىل متييز  توصلوا 

 تدريب 

واثلثة هي أراء  ،ة صحيحمعلومات غري و ، وأخري هي ادعاءات  حقائقلومات املنشورة يف الصحف هي بعض املع

 . و آراءأوادعاءات كحقائقأواملعلومات أدانه هي خليط من الثالثة . فكر مث صنف هذه املعلومات  

 (  ة)حقيقالشمس أكرب من القمر  -1

 دعاء ( ا)    مجيع احلشرات مؤذية -2

 ) رأي ( أن يكون رئيس الوزراء دائما رجال  بجي -3

 ميكن أن يكون التدريب كاآليت : سقاطه على مادة الرتبية اإلسالميةإويف حالة 

 .راء آمات أدانه كوقائع أو ادعاءات أو فكر مث صنف هذه املعلو *
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 )  ( . اخلالء حممد رسول هللا عند دخولعليه خامته املنقوشكان ال حيمل --الرسول -

 )      (  . ار املسلم عند قضاء احلاجة يف الرب غري ضروريتاست -

 )                ( . ابملاء والصابون مث املعقم بعد قضاء احلاجة  يغسل املسلم يديه -

 ستنتاجات اخلاطئة : الستنتاجات السليمة من االميز ا -2

ا ، ويستفيد صانعو ومون بقراءهتاليت يروهنا أو النصوص اليت يق يستخلص كثري من الناس استنتاجات مبكرة من الصور

 اإلعالم من هذه الظاهرة فيخرتعون عن قصد عناوين وشعارات تقودان إىل استنتاجات مغلوطة . 

 .اش أن تصوغ استنتاجات مستعجلة أجب على األسئلة أدانه وحت

متفق معك ؟ ما األشياء اليت ال  كمن أحد غري ذكر ثالثة عناصر أنت متأكد منها . هل اأتمل الرسم أدانه و  -1

 ميكن أن نكون متأكدين منها حني ننظر إىل الصورة ؟ 

 أان متأكد من : 

 حيمل الصيب عصا  (أ

 جيلس الرجل على الكرسي  (ب

 تقف املرأة وراء الكرسي ج ( 

 :  هايف الصور ، ال ميكن أن يكون املرء متأكدا من

 الذين يظهرون يف الصورة العالقة بني ج ( ملكية املنزل ب (                       املشاعر  (أ

 ة ميكن أن يكون التدريب كاآليت :سقاطه على مادة الرتبية اإلسالميإويف حالة 

 أتمل الرسم واذكر ثالثة من مستحبات الصيام : 
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ننظر إىل  حينما الميكن أن نكون متأكدين منهاأنت متأكد منها . هل من أحد غريك متفق معك ؟ ما األشياء اليت 

 الصورة ؟ 

 أان متأكد من : 

 .............................................................................................  (أ

 ............................................................................................. (ب

 ج ( .............................................................................................

 أان غري متأكد من :

 ............................................................................................ (أ

 ............................................................................................ (ب

 ج( ............................................................................................

 دعاء موضع تساؤل : الضع مصداقية ا -3

لطاملا قرأان يف الصحف أن شخصا قد قال أبنه رأي شيئا غري حمدد يطري ، أو رجل الثلج أو مسخا . عليك أن تسأل 

دليال قبل وحنن نريد بطبيعة احلال  ؟ستطيع أن أثق بكاتب املقالأهل و أجديرة ابلثقة  ةالصحيفنفسك أوال : " هل هذه 

 دعاءات . الأن نصدق مثل هذه ا

دعاءات . وهذه فرصتك الاملوهوب ذو الفكر الناقد أسئلة واضحة للشخص الذي يقوم مبثل هذا اسيوجه املفكر 

سئلة أخري أخرون آلشخاص األدعاء . وقد ميتلك االللتفكري كي جتد أسئلة تسمح لك ابحلكم على األساس اجليد ل

 سئلتك . أتستطيع إضافتها إىل قائمة 

 تدريب 
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 يقول خرب يف الصحيفة : يؤكد رجل أنه رأي حيواان يشبه الديناصور يف النهر الذي جيري وراء مزرعته .  -1

قائمة من  خرين مث ضعآ. سل أشخاصا  ههلذا الرجل قبل تصديق يف توجيههاوجه على األقل أربعة أسئلة ترغب 

 ق من مصداقية ادعائه . األسئلة املفيدة للتحق

 ....................................................................................... (أ

 ....................................................................................... (ب

 ج ( ......................................................................................

 ..................................................................................د ( .....

  -سقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت :إويف حالة 

حيت تويف  مكة ومل خيرج منها بل استقر يفيف مكة دعا إىل اإلسالم --نه قرأ يف بعض الكتب أن الرسول أرجل  أكد

 ق من صحة ادعائه . وجه إليه ثالثة أسئلة للتحق .  عليه 

1- .................................................................................... 

2- .................................................................................... 

3- .................................................................................... 

 ميز املعلومات املناسبة من املعلومات غري املناسبة :  -4

خذها أتكون املعلومة مناسبة إذا ساعدتك يف الوصول إىل اهلدف أو إىل استخالص نتيجة . مثال ما العوامل اليت جيب 

يف أي وقت من . السعر هل هو عامل مالئم ؟ نعم  .ن هدفك هو اختيار دراجةأابالعتبار لدى شراء دراجة جديدة 

 ا ؟ هل هلذا العامل أمهية ؟ ال. النهار سوف تشرتيه
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ن تكون أوال واعيا جدا هلدفك ، مث عليك حتديد أوكلما وجدت عوامل مناسبة أكثر كلما كان قرارك أفضل جيب 

 امل اليت هلا أمهيتها وملاذا تتمتع هبذه األمهية . العو 

 تدريب 

 -مالءمةر مهية أو األكثأضع دائرة حول ثالث معلومات هي األكثر  صيد . ميلكه كلب  اعضحدهم أأ ختيل أن -1

 .  الكلبخرين على إجياد آلملساعدة ا - حسب رأيك

 أصل الكلب .  -أ

 .  عرقه -ب 

 ماذا أيكل .  -ج      

 مكان نومه ليال .  -د       

 لون شعره  ) فروته (  -ه      

 .  جنسه - و

 . ه حجم –ز      

 سرعته يف الركض .  -ح      

  -سقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت :إويف حالة 

ضع دائرة حول معلومتين اثنتين  يجب  تخيل أنرجال اشترك في لجنة رسمية لتلقي زكاة المال

 صحيحا :لزكاة دفعهم لمراعاتهما 

 . اإلسالم   - جنسية األشخاص .  -

 الزكاة . نوع المال الذي يخرج عنه   -طول القامة .    -
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 إعطاء حكم نقدي على ما تقرأ :  -5

ويف النقطة األساسية للمشكلة ، ويف  ل ونتائجها ويف الفرضيات املتقدمةيفكر املفكرون النبهاء يف عواقب األعما

دعاءات ، ويتساءلون ما إذا كان مصدر املعلومة الاألحكام املسبقة ، ويف الرباهني واألمثلة املتوفرة ويف وضوح العوامل وا

ما . ضع هذا الشخص يف حتد جديرا ابلثقة أم ال . فكر يف هذه النقاط حني تقيم مقالة أو تناقش مشكلة مع شخص 

 قائال له : " أعطين مثاال ... " أو " أثبت ما تدعي ! "  همع نفس

 تدريب 

بعض األشخاص . رغم ذلك  "كتب مزارع الرسالة املذكورة أدانه إىل رئيس صحيفة . كان اهلدف من رسالته أن " يهزم

ما األسئلة اليت ستطرحها و حتت العبارات اليت جتدها قابلة للمناقشة  اهذه الرسالة أبشكال عدة . ضع خط ميكن نقد

 ؟  لتوضيح النقاط الضعيفة يف رسالته

واضحا ، طبعا أان أعلم املواطنين" حني انتهي العمل ابلتوقيت الصيفي منذ عدة أسابيع كان ارتياح الغالبية العظمي من 

سف ألل ، للوقتلصاحل هذ اإلجراء املضحك الذي حول طريقة قياسنا من الناس  كثريأنه منذ ستة عشر سنة صوت  

قليال من املواطنني  اأعرتف أبن عدد الت . إىننشوء عدد كبري من املشكاإلجراء تسبب ب هذا لقد أوضحت التجربة أبن

ية ، وهذا يعين أن رغبات األكثرية ولكن من املفروض أننا نعيش يف دميوقراط،  يتمين لو حنافظ على هذه العادة البالية 

 ن أمهات األطفال الصغار حيتقرونه  ." أجراء و إلاأللبان يشحبون هذا ا منتجىنين متأكد أن هي السائدة،إ

 األسئلة اليت ميكن طرحها : 

 .مثاال على ذلك  أعطين -                             هن على ذلك ؟ رب ما الذي ي -

 ملاذا يروق التوقيت الصيفي لكل هؤالء الناس ؟  -        راء منتجي األلبان واألمهات ؟ آأحصيتكيف  -

  -سقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت :إويف حالة 
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وكتبوا يف بطاقتهم بعض  كم تمنطقفرتض أنك استلمت دعوة من مجاعة املسجد املشاركة يف محلة تنظيف مسجد يف ا

 وعدم البصق فيه مبينني ثواب من حيافظ عليه .  ب املسجد مثل عدم أكل ما له رائحةآدا

 من األدلة الشرعية على ما يف رسالته ؟ .  للتثبتما األسئلة اليت ميكن طرحها على رئيس الفريق  •
 ..............................................؟ -

 ..............................................؟ -

 ..............................................؟ -

 .............................................؟ -

 اختاذ القرارات :  -6

أوال عليك حتديد ما األمر الذي  ، الختاذ قرار جيب استخدام معايري واضحة تسمح إبجراء خيار بني إمكانيات خمتلفة

نقاط مميزات كل خيار و  حددتمث عليك بعد أن تكون قد  ،تريد أن تقرر فيه . مث جيب أن حتدد اخليارات املتاحة لك 

يساعد التدريب على م كل خيار ضمن هذه املعايري . خريا جيب أن تقي  ، وأختيارك اأن جتد معايري مناسبة لتوضيح  هضعف

 ه املراحل املختلفة . هذالتفكري يف 

 تدريب 

 ما القرار الذب جيب اختاذه يف كل من احلاالت أدانه ؟  -1

 شعة الشمسية الضارة . يحيمنا من األالذيوزون األرض أتتضمن الغازات اجلوية غازا حيطم طبقة  (أ

 جيب أن نقرر

:....................................................................................................... 

 

 ميكن أن يكون التدريب كاآليت : سقاطه على مادة الرتبية اإلسالميةإويف حالة 
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 دانه ؟ أس : ما القرار الذي جيب اختاذه يف املوقف 
 ذهبت إىل صديقك يوم العطلة وطرقت الباب ثالث مرات ومل يفتح أحد . 

 ..............................................................................................جيب أن أقرر : 

  -حدد األسباب والنتائج : -7

يبذل املفكرون ذوو الفكر الناقد جهدهم لتوضيح املعلومات اليت يتلقوهنا لكن كثريا من الناس غري قادرين على إدراك 

 األسباب أو النتائج اليت تقف وراءها . فهل تستطيع أنت ذلك ؟ 

 امأل الفراغ يف اجلدول التايل أدانه : السبب أو النتيجة  -3
 النتيجة  السبب 

 هكتنضج الفوا  
  إطالقا النسغال جيري 

  األزهار تنتج الرحيق 
  -سقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت :إويف حالة 

 والنتيجة : أ: السبب بــ مأل الفراغ في الجدول أدناه ا(  يف ضوء دراستك ملوضوع ) فتح مكة

 

 النتيجة السبب

 

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

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

 فتح مكة 

عن وجهة  -  -الرسول عدم إعالن 

 الجيش عند توجهه لفتح مكة .

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

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

 خرين : آلاحرتام وجهة نظر ا -8
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خرين ال آلبوجهة نظرهم اخلاصة فقط . إهنم ال يريدون مساع األسباب اليت جعلت ا النقاشاتيقتنع معظم الناس أثناء 
خرين . إن آلوجهات نظر ا لسماعيفكرون مثلهم . ولكن املفكر ذا التفكري الناقد يتصف أبنه أكثر تساحما وأبنه مستعد 

. ولو أن الناس مسعوا وجهات نظر بعضهم  أحياان املعارك بل وحيت احلروبخرين يسبب رفض مساع وجهات نظر اآل
 بشكل أفضل .  غريهمعلى معلومات جديدة وفهموا مشاعر حلصلوا 

 التدريب 
يعتقد بعض األشخاص أنه ال جيوز للمزارعني رش حماصيلهم مبواد مبيدة ولكن املزارعني هلم رأي خمالف . أعط  -1

 سببني لكل وجهة نظر .
 املؤيدون الستخدام املبيدات احلشرية :  -

 ................................................................................................... (أ
 ................................................................................................... (ب

 املبيدات احلشرية :  املعارضون الستخدام -
 أ( ...................................................................................................

 ب( ...................................................................................................       
  -ويف حالة إسقاطه على مادة الرتبية اإلسالمية ميكن أن يكون التدريب كاآليت :

 يعتقد بعض الناس أن تغيري أاثث املنزل كل فرتة زمنية أمر مطلوب  بينما يعتقد اآلخرون عكس ذلك . 
 ظر .من خالل دراستك املوضوع " احملافظة على املال واالعتدال يف اإلنفاق استخرج سببني لكل وجهة ن

 املؤيدون :
1-  ........................................................................................................ 
2-  ....................................................................................................... 

 املعارضون :
1- ........................................................................................................ 
2-  ....................................................................................................... 
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 طرح األسئلة اخلاصة :  -9

يرتاجع معظم الناس أثناء مناقشة ما عن طرح األسئلة . ينتظر معظم الطالب أن يتلقوا أسئلة أكثر من أن يطرحوا 

سئلتهم اخلاصة . ومع ذلك كلما طرحت أسئلة أكثر حول ما تقرأ وما تسمع كلما كان فهمك للموضوع أفضل . حني أ

كلما أكثرت من طرح   ، و القات مع ما كنت تعرفة سابقاتطرح سؤاال وتستمع ابنتباه إىل اإلجابة عنه فإنك تقيم ع

 وشحذت فكرك الناقد .  تفكريكاألسئلة الذكية كلما حسنت 

 :التدريب 

غمض عينيك وسجل هذه ، أفتح عينيك واكتب هذه الكلمة اأغلق عينيك وضع إصبعك على كلمة من أ .  -

ن ، ضع سؤاال عن الزالزل األرضية ، يبدأ ابلكلمتني اللتني وضعت عليهما اإلصبع . هل تستطيع آلالكلمة . ا

 ؟أن جتد إجابة عن سؤالك 

 السطر : أ 

 ماذا  -أيهم          -أين             -كيف                   -ملاذا           -من -

 السطر : ب 

 قد   -يف الواقع      -يكون           -يستطيع -     يتوقع          -سوف يعمل -

 أسئلة حول الزالزل األرضية :  -

 .................................................................................................... -س 

 -س 

التوظي......................................................................................................

 ف يف الرتبية اإلسالمية : 
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 .حول الصحايب عبدهللا بن مسعود  رضي هللا عنه أسئلة مث وجه ، اتبع الطريقة السابقة  -

 )التفكير اإلبداعي (: الفصل الرابع 

 ربعة مواضع من كتاب هللا عز وجل وهي : أوردت كلمة اإلبداع ومشتقاهتا يف 

ُكلٌّلخُهق ان ُتونـ  اُلوا اختخ ذ  اَّللخُ و ل ًداو ق  ":  يقول هللا تعايل -1 او ات و اأْل ْرض  اف يالسخم  انـ ُهب للخُهم  او ات  ب  ُسْبح  د يُع السخم 

 ( 117 – 116) سورة البقرة ،  "   و إ ذ اق ض ٰىأ ْمًراف إ منخ ايـ ُقوُلل ُهُكنف ي ُكونُ  و اأْل ْرض  

ُفونـ  و ج ع ُلوا َّلل خ  ُشر ك اء  اجلْ نخ و خ ل ق ُهْم "  : ويقول اللهتعايل -2 ع مخاي ص  د يُع ب  و خ ر ُقواهل ُب ن ينـ و بـ ن ات ب غ رْي ع ْلم ُسْبح انـ ُهو تـ ع ال ىـٰ

ب ٌةو خ ل ق ُكلخش ْيء و ُهو ب ُكل  ش ْيء ع ل يمٌ السخم او ات  و اأْل ْرض   ي ُكونـُل ُهو ل ٌدو ل ْمت ُكنلخُهص اح   " أ نخىـٰ

 (  101 – 100) سورة األنعام ، 

ُقْل م ا ُكنُت ب ْدًعا م  ن  الرُُّسل  و م ا أ ْدر ي م ا يـُْفع ُل يب  و ال  ب ُكْم ": ويقول هللا تعايل  -3

يٌرمُّب نيٌ ۖ   ن ذ  إ الخ ٰىإ ل يـخو م اأ ان  م ايُوح   ( 9سورة األحقاف ، ) . "إ ْْن تخب ُعإ الخ

ُهم مُّْهت د  و ل ق ْد أ ْرس ْلن ا نُوحًا و إ بـْر اه يم  و ج ع ْلن ا يف  " : ويقول اللهتعايل -4 ُهْم  ُذر  يخت ه م ا النـُّبـُوخة  و اْلك ت اب  ف م نـْ و ك ث رٌي م  نـْ

ُقون   ن اُه اإْل جن يل  و ج ع ْلن ا يف  قُـ  ف اس  ن ا ب ع يس ى اْبن  م ْرمي   و آتـ يـْ ر ه م ب ُرُسل ن ا و قـ فخيـْ ن ا ع ل ى آاث  ُعوُه ر ْأف ًة مثُخ قـ فخيـْ ُلوب  الخذ ين  اتـخبـ 

ن اه ا ع ل ْيه ْم إ الخ ابْت غ اء ر ْضو ان  اَّللخ  ف م ا ر ع ْوه ا ح قخ و   ُهْم  ر مْح ًة و ر ْهب ان يخًة ابـْت د ُعوه ا م ا ك تـ بـْ ن ا الخذ ين  آم ُنوا م نـْ ر ع اي ت ه ا ف آتـ يـْ

ُقون   ُهْم ف اس   (  27 – 26" ) سورة احلديد ، أ ْجر ُهْم و ك ث رٌي م  نـْ

"  :ما قوله تعايل أو ، رتعها وموجدها على غري مثال سابق خم" بديع السموات واألرض " أى مبدعها و  : تعايله لومعين قو 

و ما كنت مبتدعا من تلقاء نفسي أى غري سنن من تقدم مين من الرسل ما كنت بدعا من الرسل " أي ما كنت رسوال عل

 نفسهم هبا . ألزموا أ" ورهبانية ابتدعوها " أي أحدثوها و  : تعايلما قوله أإىل . و  أتبع إال ما يوحىن إما أدعو إليه ، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya117.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya117.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya101.html
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والعقل هو مركز التفكري . وأاي كانت اللغة أو الوسيلة  ، هللا اإلنسان على سائر املخلوقات ابلعقل  ولقد ميز -

 فسرها . ياليت يستعملها الفرد ، فهي تنتقل إىل العقل ليحللها و 

يف حياهتم ابعتباره  جلهاز املدهش ، ودعاهم إىل توظيفهأن زودهم هبذا ا .  مجيع البشربني   -تعاىل  -هللا ولقد ساوى

 من اآلايت . يف كثري م . كما شجع على التعلم هتداة تالزمهم طيلة حياأ

 ( .  9والذين ال يعلمون " ) سورة الزمر ،  يعلمون" قل هل يستوي الذين 

 ونبه إىل القدرات الكبرية للعقل الذي ال حدود للمعرفة لديه : " وما أوتيتم من العلم إال قليال " 

 (  85) سورة اإلسراء ، 

من قدراته العقلية ، وأن اجملال أمامه  ن اإلنسان مل يستعمل سوى جزء قليلأىل ية الكرمية إشارة واضحة إويف هذه اآل

 واسع لتعلم املزيد . 

 دعوة عامة ملواصلة البحث والتعلم ، ال لفئة بعينها ، وإمنا جلميع البشر يف كل زمان ومكان . كما أهنا 

 والعلم ال يتم إال ابلتعلم يعين التفكري . والتفكري يقود إىل اإلبداع . 

 (  21" ويف أنفسكم أفال تبصرون " ) سورة الذارايت ، 

يتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا ابطال سبحانك " الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم و 

 (  191فقنا عذاب النار " ) سورة آل عمران ، 

 ملاذا يدعوان اخلالق إىل التفكري ؟؟ 

 ؟!  ل إىل إبداع اخلالق يف كل ما خلقهوهل هناك إبداع مهما بلغت درجته ، يص

 بداعي ؟ أليس التفكر فيما خلق هللا دعوة إىل التفكري اإل
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وملا كان التفكري مطلبا أساسيا يف تقدم اإلنسان وتطوره منذ بدء اخلليقة حيت هنايتها ، كان البد من مواكبته لكل عصر 

 من العصور . وابلتفكري نبين على املاضي ونبتكر من أجل احلاضر واملستقبل . 

 اإلبداع لغة : 

مبعين اخرتعه على غري  يءوأبدع الش، ، وبدأه  يبدعه " مبعين أنشأه أو ابتدعه يءد يف لسان العرب تعبري " بدع الشر و 

بديع  -تعايل  -وهللاخرتعه ، لذي اايء مر الذي يكون أوال وهو الشمثال ، وورد اإلبداع يف القاموس احمليط مبعين األ

 السموات واألرض أي مبدعهما كما جاء يف خمتار الصحاح . 

 

 اإلبداع اصطالحا : 

 :مها و ن ان التعريفاهذ هاتعددت تعريفات اإلبداع ولعل أبرز 

 أبرز التعريفات : 

اإلبداع هو مفهوم من مفاهيم علم النفس املعريف ، يضم مسات استعدادية معرفية وخصائص انفعالية ، تتفاعل  -1

 يف عصر ما لفائدته أو تلبية حلاجة قائمة .  مامع متغريات بيئية لتثمر انجتا غري عادي تتقبلة مجاعة 

 –إذا ما وجدت بيئة مناسبة  –ستعدادات واخلصائص الشخصية اليت ميكن الاإلبداع هو مزيج من القدرات وا -2

ة وجديدة سواء ابلنسبة خلربات الفرد السابقة أو خربات يلابلعمليات العقلية لتؤدي إىل نتاجات أص أن ترقى

 خرتاقات اإلبداعية يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية . الذا كانت إنتاجات من مستوي ااجملتمع أو العامل إ

 ما التفكير اإلبداعي ؟ 

. إن اإلحساس  حلول أصيلة تتسم ابجلدة واملرونة يعرف التفكري اإلبداعي أبنه القدرة على اكتشاف عالقات جديدة أو
لفرضيات واختبارها وجتريبها ، مث إسقاط الطاحل واإلبقاء على ابملشكالت وتقليبها وإعمال النظر فيها ، مث وضع ا

والتحقق من هذه القوانني وتطبيقها ، هو كله تفكري إبداعي  ت ، وقلبه إىل قوانني ومبادئ عامةالصاحل من هذه الفرضيا
 . 



37 
 

رغبة قوية يف البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصلية مل تكن  ري اإلبداعي نشاط عقلي مركب توجههفالتفك
 معروفة سابقا . 

حالة  تشكل خالقية متداخلةأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية و أليتميز التفكري اإلبداعي ابلشمولية والتعقيد 
ئية مثل : اعي وتلخصه من الناحية اإلجر ذهنية فريدة . ويستخدم الباحثون تعبريات متعددة تقابل مفهوم التفكري اإلبدا

 ( والتفكري املتباعد   Productive)  التفكري املنتج
(Divergent   ( والتفكري اجلانيب )Lateral  وتعرف القدرة اإلبداعية أبهنا القدرة على اخللق وا )بتكار  . أو ال

 وذات معين .  مقنعة و هي القدرة على خلق منتجاتهي القدرة على الوصول إىل حلول جديدة أ
 :مميزات ) مهارات  ( التفكير اإلبداعي 

 ( ابملميزات األتية :   Guilfordيتمتع التفكري اإلبداعي وفق ما يراه جيلفورد ، ) 
 ( :   Fluencyالطالقة ) أوال : 

ومات سابقة  فهي القدرة على إنتاج ة والتوصل إىل البدائل وتذكر معلوتعين توليد حلول جديدة ملشكلة أو قضي
 عدد كبري من األفكار خالل وحدة زمنية حمددة . 

 أنواع الطالقة : 
 الطالقة التعبريية : وتظهر يف القدرة على صياغة األفكار بسرعة .  (أ

الطالقة اللفظية : وهي القدرة على إنتاح عدة ألفاظ يف زمن حمدد ، مثال كلمات تبدأ حبرف )س( أو )م( أو  (ب
 )ر( إخل وهذه القدرة أساسية لالبتكار يف الشعر . 

 الطالقة الفكرية : وتعين القدرة على إنتاج عدة أفكار مرتبطة مبوقف معني ويف زمن حمدد .  (ت
 .  فر فيها خصائص معينة من حيث الغىنالقدرة على إنتاج عدد كبري من األفكار تتو طالقة التداعي : وتظهر يف  (ث

 تنمية الطالقة : 
 تية : آلميكن تنمية مهارة الطالقة لدى أبنائنا ابتباع الفعاليات ا

 استدعاء الكثري من األفكار املتعلقة ابملوضوع أو القضية .  -1
 ر ومدي مناسبتها للقضية . اكالتمييز بني األف -2
 ا ) املتعلمني ( نالتعديل يف األفكار الناجتة من احلوار مع أبنائ -3
 استخالص املفاهيم الرئيسية وحتليل املفاهيم الفرعية مبشاركة املتعلمني .  -4
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 طرح األسئلة على املتعلم مثل : ماذا ؟ كيف أصبح ؟ ما الذي أدى إىل ؟ .  -5
 عدية . ) أسئلة التفكري اإلبداعي ( مثل : ماذا حيدث لو ؟ طرح العديد من األسئلة التبا -6
 تقبل اإلجاابت من املتعلمني ومعاجلتها بطريقة دميوقراطية ال تعمل على كبت اإلبداع  -7
 بتعاد عن إصدار أحكام سريعة على إجاابت املتعلمني . الا -8
 على استمرارية الطالقة . تقدمي مواقف ليس هلا هناية حمددة ، تزيد من دافعية املتعلمني وحتافظ  -9
 توفري مواقف تعليمية تستدعي إنتاج أكرب قدر من احلقائق واملفاهيم .   -10
 العالقة ... إخل   كيف ميكن ، وضحنًيْ استخدام صيغ متنوعة لتقومي الطالقة ، مثل : قارن بني ، بـ   -11

 (  Flexibilityلمرونة ) ثانيا : ا

 وهي تعين توليد أفكار غري متوقعة عن طريق الشرح وإبداء الرأي وتقدمي احللول والقدرة  على التغيري . 
 أشكال املرونة : 

نتقال من فكرة إىل أخري بسرعة وسهولة فهي قدرة الفرد على إنتاج عدد  ال: وتعمل على ا  التلقائيةاملرونة  (أ
 كبري ومتنوع من األفكار اليت ترتبط مبوقف معني . 

املرونه التكيفية : وهي القدرة اليت تساعد الفرد على حل املشكالت اليت تتطلب حال غري عادي ، فهي سلوك  (ب
 انجح عن طريق التغيري يف مواجهة مشكلة . 

 تنمية مهارة املرونة : 
 يت : آلميكن تنمية مهارة املرونة لدى املتعلمني ، وفق ا

 إعطاء أمثلة متنوعة عن املوضوع أو املسألة .  -1
 كثر من مفهوم . أإجياد وتوفري مواقف تتطلب الربط بني  -2
 تنويع طريقة تقدمي املفاهيم اجلديدة .  -3
 توفري أمثلة غري شائعة للمعلومات اجلديدة .  -4
 بيق املفاهيم واحلقائق يف مواقف غري مألوفة . تط -5
 و إضافة التفصيالت إليها . أاملتعلم إىل تطوير احللول واختصارها  توجيه -6
 التنويع والتحرير يف األفكار بطريقة تتسم ابملرونة .  -7
 راء واألفكار عند احلوار واملناقشة . آلعدم فرض ا -8
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 احللول اليت اقرتحها وقدمها .  إاتحة الفرصة للمتعلم ليعرب عن ذاته من خالل -9
 تبادل األفكار مع املتعلم حول املوضوعات التعليمية املتعددة .   -10
 استخدام وسائل توضيحية تعليمية بفاعلية .   -11
تقدمي صيغ متنوعة عند تقييم املرونة لدى املتعلم ، مثل : عدل .... كيف تعاجل ...؟ دلل ...! ما الذي أدى  -12

 إىل ..؟ 
 (   Originalityالة ) األصثالثا : 

رتباطات البعيدة وغري املباشرة ابملوقف . الستجاابت ذات االوهي القدرة على إنتاج أكرب عدد ممكن من ا
 وإنتاج أفكار غري شائعة ومبتكرة . أي إعطاء أفكار متفردة ، هبا طرافة وغري مباشرة . 

 تنمية مهارة األصالة  
 يت : آلامهارة األصالة عند املتعلم نتبع لتنمية 
 عرض األفكار أو املوضوع أو املفاهيم يف صورة تتحدي فكر املتعلم وتتطلب حلوال جديدة .  -1
 عرض األفكار يف صورة ميكن من خالهلا عقد املقارانت .  -2
 يكتشف حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانني .  حماورته جلعلهمناقشة املتعلم و  -3
 لم للبحث عن حلول أخرى للمشكالت املطروحة . املتع توجيه -4
 إعطاء تفسريات غري مألوفة للرسوم واألشكال والبياانت واإلحصاءات .. إخل .  -5
 .  أصيلةتشجيع املتعلم على اكتشاف تطبيقات جديدة لفكرة  -6
 هتمام مبا يظهره املتعلم من إبداعات وأفكار أصيلة وتقديرها وإن كانت غريبة . الا -7
استخدام صيغ متنوعة لتقييم األصالة لدى املتعلم ، مثل : اقرتح ...! استنبط ...! صمم ...! استخلص ...!  -8

 برهن ....! 
 :   Creative thinking Levelsمستوايت التفكري اإلبداعي 

 بداع ، ويف هذا اإلطار حاول اتيلور إلمستوايت ل حتديد يتفق العديد من الباحثني على ضرورة
 (1993  ،Taylor  تسوية اخلالفات بني وجهات نظر الباحثني حول موضوع التفكري اإلبداعي واقرتح مخسة )

 مستوايت ، وهي : 



40 
 

: يشري هذا ابملستوي إىل تطوير أفكار فريدة بغض النظر   Expressive Creativityاإلبداع التعبريي  -1
 عن نوعيتها ، كما هو احلال يف الرسوم العفوية لألطفال . 

: ومن األمثلة على هذا النوع من اإلبداع املنتجات الفنية  Productive Creativity اإلبداع املنتج  -2
 أو العملية ، حيث توجد مؤشرات قوية على توافر بعض القيود اليت تضبط األداء احلر لألفراد . 

عة يف استخدام ارب ظهار الإ: ويشري هذا املستوى إىل   Inventive Creativityاإلبداع االبتكاري  -3
 سهامات جوهرية يف تقدمي أفكار أساسية . إاملواد لتطوير استخدامات جديدة ، دون وجود 

: وميثل هذا املستوي قدرة على اخرتاق مبادئ فكرية   Innovative Creativityاإلبداع التجديدي  -4
من خالل إجراء دخال حتسينات جوهرية إاثنية ، وتقدمي منطلقات جديدة وتضمن هذا املستوى كذلك 

 التعديالت املتضمنة يف املهارات املفاهيمية . 
: يتضمن هذا املستوى مبادئ وافرتاضات ، تستطيع   Emergentive Creativityنبثاقي الاإلبداع ا -5

 تقدمي مدارس وحركات فكرية جديدة ، ويعترب هذا املستوي أعلى درجات اإلبداع وأقلها حدواث وتكرارا . 
 لقدرات اإلبداعية : اختبارات قياس ا

 ختبارات تعود جلليفوردوتورانس . النستعرض فيما يلي بعضا من األختبارات اليت تقيس القدرات اإلبداعية ، وهذه ا
 
 

 أوال : اختبارات األشكال : 
ماذا تستطيع أن تفعل من هذا الشكل ؟ يكون الشكل بشكل إهليليجي مثال ويطلب من املتعلم أن يكمل هذا  -1

 الشكل ابلرسوم اليت يراها مناسبة . 
جمموعات احلروف املختلفة : كأن يعرض أمام املتعلم مثانية حروف ، ويطلب إليه أن يضعها يف ثالثة فئات ،  -2

 بديلها . األحرف الثمانية هي مثال : أ ، ب ، جـ ، د ، هـ  ، و ، ز ، ك وذلك حبسب إمكانيات حتويلها وت
 أ جـ ب 
 ب جـ أ 
 جـ أ ب 
 جـ ب أ 
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عمل موضوعات من هذه األشكال : ميثل األختبار مخسة أشكال هندسية أولية . يطلب من املتعلم أن ميثلها ا -3
 بتبديلها وتغيريها أبشكال خمتلفة قدر اإلمكان . 

بئة : يعطي املتعلم صورة عليها رسم معقد ، حبيث يشتمل هذا الرسم على حروف ، ويطلب منه احلروف املخت -4
 أن حيدد عرب اخلطوط جمموعة احلروف اليت ميكن أن ترسم من خالل هذا الشكل . 

أعمال الزخرفة : يعطي للمتعلم صورة ختطيطية ملوضوعات معينة مألوفه كاألاثث ، ويطلب تزيينها وإضافة ما  -5
 م وما يراه مناسبا . يلز 

 ختبارات اللفظية : الاثنيا : ا
 مل ستة اختبارات : وتش

 عناوين جديدة للقصص : تعرض قصة ويطلب من املتعلم أن يضع هلا عددا من العناوين املناسبة .  -1
ستعماالت اللوف مثال ) اجلريدة ( ويطلب من املتعلم أن يتخيل األشئ ماً ستعماالت املمكنة : يعطي امسالا -2

 املمكنة العديدة هلذا الشئ . 
 املرادفات : يطلب من املتعلم أن يعطي عددا من املرتادفات املمكنة لكلمة مألوفة .  -3
 مخس كلمات ويؤلف املتعلم من ثالث كلمات خمتلفة مجال هلا معين .  تعطى أتليف اجلمل : -4
 مثال ) القفاز ( ويطلب من املتعلم أن يعدد النشاطات املمكنة هلذا القفاز .  اً مألوف يعرض شيئا النشاطات : -5
 توحي مبعان خمتلفة ويطلب من الفرد أن يرتجم هذه الكلمة إىل رسم ميثل املعاين املختلفة .  كلمةىالتمثل : تعط -6

 مبادئ تدريب األطفال على اإلبداع : 
 ة مبادئ منها : البد عند تدريب أطفالنا على اإلبداع من مراعا

 احرتام األسئلة اليت يوجهها الطفل .  -1
 احرتام اخليارات اليت تصدر عنه .  -2
 بيان أمهية األفكار اليت يطرحها الطفل على أقرانه وقيمتها .  -3
 هتمام أبمهيتهااالستجاابت دون التهديد أو التقريع أو عدم الالسماح للطفل أبداء بعض ا -4
 . تعزيز الثقة بنفسه -5
 طفالنا ... ألاإلصغاء اجليد  -6
 اإلجيابية والوضوح والوالدية النفسية يف تعاملنا مع أى طفل .  -7
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 املتفحص والناقد واملبتكر .  للتفكريلى توفري بيئة مثريةالعمل ع -8
 ربط التعليم ابحلياة الواقعية اليت يعيشها الطفل ، ومن خالل األمثلة احلية .  -9
بداع ، منها حل املشكالت والتعليم التعاوين والعصف الذهين والتعلم استخدام أساليب متنوعة لتنمية اإل -10

 ابالكتشاف . ..... إخل . 
هنا تليب حاجاته واستعدادته وتنمي ألهتمام ابألنشطة املتنوعة ، وحتفيز الطفل على اقرتاح أنشطة يرغبها الا -11

 اإلبداع لديه عند ممارستها . 
يف صيغة : أرأيت إن حصل كذا وكذا . ماذا حيدث لو مل يعد  يوجد فرتاضية واليت تكون التشجيع األسئلة ا -12

 مجعت احليواانت كلها يف قفص واحد؟لو  األمر طفال ؟ كيف سيكونألألعاب ل
عدم التفريق يف املعاملة بني األطفال ) األقران ، اإلخوان ، التالميذ ( ، وإلقاء التسميات والوصمات اليت حتبط  -13

 ستجابة ومعاجلة القضااي . اليف أسلوب اق فردية خيتلف فيها عن أقرانه فرو كل طفل  الطفل . فلدى
 السماح ببعض األخطاء وعدم احملاسبة على ذلك مما جيعل املتعلم ال خياف من احملاولة والتجريب .  -14
اء حمددة أو أفكار املواضيع واألفكار اليت يريدها وعدم تقييده أبشيو  تشجيع الطفل على اختيار األعمال  -15

 على املغامرة احملسوبة لتحدى املشكلة .  جاهزة وتشجيعيه
 أساليب تنمية التفكري اإلبداعي : 

 نورد يف ما يلي بعضا من أساليب تنمية التفكري اإلبداعي مع أمثلة عليها : 
 1- إاثرة الدهشة واألستغراب : 

من مواد موجودة يف البيئة وال تكلف شيئا ؟  جزيرة نصمم مثال : كيف  
 2- التعامل مع املألوف بطريقة غري مألوفة : 

 –امللمس  –الرائحة  –( دقائق واكتب وصفا هلا حبيث يتناول الوصف األيت : اللون 3مثال : تعامل مع يدك ملدة )
عضاء األخرى .عالقتها ابأل –تصميمها  –سهولة حتركها  –الوظائف   

 3- حل املشكالت : 
واحدة مع عدم ترك قلمك أثناء التتبع .  طوط مستقيمة حبيث متر كل نقطة مرةخ أبربعة  ربط النقاط التسع أدانها  

*      *       * 
*      *      * 
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*      *      * 
 4- جتريب االحتماالت : 

( مرات فقط . 3( أجزاء ابلقطع )8قطع قالب الكاتو إىل )ا  
 5- تقدير املناسب : 

Hcl+NaOH       H2O+………………………. 
 إدراك البنية املنطقية ملتسلسلة حسابية ما :  -6
 مجع بسرعة وبطريقة كلية : ا

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10  
 :  ملختلفاستبعاد ا -7

 أيمر ، يستحسن ، يتقاعس ، يرتدد ، انطالق .  -1مثال : 
 الضوء ، املاء ، اهلواء ، الزجاج ، الكربيت ، الثلج ، النحاس .  -2 

 : حتويل األشكال  -8
 
 
 
 فرتاضات القائمة : الحتدي ا -9

تتم طريقة التحدي بوضع مشكلة أمام األفراد لتكون موضوعا للحل عن طريق التفكري املبدع املتميز . ويعين هذا 
 فرتاضات األساسية اليت تستند إليها األفكار . الحماكمة ا

 مثال : كيف نزرع أربع شجرات حبيث تكون املسافات متساوية فيما بينها ؟ 
 استخدام تقنية ملاذا ؟  -10

 ستفسار عن جواب لسؤال مألوف لدينا . التستخدم هذه التقنية يف ا
 ؟مثال : ملاذا نستخدم السبورة ابلكتابة عليها 

 استخدام تقنية التفكري األمامي :  -11
 ة مل يتطرق إليها أحد من قبل . أي توليد فكرة جديد
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 مثال : فكرة اخرتاع آلة تساعد اإلنسان على الطريان مبفرده . 
 استخدام تقنية احلكم :  -12

 يت : الينصح بتعليق احلكم يف حال عدم تربير الفكرة اجلديدة ، وتكمن أمهية ذلك يف ا
 دميومة الفكرة ، إذ يتولد عنها أفكار جديدة يف املستقبل .  (أ

 املرفوضة آنيا . الفكرة مع  التعاملشغف بعض الناس يف  (ب
 كون اإلطار املرجعي الذي انطلق منه الرفض هو الذي حيتاج إىل تغيري وليس الفكرة نفسها .  (ت

 (   Design projectsمشاريع للتصميم ) -13
 ميكن تنمية التفكري اإلبداعي ابلتدريب على تصميم األشياء املرئية : 

 منزل من الورق املقوى . مثال : تصميم 
 إعادة تصميم املقعد الصفي .  

 التخلص من ضبابية الوعي ابلتقاط الفكرة الرئيسية والعوامل احلامسة الكامنة فيها :  -14
 التقاط الفكرة الرئيسة عن الدميقراطية ) اجملالت والصحف اليومية (  -أمثلة : 

 التقاط الفكرة الرئيسة عن حوادث السري ) الصحف اليومية (  - 
 جتزئة املوضوع ) القضية ( قبل البحث فيه :  -15

 ويتم بذلك جتزئة املوضوع إىل بدائل خمتلفة يتم استعراضها . مثال جيزأ موضوع التلوث إىل: 
 تلوث املاء  (أ

 تلوث اهلواء  (ب
 تلوث الطعام  (ت
 التلوث الفكري .  (ث

 
 العصف الذهين :  -16

أي استخدام الدماغ أو العقل يف التصدي النشط للمشكلة . وهتدف جلسة العصف الذهين أساسا إىل توليد قائمة من 
 األفكار اليت ميكن أن تؤدي إىل حل للمشكلة أو البحث . 
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ل املعلم إال يف احلفاظ ينظم العصف الذهين يف جلسات رمسية يتم بوساطتها توظيف التفكري اإلبداعي حبيث ال يتدخ
 على تدفق سري اجللسة حول املوضوع أو القضية . 

قدر ممكن من األفكار ومن مث أبكرب وأتيت أمهية العصف الذهين ابلعمل للوصول إىل حل مشكلة ما عن طريق اإلدالء 
 غربلتها واختيار احلل األمثل للمشكلة . 

 ( :  Analogiesاملماثلة ) -17
هي وضع يقارن بوضع آخر قائم مألوف لإلفراد ومن واقع احلياة يساعد على توضيح العالقات والعمليات يف الوضع 
اجلديد . ومن املفيد حتويل أي مشكلة إىل حالة مماثلة هلا متوافرة يف احلياة العامة حبيث تسهل على املتعلمني متابعة 

 ماثلة املقرتحة . العمليات والعالقات يف املشكلة بواسطة حالة امل
مشكلة اإلشاعة بني الناس بكرة ثلجية تتدحرج من فوق جبل . وهنا يتم مماثلة )مشاهبة ( ازدايد حجم كرة  مثال : تشبيه

ة شئ ما ، بل يف إظهار عالقات القضيالثلج بعملية انتشار اإلشاعة بني الناس . واملماثلة ال تستخدم يف الربهان على 
 طة . وعملياهتا بصورة مبس

 التدريب على اخليال اخلالق :  -18
جتاهات اإلبداعية الويتم من خالل احلوار املصور بني شخصيات يف قصة خيالية ، حيث يفيد اخليال يف تكوين ا

 واألساليب املختلفة حلل املشكالت . 
 التعلم الذايت :  -19

 ذلك التعليم مبساعدة احلاسوب ستكشافية ، واليت منها التعليم املربمج وكالوذلك بطرائق التعلم ا
 حل املشكالت :  -20

 ول هلا . لوتكون بطرح املشكلة ومن مث العمل على مجع البياانت وحتليلها والعمل على التوصل إىل ح
 نتائج إبداعية : -21

قد يتخيل بعض األشخاص نتائج مغايرة متاما لنتائجك  كما هو احلال ابلنسبة جلميع اختبارات اإلبداع ، يوجد أكثر من 
 جواب جيد . أكمل اجلمل أدانه ابلكتابة على السطور املنقطة . 

 .بدا عصافري يف العامل ....................................................ألو مل يكن هناك  (أ
 .........................................وابلنتيجة ............................................

 التفكري اإلبداعي املعكوس :  -22
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أكثر الناس . إهنم يستخدمون التفكري املعاكس . وهذا يسمح  غالبا أفكارا معاكسة ملا قد يفعلهيعتمد املفكرون 
 بتلطيف مناذج التفكري الصلبة اليت خزنتها يف دماغك . 

 تدريب : 
 سم ثالثة أشياء قد ال تستطيع تصويرها آبلة التصوير اخلاصة بك .  -1

 ....................................................................................... (أ
 ....................................................................................... (ب
 ....................................................................................... (ت

 أعط ثالثة أسباب جتعل من املمكن رؤية إنسان يقرأ اجلريدة ابلعكس .  -2
 ..................................................................................... (أ

 ..................................................................................... (ب
 ..................................................................................... (ت

 اجلزيرة العربية :  ر ثالثة أشياء قد ال جتدها يف شبهاذك -3
 .................................................................................... (أ

 .................................................................................... (ب
 .................................................................................... (ت

 أوجد حلوال إبداعية :  -23
لكي جتد حلوال إبداعية ملشكالتك جيب أن تتخيل إجاابت ليست عادية وال متوقعة  . قد تكون األول الذي ميلك هذه 

 األفكار . تذكر دائما األسئلة املقرتحة يف بداية هذا الفصل . 
 تدريب : 

 هل تستطيع اقرتاح ثالث كيفيات جيدة لتعديل تصميم علبة حبوب وتغليفها لتبدو أكثر جاذبية ؟  -1
 .................................................................................... (أ

 .................................................................................... (ب
 .................................................................................... (ت

 حلل تصميم األشياء :  -24



47 
 

تصميم األشياء املبدعة يف الطبيعة أو اليت  يلحظوناألشخاص املبدعون حساسون جتاه اإلبداع الذي يظهر حوهلم إهنم 
أبدعها اإلنسان . كل ما حولك صمم بشكل يؤدي وظيفة حمددة كلما أتملت األشياء أكرب وسألت ملاذا هلا هذا الشكل 

، أو ذلك اللون أو القياس أو ذلك اجلزء وكلما أصبحت أكثر حساسية جتاه اإلبداع سوف تطرح على نفسك إذا 
 اليت مرت بذهن مبدعي األشياء اليت حتيط بنا .  األسئلة ذاهتا

 ملاذا لألقالم ستة جوانب بدال من ثالثة أو عشرة ؟  -1
........................................................................................................

......................................................................................... 
 ملاذا للشجرة آالف األوراق وليس أربع مخس أوراق ؟  -2

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

 ملاذا جند صفحات الصحيفة أكرب بكثري من صفحات الكتاب ؟  -3
................................................................................................. 

 :  وإسقاطها على مادة التربية اإلسالمية  تطبيقات على مهارات التفكير اإلبداعي

 النتائج اإلبداعية : مهارات  -1
 السؤال بعد التوظيف السؤال قبل التوظيف التعريف املهارة

   
عية 

بدا
ج إ

نتائ
 

     

قد يتخيل بعض األشخاص نتائج 
 مغايرة متاما لنتائجك

لو مل يكن هناك أبدا 
عصافري يف العامل 

 ............النتيجة 

آداب كن هناك تلو مل 
 للطريق  ؟

 النتيجة ............ 

 
 مهارة أوجد احللول اإلبداعية :  - 2

 السؤال بعد التوظيف التعريف املهارة
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حلو    
جد 

أو
 ال

عية
بدا

إ
 

 ختيل إجاابت ليست عادية وال متوقعة     

هل تستطيع اقرتاح ثالثة 
حلول مبتكرة )جديدة ( 

ءة التحبيب زمالئك يف قر 
 ؟القرآن 

 مهارة التفكري اإلبداعي املعاكس :  -2
 السؤال بعد التوظيف التعريف املهارة

       

عرض قصة ويتم من 
عدة  اءعطإفهمها و  خالل

 عناوين مناسبة 

 –أبو سفيان  –خرج ثالثة من فصحاء العرب )أبو جهل 
صلي هللا  -ليلة ليسمعوا من رسول هللا  (األخنس بن شريق

وهو يصلي ابلليل يف بيته فأخذ كل واحد منهم  - عليه وسلم
حيت إذا طلع  منه وهو ال يعلم مبكان صاحبهستمع جملسا ي

الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : ال 
شيئا مث  رآكم بعض سفهائكمآلوقعتم يف نفسهتعودوا فلو 

تمعوا حيت طلع سحيت كانت الليلة الثانية عادوا فاانصرفوا 
مث  ا قالوا أول مرعهم الطريق فقالوا مثل مالفجر فتفرقوا فجم

فوا مث عادوا يف الليلة الثالثة واستمعوا حيت الفجر مث انصر 
مجعهم الطريق فقالوا : ال نبوح حيت نتعاهد أال نعود و تفرقوا 

 مث تعاهدوا فتفرقوا . 
 

مهارة ) أتليف مجل ( : -4  
 السؤال بعد التوظيف التعريف املهارة
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مجل 

ف 
أتلي

 
     

عطاء املتعلم بعض الكلمات )مخس كلمات ( إ
 يؤلف من ثالثة كلمات مجال هلا معين 

أعد ترتيب الكلمات التالية 
حبيث يتكون منها مجال )أكثر 

هلا معين صحيح )من مجلة ( 
) 

 
 –للناس  –الكرمي  –)نور 

 القرآن (  –هداية 

ماالت املمكنة : مهارة االستع -8  
 التوظيفالسؤال بعد  التعريف املهارة

   
الا

كنة 
املم

ت 
ماال

ستع
 

     

( لشئ مألوف مثال )اجلريدةإعطاء اسم 
ستعماالت الويطلب من املتعلم أن يتخيل ا

 املمكنة العديدة هلذا الشئ

 وأطلب أضع صورة للمسجد
من املتعلم أن يعدد 

 النشاطات املمكنة للمسجد  

 
 
 

مهارة التمثل  :  -9  
 التعريف  السؤال بعد التوظيف
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قمنا بدراسة موضوع ) أعمال احلج ( وفيها  –س 
والسعي بني الصفا واملروة  – حول الكعبة –الطواف 

الوقوف بعرفة  –  
 يف ضوء ذلك عرب عن كلمة )احلج ( ابلرسم 

خمتلفة ويطلب من الفرد أن  تعطي كلمة توحي مبعان
 يرتجم هذه الكلمة إىل رسم ميثل هذه املعاين املختلفة . 

 
فات : ملرادمهارة ا -10  

 السؤال بعد التوظيف
من املرتادفات املمكنة هلذه القيمة  أعط ثالثة  

 )الصحبة الصاحلة ( 
 

مهارة الطالقة اللفظية :   -11  
 السؤال بعد التوظيف

حتدث عن أهم أحداث غزوة بدر يف حدود  -س
ع –تية : م آلابدائ اجلمل ابحلروف ا ثنتنيادقيقتني   

 
 

مهارة التعامل مع املألوف بطريقة غري مألوفه :  -12  
 السؤال قبل التوظيف السؤال بعد التوظيف

من  مع احلجر ملدة ثالث دقائق مث صفه تعامل -س
 حيث : اللون وامللمس والوظائف . 

تعامل مع يدك ملدة ثالث دقائق واكتب وصفا هلا 
يت : آلحبيث يتناول الوصف ا  

 الرائحة / امللمس / الوظائف 
 

مهارة حل املشكالت :  -31  
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 السؤال بعد التوظيف
أوجد ثالثة حلول ملشكلة الكتابة على طاوالت  -س

 الفصول 
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 السؤال بعد التوظيف

أوجد طريقة مطورة حلفظ القرآن الكرمي غري حضور 
 حلقات املسجد 
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