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  مدخل

 تعليميًّا هدفًا لتفكريا تطوير جعل على والتعليم الرتبية يف العاملني مساعدة هو الوثيقة هذه هدف
 هذه ترمي ،املقابل يف. املختلفة التدريس مواضيع يف املضامني ليمتع من اجزءً باعتباره  واضًحا،و  واعًيا

 والتعّلم، التعليم سريورة يف من التفكري عالية مستويات تطوير على التشديد يف إىل املساعدة الوثيقة
 (.2007)"الرتبوي األفق" إطار يف املعَلن النهج مع يتالءم مبا وذلك

 
 يف ودجمه ،تالميذه عند التفكري تطوير منهجيّ و  منّظم بشكل   ليخّططأيًضا  املعلم الوثيقة هذه تساعد
 املعرفة التاجم يف والتعّلم التعليم تعميق املعّلم يستطيع ،لذلك نتيجةً . ةالتعليميّ  املضامني تدريس

 .املختلفة
 

 هو عال   ىستوً مب تفكريالو . هامّ  تعّلم أيّ  يتمّ  ال وبدونه األوجه، دةمتعدّ  مرّكبة عملّية هو التفكري
 وأنواع قدراتال تشكيلة منيشتمل على  اضبابيّ  اغامضً  امصطلحً ويعترب  ، واسع   عامّ  مصطلح  
 حسابّيا، ليس عال   ستوىمب تفكريال: "(1987) رزنيك على معتمدة ، (1996) زوهرتقول . التفكري

 منها ولكلّ  ،متعّددة إىل حلولعادة   فكريتيفضي ال. اسلفً  حمّددةو  واضحة ستلي التفكري أمناطو 
 املشكالت، حلّ  مبهارات يتعّلق كهذا تفكريًا إنّ  .واضح واحد حلّ  دوجي لكن ال ،سّيئاتهو  حسناته

 ."املسؤولّية وحتّمل القرارات اخّتاذو  الناقد، التفكريو  األسئلة، طرحو 
 

 عصر ويف متغرّي  جمتمع يف الفرد حياة كّل جمال من يف األداء الناجعو  جاحللن ضروريّة التفكري قدرات
 إعمال على مقدرهتم وتنمية ،ةالعالي التفكري سرتاتيجّياتإ التالميذ معرفة تنمية املهمّ  من لذلك .عرفةامل

  . متنّوعة سياقات يف سرتاتيجّياتاإل هذه
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 :في التفكير يطّور الذي التعليم سهمي  

 املطلوبة األهداف قيقحتو  التعليم مناهج سبحب املطلوبة للمضامني عميق فهم. 
 التعّلم خالل املعرفة بنينة سريورة. 

 سياقاتالو  االتاجمل خمتلف يف عالية إدراكّية قدرة تنمية. 

 وإبداعيّ  ناقد تفكري تنمية   . 

 

 
 

أخذ  تيال التربويّة المبادئ ،مختصر   بشكل   نعرض، اليةالت المقّدمة في
 .الوثيقة كاتبو بها

 :هي المقّدمة في المطروحة الموضوعات
 

 الداجمة ملقاربةا – املعرفة وبنينة التفكري تطوير. 
 تكوينها ومراحل رفةاملع ماهّية فهم. 

 التفكري. اتالتفكري وسريور اتسرتاجتيّ إ 

 التفكري تعليم يف إسهامهاو ( إدرا  يتاامل) درا اإل وراء ما. 
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 الدامجة مقاربةال – المعرفة وبنينة التفكير تطوير
 

 تعّلم من االنتقال على ويساعدهم التالميذ، عند املعرفة بنينة يف التفكري يطّور الذي التعليم ُيسهم
 لةفّعا بصورة تُعلَّم اليت املعرفة. هاّمة بطرائق املعرفة بنينة على يؤّكد ّلمعتإىل  والتكرار، التذّكر على ؤّكدي

 أساًسا تكوِّنف ،مرتبطةو  فّعالة عرفةإىل م رتبطة،امل وغري الفّعالة غري املعرفة حتوِّل للتفكري ومطوِّرة
 ملّدة  و  أفضل بصورة حُتفظ الطريقة هبذه تُعّلم اليت املعرفةف(. 1998 بارِكنس) امّ اهل التعّلم الستمرارية

 .فيه تَُدرَّسُ  الذي السياقدا ع عديدة، سياقات   يف مستعملة عرفةإىل م وتتحّول ،أطول
. عميقةال عرفةمن امل أساًسا يتطّلبُ  بل ،فراغ تّم يفي ال التفكري سرتاجتياتإ إعمال إنّ ف ثانية، جهة   من

 ذيال اجملال يف مسبقة معرفة   دونَ  قّيمة، أجوبة عن البحثتؤّدي إىل  هاّمة أسئلة طرح ميكن ال مثاًل،
. املقارنة هدفو  أطراف املقارنةمعرفة  دون هاّمة مقارنة إجراء ميكن ال كذلك. بشأنِهِ  األسئلة ُتطرح
 من املبدأ هذايعترب . التعليم مضامني عن ومنقطع مستقل كموضوع   التفكري تعليم احملّبذ غري من وعليه
 ،التعليم مواضيع كلّ  يف التفكري دمجإىل  تدعو قاربةامل هذه. التفكري تعليم يف "الداجمة "املقاربة أسس

 أساس على عميق لتفكري فرص وخلق جهة، من املواضيع ملضامني العميق التعليم تشجيع أجل من
 يف العالية التفكري سرتاجتياتإ بدمج تكتفي ال قاربةامل هذه فإنّ  هذا، مع. أخرى جهة من الغنّية املعرفة

 واضحة تعليم أهدافك التفكري سرتاجتياتإ إبراز أمهيةأيًضا  تؤّكد بل فحسب، التعليمية املضامني
 (.2001 كوستا، ؛1996 زوَهر،)

 بطرائق لكن عادًة، نعّلمها اليت التعليمّية املضامني نفس مع التعامل هي هبا املوصى التعليم طريقة
 يف التعليمّية املضامني فبدال من تناول. املعلومات نقل على وليس املعرفة بنينة على ُتشّدد تعليم

 ذهنّية مبستويات املضامني هذه بتناول وصىي ، األساسيف  التكرار تتطّلب متدنّية ذهنّية مستويات
 .عالية تفكري سرتاجتياتإ تتطّلب عالية

 

 بالمضمون؟ متعّلقة أم عاّمة التفكير ستراتجياتإ هل
 يف إعماهلا مُيكن وواسعة عاّمة سرتاجتياتإ هي التفكري سرتاجتياتإ هل ،السؤال حول الباحثون ختّبط 

 عن اإلجابة. آخر جمال   إىل معرفة جمال من سياق، إىل سياق   من تتغرّي أّّنا  أم خمتلفة، مضامني سياقات
 خمتلفة، معرفة التاجم يف مشرتَكة عاّمة ممّيزات التفكري سرتاجتياتإل أنّ  ،يبدو ما على ،هيَ  السؤال ذاه

 جمال يف للبحث ،مثال(. 1998 الومون،وس بارِكنز)املعرفة يف جمال التعليم  مبمّيزات متعّلقة خاّصة وممّيزات
 كثرية ممّيزات توَجد ،التوراة أو التاريخ يف للبحث االجتماعّية، العلوم جمال يف للبحث الدقيقة، العلوم

 .بينها فيما ختتلف اجملاالت هذه يف البحث طرائق فإنّ  ذلك مع. مشرتكة
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 ،مثالً . تارخيّية وثائقوشرح  حتليل على ئمقاال البحث عن خيتلف البيولوجيا خمترب يف يتمّ  الذي فالبحث
 يف ُيشّدد بينما مراقبة ، جتربة جملرى دقيق ختطيط   وعلى املتغرّيات عزل على البيولوجيا خمترب يف ُيَشّدد

 اليت املختلفة الطرائق وعلى ،التارخيّية الوثائق فيه نشأت الذي الواسع السياق متييز على التارخيي البحث
 .اهب تفسريها ميكن
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  تكوينها وسيرورة المعرفة هّيةما فهم

  

. التالميذ عند التفكري قدرات تطوير من هامّ  جزء   هو ،املعرفة هبا وتطّورت تكّونت اليت الطريقة فهم
دنُ  أن املهمّ  من مّية،تعلّ  ألهداف   وختطيطها مّيةتعلّ  اتاليّ فع بتطوير نفّكر عندما ،وعليه  فقط ليس شدِّ
 هذه كتابة وّجهت اليت األساسية الفرضّيات. أيًضا "يعرفون كيف" على نشّدد إمّناو  ،"يعرفون ما" على

 مع تفاعله خالل الفرد بواسطة تكّوني ومتغّير، متطّور   مركَّب   شيء   املعرفة أنّ  على تعتمد الوثيقة
 .بريًراوت توضيًحا طّلب  تيو  اآلخرين،
املعرفة  ماهّية بشأن واعتقاداهتمتصّورات التالميذ أّن ل ،األخرية آلونةا يف جرت ةكثري  أحباثأظهرت 

  على سريورات التفكري والتعّلم لديهم. اتأثريً  ،وطرائق تكّوّنا
 الباحثان فقد اقرتح. والدراية املعرفة بشأن لدى الفرد والتفكري اإلدرا  الذايت تصف خمتلفة نظريّات هنا 
 وأربعة ،الدراية وماهية رفةاملع ةماهيّ  :يف جماَلنْي  لإلنسان الشخصيّ  املعريفّ  اإلدرا  نيفتص  وبِنرتخ هوفر
 (:1997 وبِْنرتِخ، هوفر) تربير املعرفة املعرفة، مصدر املعرفة، بساطة املعرفة، تأكيد: أساسّية أبعاد

 ماهّية المعرفة
 شيًئا املعرفة يف ترى راتتصوّ  جهة ، من ،يف تسلسل توجد البعد هذا يف: المعرفة تأكيد 

 مؤّكد ، غري شيًئا املعرفة يف ترى تصّورات ثانية، جهة   ومن متغرّي ، وغري مقّررًا ،طلًقاممؤّكًدا 
 .ومفاهيمنا آراؤنا واختلفت اتسعت كّلما ويتطّور يتغرّي 

 جمّمًعا املعرفة، يف ترى تصّورات جهة ، من ،يف تسلسل توجد البعد هذا يف: المعرفة بساطة 
 مبنً  املعرفة يف ترى تصّورات ثانية، جهة   ومن األخرى، عن الواحدة منعزلة بسيطة وقائعل

 .  باآلخر أحدها يتعّلق فاهيممل مرّكًبا
 

 الدراية ماهّية
 املعرفة مصدر أنّ  ترى تصّورات جهة، من يف تسلسل جند، يف هذا البعد: المعرفة مصدر 

 كامنة املعرفة مصادر أنّ  ترى تصّورات هنا  أخرى، جهة ومن الفرد، خارج بعوامل منوط
 .اآلخرين ومع املعرفة مصادر مع التفاعل عرب املعرفة يكّون الذي نفسه الفرد يف

 وتوثيقها  تصّورات تعترب تربير املعرفة ،يف تسلسل ،يف هذا البعد توجد: لمعرفةا تبرير
 صحيحا، املرء يراها مل وفًقا ةاملعرف ربّرت تصّوراتتوجد  ويف املقابل ،مصدر صالحّية مّتبًعا

 .األدلّةو  التعليالت وتقييم بالبحث املعرفة تبرير توجب تصوراتأخريًا و 
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يف  جند البعد هذا يف ،الدراية سريورة: لدرايةا ماهّية جمال يف آخر ابُعدً  اتأضاف ،(2007) وليفني يوعد
 هنا  أخرى جهة ومن للمعلومات، ختزين إال هي ما املعرفة سريورة أنّ  ترى تصّورات جهة، من تسلسل

 .املتعّلم ذهن يف املعرفة بنينة هي املعرفة سريورة أنّ  ترى تصّورات
 الةالفعّ  التالميذ مشاركة تعّزز التدريس عملّية كانت اذإ خاّصة بالغة، أمهّية اداتقواالعت التصّورات ذههل
املصدر احلصرّي يف  يرى الذي التلميذ ،املثال سبيل على(. 2007 ولفني، يوعد) املعرفة تكوين سريورة يف

 ،الذاتّية بقواه املعرفة تكوين منه بتتطلّ  اليت اتاملهمّ  بأمهية يشعر ال قد ، والكتاب املعلم يفاملعرفة 
 إجابة سؤال لكل أن تظنّ  اليت والتلميذة. املعرفة بنفسه إنتاجاللذين يتطّلبان منه  احلّجة أو كالبحث
 ثّ  عّدة، مصادر من ملعلومات ادجمً  تتطّلب اليت املهّمات يف صعوبات جتد قد غري، ال واحدةصحيحة 

 .خالفّية املختلفة يف قضّية املواقف وتقييم حتديد
 

 وبني ،وبالدراية باملعرفة يتعّلق فيما ،ومعتقداهتم التالميذ تصّورات بني عالقة ُوجدت عديدة، أحباث يف
 بشكل(. Ofer & Pintrich, 1997, 2002, Buel & Alexander, 2001) عملهمو  تفكريهم طرائق

 .أعلى العلميّ  حتصيلهم كان تركيبا أكثر ،بالنسبة للمعرفة ،التالميذ تصّورات كانت ماكلّ  ،عامّ 
 

 التفكري إسرتاتيجيات يف ،انعكاسها وكيفّية تكوينها وسريورة للمعرفة األساسّية األبعاد أدناه، سنفّصل،
 (:عّديهامُ  ومعتقدات آراءمع  ّورت مبا يتناسبطُ  اليت) الوثيقة يف لواردةا

 
 اّتسع فهمنا واختلف ماكلّ  وتتطّور تتغّيروهي  مؤّكدة، غير المعرفةأ( 

 جند ال اليت الوجيهة األسئلة هي ةوكثري . العامل عن معرفتنا اجلديدة واالكتشافات األحباث تغرّي  ما غالبا
 األمر كذلك. آرائهم يف خيتلفون قد واملعّلقون والباحثون والعلماء، وشافية، أكيدة واحدة، إجابة عنها
 ااتساعً  وتزداد تتغرّي  بالتدريج، تتنامى معرفتهف. متغرّية طبيعة ذات املرء فمعرفة ،الشخصيّ  املستوى على
 فهمو  ثابتة، وغري متطّورة طبيعة ذات املعرفة أنّ ب الوعي التالميذ لدى نعّزز أن علينا. احلياة مدى على
 فاهيمم ملتعلّ  االنفتاح ا،وأخريً  خمتلفة، نظر وجهات لوجود اإلدرا  تعزيزو  ،وتغرّيها املعرفة تكّون قطرائ

 .ومرّكبة جديدة
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 :مثال

 هلا أسئلة أو ،قاطعة إجابة دون مفتوحة أسئلة على فالتعرّ  من التالميذ نيتمكّ  ،األسئلة طرح خالل نمِ  
 حلّ  هبدف مختلفة وإمكانيات نظر وجهات طرح مثل تفكريلا اتإسرتاتيجيّ . واحدة إجابة من أكثر

. فيها التفكري أو األمور لتناول واحدة طريقة من أكثر وجود ةإمكانيّ ب الوعي يتنمّ  أن شأّنا نمِ  معضلة،
 عرفتنام أنّ  وكيف املعرفة، تكّون كيفية على كثب، عنالتعّرف،  من التالميذ ميّكن بحثال بسيرورةالتمّرس 

 . اجلديدة والتجارب األحباث نتائج معى الدوام عل تتغري

 

 بعضها ببعض يتعّلق مفاهيم من مكّونة المعرفة (ب
 بعضها، عن املعزولة البسيطة الوقائع من جمموعة إال هي ما املعرفة أنّ ب االعتقاد إىل ونري كث تالميذمييل 

 طرائق تدعمه لتصّور اخلاطئا هذا. مبدأ أو نظام جيمعها ال سجادة، على ةشر املنت الليجو كحجارة
 .سياقها عنيف معزل  وقائعوال التفاصيل حفظ على تؤّكد اليت التدريس
 فهم ،مثال: املفاهيم بني عالقات إجياد أي مبن، وإنشاء الليجو حجارة بني اجلمع علينا ،املعرفة لتكوين
 للتالميذ الفرص إتاحة ستحسنيُ . بعضهاب رتتأثّ  كيف أو ،ببعضها األحداث أو املتغريات تتعلق كيف
  .واملبنينة بةاملركّ  املعرفة لطبيعة النكشافاو  ال،فعّ  بشكل املعرفة تكوين على للعمل

 

 :مثال

  ،والدمج االستنتاج التصنيف، المقارنة، عالقات،الو  باتمركّ ال تحديد حنو عديدة، تفكري إسرتاتيجّيات
 . املفاهيم بني أو أجزاء املعلومات بني القاتع تكوين خالل من جديدة معرفة تكوينب يطالب التالميذ

 .عليها وتعتمد عالقات من مرّكبة املعرفة بأنّ  الوعي يتنمّ  اإلسرتاتيجيات هذه

 
 

 ومصادر زمالئه مع بتفاعله المعرفة نيكوّ  الذي التلميذ، في هو المعرفة مصدر جـ(
 المعلومات

 أو املعلم ؛خارجية طةسلْ  يف يكون املعرفة مصدر بأن ادالعتقإىل ا  ة،تفاوتم أعمار يف ،نو ري كث تالميذمييل 
 التالميذ تساعد ظروف إتاحة هو التدريس يف األساسّية ياتالتحدّ  أحد ني بكّل شيء".العليمَ "باالكت
 .السريورة هذه يف املركزيّ  لدورهم مدركني وايكونوأن  ،املعرفة تكوين على

 ،املعرفة السابقةو  اجلديدة املعرفة بني اجلمع التلميذ من بطلّ تت ةتفاعليّ  سريورة هي املعرفة تكوين سريورة
ال يقوم  التفكري هذا لكن الفرد، لدى الشخصيّ  التفكري وقف يؤّكدامل هذا التفسريات. وإجياد بدائلال تقييم

 .املتعلمني مجهور لدى يّ واالجتماع يفّ الثقا بالسياق ريتأثّ  بل ،يف فراغ طبًعا
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 :مثال

  أسئلة، طرح هو التالميذ من املطلوب. املعرفة تكوين سريورات يف املركزيّ  التلميذ دور وثيقةال هذه تؤّكد
 . ..وغريهاحجج  تكوين ،استخالص نتائج مختلفة، نظر ووجهات إمكانيات عرض فرضيات، اقتراح

  ومن خالل رفةاملع مصادر مبساعدة الفعّ  بشكل املعرفة تكوين إىل التالميذ تدعو هذه التفكري إسرتاتيجيات
 .وزمالئهم معلميهم مع التفاعل

 

 وتبريًرا اتوضيحً  بتتطلّ  المعرفةد( 
 

 املعلومات ألن أو معرفة، مصدر اعتمادها جملّرد خمتلفة مقوالتالقبول بصّحة  لتالميذا من الكثري اعتاد
 ذلك؟ نعرف كيفصحيح؟   هذا ملاذا"  حنو أسئلة يسألون وقّلما صحيحة، هلم تبدو
 على قدرهتمو  وتربير معرفتهم ،الناقد الفحص ةبأمهيّ  التالميذ لدى الوعي تعزيز إىل تطمح وثيقةال هذه

 .مدّعمة وبراهني تعليالت تقدمي بواسطة املعرفة ربيرت
 زنمتّ  تفكيرهو  الناقد التفكري"  أنيس، بحسبف .الناقد التفكري يف اهلاّمة اجلوانب أحد هو املعرفة تربير
 (.1987 أنيس،) ،"نفعل وماذا نثق بماذا القرار ولح يتمحور يّ تأّمل

 

 ، بعد ذلك، بصددعملّيةال قراراتال واختاذ التمييز التقييم، ،تقليب الرأي على املقدرة يؤكد التعريف هذا
 التفكري مهارات إعمال أنيس، حبسب ملطلوب،اف ذلك لتحقيق". نفعل أن ُيستحسن وماذا" "نثق مباذا"

 التفكري وجهات تتطلب كما وغريها، التعليالت وتقييم حتديد االدعاءات، حّيةصال تقييم مثل أيضا،
 ...إخل الدقّة يف الرغبة ،التربير مصادر عن البحث أخرى، نظر وجهات على االنفتاح حنو

 أو االستنتاجات االداعاءات، بشأن الحكم وإرجاء التشكيك هو الناقد التفكري من آخر جانب
. تقييمها أو ربيرهالت طرق وإجياد املطلوب الوجه على توضيحها حني إىل التللمعض املقرتحة احللول

  (.1990 مكفك،)

 

 موضوع، أيّ  يف بالنقاش شيء، كل عن أسئلة بطرح تسمح تربويّة ءأجوا يف للتطّور قابل الناقد كريالتف
  (.ו"תשנ الم،) خمتلفة، سلطات منحازة إىل غري ادقةص وتعليالت ادعاءات وبعرض
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 :مثال

  وتقييم وتقييمها معرفتهم تربير على التالميذ قدرة تنميةل ُتكّرس كّلها وتقييمها المعرفة تبرير اتيجّيةسرت إ

 أخرى تفكري إسرتاتيجيات يف ترد إسرتاتيجية وتقييمها املعرفة تربير أنّ  إالّ . اعتمدوها اليت البحث مصادر

  ،النظر وجهات من تشكيلة طرحو  معضلة حل بهدف ّوعةمتن إمكانيات طرح يف مثال. الوثيقة تناولتها 
  التالميذ من يطلب االستنتاج ويف املفضلة، النظر وجهة أو اإلمكانّية كيفّية تربير يعرفوا أن التالميذ من يطلب

 االدعاءات تربير التالميذ من يطلب الخطاب الحجاجي ويف املعلومات، عن االستنتاج انبثق كيف تربير
 .وناقدة متزنة بطريقة املخالفة االدعاءات مواجهةو  والرباهني التعليل على باالعتماد 
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 التفكير وسيرورات التفكير إستراتيجيات

 

 وكثرة ،ومتنّوعة خمتلفة بطرائق تعريفها على خمتلفني باحثني محل التفكري لسريورات املركب املبن إنّ 
 .تعقيده ومدى البشري التفكري ثراء حبقّ  عكست التفكري تدريس جمال يف التعريفات

 عملّية ولولبّ  يّ نهجم بشكل التدريس ختطيط عملّية من ذلك جيعل ،عملّية نظر وجهة منلكن، 
 تعريف من لنتمّكن الربنامج، هذا لكتابة األساسّية اتالفرضيّ  بعض تبيّن  إىل عمدنا لذلك .عسرية

 هذه الفرضّيات نعرض هلا باختصار فيما يلي. .نهضم الواردة التفكري إسرتاتيجيات
 

 التفكير وإستراتيجيات التفكير سيرورات بين تمييزال
 التفكري سريورات بني الفصلهي  الرتبية، حقل يف الباحثنيقرتحة من قبل امل العملّية الطرق إحدى

هي  التفكير اترور سي( . 2002 ',וחוב מרזאניSwarts & SPerkin, ,1994 ) التفكري، وإسرتاتيجيات
 التفكري سريورة تنفيذ .عضالتامل حلّ  أو قرارال اختاذ بحث،ال فهوم،امل بنينة مثل وغنية، مرّكبة سريورات

 ذهنية عمليات هي التفكير إستراتيجيات. التفكري إسرتاتيجيات من لعدد مشرت  تفعيلينطوي على 
هي حجارة  التفكري إسرتاتيجيات. وغريها نتاجستاال قارنة،امل فرضّية،ال أو سئلةاأل طرح :حنو ،مكثّفة

 .التفكري سريوراتالبناء يف 
 

 إسرتاتيجية تعترب املقارنة إسرتاتيجية مثال، .التفكري سريورات من اعددً  ختدم قد تفكري إسرتاتيجية كل
 نيب مقارنة إجراء التالميذ من يُطلب إذ املعضالت، حل سريورةيف : عديدة تفكري سريورات يف مركزية
 املقارنة البحث، سريورة ويف مقرتحة، قرارات بني املقارنة عليهم قرارال اختاذ سريورة ويف ؛املمكنة احللول

 .تعميماتال لتكوين ضروريّة ةرناملقا فهوم،امل بنينة سريورة ويف النتائج، حتليل مرحلة من يتجزّأ ال جزء
 

 :التعريف وضرورة غامضةال حدودعن ال

 مدى. وواضح صارم بشكل التفكري وإسرتاتيجيات التفكري سريورات بني فصلال دائما نستطيع ال
 بالسياق وأيضا ،اإلسرتاتيجّية استعمال توجب اليت املضامني يف التعقيد مبدى تعّلقي التفكري يف الرتكيب

 ملشاركةا بينما مركزة، تفكري إسرتاتيجّية يعترب ةبسيط حّجة تكوين مثال،. اإلسرتاتيجية فيه ُتستعمل الذي
بة تفكري سريورة تعترب حجاجيّ  حوار يف ّّ  .مرّ 
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 تُفّعل التفكري إسرتاتيجيات الواقع، يف. دقيق غري أمر أيًضا ختلفةامل تفكريال إسرتاتيجيات بني الفصل
 طرح من يتجزّأ ال جزءا تعترب االستنتاج إسرتاتيجية فمثال،. األخرى مع الواحدة فيه تتداخل بشكل عادة

 .وغريها املقارنة الفرضيات، فرض األسئلة،
 تعليم أهداف إىل اإلسرتاتيجيات حتويلحّّت نتمّكن من  ضروري أمر اإلسرتاتيجيات يفتعر  ،ذلك مع

 .والتقييم التدريس لتخطيط إمكانية وإلجياد واضحة،و  واعية وتعّلم
 

 ملصطلحاتا من الكثري تستعملو  ،الرتبية حقل ويف ةالنظري يف -"إستراتيجية" المصطلح اختيار
 استعمال آثرنا هذه الوثيقة يف. وغريها" قوالب" "إسرتاتيجيات" "مهارات" "قدرات" :التفكري وصفل

 .غاية حتقيق حنو وموّجهة وواعية منطقّية عمل طريقة وجود إىل شريي ألنّه ،"إسرتاتيجّية" املصطلح
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 عدة من بترتكّ  قد سريورة كل .التفكري وإسرتاتيجيات التفكري سريورات بني العالقة عرضتُ  ،أدناه دولواجل اخلطاطةيف 
 .السريورة تكّون اليت اإلسرتاتيجيات من جزءا فقط فّصلنا للتوضيح. إسرتاتيجيات
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 المتضمّنة في السيرورة تفكيرال إستراتيجيات التفكير ةسيرور

 
 المعضالت  حلّ 

 
 طرح. للمعضلةاجلوانب املختلفة  لفهم نظر وجهات طرح ،المعضلة تحليل: مثل

 الختيار احللول تقييم املقرتحة، احللول بني المقارنة املسألة، حلل خمتلفة إمكانيات
 .أفضلها

 انعكاسات لفهم نظر وجهات طرح ،احلسم إىل حتتاج اليت المعضلة تحليل: مثل القراراتاتخاذ 
 يف حسملل خمتلفة إمكانيات طرح املختلفني، الشأن أصحاب على وتأثريه القرار

 تقييم ،اوانعكاساهت تنفيذها سريورة فحص بواسطة خمتلفة قرارات  بني المقارنة القضية،
 . أفضلها الختيار املمكنة القرارات

 كإجابة فرضية صياغة جديد، بحث سؤال طرح أو معطى بحث سؤال تحليل: مثل البحث
 بواسطة املعلومات حتليل ،مجع املعلومات املعلومات، مجع ختطيط البحث، سؤال عن

 بطرائق المعلومات تمثيل ،عالقاتالو  مركباتال ليلتح ،المقارنة ،التصنيف ،التنظيم
 نتائج عرض املعلومات، من نتائج استخالص ،تمُجع اليت املعلومات مزج متنّوعة،
 .معّللة حّجةبواسطة  البحث

 بني مقارنة األخرى، البنود عن لفصلها املفهوم متّثل اليت املعلومات بنود تصنيف: مثل المفهومبنينة 
 متّكن من تعميمات استنتاج األخرى، البنود وبني املفهوم متّثل اليت املعلومات بنود

 .املفهوم تعريف

 خمتلفة إمكانيات طرح ،برباهني مدّعمة اإلتيان خالل من بريرهوت اّدعاء عرض: مثل الخطاب الحجاجي
 من النتائج استخالص ،دحضها أو تبريرهاو ملضاّدةّدعاءات ااال تحليل ،االّدعاءلتربير 
 في الخطاب قوانني مراعاة مع ةاملطروح احلّجة حول ناقد رأي وبلورة احلجج خمتلف

 .ةالمجموع

 ميكن اليت اإلسرتاتيجياتبعض  فيما يلي. عديدة بطرائق املعلومات حتليل ميكن التحليل
 حول فرضيات تقدير املعلومات، عن أسئلة طرح: التحليل سريورة يف اعتمادها

 املعلومات تشملها اليت المركبات تحديد ونوعها، املعلومات درمص ييمتق املعلومات،
  أجزائها، بني مقارنه إجراء املعلومات، تصنيف ،بينها فيما العالقات وصفو 

 .تبريرهاو النتائج تمثيل املعلومات، بشأن نتائجال استخالص
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 هو التفكير ينمي الذي التدريس أهداف أحد آنفا، ذكرنا كما

 .واإلبداعي الناقد التفكير طويروت دفع
 والتفكري اإلبداعي التفكري يتمّثل فيها ، واألشكال اليتتفكريال إسرتاتيجيات بعضل عرض التايل اجلدول يف

 :الناقد
 

 التفكري الناقد جوانب التفكري اإلبداعي جوانب اإلسرتاتيجّية

 .للمقارنة أصيلة أو جديدة معايري تكوين  املقارنة
 يف تعميمات وتكوين نتائج استخالص 

 .املقارنة أعقاب
 .حتديد مقارنات جديدة ومفاجئة 

 نة.مميزات طرَفي املقار  حتليل 
 واخلالف الشبه وجهأ وحتديد إجياد. 
 .تقييم طرَف املقارنة 

عرض وجهات 
 النظر

 وجهات من واسعة تشكيلة ووصف حتديد 
 .النظر

 معروفة وغري جديدة نظر وجهات إجياد. 
 رؤيةو  اآلخر قّمصت على القدرة تنمية 

 .جديدة زاوية من األمور
 

 وتقييم وجهات النظر. تربير 
 النظر جهةلو  معّلل وتقييم ربيرت 

 .املفّضلة
 وجهات على اختاذ موقف يف احلكم 

 .النظر

 .أصيل أو جديد اّدعاء صياغة  حلّجةا
 قد اليت التعليالت من واسعة تشكيلة طرح 

 .الّدعاءا تدعم
 االّدعاءاتواجهة مل إبداعية طرائق إجياد 

 .املضاّدة

  احلّجة مصداقّيةتقييم. 
 التعليالت. تدعيمتقييم جودة و 
 التعليالتبني  عالقةال جودة تقييم 

 .االّدعاءو 
 معّلل.   شخصيّ  اختاذ قرار 
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 التفكير دريست في وإسهامه إدراك -ميتاال 
    

 التفكري قدرات تنميةل واضحة غاية باعتباره ،إدرا  -امليتا أمهية على الباحثني لدى  واسع إمجاع هنا 
 تفكريه عن املرء معرفة تتناول ،"التفكري عن التفكري" أو ،إدرا  -امليتا. التعّلم سريورات ترقيةو  اليةالع
 :إدرا -ميتالل أساسيني مركَِّبني بني الباحثون ميّيز(. Flavell, 1976) به موالتحكّ ضبطه و 
 يقسم .التفكري حول ونظريات آراء، معتقدات، تشمل املعرفة هذه - إدراكّية -المعرفة الميتا( 1

 مرّكبات: ثالثة إىل راكّيةإد -امليتا املعرفة( 1979) فالبل
 .تفكريه وخصائص قدراته مفّكر،ك اإلنسان عن عرفةامل. أ 
 . وخصائصها املهمات أهداف معرفة: التفكري مهماتعن  عرفةامل. ب 

 .تفكري مهمات لّ حل العمل لطرائق عامة معرفة: التفكري إسرتاتيجيات عن عرفةامل. ج
 سريورة ختطيط املتعلمني من املطلوب ،التفكري أثناء -رالتفكي سيرورات ومتابعة مراقبة تخطيط،( 2

 أي التفكري، يف التأّمل إعمال منياملتعلّ  على ا،لذ. ونواجته نتائجه وتقييم ،مراحله ومتابعة راقبةم التفكري،
 .بتفكريهم وعي على يكونوا أن
 

 عضالت،امل حلّ  املقروء، فهم: حنو شّت جماالت يف الذهنية القدرات يتنمّ  إدراكّية-امليتا السريورات
 العملية بني العالقة تتناول اليت األحباث. أجنبية لغة متعلّ  البحث، متعلّ  االتصال، علومات،امل معاجلة

 تّ  كلما يتحّسن الدراسي التحصيل أنّ  إىل ،تواصلم بشكل تشري الدراسيّ  التحصيلو  إدراكّية -امليتا
 العالية التحصيالت ذوي منياملتعلّ  وأنّ  ،الل التعّلموواضحة خ واعية إدراكّية-ميتا سريورات إعمال

 .يةاملتدنّ  التحصيالت ذوي املتعلمني من أكثر إدراكّية -ميتا تفكري سريورات يُطّبقون
 

 إستراتيجية -الميتا معرفةال
 هو إدرا  -يف امليتا املهمة اجلوانب أحد. تفكريه عن ماملتعلّ  معرفة ، كما أسلفنا،إدرا  -تتضّمن امليتا

 وتشمل ،إسرتاتيجية -ميتا معرفة ةالعلميّ  املراجع يف تدعى املعرفة هذه. التفكري إسرتاتيجيات معرفة
 .نستخدمها وكيف ،ملاذا ومّت، التفكري إسرتاتيجيات خصائص حول معلومات

 دةع يف التالميذ تفكري تنمية يف األجنع تعتربه األدبّيات إسرتاتيجيةامليتا  للمعرفة الصريح دريسالت
 التحصيل ذوي التالميذ أنّ  إىل خمتلفة جماالت من عديدة أحباث تشري ذلك، إىل إضافة. للمعرفة جماالت
 &White)مثال إسرتاتيجية -امليتا للمعرفة الصريح التدريس من كثريا يستفيدون املتدين،

Frederiksen,1998; Zohar & Ben-David, 2008 .)عن التالميذ معرفة تعزيز املمكن من 
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 عرض ،الصفّ  يف حوهلا املناقشة ، التفكري إسرتاتيجيات وتبسيط ترمجة بواسطة التفكري إسرتاتيجيات
 ".التفكري لغة" واستعمال التفكري إسرتاتيجيات عن تعميمات تكوين على شّجعت أسئلة

 
 العالقة ذات اللغة أشكال االتصال يفو  كلمات كلّ  تشمل التفكري لغة -"التفكير لغة استعمال"
 التفكري نوع حتديد على التالميذ يساعدثريّة ودقيقة  تفكري لغة استعمال. نواجتهاو  التفكري سريوراتب

التعّرف (. 1996 وجيي، فركينس طيشمان،) صحيحة بطريقة تفكريهم على وصفو  ،يُعملونه الذي
 .التفكري وسريورات إسرتاتيجيات يفالتعبري والنقاش املفصل  يف يساعد" التفكري لغة"على 

 

 اكتساهبا تّ  ،تبّصرات أو إسرتاتيجيات نقل على القدرة هو النقل -ونقلها إستراتيجيةالميتا  المعرفة
 ،جريدالت سريوراتف .اليومية احلياة يف أو التعلم جمال يف جديد سياق يف وتطبيقها معني، سياق يف

 التفكري إسرتاتيجيات نقل علىتساعد  ،إسرتاتيجيةميتا  معرفة إنتاج يف املتضّمنة ،والرتمجة التعميم
 معرفة بأنفسهم التالميذينتج  عندما ،ذلك إىل ضافةباإل. بعد تُعّلم مل جديدة سياقات يف وتطبيقها

 جناعة أكثر النقل يكون ،تعميماتالوتكوين  تفكريهم سريورات يف التأّمل بواسطة ،إسرتاتيجيةميتا 
 . دةاجملرّ  للمبادئ فّعالالغري  عّلمتال منه عن طريق
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 ةلياعال تفكيرال إستراتيجيات

 
موّسع استعراض  على األساس يف تمداعت ،الوثيقة في الواردة التفكير إستراتيجيات اختيارسيرورة 

 تطوير على والقائمني املواضيع مفّتشي التشاور مع وعلى التفكري، تدريس جمال هنّية يفاملللمراجع 
 الشائعة منها تناولنا ،اإلسرتاتيجيات اختيار يف .احلقل يف سنيواملدرّ  األكادميّيني، اخلرباء التعليم، مناهج

 .لعمريّةا الطبقات وخمتلف التعليم مواضيع خمتلف يف عديدة تفكري سريورات اليت ختدم
 

 انبو اجل عن املنبثقة التالية للبنود وفقا ،جداول يف منّظما تفكري إسرتاتيجّية كلّ  تفصيل الحقا يرد
 اجلدول أعمدة أما منفردة، اجلدول يفتظهر  إسرتاتيجية  كلّ . الوثيقة ة املذكورة آنفا يف مدخلالنظريّ 
 :فهي

 .خصائصها وصفو  اإلستراتيجّية اسم -
 .اإلستراتيجّية استعمال أهداف -
 .اإلستراتيجّية استعمال تستدعي مختلفة مجاالت من لمهمات نماذج -
 .اإلستراتيجّية لتفعيل المتعلمين من المطلوب -
 .التفكير لغة -
 .ةإدراكيّ  -ميتا ألسئلة نماذج -
 

 :عمود كلّ ل خمتصرا شرحا إليكم
 خمتصرها أو وصف تعريفو  جّيةاإلسرتاتي اسم البند هذا يف يرد ،وخصائصها اإلستراتيجّية اسم

 .خلصائصها
 

 ملاذا جيدر: إسرتاتيجّية لكل العاّمة األهداف على الوثيقة حتتوي ،اإلستراتيجّية استعمال أهداف
 التالميذ يساعد اإلسرتاتيجّية استعمال أهداف فهم منها؟ املرجّوة الفائدة ما اإلسرتاتيجّية؟ استعمال

قد  إسرتاتيجّية كلّ ل الدقيقة األهداف. استعماهلا مواضع حتديد علىو  ،اإلسرتاتيجّية أمهّية فهم على
 تالئم بلغةو  التالميذ مبشاركة اإلسرتاتيجّية أهداف حتديد جيب لذا وباملضمون، املعطاة باملهّمة تتعّلق
 .ومعرفتهم املتعلمني عمر
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ملعلمني يف ختطيط ملساعدة ا .اإلستراتيجّية استعمال تستدعي مختلفة مجاالت من لمهمات نماذج
 ملهماتمناذج  الوثيقة هذه ضّمنتت سري التدريس، حبيث يتّم املزج بني املضامني وإسرتاتيجّيات التفكري،

 كي متّثلل النماذج أعّدت .العمريّة املراحل وخمتلفتدمج اإلسرتاتيجّيات يف جماالت املعرفة املختلفة 
 أفكار تقدمي إىل النماذج هتدف .متنّوعة تدريس قوطرائ اإلسرتاتيجّية لنفس متفاوتة صعوبة مستويات
 مضامني يف وخمّطط يّ منهج بشكل التفكري لدمج متنّوعة طرائق حول التعليمّية، املواد ومعّدي للمدّرسني

 على والعمل ،املختلفة التعليم جماالت خصائص إىل التنّبه علينا ،التفكري إسرتاتيجيات تفعيل أثناء .التعليم
 .تعّلمها املخّطط إلسرتاتيجياتا يف متثيلها

 
  -متنّوعة إمكانيات طرح: التفكير إستراتيجيات

 مختلفةمعرفة  مجاالت من لمهمات نماذج
 بعمالت اقالش ثالثني لدفع خمتلفة طرائق مثال: .رياضّية مسألة لّ حل خمتلفة طرائق اقرتحوا 

 .شواقل واخلمسة شواقل العشرة فئة من
 كبري يف الشوارع املؤّدية إىل مروريّ  ازدحام نشأي لتعليم،ا بدء وقبل صباحا، الثامنة قبل 

 معا اختاروا ثّ . املشكلة حللّ  اإلبداعّية احللول من ميكن ما وا أكثراقرتح. احليّ  مدارس
 .اختياركم بّررواو  ،حلول ثالثة أفضل

 طرائق واحاقرت . اخلاصّ  بأسلوبه درسا، احلمار سليمان امللك يعّلم ،"احلمار ظةعِ " قّصة يف 
 .درسا احلمار لتعليم إضافّية

 املصاحل ذوي قّوة يف وارتفاعا األحزاب قوة يف ملحوظا ضعفا جند األخرية سنواتال يف .
 .األحزاب قوة لتعزيز ومعّللة خمتلفة اقرتاحات قّدموا

 
 من وبةاملطل العامة النشاطات للمعلمني يعرض البند هذا ،اإلستراتيجّية لتفعيل التلميذ من المطلوب

 الإال أنّنا  الواقع، يف. اإلسرتاتيجّية تُنّفذ" كيف" أخرى بكلمات أو اإلسرتاتيجّية، تنفيذ أثناء التلميذ
 باملضمونو  باملهّمة منوط التفكري إسرتاتيجّيات تفعيل ألنّ  اإلسرتاتيجّية، لتنفيذ" وصفة" عن هنا نتحّدث

سرتاتيجية إ تدريس أثناء. خمتلفة بطرائق تطبيقها ميكن عاّمة مبادئ اعتبارها ميكن ك،لذل. املتعلمني روبعم
: مثال) اإلسرتاتيجّية لتنفيذ منهم طُلبت اليت النشاطات حول التالميذ مع نقاش إجراءب وصىي التفكري

 .وتعميمها كلمات إىل عملهم طريقة ترمجة على ومساعدهتم"( املقارنة؟ أجريتم كيف"
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 تفعيلها التفكري، إسرتاتيجيات اكتساب عملّية يف اهامّ  ادورً  دراكإ-للميتامن املهّم التذّكر أّن 
 البنود. اإلسرتاتيجّيةعن  إدراكّية -ميتا معرفة الوثيقة يف إسرتاتيجّية كلّ  عرض مشل ،لذا. وتطبيقها

 إدراكّية-امليتا العملّية دمج يف تسهم وأدوات تبّصرات إلكساب أعّدت اليت املعرفة هذه تتناول تاليةال
 .التفكري إسرتاتيجيات تدريس يف

 

 كلّ تتضّمن كلمات كثرية للداللة على التفكري، فقد ذُكرت ل العربّية اللغة مبا أنّ  ."التفكير لغة"
 الكلمات هبذه االستعانة . ميكناستخدامها لوصف تنفيذها ميكن الكلمات األساسّية اليت إسرتاتيجّية

 .تفكريهم نواتج صياغة على التالميذ ملساعدة
 

 هبا االستعانة ميكن اليت األسئلة من جمموعة إسرتاتيجّية كلّ ب أرفقت .راكّيةإد -ميتا ألسئلة نماذج
 من. لديهم التأّملّية القدرة ولتنمية ،لإلسرتاتيجية بالنسبة التالميذ لدى إدراكّية -امليتا املعرفة لتنمية
 إسرتاتيجيات يف طرحها ميكن عاّمة لةأسئ ومنها ،خاصّ  بشكل اإلسرتاتيجّية يتناول ما األسئلة هذه

 .جيدة أخرى أسئلة وطرح إضافة اطبعً باإلمكان و  فحسب؛ إّّنا مناذج. أخرى
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 .املعايري نم عدد على بناء أكثر أو طرفني بني الختالفوا الّشبه أوجه حتديد :المقارنة
 

 :المقارنة إستراتيجّية استخدام هدف
 . بينها وللفوارق جزاء املعلوماتأل أفضل فهم_ 
 .وفهمها جديدة مفاهيم تعميم إىل  التوّصل_ 
 )القياس(. آخر شيء علىوتطبيقه   شيء من  ستنتاجاال_  

 .معلومات تنظيم _ 
 .بينها تالعالقا وحتديد علوماتامل مكّونات حتليل _

 
 :المقارنة إستراتيجّية استخدام تستدعيلمهاّم من مجاالت مختلفة  اذجنم
 ؟امحبسب ماذا ميكنكم املقارنة بينه ؟ئةامل وجدول الضرب جدول بني الفرق ما -
 .تناولناها اليت الظاهرة وبني املرسومة القّصة بني نواقار  -

 .سلوكهاو  لثعلبا وشخصّية ،سلوكهاو  األسد شخصّية بني لمقارنةل عايريامل ضعوا -

 ،املؤّسسات عدد املساحة، السّكان، عدد: حيث من اليوم مومدينتك 2005 سنة يف مينتكمد بني واقارن -
 املقارنة؟ من متعّلمت ماذا. للمقارنة أخرى معايري معندك منيفوا أض ثّ 

 .(، مثالالتلّوث) عة ماملوضو  املوسوعات تناول وطريقة ،الصحف تناول طريقة بني نواقار  -

 املوادّ  بعادتاسو  املاّدة هذه اختيار يف السبب واعّلل معجون، لصنع إحداهااروا اخت ج، ب، أ،: املواد معطاة -
 .األخرى

 .األساسّية األلوان ووظيفة األّولّية األعداد وظيفة بنياالختالف و  الشبه أوجه وعّللوا قارنوا -
 مدرستكم يف مسابقة أولومبيادة الريّاضيات. الفريقنْي لتمثيل أحدطُلب إليكم تقدمي توصية على  -

 حتصيل التالميذ يف كال الفريَقني، يف امتحان ُأجري مسبًقا، هو كالتايل:
  .90، 70، 80 ،90، 70 الفريق أ: 
 .100،80،100،50،50: الفريق ب

 على أّي من الفريَقني كنتم ستوصون وملاذا؟ اشرحوا على ماذا اعتمدت توصيتكم.
قصيدة "املساء" خلليل مطران، وقصيدة "املساء" إليلّيا أبو ماضي من حيث:  قارنوا بني -

 املبن واجلّو السائد، ثّ  أضيفوا معيارًا آخر للمقارنة بينهما.
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 إلجراء التلميذ من المطلوب
 المقارنةإستراتيجية 

 التفكير لغة
 

 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

 وكيف ،املقارنة هدف فهم -
 .اهلدف قارنةامل ختدم

 

 أطراف ممّيزات التعّرف على -
وحتديد أوجه التشابه أو  ،املقارنة

 .أوجه االختالف بينها
 

 .للمقارنة عايريم إجياد -
 
 إلجراء عايريامل استخدام -

 .املقارنة
 

 مقارنتها املراد املعلومات تنظيم -
 .املذكورة عايريللم وفقا

 
 والتوّصل استخالص النتائج -

 .تعميمات إىل
 
 إجراء قياس. -

 

 ،يفّرق يواجه، يقابل، يقارن،
 الشبه أوجه حيّدد ،يصّنف، ينوّع

 طرفني، بني ميّيز ،ختالفاال وأوجه
أّما، كما أّن، مثلما، خبالف ذلك، 

إال أّن، لكن، كذلك، باإلضافة إىل 
ذلك، باملقارنة مع، يف نفس 

 الوقت، خبالف ذلك، يف مقابل..
 

 ارنة؟ماذا كان هدف املق

 

 للمقارنة قابلة املقارنة أطراف هل
 ؟هابين مشرت  قاسم يوجد هل فعال؟

 

 إسرتاتيجّية باستخدام قراري كان هل
أسهمْت يف إثراء  ا؟صحيحً  املقارنة

 أهدايف؟ حتقيق يف ساعدتْ معلومايت؟ 

 

اليت وضعتها  عايريامل عكست هل
خصائص املعلومات وكافة العالقات 

 ؟بينها

 

 إسرتاتيجّية تخداماس يفضَّل مّت
 ؟املقارنة

 
 الصفّ  يف كني مل لزميل أشرح كيف
 ؟املقارنة ماهية
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 .املعلومات تفاصيل بني عالقاتال على تعتمد اّدعاءات بلورة  :االستنتاج
 

 :االستنتاج إستراتيجّية استخدام فهد

 .جديدة فكرة استخالص -
 .املعلومات على تعتمد جديدة تبّصرات تكوين -
 .تعميمات تكوين -

 .مبادئ تطبيق -

 
 :االستنتاج إستراتيجّية استخدام تستدعي من مجاالت مختلفة مهامنماذج ل

 
 ".احلمراء ليلى" قّصة يف ليلى شخّصية عن نستنتج أن ميكننا ماذا -
 تعّلمناه؟ ما على باالعتماد ذاتّية سرية حسني لطه "األيام"كتاب   اعتبار ميكننا هل -

 تناولناها؟ اليت املقّومات على باالعتماد مدّورة شخصّية الشخصّية تباراع ميكن هل -

 ذلك؟ عرفت كيف القّصة؟ أحداث جرت السنة فصول من فصل أيّ  يف -

 ؟يف املتوالية ما هي األعداد التالية متّعنوا يف املتوالية احلسابّية. -
ن التسخني ودرجة حرارة حبسب نتائج التجربة، ماذا ميكن أن نستنتج عن العالقة بني زم -

 املاء؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدراكّية-نماذج ألسئلة ميتا التفكير لغة جراءإل التلميذ من المطلوب
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   االستنتاج إستراتيجية

 يف العالقاتو  تفاصيلال حتديد -
 .املعطاة املعلومات

 

 املعلومات بني ملء الفجوات -
 .السابقة واملعلومات املعطاة

 

 بناء دةجدي عالقات تكوين -
 أو معطاة و/ معلومات على

 .سابقة معلومات
 

 حالة على ةنمعيّ  حالة إسقاط -
 .حبسب احلاجة أخرى

 

 على باالعتماد القاعدة تعميم -
 .التفاصيل

 

 حاالت على القاعدة تطبيق -
 .خاّصة

 
 املستخرَج بني التمييز -

 .واالستنتاج
 
فحص صدق االستنتاج  -

ودعمه مبستخَرجات أو 
 .مبعلومات

 

 ينبع يبلور، ،قرّ ي يقيس، يستنتج،
 من، ُيشتقّ  عن، ينبثق من،

 .، ُيسقطيربط ميّيز، يعّمم،
 

 استخلصتها اليت التفاصيل تدعم هل
 مدّعم هل االستنتاج استنتاجك؟

 ؟وينبثق من معلومات
 

 املعلومات مع االستنتاج يتعارض هل
 يدعمها؟و/أو  املعطاة

 

 كيف توّصلتم إىل االستنتاج؟
 

الستنتاج يّتصف باملصداقّية هل ا
 )خيدم اهلدف(؟

 
 هذه استخدام يفّضل مّت

 اإلسرتاتيجّية؟

 

 الصفّ  يف يكن مل لزميل شرحكيف أ
 .االستنتاج ماهّية
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 املعلومات مصادر وبني يف املعلومات والعالقات املرّكبات حتديد :والعالقات المرّكبات تحديد
 .املختلفة

 ،صرحية مواقف الداخلّية، املباين والرأي، الواقعة املركزيّة، الفكرة املغزى، ،ةيّ مفتاح كلمات :مثل رّكباتم
 واستنتاجات، مستخرجات ونتيجة، سبب ،وافقوت تضادّ  وهامشّي، رئيسيّ  :مثل عالقاتو خفّية،  فرضّيات

 .تعميم، تفصيل إكمال، وتعليل، عاءادّ  ،تسلسل ،راتبت

 
 :والعالقات ّكباتالمر  تحديد ستراتيجّيةإ استخدام أهداف

 .بينها والعالقات املركبات اها:ومبن املعلومات تنظيم حتليل طرائق -
 .وتقييمها املعلومات لتفسري قاعدة بناء -
 .وتقييمها املعلومات من ستخالص النتائجال قاعدة بناء -
 

 :توالعالقا المرّكبات تحديد ستراتيجّيةإ استخدام تستدعيمن مجاالت مختلفة  لمهام نماذج
    هذا يف أخرى مرّكبات وبني بينه العالقات واحّدد .اهلضميّ  اجلهاز يف مهمّ  عضو البنكرياس -

 .اجلهاز   
 .الضرب وعملّية" القوى" بني العالقات نوعّية واحّدد -

 .القصة يف الشخصيات بني العالقات تصف خطاطةوا ارمس -

   ،. ما نوع هذه العالقةةالتشريعيّ  والسلطة ةيذيّ التنف السلطة بني عالقة يوجد الدميقراطي النظام يف -
 ؟تتجّلى االتجم أيّ  يفو    

 .به مجئت ما تدعم النصّ  من أمثلة واواذكر  ما، فقرة يف املركزيّة الفكرة واحّدد -

  تعميم عالقة أم ونتيجة سبب عالقة: هي الفقرات وبقية األوىل الفقرة بني العالقة ،"النمل" نصّ  يف -
 .حوااشر  ؟وتفصيل   
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 يجية        إسترات جراءإل التلميذ من المطلوب

 والعالقات المرّكبات تحديد
 التفكير لغة

 

 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

 :الكلّ  منها يتكّون اليت زاءجاأل معرفة_ 

 ...إخلغرض  فكرة، نّص، 
 

 : مثل ممّيزاهتا،و  املرّكبات حتديد_ 
 إخل... عليلت مثال، اّدعاء، العنوان،

 

 حتديد كيفّية احّتاد األجزاء مًعا  -

 لتكّون الكّل.  

 

  املعلومات أجزاء بني عالقات حتديد_ 
 .وداخلها

 
 وفهم ،الكلّ  من املعن استخالص_ 

 .املركزيّة الفكرة 
 

 لـِ، نتيجة ألجل، ،يؤّدي إىل
 على على، يؤثّر أعقاب، يف

   املقابل،يف  من، العكس
 خيتلف ،على النقيض من 

 كما مثل، مع، يتشابه عن،
 من، همّ أ مع، َوفًقا لِـ   ،أنّ 

 حيّدد، حيّلل، يفوق، يسبق،
 يعّمم مع، يربط ،يفّرق  ميّيز،

 يقابل،يالئم،  ،يفّصل
 ...يكمل

 

 والعالقات املرّكباتأهّم  ماهي
اليت وجدمتوها، وملاذا هي 

 بالذات؟

 

هل تعرفون نصًّا آخر ميكن أن 
عالقات جند فيه مرّكبات و 

 مشاهبة؟
 

 حتديد ميكن هل رأيك، ما
 العالقات حتديد دونب املرّكبات

  ملاذا؟ ،بينها
 

 هذه استخدام يُفّضل مّت
 اإلسرتاتيجية؟

 
 كني مل الذي لزميلي أشرح كيف

 اإلسرتاتيجية؟ ةماهيّ  الصفّ  يف
 

مباذا يسهم حتديد العالقات 
 ؟يف الفهم  واملرّكبات

 

 

 

 

 

 
 

 .)فئات( مشرتكةعلى أساس صفات  جمموعات يف زاءأج جتميع :التصنيف
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 : التصنيف إستراتيجّية استخدام أهداف

 .معلومات تنظيم -
 .معروفة فئاتإىل  جديدة معلومةنسبة _ 
 .هابين والفوارق املعلومات أفضل ملرّكبات فهمل جمال إتاحة_ 
 .جديدة فئات وتكوين للتعميم قاعدة بناء_ 

 
 : التصنيف إستراتيجية استخدام تستدعيمختلفة  من مجاالت لمهامّ  نماذج

 وسائل صنيفتل خمتلفة طرائق إجياد واحاول .خمتلفة معايري حبسب النقل وسائل واصّنف_ 
ّضلون اختيار طريقة أخرى تف ومّت ،اختيار طريقة معّينة للتصنيف ونتفّضل مّت. النقل

 للتصنيف؟
 ميةاحلِ  ألنظمة مالءمتها حبسب القوائم هذه واصّنف خمتلفة، قوائم أطعمة عشر مأمامك_ 

 ...(السكر ةقليل احلراريّة، السعرات ةقليل) ختلفةامل
 كيفوا  واذكر  ،خمتلفة تصنيف معايري حبسبيام" يف كتاب "األ الشخصيات واصّنف_ 

 .وتلخيصها الرواية أحداث فهم يف معيار كلّ  ميساعدك
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 جراءإل التلميذ من المطلوب
 التصنيف ةيّ إستراتيج

 التفكير لغة
 

 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

 مالءمة التصنيف أكثر أشكال حتديد -
 .املعلومات وملاهية للهدف

 

 .للتصنيف معايري استعمال -
 

 لتكوين مشرتكة خصائص حتديد -
 .معايري ولبناء جمموعات

 
صياغة معايري وتصنيف معلومات   -

 حبسبها.
 
 وجهات من تعلوماامل أجزاء تصنيف -

 .خمتلفة نظر
  

  ميّيز، ينسب، يرّتب، يصّنف،
 يصوغ، ينّظم،جيّمع،  ،يسّمي
 ،...وبني....بني الفرق يعّرف
 ....يدرّج حيّدد،

 

 من اهلدف ما معروف يل هل
  التصنيف؟

 
 هل خيدم التصنيف اهلدف؟

 
 كلّ  تصنيف يف جنحتُ  هل
 ملاذا؟ جنح،أ مل إذا جزاء؟األ
 

 طريقة من أكثر اقرتاح ميكن هل
  -نعم إذا املعلومات، لتصنيف

 غري وأممكن  األمر كيف؟ ملاذا
 مفّضلة طريقة هنا  هل ممكن،

 ملاذا؟ املعلومات، صنيفتل

 

 فهم يف التصنيف يسهم كيف
 املعلومات؟

 

 التصنيف؟ طريقة نقّرر كيف

 

 هذه استعمال جيدر مّت
  اإلسرتاتيجّية؟

 
 يف يكن مل لزميل أشرح كيف

  التصنيف؟ ماهّية الصف
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 استمراريّة تتطّلب معضالت أو قضايا أو ظواهر، تتناول أسئلة صياغة :األسئلة طرح
 . البحث أو االستيضاح

 

 : األسئلة طرح إستراتيجّية استخدام أهداف

 . البحث أو االستيضاح تستدعي ظاهرة أو ن معلوماتبشأ الردّ إثارة  -

 .وقاطعة واضحة إجابةهلا  دتوج ال قضايا ملواجهة االستعداد تطوير -

 . أو البحث التعّلم سريورة استمراريّة ختطيط -
 

 :األسئلة طرح إستراتيجّية استخدام تستدعي من مجاالت مختلفة مهامنماذج ل
  يف البلدية رئيسإىل  اوّنتوجه هاّمة أسئلة سّتة وااكتب. حملّية صحيفة يف ونمراسل مأنت -

 .عة ماموضو    
 ؟... ظاهرة حبث بصدد لطرحه مالئما سؤاال يعترَب . ... السؤال هل -

  إجابة ونجتد ال أسئلة وااطرح...  فصل قراءة أعقاب يف أذهانكم إىل تتبادر األسئلة أيّ  -
 .النصّ  يفعنها  مباشرة   

    تبنّي  ،ومقارنتها املستطيالت مساحات قياس بعد .متساو   حميط ذات مستطيالت أربعة مأمامك -
   هبذه تعّلقت أسئلة واغو ص .املساحات أكرب هي املتساوية األضالع ذي املستطيل حةمسا أنّ    
 .النتيجة   

   .  اجلنس نفس من خمتلفة نباتات على الالفعّ  النمل عدد يف ،كبريًا اختالفا جند ملاذا -
 .املشاهدة أو التجربة بطريقة لبحثإىل  ا تؤّدي أسئلة وغوا ص   
 .النصّ  يف  املركزيّة الشخصّية حتليل يف همتس أسئلة وااطرح -

  ائعالب حالة تتّبع على متساعدك أسئلة وا غو ص ،"الغروب مارش" قّصة مفراءتك أعقاب يف -
 .والصوتّية البصريّة املشاهد على باالعتماد النفسّية   
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 جراءإل التلميذ من المطلوب
 األسئلة طرح إستراتيجية

 التفكير لغة
 

 إدراكّية -ميتا نماذج ألسئلة
 

 قضّية أو ظاهرة حتديد -
 .االستيضاح عيتستد

 

 تتناول متنّوعة أسئلة صياغة -
 دون للظاهرة خمتلفة جوانب
 .أحكام إطالق

 

 أو الظاهرة عن أسئلة صياغة -
 إجابات عنها توجد ال القضّية
 .واضحة

 

 بني الفروق متييز على القدرة -
 .املختلفة األسئلة أنواع

 

 صياغةث العلمي: يف البح -
البحث الذي يهدف إىل  سؤال

  .املتغرّيات بني العالقاتفحص 
 

 ما ملاذا، كيف، هل،
 ماذا مّت، أحّقا، العالقة،

..  هل ،..لو سيحصل
يصوغ،   ،...على يؤثر

 حيّدد.
 

 طرح إسرتاتيجّية تساعدنا أن ميكن مّت
 األسئلة؟

 
 ماهية الصفّ  يف كني مل لزميل شرحأ كيف
 ميتا إسرتاتيجيا().القضّية أو ألةاملس حتديد

 
 سريورة يستدعي طرحته الذي السؤال هل

 حبث؟ أو استيضاح
 

هل يوجد للسؤال الذي طرحُته إجابة يف 
 املعلومات اليت حبوزيت؟

 
هل ميكن أن جند إجابة للسؤال، إذا 

 نعم_كيف؟
 
 الفرق وما هاطرحتُ  اليت األسئلة أنواع هي ما

 ميتا إسرتاتيجيا()؟بينها
 

 ،األسئلة طرح إسرتاتيجّية استخدام أفّضل مّت
 ميتا إسرتاتيجيا()وملاذا؟

 
 الصفّ  يف كني مل الذي لزميلي أشرح كيف

ميتا )األسئلة؟ طرحإسرتاتيجّية  من املقصود
 إسرتاتيجيا(
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 وجهات من واسعة تشكيلة وتقييم طرحل موّجه جهد :متنّوعة نظر وجهات طرح
 .ظاهرة وأ سألةم شكلة،م عة،وضو املختلفة بشأن م النظر

 
 :نظر وجهات طرح إستراتيجية استعمال أهداف

 بشكل يفّكرون األفراد قد وأنّ  ،ام وضوعةم بشأن نظر وجهات عدة وجود إمكانية فهم -
 .يف املوضوعة نفسها خمتلف

 .آرائه ومراعاة اآلخر تقّمص على القدرة تطوير -
 .صحيحة حدةوا نظر وجهة من أكثر وجود طرح إمكانّية -
 .وتربيرها املفّضلة النظر وجهة وتعليل بديلة، نظر وجهات تقييم على القدرة تطوير -

  نظر وجهة من كثرأ وجود احتمالو  واحد، سليم موقف من أكثر وجودإمكانّية  فهم_ 
 .صحيحة واحدة    

 
 نظر وجهات طرح إستراتيجّية استخدام تستدعي من مجاالت مختلفة مهامنماذج ل

 من القضّية هذه تطرّقوا إىل ؟"ةخرييّ " منطقة يف جديد حيّ  وأ هـزّ متن إقامة جيب هل_  
 بإنشاء املهتمني ،"اخلضر مجعية" أبيب، تل بلدية: حنو ختلفني،امل شأنال ذوي نظر وجهات

 .آخرين شأن لذوي نظر وجهاتاطرحوا . املباين

 .اجلبنة نظر وجهة ومن الغراب، نظر وجهة من "واجلبنة الغراب" ثلمَ  _ احكوا

  نظر هاتجو  من القضّية هذه تطرّقوا إىل. والتجارب األحباث يف احليوانات استخدام_ 
  الطبيعّية العلوم جمال من باحثني باحليوان، الرفق مجعّيات نظر وجهات: حنو خمتلفة،   
 .االجتماعّية والعلوم   

    املختلفة النظر وجهات اطرحوا. جديدة ةخاصّ  مدرسة افتتاح عن إعالنًا ممسعت أو قرأت _
 .احلكومّية املدارس وأ اخلاّصة باملدارس يتعّلق فيما    

  اتوجه وااعرض ،لويّ اخل اهلاتف ومساوئ حسنات عن انصًّ  مقراءتك أعقاب يف -
 . املدارس تالميذ شرحية لدى الستخدامه بالنسبة منظرك   
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 جراءإل التلميذ من المطلوب
 نظر وجهات رحط ةإستراتيجيّ 

 لغة التفكير

 
 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

 التفّرع مرحلة -األولى المرحلة
 وجهات من واسعة تشكيلة طرح -

 .النظر
الوصف، التفسري وطرح اّدعاء بناء  -

 على وجهات نظر خمتلفة.

املعرفة واالعرتاف بأّن هنا  أكثر من  -
 وجهة نظر واحدة.

ير وجهات نظر معرفة كيفّية تعليل وترب  -
 متنّوعة.

 إرجاء إطالق األحكام والتقييم. -

التمييز بني األفكار وإطالق األحكام  -
 عليها.

 تقّمص اآلخر. -

 مرحلة التجميع -المرحلة الثانية
 تقييم وجهات النظر املختلفة. -
تعليل وجهات النظر املفّضلة بالشروح  -

 والرباهني.

اختاذ موقف إزاء وجهات النظر  -
 تلفة.املخ

معرفة كيفّية املقارنة بني وجهات نظر  -
 خمتلفة، وإجياد أوجه الشبه واالختالف.

 وتعليله. اختاذ موقف شخصيّ  -
 

يلقي نظرة، يشاهد، يفّسر، 
يراعي، يتقّمص اآلخر، يرجئ 
احلكم، ميّيز موقف/رأي، يربّر 

 الرأي، يقّيم، يّدعي، يقارن.
 

هل أستطيع وصف وتربير أكثر 
 واحدة؟ من وجهة نظر

 
هل أستطيع اختيار وجهة نظر 

واحدة أو أكثر تفّضل، يف رأيي،  
 على غريها وتربيرها؟

 
هل أستطيع طرح اّدعاء من وجهة 

نظر ال أمتاثل معها وأجتادل 
 حوهلا؟

 
تُفّضل  هل هنا  وجهات نظر

 على غريها؟ ملاذا؟

 
مّت يفّضل استخدام هذه 

 اإلسرتاتيجّية؟ )ميتا_ إسرتاتيجيا(

 
أشرح لزميل مل يكن يف كيف 

الصف ماهية عرض وجهات نظر 
 )ميتا_ إسرتاتيجيا(؟  متنّوعة
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جياد، حتديد واكتشاف إمكانّيات د موّجه إلجمهو : سألةم حلّ  بهدف متنّوعة إمكانّيات طرح
 .ىعن األخر  الواحدة يف ماهّيتهاختتلف أو إمكانّيات  دائلبجياد . جمهود موّجه إليف املعلومات خفّية

 
 متنّوعة احتماالت طرح إستراتيجّيةأهداف استخدام 

 هلا. وإجياد حلّ  أو قضّية ما مسألةاإلمكانّيات هبدف حتليل  تنويعةتوسيع  -
 .مسألة أو قضّية مابدائل أصيلة هبدف حّل  طرح -

 تشجيع املرونة يف التفكري. -

 ر.قرا ذإىل اخّتا ما، عند احلاجة ملشكلة أو قضّية العميقفهم اليف  املساعدة -

 
 ستراتيجّية هذه اإلتستدعي استخدام  نماذج لمهاّم من مجاالت مختلفة

 
شاقال بعملة من فئة العشرة  30 خمتلفة لدفع طرائق :مثال  ،رياضّيةإجياد طرائق خمتلفة حلّل مسألة  -

 أو من فئة اخلمسة شواقل.
 الشخصّية. اطرحواجمموعات املصاحل وزادت قّوة  ،يف السنوات األخرية ضعفت قّوة األحزاب -

 اقرتاحات خمتلفة لدعم قّوة األحزاب.

إمكانّيات  ملدارس، اقرتحواايف الشوارع املؤّدية إىل  يّ ازدحام مرور  الثامنة صباحا، يتكّونقبيل الساعة  -
 أفضل ثالثة حلول. وار اثّ اخت ّل هذه املشكلة،حل

طرائق أخرى ملنع  يقته اخلاّصة. اقرتحوان الغرق بطر هانز املدينة مينقذ بطل هارمل الصغري"، يف قّصة " -
 غرق املدينة.

حرمان األطفال من طفولتهم واستخدامهم يف  ليوسف إدريس عرض لقضّيةنظرة" يف قّصة " -
 إلنقاذ الطفولة املعّذبة. خمتلفة حلوال واالبيوت. اقرتح

 مت يف ممكنة أسه أسبابا رواية " عمارة يعقوبيان". اذكروا  يف اآلونة األخرية أقبل القرّاء على -
 .موفقا ألمهّيتها يف نظرك تلك الرواية ثّ دّرجوها رواج     
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المطلوب من التلميذ إلجراء 
 متنّوعة احتماالت إستراتيجّية طرح

 لغة التفكير
 

 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

 المرحلة األولى: مرحلة التفّرع
طرح تنويعة واسعة ومتواصلة من  -

 األفكار.
رجاء احلكم والنقد إلفساح اجملال إ -

 لتدّفق أفكار إبداعّية.

البحث عن إمكانّيات متمّيزة  -
 وأصيلة.

جتميع اإلمكانّيات املوجودة هبدف  -
 تكوين إمكانّيات جديدة.

 المرحلة الثانية: مرحلة التجميع
 املقارنة بني اإلمكانّيات. -
املفّضلة،  تقييم واختيار اإلمكانّية -

 تيار..وتعليل االخ

 تطوير إمكانّية حتسني االختيار. -

 

يقرتح، يرجئ، يفّكر، 
يقرتح بديال، يبادل 

، خيتار،  األفكار واآلراء
يعّلل، يدرّج، يطرح، يزِن 

األمور، يفّضل، حيّلل، 
يقّيم، يقارن، يعّلل، 

 يوّسع، خيتار، يضيف.
 

هل طرحُت إمكانّية مل أفّكر هبا من 
 البداية؟

 
فّضلة واحدة هل هنا  إمكانّية م

 ملاذا؟ -لدّي؟ إذا نعم

 
كيف قّررُت اختيار اإلمكانّية املفّضلة 

 لدّي؟

 
مّت جيدر استخدام هذه 

 اإلسرتاتيجّية؟

 
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن يف 

 الّصف ماهّية هذه اإلسرتاتيجّية؟
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 ما.لظاهرة  تقدمي تفسري حُمتَمل أو ألةأو مس ،إجابة حمتملة عن سؤال مقولة تشّكلصياغة  :الفرضّية
  

تجربة ال)يف كثري من احلاالت باالعتماد على  ميكن فحصهانظريّة/معرفة سابقة، و  علىتعتمد فرضّية 
بوجهة و  دحض أو اإلثبات، وغالًبا ما تكون متعّلقة بالثقافة، بالسياقفرضّية قابلة للحبثها.  وأراقبة( املو 

حث من فرضّيات الب تنشأكن  أن " العامِل.  ميأدوات عمل"واحدة من العلوم الدقيقة هي رضّية يف جمال الف النظر.
ات متّكن من وضع سؤال أّن الفرضيّ  ذلك ،ط الفرضّية بني النظريّة والتجريب. تربقانونّية معيّنةنظريّة موجودة  أو من 

تتطّور املعرفة عن ظواهر  وهكذاالفرضيّات،  فحص من شأنه دحض أو إثبات. هذا الالتجريب حمكّ البحث يف 
 خمتلفة. الطبيعة

 
     أهداف استعمال إستراتيجّية الفرضّية

 أسئلة.حتديد ّنج للبحث وللتعّلم هبدف اإلجابة عن  -
 .علوماتيف فهم عميق للمعلومات وسّد الفجوات يف امل املساعدة -
 ./ السؤالرة/ املسألةلنفس الظاهفسح اجملال لتقدمي  إجابات حمتملة وتفسريات ممكنة  -
 

 الفرضّية إستراتيجّيةتستدعي استخدام  من مجاالت مختلفة نماذج لمهّمات
 ماذا يأكل احللزون؟ الفرضّية: يأكل احللزون ...... . نفحص هذه الفرضّية بواسطة املشاهدة. -
 .ألخريةعدد املصابني بأمراض الرئة يف اآلونة ا ضّية توّضح املعطى التايل: ازدادفر  صوغوا -
  تربّوا بأسلوب أبوّي مشار ، وآخرون تربّوا الذايت للمراهقني الذين  بشأن التصّور مما هي فرضّيتك -

 ؟ على ماذا اعتمَدت الفرضّية. بأسلوب أبوّي مقيِّد   
 ماذا ميكن أن يكون عنوانه. بعد قراءة النّص، قّدروا -
َبلِتب هذا املوقع كُ  - ِّ   ماذا ميكن أن يكون موقف الكاتب يف هذا . قّدروا مجعّية محاية البيئة من ِق

 العاّمة. من استخدام املواصالتاملوقع    
 ؟ ) سؤال سابق للبحث(؟ما يف املاء إليه كيف يصل  ماذا يوجد يف مياه الشرب؟ -
 فرضّية توّضح السبب يف رواج األدب النسوي يف اآلونة األخرية. صوغوا -
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اء المطلوب من التلميذ إلجر 
 إستراتيجّية فرض الفرضّيات

 لغة التفكير
 

 إدراكّية -نماذج ألسئلة ميتا
 

طرح سؤال وإعطاء إجابة ممكنة  -
واحدة على األقل، تعتمد جزئيًّا 
على معلومات موجودة، ال على 

التخمني.)القدرة على التمييز بني 
 التخمني والفرضّية(.

 
االنكشاف واقرتاح تشكيلة  -

املسألة أو فرضّيات بشان نفس 
الظاهرة، وتقييم معقولّية الفرضّيات 

 املختلفة..
 
فحص مدى قابلّية الفرضّية  -

 لإلثبات أو الدحض.
 

هنا  عالقة بني ...وبني....، 
مبا أّن ....نفرتض أّن...، كّلما 
...عندها...، التفسري املمكن 
هلذا هو ...، نفرتض أّن...، 

 إذا... عندها.
 

هل تعتمد الفرضّية على 
معلومايت السابقة عن 

 املوضوعة؟
 

مّت جيدر يب استعمال هذه 
 -اإلسرتاتيجّية؟ )ميتا

 إسرتاتيجيا(.
 

كيف أشرح لزميلي الذي مل 
يكن يف الّصف ماهّية هذه 

 -اإلسرتاتيجّية؟ )ميتا
 إسرتاتيجيا(.

 
هل هنا  إمكانية لوجود 

 فرضّيات أخرى؟
 

هل هذه الفرضّية قابلة 
 للفحص؟

 
و إثبات كيف ميكن دحض أ

 إسرتاتيجيا(. -الفرضّية؟ )ميتا
 

ما الفرق بني التخمني 
 إسرتاتيجيا(. -والفرضّية؟ )ميتا

 
 

   



 42 

عامل معنّي على ظاهرة/ سريورة/ حدث بواسطة جتربة أو حبث،  فحص مدى تأثري: متغّيرات عزل
جتربة  لعملّية تسبق تنفيذهذه ا العوامل ثابتة. ، مع احلفاظ على بقّيةحبيث نغرّي فقط العامل املراد فحصه

 .نتيجةعامل يوجد عالقة سببّية بالألّي هدفها أن حتّدد 
 

 .أهداف استخدام إستراتيجّية عزل المتغّيرات
 .حتديد العامل الذي له عالقة سببّية بالنتيجة -
 فهم تأثري العوامل املتعّلقة بالظاهرة. -
 .الستخالص النتائجتكوين أساس  -
 

 عزل المتغّيرات إستراتيجّيةعي استخدام تستد مهامّ نماذج ل
 ماذا على  للفطام من التدخني عند البالغني. جديد جناعة مستحضرتريد شركة أدوية حتديد  -

 الشركة أن تفعل؟    
 كيف   االمتحان. بضات القلب السريعة أثناءون ،الزائد قعرّ تال تشكو طالبة يف الصف العاشر من -

 ؟ملؤثّر يف مثل هذه احلالة اخلاّصةلعامل اميكننا أن نعرف ما هو ا   
 على هذه ماهي العوامل املؤثّرة  اتفّية، كانت جودة الصوت متدنّية.يف إحدى املكاملات اهل -

 الظاهرة حبسب رأيكم؟ كيف ميكنكم فحص العامل املؤثّر على جودة الصوت يف خّط اهلاتف؟   
 ؟د  تعّلم يف ساعة الصفر غري جمُ ال كيف خّطط الباحث حبثه الذي استنتج منه أنّ   -
 كيف نعرف ماهي الظروف األكثر مالءمة إلنبات بذور احلّمص.  -
   التالميذ. تريد وزارة  لدى عنف متفاِوتة درجات احلّي نفسه، ظهرتيف  تنْي خمتلفتنْي يف مدرس -

 .الفروقعلى الوزارة طريقة لفحص  أسباب هذه الظاهرة. اقرتحواالرتبية فهم    
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المطلوب من التلميذ إلجراء 
 إستراتيجّية عزل المتغّيرات

 لغة التفكير
 

 إدراكية -ميتا تفكير ألسئلة نماذج

حتديد العوامل اليت من شأّنا  -
التأثري على الظاهرة/ املتغرّي 

 املتعّلق.
 

 _ ختطيط جتربة خاضعة للمراقـََبة.
 
تعريف العامل املراد فحص تأثريه  -

 يف التجربة.
 
ريف الظروف الثابتة بالنسبة تع -

 لبقّية العوامل.
 
تخالص نتيجة صائبة باالعتماد  اس -

 .نتائج املعرفةعلى 
  

يعّرف، يعزل، يزن األمور، 
حيّدد، يعنّي، ميّيز، خيتار، 

يفحص تأثري، يفحص عالقة 
سبب_ نتيجة )هل العامل 

 .س هو السبب يف ص(

 

ما هي اعتباراتك يف اختيار  عزل 
 بالذات؟ عامل معنّي 

 
يف أّي احلاالت من الضروري 

 استخدام هذه اإلسرتاتيجّية، وملاذا؟ 
 

ملاذا من املهّم احلفاظ على بقّية 
 العوامل ثابتة؟

 
ماذا حيصل إذا فحصنا عاملنْي يف 

 الوقت نفسه؟

 
اشرحوا لزميل مل يكن يف الصف 
 ماهية إسرتاتيجية عزل املتغرّيات؟
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املعلومات اليت أعّدها التالميذ  متثيل :بطرائق متنّوعة ،و/أو المعرفة تالمعلوماتمثيل 
أن  ميكنتالميذ أو املعرفة اليت يعاجلوّنا ويبنوّنا، طرائق متنّوعة. املعلومات اليت جيمعها وينّظمها الب

ئل االتصال بوسا رسم بياين، صورة، صوت، متثيلخمتلفة، حنو: نّص، جدول،  تنعكس بطرائق متثيل
 ساسّية،وا العالقات بني مرّكباهتا األربز يغرّي التالميذ طريقة عرض املعلومات لكي يُ إللكرتونّية وغريها. ا

مع األهداف اليت  / املعرفةاملعلومات علومات نفسها. جيب أن يتناسب متثيلاملدون إجراء تغيري يف  لكن
 يوّد التالميذ إيصاهلا للمتلّقي.

 
 المعلومات  ثيلأهداف استخدام إستراتيجية تم

 متنّوعة. ترمجة املعلومات إىل طرائق متثيل ميكنمعرفة أنّه  -
 .ر أمهّيةأكثإىل معلومات وحتويل املعلومات، بذلك، املعلومات،  النمط القائم يفاملساعدة يف كشف  -

 يت تكّونت.وتقدمي تقرير ناجع عن املعرفة ال ،إمكانّية التواصل إتاحة -

يف أشكال عديدة وخمتلفة، واحلؤول بذلك دون األخذ بنمط تفكري  عرفةمتثيل امل ميكنأنّه بفهم ال -
 .خّطي/ ذي بعد واحد

 بديلة غري مطروحة. د طرائق متثيللتمثيل املعلومات، وإجيا ذخرية اإلمكانّيات توسيع -

 التفكري اإلبداعي.رعاية  -

 
 تمثيل المعلومات إستراتيجّيةتدعي استخدام تس مهامّ نماذج ل

 طاطة.قوى املؤثّرة على جسم ما بواسطة خُ ال اعرضوا نظام -
  لنجيب  "القهوة اخلالية"حنو: حمور الزمن يف قصة نّظموا الفصل أو القصة بواسطة رسم بياين،  -

 حمفوظ.   
( ي كانون الثاين وآبرارة، كمّية الرواسب، نسبة الرطوبة، معّدل شهرَ احلعوامل بيئّية )درجة  أمامكم -

هذه  ة. ملاذا اخرتتمالئمة إليصال الفكر  اعرضوا املعطيات بطريقة متثيل ملدن خمتلفة يف إسرائيل.
 دون غريها؟ الطريقة للتمثيل

تلميًذا من الصف  32تلميًذا من  20من تالميذ الصف الثاين و  4/3من تالميذ الصف األول،  80% -
 ة؟م املسألكيف حللتّف شار  أكرب نسبة تالميذ؟ اشرحوا  الثالث شاركوا يف الرحلة. من أي ص

اخلاليا بعد دخول مسّبب  ، استجابةتصف،  حبسب املعلومات اليت قرأت مفاهيمخارطة  ارمسوا -
 للمرض إىل جسم اإلنسان.

 إدراكّية -ميتا تفكير ألسئلة نماذج لغة التفكيرالمطلوب من التلميذ إلجراء 
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   إستراتيجّية تمثيل المعلومات
 معرفة طرائق متثيل متنّوعة. -

 
اد عدد من اإلمكانّيات إجي -

 لتمثيل املعلومات.

 

فهم/تقييم اإلجيابّيات والسلبّيات  -
 املتعّلقة بأنواع التمثيل املختلفة.

 

الربط بني متطّلبات املهّمة،  -
املضمون، اهلدف، اجلمهور 

املقصود والظروف، وبني اختيار 
 طريقة متثيل املعلومات اجلديدة.

 

 ّينة.تعليل اختيار طريقة متثيل مع -

 

متثيل املعلومات أو املعرفة  -
املتكّونة بطريقة التمثيل اليت ّت 

 اختيارها.

 

حيّدد، يعرض، يعرّب عن، 
جيّسد، ميّثل املعلومات 

 ابواسطة...، يطرح أفكارً 
لـِ...، يكتشف، يعرّب، يقّدم 

تقريرًا، يرتجم، يوازن بني 
البدائل، ينّظم، يعّلل 

 االختيار، يقرتح، يالئم.
 

إمكاين أن أصف املعلومات هل ب
 بطريقة أخرى.

 
هل الطريقة اليت اخرتهتا لتمثيل 

املعلومات تعكس املعلومات بصورة 
 جّيدة، صحيحة ودقيقة؟

 
هل بإمكاين تربير اختياري لطريقة 

التمثيل، وما السبب يف تفضيلها على 
 غريها؟

 
 كيف أفّسر لزميل مل يكن يف الصفّ 

 ات؟ماهية إسرتاتيجية عرض املعلوم

 
 مّت جيدر استخدام هذه اإلسرتاتيجّية.

 

 
 
 
 
 
 
 

 تتضّمن احلجة إّدعاء أو أكثر وأدلّة وتعليالت تدعمها.: ةالحج
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"التعليل" على اإلقناع بصّحة اّدعاء ما أو دحضه. تربير االّدعاء أو دحضه يعتمد هو هدف احلّجة 
((claim ( املبين من معطيات(data .مثبتة 

 ونستوضح ،ادعاءات ندحض أو بواسطتهاندعم  ومفاوضات حبث سريورات مليش احلجاجي اخلطاب
 .الفاخل ونقاط االتفاق نقاط

 

 : الحّجة إستراتيجّية خداماست أهداف
 .معّلل يقوم على األدّلة املثبتة موقف أو رأي عن التعبري -
 أدّلة و/أو شروح. بواسطة ادعاءات تربير -

 .يف ذلك االّدعاءات املتناقضة، مبا ناقد بشكل االدعاءات تقييم -

 .اآلخر حجج مع التعامل على املبنّية النقاش آداب تنمية -

 

   

 :حّجةال إستراتيجّية استخدام تستدعيمن مجاالت مختلفة  مهامنماذج ل
 .إسرائيل يف املفتوحة املساحات على احملافظة ّيةأمهب عاءاالدّ  صّحة واأثبت -
  الصفّ  يف مثّلوا مناقشة .الطبّ  جمال يف احليوانات على اربالتج بصدد المعلّ  موقفا واصوغ -
 .باحليوان الرفق مجعّية وعضو اجلامعة يف باحث األدوية، شركة موقف: لـ خمتلفة حجًجا واواطرح  
  . احليّ  جلنة رغبة تعارض احمللّية السلطة. عاّمة حديقة إقامةب احمللّية السلطة إقناعيف  احليّ  جلنة ترغب -

 وما هي التعليالت اليت ميكن للسّكان االعتماد عليها  ذا ميكن أن تكون حّجة السلطة احمللّية؟ما   
  إلقناع السلطة احمللّية بإقامة احلديقة؟   
  هبدف احلفاظ على  ضع أجهزة تصويرالعنف يف املدارس، ّت اقرتاح وَ يف أعقاب تزايد ظاهرة  -

 وأخرى تعارضه. األمن. اكتبوا حّجة توافق االقرتاح،   
 .بيثةاخل مراضاألب املصابني عدد زيادة على والبيئة الوراثة تأثري تتناول خمتلفة حجًجا وااطرح -

  البناء يف الراغبون يقّدمها أن ميكن اليت احلجج هي ما اخلضراء، املناطق نص يف ورد ما على بناء_ 
 .أيلون هـزّ متن داخل   
  ميكن ماذا. املدرسة إىل اخللوي اهلاتف إحضار من التالميذ مينع نقانو  سنّ  جيب أنّه يدعي من هنا  -

  القانون؟ هذا مثل سنّ  يعارض من يّدعي أن   

 

 
 إدراكّية -ميتا ألسئلة نماذج التفكير لغة جراءإل التلميذ من المطلوب
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  حّجةال إستراتيجية
 .ادعاء صياغة_ 

 

مع  عاءدّ الل تعليالت صياغة_ 
واألدّلة  استخدام املستخرجات

 .والشروح
 

 الدعاءات خمالفة عاءاتادّ  تطوير _
 .اآلخر

 

 .املخالفة عاءاتاالدّ  دحض_ 
 

ملعايري  وفقا حجج وتقييم فحص_ 
 والعالقة الوضوح املصداقّية والصّحة،

 .التعليل واالّدعاء بني
 

_ طرح الشكو ، اقرتاح تفسريات 
 .التناقضات سويةت وحماولة ،بديلة

 

 ملوقفي املخالفة اتاالدعاء توّقع_ 
 .ومناقشتها

 

 يّدعي، يعّلل، يفّسر، حيّدد،
يقّدم  يثبت، ،يدّعم يواجه،
 ميّيز، يعّمم، يربهن، مناذج،
 ينتقد، يقّيم، يصوغ،

 يربّر، ،يتقّمص اآلخر
 .يدحض يفرتض، يناقش،

 

 تدعم هاطرحتُ  اليت تعليالتال هل
 االدعاء؟

 
 تفسري أو دليل على عليلالت يعتمد هل

  مقنع؟

 
 ؟واالدعاء التعليل بني العالقة نوع ما
 .(..منوذج، قياس، سببّية تعميم،)

 
 اإلسرتاتيجّية؟ هذه استعمال جيدر مّت

 إسرتاتيجيا( -)ميتا
 

 يف يكن مل الذي لزميلي أشرح كيف
 -)ميتا؟ّجةاحل ماهّية الصفّ 

 إسرتاتيجيا(
 

 هاطرح ميكن ةخمالفأّي اّدعاءات 
 ادعائي؟ مقابل

 
 -)ميتا؟ةمقنع احلّجة علجي الذي  ما

 إسرتاتيجيا(
 
 املّدعيب جيدر اليت التربير طرائق هي ما

 -)ميتا .مناذج واأعط استخدامها؟
 إسرتاتيجيا(

 ونعطيها ،املعرفة جودة على حنكم بواسطتهاحنكم  اليت الطريقةهي  :وتقييمها المعرفة بريرت
 أنّ ب الفهم إىل تربيره،إىل  حاجة الومطلق  مؤّكد مرأ املعرفة التصّور بأنّ  من االنتقال ؛ذاتّيا تفسريًا
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وأدّلة  مقنعة عليالتت بواسطة) وتربير تقييم إىل تاجحت ةمؤقّتو  ،النظر بوجهة تعّلقت ،ةمتغريّ  املعرفة
  مدّعمة.

 

 : تبرير المعرفة إستراتيجّية ستخداما أهداف
 .معّللة قرارات واخّتاذ بدائل بني ختياراال_ 
 .علوماتامل ودةوجَ  معقولّيةحّقق من الت_ 

 .به مسّلم كأمر املعلومات تلّقي عن واالمتناع الناقد، التفكري تطوير_ 

 .املعرفة وتقييم لتربير طقّيةنم طرائق تطوير_ 

 
 

 وتقييمها المعرفة تبرير إستراتيجّية استخدام تستدعي من مجاالت مختلفة مهامّ نماذج ل

 هذا؟ ماّدعائك يف اعتمدت ماذا على ؟......وبني..... بني اجلدال يف حقّ  على كان الذي من_ 

 .النصّ  يف املوجودة واآلراء  الوقائع بني وامّيز _ 

  واحدة إجابة هنا  هل للحّل؟ قابل احليوانات، على التجارببشأن  اآلراء، يف االختالف هل _
 ال؟ ملاذا/ نعم ملاذا السؤال، عن صحيحة   

  مراأل أنّ  تّدعي أخرى أحباث هنا . السرطان إىل تؤّدي لويّةاخل اتفاهلو  أنّ  تّدعي أحباث هنا _ 
   ؟واتعرف أن مميكنك كيف احملّق؟ من. صحيًحا ليس    

  نأ ميكن كيف ؟اموثوقً  (...كتاب مقالة، اإلنرتنت، موقع: حنو.) .. املعلومات مصدر يعترب هل_ 
 تعرف؟   

 ملاذا؟ ؟أمجل لوحة يف رأيكم هي ما _

  املياه، حتلية مياه، استرياد) إسرائيل يف العذبة املياه يف النقص مشكلة حللّ  املختلفة األفكار او قّيم _
 ...(خلإ مياه، جمّمعات إنشاء   

 .متكاإجاب واعّلل. رأي ال ،واقعة هي التالية اجلمل من مجلة أيّ  واعّين_ 

 متكاإجاب لواعلّ  هاشم؟ مّ أ قنديل فيلم أم هاشم مّ أ قنديل رواية ،مرأيك يف ،أمجل أيّهما_ 

 
 
 

 
 إدراكّية-ميتا ألسئلة نماذج التفكير لغةجراء إل التلميذ من المطلوب
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   إستراتيجّية تبرير المعرفة
الذي جيري  دفاهل حتديد/تعريف_ 

 التقييم بشأنه.
 

 مالئمة معايري حتديد/ اختيار_ 
 .البدائل بني وللمقارنة التقييم دفهل

 

 ذات لوماتملعا تفاصيل بني الربط_ 
 املعايري وبني( واخلفّية املعلنة) الصلة
 .ةداحملدّ 

 

 .التقييم قرار/ اختيار/ نتيجة تعليل_ 
 

 .  فحسب كّميّ  ال ،فيّ يْ كَ  تقييم_ 

 

 ،أدّلة حيضر عّلل،يُ  شرح،ي
 ،...لكن... إذن... إذا

 ،يعرض االّدعاءات ربهن،ي
 عرضي ،يصوغ اّدعاءات

 آراءمبساعدة الزمالء 
شكلة مستعيًنا للم خمتلفة

 حللّ  قرارًا يّتخذ ،بالزمالء
 .شكلةامل

 

 وأ القرار اختاذ يف اعتمدت ماذا على
 ؟مواجهتك اليت املشكلة حلّ  يف
 

 وما الصحيح، هو ما قّررت كيف
 الصحيح؟ غري هو

 
 هو ومن احملقّ  هو من حّددت كيف

 ؟اعتمدت ماذا على احملّق؟ غري

 
 احدو  هو اخّتذمتوه الذي احللّ  هل

 وجود إمكانّية هنا  أم ووحيد،
 .؟ اشرحواأخرى حلول

 
هذه  استخدام جيدر  مّت
 إسرتتيجيا( -ميتا) سرتاتيجّية؟اإل

 
 كني مل الذي لزميلي أشرح كيف

 املعرفة تربير هو ما الصفّ  يف
 إسرتتيجيا( -ميتا)وتقييمها؟

 
 
 

 

 
 

 أكثر، أو واحد معلومات مصدر من ةمهمّ  معلومات وتفاصيل مركزيّة أفكار بني اجلمعهو  :الّدمج
 .جديدة معرفة لتكوين
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 :الدمج إستراتيجّية لاستعما أهداف 

 .املختلفة املعلومات تفاصيل بني اجلمع على تعتمد تعميمات تكوين_ 
 .خمتلفة معلومات تفاصيل بني مهّمة عالقات تكوين_ 

 .خمتلفة نظر وجهات متّثل متنّوعة مصادر من معلومات وتقييم ناقدة دراسة_ 

 بيعةط ولتأثري ،(إخل الثقة النظر، وجهة النوع،: حنو) علوماتامل مصادر بني للفوارق الوعي _ إرهاف
 .فيه وجودةامل املعلومات على املصدر

 
 الدمج إستراتيجّية استخدام تستدعي مختلفة مجاالت من لمهامّ  نماذج

 عالقة هنا  هل. للعامل السكاين التوزيع خارطة ويف األرضّية، للكرة املناخّية املناطق خارطة يف وامتّعن_ 
 لوا إجاباتكم.علّ  األرضّية؟ الكرة على السّكاين والتوزيع املناخ بني
 الكاتب أعطاه الذي الوصفكان   إذا وااذكر ": فالن" شخصّية وافوصِ  ،ةالتالي القطعة/القصة وااقرأ_ 

 .متكاإجاب واعّلل .الشخصّيات بقّية وبني بينها ارد الذي احلوار علىوا اعتمد ،"فالن" شخصّيةل مالئما

 هذه تتشابه اذامب. مبلدتك يف وقع حدثًا تصف ،ف خمتلفةصح من ،قصرية نصوص ثالثة مأمامك_ 
 كيف وااشرح مجال،لإل. الثالثة النصوص على باالعتماد للحدث وصفا وااكتب ختتلف؟ اذاومب النصوص؟

 .الثالثة النصوص بني مجالدّ  تّ 

 .األقلّ  على خمتلفة مصادر ثالثة على باالعتماد ... حياة سرية واكتبا _ 

 الكرة حرارة درجة ارتفاع بصدد عوامل ،خمتلفة نظر وجهات تعرض ،إنرتنت مواقع ثالثة عن وااحبث_ 
 .تعليلال معآراءكم  وااعرض بينها، والعالقات املواقع بني الفوارق وافصِ . األرضّية

 الرواية، عن خمتلفة تعليقات ثالثة اإلنرتنت من وااقرأ ثّ  ي،منمستغا ألحالم" جسد ذاكرة" رواية وااقرأ _
 .قرأت اليت وللتعليقات للرواية مقراءتك على باالعتماد مكاتتعليق واواكتب

 عن ريةقص قصة: خمتلفة مصادر ثالثة على باالعتماد العريب احلصان/الفرس فيها ونتصف فقرة وااكتب _
 .العلمّية املوسوعات إحدى من معلومات ،القيس المرئ رسالف وصف احلصان،

 

 

 
 جراءإل التلميذ من المطلوب

 الدمج إستراتيجّية

 التفكير لغة
 

 إدراكّية -ميتا ألسئلة نماذج
 

 واملصدر واحدة معلومة بني الربط_ 
 قال من معرفة) فيه وردت ذيال

 جيمع، يدمج، يربط، ميزج،
 معرفة يكّون يقّيم، ينّظم،

 يف خمتلفة مصادر االعتبارب ُ  أخذت هل
 املعلومات؟ دمج
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 .(ماذا؟

 

 بني وعالقات روابط حتديد_ 
 املصادر يف لواردةا املعلومات تفاصيل
 تضاّد، عالقات حنو) املختلفة
 وواقعة، رأي ونتيجة، سبب مالءمة،
 .(إخل وهامشي أساسي

 

 املعلومات مصدر ممّيزات حتديد_ 
 النظر، وجهة املؤّلف، املصدر، نوع)
 االعتبارب خذهاأو  ،(...إخل ،صداقّيةامل
 .املعلومات وتفسري تقييم يف

 

 صادرم ةعدّ  بني العالقات حتديد_ 
 ضتناقِ  ،هي تدعم هل. لمعلوماتل
 البعض؟ بعضها كملي وأ

 

 من واستنتاجات تعميمات تكوين_ 
 العالقات حتديد بواسطة ،املعلومات

 .ومصادرها املعلومات تفاصيل بني

ميكن أن   خمّططات على التعّرف_ 
 املعلومات ودمج تنظيم يف تساعد

: حنو)صريح  بشكل هبا واالستعانة
 .(جاجيح زمين، تنظيم

 

 

 علوماتامل  تنظيمل طريقة أيّ  معرفة_ 
 حبسب املطروح السياق يف نستعمل

 .ةاملهمّ  ونوع املعلومات طابع

 ،يربّر ،ينقد يدرّج، جديدة،
 م،يدعّ  ،ثبتي حيّدد،

 عالقات يصف يلّخص،
 معطيات،) اجليع ،...بني

 .عجيمّ  ،(معلومات
 

 
 وتفسري لتنظيم جديدة طريقة كّونت هل

 ؟ نفسها املعلومة كّررت فقط أم املعلومة؟

 
 اخرتهتا اليت املعلومات دمج طريقة هل

 ماذا املوجودة؟ ملعلوماتإىل ا شيًئا تضيف
 جتّدد؟ وماذا تضيف؟

 
 مصادر بني والعالقات الفوارق راعيت هل

 هبا؟ استعنت اليت املعلومات

 
 نظر وجهة: حنو) املصدر نوع يؤثّر كيف

 كيف فيه؟ الواردة اتاملعلوم على( الكاتب
 عملّية يف االعتبارب التأثري هذا أخذ جيب
 إسرتتيجيا( -)ميتا املعلومات؟ دمج

 
 إسرتتيجيا( -)ميتااملعلومات؟ دجمت كيف

 

 هذه استعمال جيدر مّت
 إسرتتيجيا( -)ميتاة؟اإلسرتاتيجيّ 

ما   الصفّ  يف يكن مل لصديق أشرح كيف
 إسرتتيجيا( -)ميتا ؟هو دمج املعلومات
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 لحقالم
  مصادر مختارة لتطوير التفكير

  .ירושלים: מכון ברנקו וייס, (. יצירת כיתות חשיבה1999דניאלס, ג' ) ,אדל, א'
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ירושלים : משרד  ,מדריך יישומי :אינטליגנציות מרובות בכיתה .(1996' )ת ,ארמסטרונג

 האגף לתכניות לימודים. ,המנהל הפדגוגי ,החינוך, התרבות והספורט

 

לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית: בחיפוש אחר  (.1997) 'מברוקס,  ,ברוקס, ז'

 .מכון ברנקו וייס , ירושלים:הבנה

  

מכון ירושלים: רובות: התאוריה הלכה למעשה,  אינטליגנציות מ (.1996' )גרדנר, ה

  .ברנקו וייס

 

 מכון ברנקו וייס.ירושלים: (. קורט חשיבה,  1996בונו, א' ) -דה 

 

ירושלים: , 19למידה: גישות חדשות, חינוך החשיבה, חוברת  (.2000) )עורך( 'הרפז, י

  .מכון ברנקו וייס

 .ברנקו וייסמכון מאגנס וירושלים: תית, חינוך לחשיבה ביקור  (.1996) )עורך( 'הרפז, י

  

הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב, חינוך  (.2000) )עורך( 'הרפז, י

 מכון ברנקו וייס.ירושלים: , 18החשיבה, חוברת 

  

הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, חינוך החשיבה,  (.2001) )עורך( 'הרפז, י

 חוברת 

  .מכון ברנקו וייס ים:ירושל ,20

  

 מכון ברנקו וייס.ירושלים: מחשבה ותרבות,  (.2003) ויגוצקי, לב

 

אתגר בהכשרת מורים, תל אביב: מכון  -(. פיתוח החשיבה  2005וינברג, י', זוהר, ע' )

 מופ"ת.

  

  .ירושלים: מכון ברנקו וייס ,(. ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב1996זוהר, ע' )

 

 גנס. אירושלים: מ ,(. למידה בדרך החקר: האתגר המתמשך2006זוהר, ע. )

 

ירושלים: . חשיבה במדע, פיתוח חשיבה בהוראת הביולוגיה, (1995ועמיתים )זוהר,  

 המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

  

 פעילויות  –. חשיבה במדע, פיתוח חשיבה בהוראת הביולוגיה (1997ועמיתים )זוהר, 

 המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.לים: ירוש ,מחשב
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פעילויות  –. חשיבה במדע, פיתוח חשיבה בהוראת הביולוגיה (1998ועמיתים ) ,זוהר

 המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית. , ירושלים:חקר פתוחות

  

 רבות של למידה והוראה בת –(. הכיתה החושבת 1996א' ) ,טישמן, ש', פרקינס, ד', ג'יי

 וייס.-חשיבה, ירושלים, משרד החינוך ומכון ברנקו

  

 מכון ברנקו וייס.ירושלים: ( . פתרון בעיות יצירתי , 2000טרפינגר, איזאקסן, דורבל, )

  

 ירושלים: האוניברסיטה העברית.  ,(. פיתוח החשיבה של התלמיד בשיעור1991כהן, א' )

  

ירושלים: סגרת לתכנית לימודים ולהוראה, ממדי החשיבה: מ (.2002) רזנו, ועמיתיםמ

 מכון ברנקו וייס. 

  

הוראה באמצעות ממדי  -ממדי הלמידה: לקראת הוראה מושכלת  (.1998) 'מרזנו, ג

  .מכון ברנקו וייס :ירושלים, הלמידה

 

 ירושלים: . לקראת בית ספר חכם: מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה,(1998ד' )פרקינס, 

 ס. מכון ברנקו ויי

  

מכון ירושלים: . נופי החשיבה: מאמרים על חינוך לחשיבה טובה, (2000' )פרקינס, ד

  .ברנקו וייס

 

מכון ( . הוראת שפת החשיבה. חינוך החשיבה, ירושלים: 1991מרזנו, ר' ) ,קוסטה, א'

 .16-14, עמ' 11חוברת מס' ברנקו וייס, 

  

. دار الشروق للنشر ت األمثلة التطبيقيّة(تدريس مهارات التفكري )مع مئا(. 2006سعادة، ج. )
 والتوزيع، األردن.

 
 عامل الكتب، القاهرة. تعليم التفكري: رؤية تطبيقيّة يف تنمية العقول املفّكرة. (.2003زيتون، ح. )
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