
 4/مداضصات ثػلّم مٌارات الجفنّص
 د عػس غلُ زاِص.ا

 المصخلة الصابػة
 لظم الػلٍم الجصبٍِة والوفظّة



 مٌارات الجفنّص



 المهارة 

الكسرة غلَ الكّام بػمو ما بشنو ِدسدى 
مكّاس معٍر لٌشا الغصض ، وذلم غلَ 

عاس من الفٌم والظصغة والسلة
 
 ا



 الجفنّصمٌارات 

غملّات غكلّة مدسدة همارعٌا وهظجزسمٌا غن لطس 
ًساف 

 
فُ مػالجة المػلٍمات والبّاهات لجدكّق ا

ثصبٍِة مجوٍغة ثجصاوح بّن ثشهص المػلٍمات ووضف 
مٍر 

 
شّاء وثسوِن المالخظات، إلَ الجوبؤ بال

 
ال

شّاء وثكّّم السلّو وخو المشنالت 
 
وثطوّف ال

 والٍضٍل إلَ اعجوجاجات



أهميت تعليم مهاراث التفكير 

 وتعلمها فيما يخّص الطلبت 

مظاغسة العلبة غلَ الوظص إلَ الكضاِا  -1  
رصِن 

آ
 المزجلفة من وجٌات هظص ال



رصِن فُ مٍالف ه ثّصة والدنم غلٌّا  -2  
آ
راء ال

آ
ثكّّم ا

ٍع واضح من السلة   .بو
م  -3 فناًر

 
رائٌم وا

آ
رصِن وا

آ
 .اخجصام وجٌات هظص ال

راء الواس  -4
آ
الجدكق من الرجالفات المجػسدة بّن ا

م  فناًر
 
 .وا

 



 .ثػضِض غملّة الجػلم والعجمجاع بٌا  -5
رفع مظجٍى الثكة بالوفط لسى العلبة وثكسِص  -6

 .الشات لسٌِم 
م من الكٍّد غلَ  -7 ثدصِص غكٍل العلبة وثفنًّص

عئلة الطػبة والدلٍل المكجصخة 
 
اإلجابة غن ال

للمشنالت الػسِسة الجُ ِوالشٍهٌا وِػملٍن غلَ 
لو 

 
و الجزفّف من خسثٌا غلَ ال

 
 .خلٌا ا



ًمّة الػمو الجماغُ بّن العلبة وإثارة  -8
 
اإللمام با

 .الجفنّص لسٌِم 
اإللمام بنّفّة الجػلم وبالعصائق والٍعائو الجُ  -9

 .ثسغمي 
العجػساد للدّاة الػملّة بػس المسرعة ، وثوشئة  -10

 .المٍاظوة الطالدة لسٌِم 



 أهميتها فيما يخّص المذرسيه 

   
 
هماط  -ا

 
مظاغسثٌم غلَ اإللمام بمزجلف ا

الجػلم ومصاغاة ذلم فُ الػملّة الجػلّمّة 
 .الجػلمّة 

زِادة السافػّة والوشاط والدٍِّة لسى  -ب
 .المسرعّن 



جػو غملّة الجسرِط غملّة ثجظم باإلثارة  -ج
 .والمشارهة والجػاون بّوٌم وبّن العلبة 

الجزفّف من الجصهّض فُ غملّة اإللكاء للمادة  -د
هشعة الجػلمّة 

 
ن العلبة ِظجمجػٍن بال

 
السراعّة ، ل

 .المزجلفة 



رفع مػوٍِات المسرعّن وثكجٌم  -ً  
داء 

 
هفظٌم، مما ِوػنط إِجابًا غلَ ا

 
با

هشعجٌم المزجلفة 
 
 .العلبة وا



 عىامل وجاح تعليم التفكير

ول  
 
 المسرس: ا



لت : فُ دراعة لفصِمان ِكٍل
 
مجػلم مجمّض  200عا

ٍع الجػلّم الشي ِدلمٍن بي هٌم ل   غن ه
 
رلطت إلَ ا

ِعمدٍن فُ ثغّّص المادة الجػلّمّة بكسر ما ِعمدٍن 
ٍع  علٍب الجسرِط، وغوسما عالجٌم غن ه

 
فُ ثغّّص ا

ن 
 
المسرس الشي ِعمدٍن هاهت إجاباثٌم ثصهض فُ ا
ِنٍن مّمن ِجػامو مػٌم هطسِق خوٍن و هشلم 

ن ِنٍن ملما 
 
 .  لمػلٍمات الجُ ِجػامو مػٌالِوبغُ ا



 سلىكياث يجب أن يتحلى بها المذرسىن 

فنار العلبة وثكبلٌا بطصف الوظص غن 1.
 
  العجماع ل
 .درجة مٍافكجي لٌا 

ٍع والفصوق الفصدِة بّن العلبة، . 2  اخجصام الجو
فنار الجسِسة الجُ ثطسر غوٌم

 
 .والهفجاح غلَ ال

 ثشجّع الموالشة والمشارهة وفدص البسائو . 3
 .واثزاذ الكصارات والجػبّص غن وجٌات الوظص



ثشجّع الجػلم الوشط الشي ِججاوز خسود .  4
الجلٍس والعجماع الظلبُ لجٍجٌّات المسرس 

وثٍضّداثي، وِجّح الفصضة للعلبة لممارعة غملّات 
المالخظة والمكارهة والجطوّف والجفظّص وفدص 

فنار وخو المشنالت 
 
 .الفصضّات وثٍلّس ال

و .  5
 
إغعاء ولت هاف للجفنّص فُ المٌمات ا

 .الوشاظات الجػلّمّة



هفظٌم بارجّار مٌمات ثفنّصِة .  6
 
ثومّة ثكة العلبة با

وِػبص غن  ثوظجم مع مظجٍى لسرات ظلبجي، ثم ِشجػٌم
دائٌم

 
 .ثكسِصى ل

فنار الجُ ِعصخٌا . 7
 
فنار العلبة والجوٍِي بكّمة ال

 
ثثمّن ا
 .العالب

عئلة غّص الػادِة . 8
 
 .اخجصام ال



 .ثكسِص الجػلم الشاثُ وإغعاء فصص لممارعجي . 9
 .الظماح بالػمو والجػلم دون إرضاع للسرجات . 10
لفاظ وثػبّصات مصثبعة بمٌارات . 11

 
 اعجػمال ا

 موٌجّة غلمّة فُ   الجفنّص وغملّاثي لجصعّذ
مثلة ذلم

 
 :الجٍاضو والموالشة واثزاذ الكصارات ، ا



غط دلّال غلَ ضدة ما ثكٍل •
 
 .ا
و الكصار؟•

 
و الرجّار ا

 
 ما المػاِّص الجُ اعجزسمجٌا للدنم ا

و إغعاء بسائو؟•
 
رصى للدو ا

 
 ًو ِمنن إِجاد ظصِكة ا

و غواضص مشجصهة ثجمع ًشى المفصدات ؟•
 
 ًو ٍِجس هظق ا

وجي الرجالف بّن •
 
وجي الشبي، وا

 
 ؟... ما ا



ٍع الػاللة بّن • م ... ما ه
 
؟ ًو ًُ غاللة عببّة ا

 ارثباظّة ؟

و الػسد) ما النلمة •
 
و الشنو ا

 
و الػوطص ا

 
الشاذة فُ ( ا
 المجمٍغة ؟

ثّة •
آ
غساد ال

 
و ال

 
خساث ا

 
 ...  .رثب ال

 ... .دغٍها هدلو المشنلة •

ن •
 
 ؟... إذا افجصضوا ا

 
 بماذا ثجوبا



 البّئة الطفّة والمسرعّة: ثاهّا 



 هىاك شروط البّذ مه تىافرها في المذرست

ًمّة دور المسرعة فُ ثومّة الجفنّص  -
 
 الغجكاد با

 .وثػلّمي
ن ثطبح غملّة الجفنّص مدٍرا للموٌاج المسرعُ  -
 
 ا

عاس الشي ثكٍم غلّي غملّة الجػلم والجػلّم
 
 .وال



ن ِمارس العالب غملّات الجفنّص -
 
 ا

 بدصِة واهعالق فُ مواخ ثصبٍي علّم 
من فُ غاللة المسرس والمجػلم 

 
 ِظٍدى ال

 وهشلم اإلدارة الجصبٍِة فنّف ِفنص المجػلم 
 وًٍ فُ رٍف من المسرس ومجَ ِبسع المسرس 

 وًٍ ِزشَ المسِص؟ 



 خصائص البّذ مه تىافرها في الصف 

 من وعائو  ِدٍِيالجٍ الػام للطف مشجع ومثّص بما -
ثاث 

 
 .وثجٌّضات وا

 .ل ِدجنص المسرس مػظم ولت الدطة  -
 .، والطف مجمصهض خٍل العالب   العالب ًٍ مدٍر الوشاط -



عئلة المسرس ثجواول مٌارات ثفنّص غلّا -
 
 ا

 ( .هّف ؟ لماذا ؟ ماذا لٍ ؟ ) 

 .ردود المسرس غلَ مسارالت العلبة خاّثة غلَ الجفنّص  -



 :تأكيذ المبادئ والقيم الذيمقراطيت اآلتيت 

فنار والثجاًات  -
 
ٍع والرجالف فُ ال  . ثكبو واخجصام الجو

رص  -
آ
ي ال

 
 . ثكبو الوكس البواء واخجصام الصا

رش والػعاء  -
 
 . ضمان خصِة الجػبّص والمشارهة بال



ظصاف -
 
 الػمو بصوح الفصِق وبمشارهة جمّع ال

 . ذات الػاللة 
 ممارعة المٍاظوة فُ غسم الجصدد بعلب الدكٍق -

 . مكابو الكّام بالٍاجبات 
غلبّة واللجضام  -

 
ي ال

 
 .بمجصثباثياخجصام را


