
 5/التفكيرمحاضرات تعليم مهارات 

 زايرسعد علي  د.ا

 المرحلة الرابعة

 قسم العلوم التربوية والنفسية



تصنيف مهارات 

 التفكير



1/18/2017 

 تصنيف فيشر: أوالً 

 :المعلومات تنظٌم مهارات -1

-  الصلةالمعلومات ذات تحدٌد 

-  المعلوماتتفسٌر. 

-  المعلوماتتحلٌل. 

. العالقاتفهم  -  



1/18/2017 

   االستقصاء مهارات -2

 طرح األسئلة ذات العالقة. 

-  تحدٌد المشكالت المختلفة. 

-  بهالتخطٌط لما ٌنبغً القٌام. 

-  التنبؤ بالنواتج المتوقعة. 

-  الحلولاختبار. 

تطوٌر األفكار المختلفة  -  



1/18/2017 

 : واألسباب بالمبررات العالقة ذات المهارات-3 

 المبرراتإعطاء األسباب أو. 

-  الوصول إلى االستنتاجات المتنوعة. 

-  الواضحةاستعمال اللغة. 

.والقراراتإصدار األحكام  -  



1/18/2017 

 : اإلبداعً التفكٌر مهارات -4

 تولٌد األفكار والعمل على انتشارها. 

-  اقتراح فرضٌات محتملة. 

-  دعم الخٌال فً التفكٌر. 

.البحث عن نواتج تعلم إبداعٌة جدٌدة  -  



1/18/2017 

  : التقوٌم مهارات -5

 المعلوماتتقٌٌم. 

-  المدروسالحكم على قٌمة. 

-  للحكمتطوٌر معاٌٌر. 

-  بالنفسالثقة. 

 



1/18/2017 

 : تصنيف ستيرنبرج : ثانياً 

1- مهارات التفكٌر فوق المعرفٌة : 

(أ ) مهارة التخطٌط 

(ب ) مهارة الضبط أو

 المراقبة 

(ج ) مهارة التقٌٌم 



1/18/2017 

 : المعرفٌة التفكٌر مهارات -2

   التركٌز مهارات (أ)

   المعلومات جمع مهارات (ب)

  التذكر مهارات (ج)

   المعلومات تنظٌم مهارات (د)

  التحلٌل مهارات ( هـ)

 التولٌدٌة أو اإلنتاجٌة المهارات (و)

  التقوٌم مهارات (ح)

 



1/18/2017 

 تصنيف سعادة : ثالثاً 

 : الناقد التفكٌر مهارات : أوالا 
1-  مهارة االستنتاج. 

2-  مهارة االستقراء. 

3-  مهارة تحدٌد العالقة بٌن السبب والنتٌجة. 

4-  مهارة المقارنة والتباٌن أو التناقض. 

5-  مهارة تحدٌد األولوٌات. 

6-  مهارة التتابع    

7-  مهارة التمٌٌز 



1/18/2017 

 : اإلبداعً التفكٌر مهارات : ثانٌاا   

1-  مهارة األصالة. 

2-  مهارة الطالقة. 

3-  مهارة المرونة. 

4-  مهارة التوضٌح أو التفصٌالت الزائدة. 

 



1/18/2017 

   وعرضها وحفظها المعلومات جمع مهارات : ثالثاً 

1-  مهارة التذكر. 

2-  مهارة الوصف أو العزو. 

3-  مهارة الوصول إلى المعلومات. 

4-  مهارة تدوٌن المالحظات. 

5-  مهارة المالحظة. 

6-  مهارة اإلصغاء. 

7-  مهارة شد االنتباه. 

8-  مهارة عرض المعلومات بٌانٌاا. 

9-  مهارة طرح األسئلة أو المساءلة. 

 



   المشكالت وحل التقويم مهارات : رابعاً 

1-  مهارة تقٌٌم الدلٌل. 

2-  المحكاتمهارة وضع المعاٌٌر أو . 

3-  مهارة إصدار األحكام أو الوصول إلى حلول. 

4-  مهارة تحمل المسؤولٌة. 

5-  مهارة عمل الخٌارات الشخصٌة. 

6-  مهارة طرح الفرضٌات واختبارها. 

7-  مهارة حل المشكالت. 

 
1/18/2017 



   والتنظيم والتعميم المفاهيم بناء مهارات : خامساً 
1-  مهارة تنمٌة المفاهٌم أو تطوٌرها. 

2-  مهارة التعمٌم. 

3-  مهارة عمل األنماط المعرفٌة واستعمالها. 

4-  مهارة التصنٌف. 

5-  مهارة تطبٌق اإلجراءات. 

6-  مهارة التنبؤ. 

7-  مهارة التفكٌر بانتظام. 

8-  مهارة إدارة الوقت. 

9-  مهارة التنظٌم المتقدم. 

 

1/18/2017 



 :مهارات التفكير

1-التً المهارة تلك هً :األصالة مهارة 

 غٌر أو جدٌدة بطرق التفكٌر أجل من تستعمل

 وغٌر ذكٌة أفكار أجل من استثنائٌة أو مألوفة

 من وفرٌدة عادٌة غٌر واستجابات ، واضحة

 األفكار تجعل التً المهارة تلك أنها أو ، نوعها

 أفكار على الحصول أجل من بحرٌة تنساب

   ممكن وقت أسرع وفً كثٌرة
1/18/2017 



2-التً المهارة تلك هً :الطالقة مهارة 

 بحرٌة ٌنساب فكر تولٌد أجل من تستعمل

 العالقة ذات األفكار من عدد ضوء فً تامة

 من ٌتم ذهنٌة عملٌة عن عبارة أنها أو ،

   جدٌدة أفكار إلى الوصول خاللها

1/18/2017 



3-التً المهارة تلك هً :المرونة مهارة 

 أصناف أو أنماط لتولٌد استعمالها ٌمكن

 نقل على القدرة وتنمٌة التفكٌر من متنوعة

 ، التفكٌر اتجاه وتغٌٌر األنماط هذه

 إلى العادي التفكٌر عملٌات من واالنتقال

 بطرق األمور وإدراك الفعل ورد االستجابة

 فٌها ٌتم التً المهارة تلك أنها أو ، متفاوتة

 1/18/2017   مختلفة بطرق فهمها أو األشٌاء فعل



4- التً المهارة تلك هً :التوسع أو التوضيح مهارة 

 وزخرفتها العقلٌة العملٌة أو الفكرة تجمٌل أجل من تستعمل

 العادٌة االستجابة أو البسٌطة الفكرة تفصٌل فً والمبالغة

 عن التعبٌر طرٌق عن ودقة وجماالا  فائدة أكثر وجعلها

 إضافة عن عبارة أنها أو ، وتوضٌح بإسهاب معناها

   المطروحة األفكار أو للفكرة جدٌدة تفصٌالت

1/18/2017 



5- تلك هً :الوصف أو العزو مهارة 

 الخصائص لتحدٌد تستعمل التً المهارة

 المفاهٌم أو لألشٌاء الداخلٌة الصفات أو

 ببساطة أنها أو ، المواقف أو األفكار أو

 لهذه الدقٌق الوصف بعملٌة القٌام

   جمٌعاا  األمور
1/18/2017 



6- تلك هً :المسؤولية تحمل مهارة 

 نوع بناء أجل من تستعمل التً المهارة

 النفس عن لالعتماد الذاتٌة الدافعٌة من

 أنها أو ، العملٌة فً المسؤولٌة تحمل أو

   به القٌام ٌنبغً ما بعمل القٌام عن عبارة

1/18/2017 



7- المعلومات إلى الوصول مهارة: 

 من تستعمل التً المهارة تلك هً

 إلى بفاعلٌة الوصول أجل

 أو بالسؤال الصلة ذات المعلومات

   المطروحة المشكلة
1/18/2017 



8- تلك هً :المالحظات تدوين مهارة 

 تسجٌل أجل من تستعمل التً المهارة

 مختصر بشكل المهمة المعلومات

   ومكتوب

1/18/2017 



9- المهارة تلك هً :التذكر مهارة 

 ترمٌز أجل من تستعمل التً

 فً بها واالحتفاظ المعلومات

 أنها أو ، المدى طوٌلة الذاكرة

 المعلومات تخزٌن عملٌة عن عبارة

 1/18/2017  الحقاا  استعمالها أجل من الدماغ فً



10- إلى الوصول أو األحكام إصدار مهارة 

 تستعمل التً المهارة تلك هً :حلول

 مقدمة واستنتاجات معطاة معلومات لتطبٌق

 حلول أو عامة أحكام إلى الوصول أجل من

 ٌتم ذهنٌة عملٌة عن عبارة أنها أو ، نهائٌة

 األخذ بعد أحكام إلى الوصول خاللها من

   المتوفرة المعلومات جمٌع الحسبان فً
1/18/2017 



11- السبب بين العالقة تحديد مهارة 

 التً المهارة تلك هً : والنتيجة

 بٌن السببٌة العالقات لتحدٌد تستعمل

 العملٌة تلك أنها أو ، المختلفة األحداث

 ٌكون ما شٌئاا  أن كٌف تبٌن التً الذهنٌة

  آلخر سبباا 
1/18/2017 



12- تلك هً :الوقت إدارة مهارة 

 الحصول أجل من تستعمل التً المهارة

 المرتبط للوقت استغالل أفضل على

 محددة أعمال أو مهام أو بواجبات

 أنها أو ، شخصٌة أهداف أو وبأغراض

 الوقت استعمال إلى تهدف ذهنٌة عملٌة

 1/18/2017  تامة بحكمة



13- المهارة تلك هً :التصنيف مهارة 

 على األشٌاء لتجمٌع تستعمل التً

 ضمن صفاتها أو خصائصها أساس

 عن عبارة أنها أو ، فئات أو مجموعات

 وضع خاللها من ٌتم عقلٌة عملٌة

 بحٌث مجموعات ضمن معاا  األشٌاء

 1/18/2017   معنى ذا شٌئاا  منها تجعل



14- أو المفاهيم تنمية مهارة 

 التً الذهنٌة المهارة تلك هً :تطويرها

 تحلٌل طرٌق عن الفكرة لتحدٌد تستعمل

 عن عبارة أنها أو ، بها الخاصة األمثلة

 تسمٌات إٌجاد إلى تهدف ذهنٌة عملٌة

  لألفكار تصنٌفات أو
1/18/2017 



15- واختبارها الفرضيات طرح مهارة: 

 أجل من تستعمل التً المهارة تلك هً

 ما لمشكلة تجرٌبٌة حلول طرح أو تشكٌل

 أنها أو ، نتائجها وتحلٌل فاعلٌتها واختبار

 جٌدة تخمٌنات باقتراح القٌام عن عبارة

 أو فحص على العمل ثم ما قضٌة لحل

 1/18/2017   التخمٌنات هذه اختبار



16- المهارة تلك هً :االستنتاج مهارة 

 حجم زٌادة أو توسٌع أجل من تستعمل التً

 ، المتوفرة المعلومات على القائمة العالقات

 أو االستداللً التفكٌر من واالستفادة

 ٌكون أن ٌمكن ما تحدٌد أجل من التحلٌلً

 ما استعمال عن عبارة أنها أو ، صحٌحاا 

 معلومات أو معارف من الفرد ٌملكه

 1/18/2017  ما نتٌجة إلى للوصول



17-  تلك هً :الدليل تقسيم مهارة 

 فٌما لتحدٌد تستعمل التً المهارة

 بصفة تتمتع المعلومات كانت إذا

 واحد آن فً الثبات وبصفة الصدق

 أو االعتراف عن عبارة أنها أو ،

  مهمة لمعلومات بأن اإلقرار
1/18/2017 



18- التعارض أو والتباين المقارنة مهارة: 

 لفحص تستعمل التً المهارة تلك هً

 موقفٌن أو فكرتٌن أو أمرٌن أو شٌئٌن

 أو ، االختالف ونقاط الشبه أوجه الكتشاف

 الطرٌق عن تبحث التً المهارة تلك أنها

 تارة متشابهة األشٌاء فٌها تكون التً

   أخرى تارة ومختلفة
1/18/2017 



19- ضبط أو االنتباه شدة مهارة 

 تستعمل التً المهارة تلك هً :االنتباه

 ضبط أو إدارة أو التحكم أجل من

 أنها أو ، لالنتباه المختلفة المستوٌات

 أو ٌقال لما الحذر أو االنتباه عملٌة

 أفكار أو معلومات من ٌعرض أو ٌناقش

   معارف أو آراء أو
1/18/2017 



20- المهارة تلك هً :التنبؤ مهارة 

 ٌفكر ما شخص جانب من تستعمل التً

 أنها أو ، المستقبل فً سٌحدث فٌما

 فً سٌجري فٌما التفكٌر عملٌة تمثل

  المستقبل

1/18/2017 



21- تلك هً :المشكالت حل مهارة 

 ووضع لتحلٌل تستعمل التً المهارة

 سؤال حل إلى تهدف استراتٌجٌات

 تعٌق مشكلة أو معقد موقف أو صعب

 أو ، الحٌاة جوانب من جانب فً التقدم

 ما لمشكلة حل إٌجاد عن عبارة أنها

 1/18/2017  الجماعة أو الفرد تواجه



22- هً : األولويات تحديد مهارة 

 وضع طرٌقها عن ٌتم التً المهارة

 حسب ترتٌب فً األمور أو األشٌاء

 لها المرادفة الكلمات ومن .أهمٌتها

 حسب التصنٌف أو الترتٌب كلمة

 1/18/2017 الرتب



23- هً :األسئلة طرح مهارة 

 نوعٌة لدعم تستعمل التً المهارة

 استقصاء خالل من المعلومات

 الفاعلة األسئلة طرح ٌتطلب طالبً

 األفضل اختٌار أو صٌاغتها أو

  منها
1/18/2017 



24- المهارة هً :اإلجراءات تطبيق مهارة 

 معقدة خطوات وتطبٌق لفهم تستعمل التً

  ، المتعددة أجزائها أو عناصرها ضوء فً

 بدقة ما شًء عمل تعلم عن عبارة أنها أو

 الضروري غٌر من ٌصبح بحٌث عالٌة

 القٌام أثناء الخطوات تلك فً كثٌراا  التفكٌر

 ٌتم أصبح تنفٌذها أو تطبٌقها ألن نظراا  بها

  اعتٌادي بشكل الواقع فً
1/18/2017 



25- هً :المحكات أو المعايير وضع مهارة 

 من مجموعة لتشكٌل تستعمل التً المهارة تلك

 أو ، معٌنة أحكام إلى التوصل أجل من المعاٌٌر

 للخٌارات حدود وضع عملٌة عن عبارة أنها

 الممكنة

1/18/2017 



26- تلك هً :بانتظام التفكير مهارات 

 جمٌع بٌن للمواءمة تستعمل التً المهارة

 بشكل ما موقف فً تؤثر التً العوامل

 نتاج عن تنجم والتً مباشر غٌر أو مباشر

 ٌمكن شًء كل عن عبارة أنها أو التفكٌر،

 ما إذا ٌحدث أن ٌمكن بما والتخمٌن تطبٌقه

 ما بخطوة األمام إلى شخص تقدم
1/18/2017 



27- على بيانياً  المعلومات عرض مهارة 

 : أعمدة أو دوائر أو أشكال أو رسوم شكل

 شكل لتغٌٌر تستعمل التً المهارة تلك هً

 كٌف توضٌح أجل من والمعلومات البٌانات

 دقٌق، بشكل مترابطة الحرجة العناصر أن

 أو اللوحات استعمال طرٌق عن وذلك

 األعمدة أو الرسوم أو األشكال أو الرموز

 1/18/2017  الدوائر أو



28- المهارة تلك هً :التتابع مهارة 

 الحوادث ترتٌب أجل من تستعمل التً

 المحتوٌات أو األشٌاء أو الفقرات أو

 تعنً أنها أو ، ودقٌقة منظمة بطرٌقة

 اختٌاره ٌتم محدد بتنظٌم األشٌاء وضع

   فائقة بعناٌة
1/18/2017 



29- تلك هً :النشطة المالحظة مهارة 

 اكتساب أجل من تستعمل التً  المهارة

 أو القضاٌا أو األشٌاء عن المعلومات

 ، األشخاص سلوك أنماط أو األحداث

 أو ، المختلفة الحواس باستعمال وذلك

 االهتمام من المزٌد بذل عن عبارة أنها

   ما بشًء
1/18/2017 



30- تلك هً :المتقدم التنظيم مهارة 

 إٌجاد أجل من تستعمل التً المهارة

 األفراد ٌستطٌع فكري أو عقلً إطار

 أنها أو ، المعلومات تنظٌم طرٌقه عن

 األمر إلى السرٌعة النظرة عن عبارة

   جٌداا  فهمه أجل من كله الشًء أو كله
1/18/2017 



31- المعرفٌة األنماط عمل مهارة 

 التً المهارة تلك هً :واستعمالها

 عملٌة تكرار أجل من تستعمل

 عبارة هً أو المنظمة الترتٌبات

 األنماط استعمال مجرد عن

  وإٌجادها المعرفٌة
1/18/2017 



32- هً :النشط اإلصغاء مهارة 

 أجل من تستعمل التً المهارة تلك

 المعلومات وحفظ األمور فهم

 عن عبارة أنها أو ، المسموحة

 أجل من فائقة بعناٌة اإلنصات

  المعلومات على الحصول
1/18/2017 



33- التً المهارة تلك هً : التعميم مهارة 

 أو العبارات من مجموعة لبناء تستعمل

 المفاهٌم بٌن العالقات من تشتق التً الجمل

 جمل بناء عن عبارة أنها أو ، الصلة ذات

 معظم فً تطبٌقها ٌمكن واسعة عبارات أو

   جمٌعها فً ٌكن لم إن األحوال أو الظروف
1/18/2017 



34- الشخصية الخيارات عمل مهارة: 

 جانب من تستعمل التً المهارة تلك هً

 بٌن من والناجح المنتظم لالختٌار الفرد

 حل أجل من وذلك ، عدة خٌارات

 أنها أو ، معٌنة قضٌة أو ما مشكلة

 عملٌة قبل جٌدا التفكٌر عن عبارة

   االختٌار
1/18/2017 


