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 المرحلة الخامسة  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

ما وراء التفكير 
 

 ما وراء المعرفة 
لتحسين منها  تقييم مجموعة األساليب الممكنة واختيار األنسب • مسألة  لحل المناسبة التفكير مهارة استخدام على  القدرة • مسألة على وصف مهارات التفكير المستخدمة لحل  القدرة  • مسألة المستخدمة لحل  لمهارات التفكيرإدراك  •

 الكفاءة 
بما في ذلك   وشمولية، استخدام مجموعة مهارات التفكير بطالقة  •

 منها  تقليدية الغير 

 تنظيم النفس 
 تنجح  لم التي  وتلك  جيد بشكل  عملت التي األشياء تحديد • من التعلم  جزء األخطاء ارتكاب أنإدراك  •

 للتحسين  أهداف  اقتراح فيء بدال •

 الطالبب الخاصة  العامة والضعف  القوة لنقاطإدراك  •

يد وتحد الخاصة  الممارسة على تحسينات إجراء •
 للتحسين مستقبلية أهداف

على   التحسينات/ وتبرير التعديالت التغييرات نتائج تقييم •
 االستراتيجية 

  لصقل ثاقبة وتعليقات  مالحظات  بعمل القيام •
  باستمرارو لدينا ما أفضل  وتحسين

تخطيط 
 ة االستراتيجي

 بوعي  معين نهج اختيار الممكن من أنهإدراك    •
 

  لحل كوسيلة  مستقل بشكل االستراتيجي التخطيط م ااستخد • تبريرهاعلى  المقدرة وما   مسألةار أنسب نهج لحل ياخت • اختالف  معالجة أوما  مسألة  لحل مناسب نهج ريااخت • نشرها  يمكن التي  الرئيسية  لنهجك ل إدرا  •
 االختالفات  أو  المشكالت

 الفكرية  الثقة

 التجارب  على بناء الخاصة النظر وجهات توصيل في البدء   •
 

 لمبررات وا األمثلة  باستخدام الخاصة النظر  وجهات  شرح •
 

مجموعة   باستخدام  الخاصة النظر وجهات وتبرير تقديم •
 األدلة  من

  ودمج اآلخرين نظر  وجهات تقييم •
ال   التي  تلك  ذلك في بما مقنعة  حجج لبناء الصلة ذات األدلة

 معها يتفق الطالب
 

 حجة لتقديم واألدلة النظر وجهات من  واسعة مجموعة مزج •
 ومقنعة  متماسكة شخصية

ط 
الرب

 

 التعميم 

المالحظة  خالل  من  تشابهات وأ  بسيطة نماطأ تمييز على  القدرة •
  

 واألفكار  المواضيع و األحداث  بين الروابط وشرح تحديد • بسيطة  احتماالت لوضع  وروابط وتشابهات نماطأ استخدام  •

 التعميمات  تطوير •

 موجود  موقف في  التعميمات تطبيق •

 مواضيع أو أفكار  أو واالختالط بين أحداثتحليل التشابه  •

  مالحظة تعقيدات و تطوير تعميمات •

 يمات إلى المواقف المعقدة متطبيق تع •

فهم تعقيد التعميمات وتطبيقها إلى مختلف المواقف بحذر   •
 وتبرير

 يجاد روابط إ

تفويت ما خلف هذه الروابط  بالرغم من مختلفة روابطعمل  • درك أهميتها تال   قد وواضحة، بسيطة  روابط إجراء • أن الحقائق المختلفة قد تكون مترابطة  إدراك •
 هميتها ككل أو

 السابقة لشرح هذه الروابط  ة الطالبمعرف استخدام  •

 التعلم  أثناءالبحث بنشاط عن روابط  •

 نقل المبادئ واألفكار الكامنة وراء حالة إلى أخرى  •

ولكن بين  عمل روابط ليس فقط داخل مجال الموضوع المحدد،   •
 ووراء الموضوعات بطرق مبتكرة

إجراء اتصاالت جديدة وثاقبة ومبتكرة تساعد على إعادة   •
 التصور 

التفكير في  
الصورة  "

 يرة"الكب

شمولية والبدء في   ومفاهيمإدراك أن هناك أفكاًرا كبيرة  • في إدراك أن هناك أفكاًرا كبيرة  البدء •
 استخدامها لفهم األشياء

  روابط ضمن إلنشاء الشاملة لمفاهيماو  الكبيرة كارفاأل استخدام  •
 التجارب  لفهم وبينهم  الطلبة

أو  و/  الكبيرة األسئلة على  التركيز خالل  من جديد بتعليم البدء •
 الكبيرة  الصور  ضمن جديد تعليم  إيجاد

رة  الكبي الصور في والشكوك  التعقيدات في البحث  •
 قيود  وجود  تقبلو الشاملة والمفاهيم

 التجريد 

ً  العمليات معالجة •  في المواقف   ابتطبيقه مالقياو  واألحداث المسائلو كار فألا خذأ • ملموسة  مواد استخدام عكس على ذهنيا
   النظرية 

  والمشاكل المسائلو األفكار مختلف مع  عملال •
 النماذج  أو والذهنية المجردة  المواقف  لشرح  المواقف أو

أو   والمشاكل  والمسائل األفكار مختلف  بتقييم مالقيا •

قف  موا إلى  وتطبيقها وجمعها بتطويرها القيام ثم  حداثاأل

 معقدة نظرية 
 

 الخيال
 طريق عن بسيطة مشاكل و لمسائل معقولة  حلول  بتشكيل مالقيا •

 ؟"لو ماذا" سؤال 
  استخدام المعرفة خالل  من معقولة أو بديلة حلول اكتشاف • المعرفة السابقة  بنية على م معتادة، غير معقولة  حلول تصور • سابقة ال معرفةال على االعتماد خالل من جديدة  حلول راابتك • مسائلال لحل الطالب   ذهن في حلول وابتكار تصور •

  واسعةال مترابطةال

رؤية وجهات 
 نظر بديلة 

    بين قيفرالت و النظر وجهاتو  التفسيرات مختلف  ةاراعم • مختلفة   نظر  وجهاتيملكون  فراداأل مختلف أن كا درإ •
 واآلراء والمعتقدات  الحقائق

 للتجديد  االنفتاح •

خرين  اآل  ت نظر وجها وزن •
  وتبني اتحدي لهم شكلت أو واجهتهم قد  التي التأثيرات ريفسوت

 . ذلك  على بناءً  مختلفة  أفكار

األد  في بموضوعية والحكم  والحجج النظر  وجهات  صحة تقييم •
 مناسبًا ذلك ما كان حيث األفكار وجمع  عليها، دتستنالتي  لة

  صحيحة  تكون  أن يمكن بديلةال نظر ال وجهات  أن إدراك •
  متماثل بوجه للغموض  مفتوحة 

 االفتراضات  عن لالتساؤ •

حليل 
الت

 

التفكير النقدي أو  
 المنطقي 

 أسئلة بسيطة استخدم المعلومات المقدمة لطرح  •

 في استخدام المعلومات الستكشاف األفكار لبدءا •

من  تنظيمهار معلومات مناسبة وياطرح أسئلة ذات صلة واخت •
 مجموعة من المصادر للعثور على إجابات وتطوير الفهم 

استخدام المعلومات المختارة الستكشاف األفكار وتقديم   •
 المقترحات 

 فهم الوتعميق  حلتوضيتحديد أسئلة والبدء في تنقيحها  •

 اختيار أدلة وتنظيمها الستكشاف األسئلة واختبار الفرضيات  •

 اقتراح إجابات تستند إلى أدلة  •

 معالجة األدلة وتقييمها للتأكد من صحتها •

 علقة الفرضيات المت وتطويرالكتشاف   لى و  ؘ سئلة األ ديد األ تح •

 الحكم على مصداقية األدلة وصحتها وحدودها •

 أسلوب نقدي  ب األدلة المختلفةمصادر  تقييم •

 استخدام األدلة لتحدي االفتراضات  •

 طرح أسئلة ثاقبة ومدروسة وتطوير الفرضيات ذات الصلة  •

 تحليل األدلة وتوليفها بشكل نقدي وتقييمها للتحقق من صحتها  •

 استخدام أدلة قوية لتطوير أفكار وفرضيات جديدة مقنعة  •

 دقةال
في استخدام رموز ومصطلحات ومفردات ولغة بسيطة   ءبدلا •

 لمجال خاصة في ا
م رموز ومصطلحات ومفردات ولغة بسيطة خاصة في  ااستخد •

 وسهو أخطاء ود وج مع  المجال
م رموز ومصطلحات ومفردات ولغة بسيطة خاصة في  ااستخد •

 سهو الخطاء واأل المجال مع قليل من 
بشكل  متقدمة  رموز ومصطلحات ومفرداتو  م مهاراتااستخد •

 قوية نتائجإلى للوصول  فعال 
 والمصطلحات للوصول إلى نتائج قويةر أنسب المهارات يااخت •

حل المشكالت  
المعقدة 

والمتعددة  
 الخطوات

أنه يمكن تقسيم المهام المعقدة وفهم الطرق الالزمة   إدراك • هج معين لحل المشكالت أو األفكار أو المهام البسيطة نم ااستخد •
 لتحقيق ذلك 

تحديد واستخدام المنهجيات المناسبة لحل مشكالت أكثر تعقيًدا،   •
 أفكار أكثر تعقيًدا أو إكمال مهام أكثر تعقيًدا   أو استكشاف

م مجموعة واسعة من األساليب بشكل فعال واختيار تلك  ااستخد • مفضل  شخصي   مرجعتقييم فعالية األساليب المختلفة وتحديد  •
 معينة مسائلاألنسب ل

ع
إلبدا

ا
 

 المرح الفكري 
 ك أن هناك قواعد في مجاالت مختلفة إدرا  •

 "ماذا لو…"؟ طرح سؤال •

تعرف على القواعد واألعراف الخاصة بالمجاالت المختلفة  ال •
 ار بعض القواعد لتجاهلها أو تغييرها يواخت

فهم القواعد واألعراف المعقدة للمجاالت المختلفة واختيار   •
 بعض العواقب إدراكبعض القواعد لتعديلها، مع 

أو  ما  بتعديل قواعد المجال لغرض  القيامتكيف بشكل خيالي وال •
 نتيجة محددة 

ً م القواعد بمرونة وتعديلها حيثما كان ذلك مناسبااستخد • لتكوين   ا
 نتائج جديدة ومرحة وممتعة  

 التفكير المرن
ستعداد للتخلي عن فكرة لصالح أخرى بناًء على المنطق  اال • مختلفة لمسألة ما ن هناك غالبًا حلوالً أك ا درإ •

 واألدلة 
جديدة بسهولة استجابةً للمنطق واألدلة المقنعة   أفكار يتبن •

ف على بعض العواقب الو  تعر 
ن أخرى من  والبحث عإلى ما وراء األفكار األولى   النظرتوقع  •

 كثر مناسبة منهاأجل اختيار األ
أفكار    وضعالطريقة المقبولة و  خلف  فيمار بشكل روتيني التفكي •

 بة سأكثر منا متعددة إليجاد حلول

 التفكير بطالقة
لمسائل  ، استجابةً )مع مساعدة(  بعصف ذهني لألفكارالقيام  •

 بسيطة
استجابةً لمسائل  بشكل مستقل  بإنشاء حلول وأفكار متعددة  القيام •

 أكثر تعقيًدا 
على   الحلول الناتجة عن العصف الذهني لألفكار  اقتراح •

 ( بشكل متكرر) مسائل معقدة أو أدلة أو قضايافي  اآلخرين
بشكل روتيني إلى استكشاف مجموعة واسعة من   ي سعال •

 االحتماالت قبل طرح حل للمسائل المعقدة أو األدلة أو القضايا
 ن أفكار مقنعة تظهر االبتكار يوتك •

 األصالة
إنشاء العديد من األفكار الجديدة لمعالجة مسألة ما، ورؤية   • خلق اختالف طفيف لألفكار المقبولة  •

 اآلخروناحتماالت لم يرها 
إنشاء مجموعة من التعديالت الجديدة والفريدة لمعالجة مشكلة   •

 ما   موضوعو إنشاء أ
مجموعة من األفكار الجديدة والفريدة من نوعها   ة ونمذجإنشاء  •

التعرف على اآلثار العملية والمتطلبات  و ، ما لمعالجة مسألة
 المتضاربة 

 إنشاء وتقييم ونمذجة أفكار مبتكرة وفريدة بعمق  •

التفكير التطوري  
 والثوري 

خلق فكرة جديدة من خالل البناء على األفكار الموجودة أو   •
 االبتعاد عنها

البناء على  من خالل ر عدة أفكار جديدة لمعالجة مسألة اابتك •
 نهاع االبتعاد األفكار الموجودة أو

مع إدراك  ما  األفكار الجديدة لمعالجة مسألةإنشاء مجموعة من  •
موجودة  الفكار األ البناء على من خالل واقتراح الحلول  القيود 

 أو االبتعاد عنها  

 ر طريقة مختلفة تماًما لمعالجة الَمهمة يااخت •

جديدة لمعالجة َمهمة  الفكار األمجموعة من   ة ونمذج إنشاء •
والمتطلبات المتضاربة من خالل  بالتعرف على اآلثار العملية 

 تجنبها  البناء على األفكار الموجودة أو

  سواء،رية وثورية على حد يأفكار مبتكرة تطوإنشاء ونمذجة  •
 وتقييمها من خالل البناء على األفكار الموجودة أو االبتعاد عنها

ك
إلدرا

ا
 التلقائية  

بسيطة ذات صلة بمرحلة  رئيسية ذكر حقائق ومفاهيم وأفكار   •
 ( مساعدةبعض ال)التعلم مع 

ذكر حقائق ومفاهيم وأفكار رئيسية أكثر تعقيًدا ذات صلة  ت •
 متزايدة مع استقاللية  بمرحلة التعلم 

ر الطالقة في المهام األساسية المتعلقة بالعمر بحيث يمكن اظهإ •
 جداول الضرب   :القيام بها دون تفكير، على سبيل المثال

معقدة ذات صلة بمرحلة  رئيسية حقائق ومفاهيم وأفكار  تذكر •
 التعلم بشكل مستقل 

 ر الطالقة في مجموعة متزايدة من المهارات األساسية اظهإ •

صلة  الالحقائق والمفاهيم واألفكار الرئيسية المتقدمة ذات  ذكرت •
 بسهولة   بمرحلة التعلم

 مها بطالقة ا ستخدا قواعد جديدة و اكتساب •

صلة  الم الحقائق والمفاهيم واألفكار األساسية ذات استخدا •
 بمرحلة التعلم دون عناء

 ر االعتماد على مجموعة من المهارات دون حاجة إلى تفكي •

 السرعة والدقة 
 استخدام المهارات ذات الصلة بدقة متزايدة  • دقة بسيطة البدء في تطوير مهارات ذات صلة واستخدامها ب •

 همة بالسرعة المطلوبة للمَ العمل في الغالب  •

 السعي بنشاط للحصول على الدقة في العمل وفهم أهميتها •

 العمل في الوقت المحدد باستمرار  ماإتم •

 تحقيق مستويات جيدة من الدقة في العمل  •

حتى مع المهام   - لعمل والسرعة الالزمة إلكماله تخطيط لال •
 متعددة الخطوات 

 ممتازة من الدقة في العمل السعي بجهد لتحقيق مستويات  •

 العمل بسرعة دون أخطاء •

 


