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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ؟التفكير النقديما هو  4.1.2 
 

 المادة التوجيهية

  التفكير النقديإلى كفاءة  مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا  
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه عندما يتم
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطلبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطلب، يرجى االطلع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطلبية
 .اإلطار وأمثلة عليه 

 اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟هل 

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
مشاركة أفكارهم اقشة األفكار ومطالبة المعلمين بمن -

 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب تجربة اإلطار وأمثلة عليه 

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليه قسم 

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطلبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
 متطلباتلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطلبية

س للمدار إطار الكفاءات الطلبيةفي تجربة اإلطار وأمثلة عليه 
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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؟التفكير النقديما هو  2.14.  

 
 
 
 
 
 

 نبذة
 نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطلع على المصادر المرفقة أدناه.يعطي هذا البحث الملخص 

 
 يصبحوا أشخاصاا فاعلينل( أن تعليم األشخاص اتخاذ قرارات جيدة يؤهلهم لتطوير مستقبلهم و2011يؤكد بيتر فاسيون )

( في 2011في تعليم الطلب منذ وقت طويل. تحدد الي ) التفكير النقديفي المجتمع. لقد عرف المعلمون مدى أهمية 
يتضمن المهارات والسمات اإلدراكية متضمنة تفتح العقل وتسامحه، وحب  التفكير النقديالمراجعة األدبية لها أن 

د ق والرغبة في التعلم والرغبة في معرفة وجهات نظر متنوعة.والمرونة والنزعة إلى التوصل إلى األسباب االستطلع، 
 للمعلمين والطلب عندما يقومون بتخطيط المهارات والعمليات يدليمية مفيدة كأدوات للتفكير النقتكون التصنيفات التع

( حيث تقسم األهداف التعليمية إلى 1956اللزمة للتعلم. ويعتبر أكثر التصنيفات شهرة هو تصنيف بلوم )بلوم إت آل، 
ألكبر معتمداا على اكتساب المعرفة والمهارات السابقة من المراحل األصغر. لقد مجاالت حيث يكون التعليم في المراحل ا

ان أحد طلب ك وقد تم تدقيق تصنيف بلوم في التسعينات عبر فريق من علماء النفس اإلدراكي بقيادة لورين أندريسون،
 عالم النفس بينجامين بلوم.

 

 النسخة الجديدة من تصنيف بلوم

  
 

 
( كواحدة من 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةمعّرفة في  التفكير النقديإن كفاءة 

صف . يلب من أن يصبح متعلم مبدع ومرن وفّعال ومتعلم مدى الحياةمكن الطاالتي ت   واإلبتكارمجموعة من مهارات التعلم 
صفة  لذين تتوفر بهمالين اعالتحليل والتطبيق والتقييم. يفكر األفراد الفمهارات تفكير ذات مستوى أعلى من  التفكير النقدي
ل المشكلت واتخاذ حتيح لهم ذلك بشكل أكثر وضوحاا وعقلنية ويندمجوا في التفكير المستقل واالنعكاسي وي التفكير النقدي

كير أعلى، باالندماج في مستويات تف التدريس التي تشجع التعاون وحل المشكلت الفرصة للطلب أساليبالقرارات. تتيح 
ن أن يقوم المعلمي يجب. واألفكار التأملية فيتم تشجيع المفكرين الناقدين على طرح أسئلة وتطوير النقاشات ومشاركة األفكار

 في طلبهم. التفكير النقديبغرس أسس 

 

 التعريف
 النقدي التفكير ويصف .مقترح أو إستراتيجية أو حل إلى للوصول العقل قوة استخدام على القدرة عن عبارة "هو

 واالستدالل بالمنطق كثب عن النقدي التفكير ويرتبط والتقييم والتطبيق في التحليل العليا التفكير تنظيم عمليات
 ".واالستنتاج

 ((.21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 
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ع المعلومات بفاعلية في التفكير المستقل والتأملي. فتكون لديه القدرة على تجمي التفكير النقديبكفاءة  يتسميندمج المتعلم الذي 

من مصادر مختلفة ووجهات نظر مختلفة وتقييمها وتحليلها وتركيبها ويكون له القدرة على استخدام معرفته المكتسبة وفهمه 

منظم باستخدام و حل المشكلت بأسلوب منطقينه أيضاا تقييمها، وبإمكايعرف كيفية فرضيات والنقاشات والفي  اتقتراحلل

 جميع المعلومات المتوفرة لديه.

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

من رياض  ( مستويات تسلسل التعلم2014يوضح كتاب إطار الكفاءات الطلبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )
وحتى الصف الثاني عشر، فتوفر مستويات تسلسل التعلم هذه توصيفات واضحة لما يجب توقعه  1األطفال/ الصف األول

 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:
 

 
 كفاءة التفكير النقديل ثالثوال ثانيللصف ا )مستويات تسلسل التعلم

 (28-26( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب 

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في مستويات 

ى استفادة من وا ألقصمستويات التقدم أداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصل
 التعلم هذه: مستويات تسلسل

  هذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والسلوكيات  تسلسل التعلمقم بقراءة مستويات
 التي تشكل هذه الكفاءة.

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

لتقديم " خارطة طريق(  "11صفحة )خارطة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة : 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -التعلممقاييس  إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة
 فإن الطلبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على

 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل
 اإللزامي."

 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
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 سلسل ت للمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات مستويات مستويات تسلسل التعلم قبل قراءة توصيفات
للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  التعلم
ني مثال: أخبرإلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطلب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات ) وصولهمقبل 

 رأيك في هذا الموضوع ولماذا تعتقد ذلك؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد نقطة بدايتك.

  خلل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة التطور" التي يجب على الطلب اتخاذها للتطور عبر
 ر النقديذوب التفكي يطور الطلب ثانيلصف الاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية ا تسلسل التعلممستويات 

 "إبداء الرأي وتقييم اآلراء األخرى" في حين يتمكن طلب الصف الثالث من"، إبداء ودعم الرأيقدرتهم على "
(. فتعد "خطوة 28( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبية)كتاب 

فهم وتقييم آراء األشخاص اآلخرين. اسأل نفسك كيف يبدو هذا، على سبيل المثال: يمكن  كيفيةتعلم تطورهم" هي 
التي يستخدمها الشخص عند مشاركة رأيه مع اآلخرين )مثال: أعتقد أن  أن يعد الطلب قائمة بالكلمات والعبارات

 .....، في رأيي.....، أظن......(.

  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة قائم على  تسلسل التعلماستخدم مستويات
عند إعطاء تغذية راجعة محددة  . تفيدك مستويات تسلسل التعلمإطار الكفاءات الطلبيةالمرحلة المناسبة من 

 للطلب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.

 لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. لمستخدام مستويات تسلسل التعقم بدعم الطالب ال 
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