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ّ
ُ
ّ
مهارات التفكري املتضمنة يف كتابي الطالب والنشاط ملادة
ّ
ّ
ّ
ّ
التىحيد للصفىف الثالثة األوىل يف اململكة العربية
ّ
ّ
السعىدية

مستكل كطمكح ك ازرة التّربية كالتّعميـ في المممكة العربيّة السّعكديّة
كبحسب الكثائؽ الصّادرة عنيا .كما أنّيا تبقى دكف المستكل المقبكؿ

الممخص_ ىدفت الدّراسة لمعرفة درجة تضميف ميارات التّفكير
المُتضمّنة في كتابي الطّالب كالنّشاط لمادة التّكحيد لمصّفكؼ الثّالثة
األكلى في المممكة العربيّة السّعكديّة .كقد حاكلت الدّراسة التّكصّؿ
ليدفيا عف طريؽ تحميؿ أسئمة التّقكيـ كأنشطة كتابي الطّالب كالنّشاط

نحك االرتقاء بالعقؿ االنسانيّ تنمية كتطكير .كبناءن عمى نتائج الدّراسة
أكصت الباحثة بضركرة االىتماـ بتحسيف نكعية الميارات التّفكيريّة في

التّركيب ،التّقكيـ) كىي ذاتيا الميارات التّفكريّة التي اعتمدتيا ك ازرة
التّربية كالتّعميـ في المممكة العربيّة السّعكديّة في دليؿ معمـ كتاب

الكممات المفتاحيّة :تحميؿ محتكل ،كتب التّربية اإلسالميّة ،كتب
العمكـ الشّرعيةّ ،كتاب التّكحيد ،كتاب مدرسيّ ،ميارات تفكير.

الصّفكؼ الثّالثة األكلى في كتب التّربيّة اإلسالميّة كبما يتناسب ككؿ
صؼ مف صفكؼ ىذه المرحمة.

كتصنيفيا كفؽ الميارات العقميّة األساسيّة التي كضعيا بمكـ في ىرمو
المعرفيّ كىي( :المعرفة؛ الحفظ كالتّذ ّكر ،الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ،

التكحيد ك ازرة[ .]2,3أظيرت النّتائج أف مجمكع أسئمة التّقكيـ كاألنشطة
في كتابي الطّالب كالنّشاط ّ
لمقرر مادة التّكحيد لمصّؼ األكؿ األساسيّ

 .1المقدمة

ُمة مف األمـ البشرّية عمى كجو الخصكص رؤية
لكؿ أ ّ
ميزىا عف غيرىا مف األمـ .كعادة
كرسالة تُمثّؿ جكىر كجكدىا كتُ ّ

كزعت عمى الميارات التّفكيريّة عمى النّحك اآلتي:
ىي ( )77سؤاالن ّ
مستكل المعرفة؛ الحفظ كالتّذ ّكر ( )60سؤاالن بنسبة (،)%77.9
مستكل الفيـ كاالستيعاب سؤاليف بنسبة ( ،)%2.6مستكل التّطبيؽ

أمة غاياتيا
ما تستقي المؤسسات
ّ
الحككمية كالخاصة في كؿ ّ
الرسالة .كغالبان ما
الرؤية ك ّ
كأىدافيا التي تسعى لتحقيقيا مف تمؾ ّ

سؤاالن كاحدان بنسبة ( ،)%1.3مستكل التّحميؿ سبعة أسئمة بنسبة
( ،)%9.1مستكل التّركيب ستة أسئمة بنسبة ( ،)%7.8مستكل التّقكيـ
سؤاالن كاحدان بنسبة ( .)%1.3كما بمغ مجمكع أسئمة التّقكيـ كاألنشطة

الدكر
عميمية ُممثّمة بك ازرة التّربية كالتّعميـ ّ
ؤسسة التّ ّ
لمم ّ
يككف ُ
ؤسسات حيث يقع عمييا
مك
الم ّ
المحكر ّ
األساسي دكف غيرىا مف ُ
ّ

المتعمّميف بالمعارؼ
العبء األكبر كاألعظـ في تزكيد ُ
المتعمّقة برسالة األمة كأىدافيا مف جية كترسيخ
كالمعمكمات ُ
السمككيات الباعثة عمى المثابرة عمى تحقيقيا
القيـ كاالتجاىات ك ّ

في كتابي الطّالب كالنّشاط ّ
لمقرر مادة التّكحيد لمصّؼ الثّاني األساسيّ
كزعت عمى الميارات التّفكيريّة عمى النّحك اآلتي :مستكل
( )64سؤاالن ّ
المعرفة؛ الحفظ كالتّذ ّكر ( )41سؤاالن بنسبة ( ،)%64.1مستكل الفيـ
كاالستيعاب ستة أسئمة بنسبة ( ،)%9.4مستكل التّطبيؽ سؤاالن كاحدان

ككناتيا كافة
مف جية ثانية .كعميو ّ
فإف ك ازرة التّربية كالتّعميـ ُ
بم ّ
ىي المسؤكلة أماـ المجتمع برمتو عف إعداد أفرده بما يتناسب

بنسبة ( ،)%1.6مستكل التّحميؿ سبعة أسئمة بنسبة (،)%10.9
مستكل التّركيب تسعة أسئمة بنسبة ( ،)%14.1في حيف لـ يرد أم

كفمسفة المجتمع كحاجاتو كتطمعاتو مسؤكلية كاممة شاممة.

سؤاؿ في مستكل التّقكيـ .كما بمغ مجمكع أسئمة التّقكيـ كاألنشطة في
كتابي الطّالب كالنّشاط ّ
لمقرر مادة التّكحيد لمصّؼ الثّالث األساسيّ

اإلنسانية عمى
المجتمعات
ّ
كعمى مر العصكر دأبت ُ
بكية كنظرّياتيا كأدكاتيا كممارساتيا .سعي نا
تطكير فمسفاتيا التّر ّ

كزعت عمى الميارات التّفكيريّة عمى النّحك اآلتي:
( )78سؤاالن ّ
المعرفة؛ الحفظ كالتّذ ّكر ( )43سؤاالن بنسبة ( ،)%55.1مستكل الفيـ

كمتفاعمة ،كنافعة لنفسيا
كراء تككيف
ّ
شخصيات ُمف ّكرة ،كفاعمةُ ،
المجتمعات
أكالن ثـ لمجتمعيا ثانيان .كركبمي [ .]4كلعؿ مطمح ُ

كاالستيعاب سبعة أسئمة بنسبة ( ،)%9مستكل التّطبيؽ أربعة أسئمة
بنسبة ( ،)%5.1مستكل التّحميؿ ( )19سؤاالن بنسبة (،)%24.4

اإلنسانية ىذا ىك ذاتو الذم حقّقو المصطفى قكالن كعمالن عندما
ّ
إسالمية
شخصيات
أمضى ثالثة كعشريف عامان في تككيف
ّ
ّ

مستكل التّركيب أربعة أسئمة بنسبة ( ،)%5.1مستكل التّقكيـ سؤاالن
أف ميارات التّفكير في الصّفكؼ
كاحدان بنسبة ( .)%1.3كدلّت النّتائج ّ
الثّالثة األكلى ترّكزت جميعيا في مستكل المعرفة؛ الحفظ كالتّذ ّكر

كمتفاعمة ،نفعت نفسيا أكالن ثـ مجتمعيا ثانيان.
ُمف ّكرة ،كفاعمةُ ،
عز
شخصيات كصفيا اهلل تعالى في ُمحكـ كتابو العزيز بقكلو ّ
ّ
اس تَأْمركف بِا ْلمعر ِ
ُخ ِرج ْ ِ
كجؿُ ( :كنتُـ َخ ْير أ َّ ٍ
كؼ َكتَْنيَ ْك َف
ُمة أ ْ َ
ت ل َّمن ِ ُ ُ َ َ ْ ُ
َ

ككاف عددىا كنسبتيا تقؿ بارتفاع مستكل الصّؼ .كلكنيا تبقى دكف
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ع ِف ا ْلمن َك ِر كتُؤ ِمُن ِ َّ ِ
َى ُؿ ا ْل ِكتَ ِ
اف َخ ْي نار لَّيُـ
آم َف أ ْ
َ
اب لَ َك َ
َ ْ َ
كف بالمو َكلَ ْك َ
ُ
ِ
ِ
كف) سكرة آؿ عمراف ،آية (.)110
كف َكأَ ْكثَُرُى ُـ ا ْلفَاسقُ َ
ِّم ْنيُ ُـ ا ْل ُم ْؤمُن َ

الفسيكلكجي ،كليس بالميارة التي تتش ّكؿ
النضج
النمك أك ّ
ّ
ّ
بالصدفة أك باإللياـ بؿ ّإنو نكع مف التّفكير البد فيو مف التّعمّـ
ُّ

أف
الم ّ
المستمر .كمف المالحظ ّ
كجية كالتّدريب ُ
المدركس كالقيادة ُ
ُ
ألنيـ يفتقركف إلى
الناس ال ُيحسنكف التّفكير الجيد ال ّ
كثي ار مف ّ
ألنيـ لـ يتعمّمكا التّكتيكات
صيـ القدرة
العقمية ،كاّنما ّ
ّ
ال ّذكاء أك تنقُ ُ

عكدية ُممثّمة بك ازرة
الس ّ
مف ىنا اىتمت المممكة العر ّبية ّ
التّربية كالتّعميـ اىتمامان ممحكظان كقد كاف ىذا االىتماـ جميان

كاضحان بكافة القضايا التي ليا عالقة بالتّر ّبية كالتّعميـ كمف بيف
ىذه القضايا التي أكلتّيا المممكة االىتماـ بالكتاب ال
كمان
مدرسي ّ
ّ

الصحيح ،كال
الخاصة بطرؽ التّفكير الجيد ،كلـ ينالكا التّكجيو ّ
التّدريب الالزـ لو [.[6,7,8

نفيذية
كنكعان .فالكتاب
المدرسي في حقيقتو ُيمثّؿ األداة التّ ّ
ّ
تصكره ككضعو مف خطط لمتنمية البشرّية
المممكسة لكؿ ما يتـ
ّ

اف التّفكير الذم
كفي ىذا المجاؿ يؤكد بيركنز عمىّ " :
العادم -ىك إنجاز يمكف أف
نمارسو في كؿ يكـ  -مثؿ المشي
ّ
يقكـ بو كؿ فرد .بينما التّفكير الجيد ىك مثؿ الجرم مسافة 100

الكمية لماضي االمة
المشتقّة مف ال ّذخيرة
ّ
الم ّ
ّ
ستقبمية ُ
الكطنية ُ
كحاضرىا كرسالتيا كأىدافيا التي تسعى لتحقيقيا عمى كجو
غير الذم باتت تتح ّكـ تكنكلكجيا
كفي ىذا القرف سريع التّ ّ
االتصاالت كالمعمكمات فيو مف جية ،كتتعقّد المشكالت فيو في

ياردة ،أك مثؿ تسمّؽ الصُّخكر .أم ّأنو إنجاز تكنيكي مميء
الفعاؿ ىك ضد
بالبراعة .كفي طُرؽ عديدة نجد ّ
أف التّفكير ّ
أف يميمكا إلى
ال ّ
طبيعة الفطرّية في اإلنساف ،فمف طبع ّ
الناس ّ

األرض [.[2,3

تتحدد قيمتيا
تُش ّكؿ االىتماـ األكؿ في
بكية بؿ باتت ّ
العممية التّر ّ
ّ
تعددة التي
الم ّ
المختمفة ُ
المشكالت ُ
في مدل إسياميا في حؿ ُ

يتأممكف المشكمة قبؿ االندفاع
نفسو عمييـ ،كما ّأنيـ ناد ار ما ّ
كراء ترشيح حؿ ما ليا " [.[7,8

تجاىؿ الجانب اآلخر لمقضية التي تكا ِجيُيـ ،كمف طبعيـ أيضا
النظر إلى ما كراء ما يبدك ليـ كحؿ مقبكؿ يطرح
أف يغفمكا عف ّ

االجتماعية
ياسية ك
ُمختمؼ مجاالت الحياة
ّ
الس ّ
ّ
االقتصادية ك ّ
تعد
فإف أىمية المعرفة في ّ
كالثّ ّ
قافية مف جية أُخرلّ .
حد ذاتيا لـ ُ

النظرم في مجاؿ تنمية التّفكير باختالؼ
كبالرجكع إلى األدب ّ
ّ
أنماطو كمياراتو تـ الكقكؼ عمى ثالثة مناحي في ىذا

كمجتمعو مف جانب ،كالقدرة عمى تطكير ىذه
تكاجو حياة الفرد ُ
المربيف كالقائميف عمى
الحياة مف جانب آخر .ىذا األمر دفع ُ

المجاؿ ىي:

آلية جديدة لكيفية تربية
شؤكف التّربية كالتّعميـ إلى البحث عف ّ
أبناء اليكـ كاعدادىـ إعدادان ُيم ّكنيـ مف مكاجية تحديات عالـ

مكجة
 .1تنميو التّفكير بطريقة مستقمة ،مف خالؿ برامج خاصة ّ
نحك تعميـ ميارة أك أكثر مف ميارات التّفكير ،كمف األمثمة عمى

الغد .باإلضافة لتحديد نكعية العمكـ كالمعارؼ التي يجب أف

الست
ذلؾ برنامج ككرت  ،Cortكبرنامج القبعات ّ

النجاح في مينة المستقبؿ،
يتعمّمكىا حتى يككنكا قادريف عمى ّ
قبمية [.[5,6
المست ّ
المساىمة الفعَّالة في تنمية خطط المجتمع ُ
كُ

Six

...،Thinking Hatsالخ.

 .2تنميو التّفكير بطريقة ُمدمجة ،بدمج الميارات مف خالؿ
المدرسية
المتمثّمة باألنشطة الخاصة في الكتب
المكاد ّ
ّ
الدر ّ
اسية ُ

أف تطكير نظاـ لمتّفكير
كباتت المؤسسات التّر ّ
بكية ترل ّ
القابمية لمتّعامؿ مع
المتعمّميف يتّسـ
بالفاعمية ك ّ
ّ
المنتج لدل ُ
الجز ّئية
المكاقؼ
ّ
الحياتية المفتكحة ذات المعمكمات كالبيانات ُ

أك المرافقة ليا .أك مف خالؿ االعتماد عمى استراتيجيات

التّدريس التي تؤدم إلى تنميتو.
 -3تنمية التفكير بطريقة التّجسير ،مف خالؿ الجمع بيف

المختمفة كالبدائؿ
ّ
الناقصة ،كالتي تتطمّب دراسة اإلمكانات ُ
عممية فاعمة بشأنيا .يمكف
المترتّبة ،ثـ اتّخاذ ق اررات
ّ
المكاقؼ ُ
كَ
طكرات كتمؾ
ّ
أف يككف ىك أحد الحمكؿ المناسبة لمكاجية ىذه التّ ّ
الزاد
المتعمّـ بمثابة ّ
التّعقيدات .إذا ّ
أف أنظمة التّفكير تبقى لدل ُ

المعمّـ بتعميـ كاحدة مف ميارات
الطّريقتيف ّ
السابقتيف .كأف يقكـ ُ
اسي
التّفكير بشكؿ مباشر أثناء تدريس المحتكل في المنيج ّ
الدر ّ
ظامي .زيادة كآخركف [ ،]9القكاسمة كأبك غزالة [ ،]6البكر
ّ
الن ّ

الزماف بعمكمو كمعارفو [.[5,6
تغير ّ
الذم ينفعو رغـ ّ
طبيعية َخمقيا اهلل
المعتاد فطرة
ّ
كاذا كاف التّفكير بشكمو ُ
اإلنساني الفَ ّعاؿ شيء
فإف التّفكير
ُسبحانو كتَعالى في اإلنساف ّ
ّ

[ ،]10فتح اهلل [ ،]11عكف [ ،]12التركي [.[13

السابقة
كمما ال شؾ فيو أف لكؿ منحى مف المناحي ّ
ّ
عكدية اختارت
الس ّ
إيجابياتو كسمبياتو .اال ّ
أف المممكة العر ّبية ّ

م سكاء أكاف ذلؾ
آخر ُمختمؼ تماـ االختالؼ عف التّفكير الفطر ّ
النتيجة .فيذا َّ
النكع مف التّفكير ليس كظيفة
في ال ّ
طريقة أـ ّ

العممية كالميارة.
الدمج حيث يتـ التّكامؿ ما بيف المادة
منحى ّ
ّ
بكية
المعمف عنو
لمعممية التّر ّ
ّ
كىك بال شؾ اليدؼ األساس ُ

تتطكر مف تمقاء نفسيا باطّراد
الحيكية األخرل التي
كالعمميات
ّ
ّ
ّ
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عميمية في المممكة ك ازرة .]2,3[ ،فمف خالؿ اتّباع ىذه
التّ ّ
الطّريقة يستطيع الطّالب تحصيؿ المعرفة مف جية ،كالكقكؼ

يتأمؿ،
يعزؿُ ،ي ّ
حدد العناصر المشتركة في ،يختبرُ ،يدقّؽّ ،
يستقرأ ،يكتشؼ.

عمى كيفية إنتاج المعرفة مف جية أخرل .كاألجمؿ مف ذلؾ كمو

) (5التّركيب :ىي القدرة عمى دمج معمكمات كمعارؼ مع
بعضيا لتككيف مادة جديدة ،كاألفعاؿ التي ُيمكف استخداميا في

العممي لمطّالب.
م ك
ىك الحصيمة ّ
الن ّ
المتمثّمة بالكعي الفكر ّ
يائية ُ
ّ
رياف [ ،]14زيادة كآخركف [ ،]9نكفؿ [ ،]15القكاسمة كأبك غزالة

نسؽ،
صمـ ،يقترحُ ،ي ّ
ىذا المجاؿ ىيُ :يؤلّؼُ ،يبدع ،يبتكرُ ،ي ّ
ُينظّـُ ،ينشئ ،يجمع بيف.

النتيجة ذاتيا أشار إلييا الغزالي
[ ،]6الفقي [ .]16كلعؿ ىذه ّ
ألنو
بقكلو " :أنا ال أخشى عمى اإلنساف الذل ُيف ّكر كاف ض ّؿّ ،

نكعي عمى
كمي أك
ّ
) (6التّقكيـ :ىي القدرة عمى إصدار ُحكـ ّ
معارؼ أك معمكمات أك مكاقؼ في ضكء معايير كاضحة

سيعكد إلى الحؽِّ ،
كلكني أخشى عمى اإلنساف الذم ال ُيف ّكر كاف
ألنو سيككف كالقشة في ميب الريح" [.[6
اىتدلّ ،

السابقة ،كاألفعاؿ
ُم ّ
حددة ،كىك مستكل يضـ كافة المستكيات ّ
التي ُيمكف استخداميا في ىذا المجاؿ ىي :ينقدُ ،ي ّقيـُ ،يناقش

بكية التي تناكلت
كُي ّ
عد تصنيؼ بمكـ مف التّصنيفات التّر ّ
تنظيمية ُمبيرة كقد
المعرفية كالفكرّية بطريقة
مككية
ّ
ّ
الس ّ
األىداؼ ّ

بال ُحججُ ،ي ّبيف التّناقض ،يصدر حكـُ ،يدافع عف ،يتخذ قرار،
ُي ّبرر [.[17,18,19

المعمّميف في التّخطيط
اكتسب شيرة
ّ
لممر ّبيف ك ُ
عالمية كدليؿ ُ
المعرفية كالفكرّية بصكرة
المدرسية
عميمية
ّ
ّ
لألىداؼ كالخبرات التّ ّ
كجو تصنيؼ بمكـ أنظار المربيف إلى
كي ّ
ّ
الصعكبةُ .
ىرمية ُمتدرجة ّ

الدراسة
أهمية ّ
أّ .
الدراسة باإلضافة إلجابتيا عمى أسئمة
أىمية ىذه ّ
تبرز ّ
الضكء عمى مجمكعة مف المكضكعات
ّ
الدراسة في ككنيا تُمقي ّ
عميمية مف جية ،كتَ ِ
ركزىا عمى جممة مف القضايا
بكية التّ ّ
التّر ّ

الصعكبة
أىمية تقديـ الخبرات التّ ّ
عميمية في مستكيات متفاكتة ّ
الفردية بينيـ.
المتعمّميف كالفركؽ
ّ
حتى تتالءـ مع احتياجات ُ
تـ تصنيفو كفؽ مستكييف ىما :المستكيات ُّ
الدنيا (المعرفة،
حيث ّ
أف
العميا (التّطبيؽ ،التّحميؿ ،التّركيب) إال ّ
الفيـ) ،كالمستكيات ُ

الفكرّية المعاصرة مف جية أخرل كقد تمثّمث ىذه األىمية
بما يمي:

بكم ال ّشامؿ يجب أف ال ُيقمّؿ مف أىمية أم مف ىذه
البرنامج التّر ّ
الستة كىي:
المستكيات ّ
ُ

تتبع
الديف
أكالن :أىمية مادة التّكحيد في ّ
فالم ّ
اإلسالمي كفكرهُ .
ّ
بالدعكة
لسيرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يجد ّأنو أمضى ّ

) (1التّذ ّكر :ىي القدرة عمى تذ ّكر المعمكمات كالمعارؼ

أمر بتصحيح التّكحيد قبؿ
إلى التّكحيد ثالثة عشرة قرنان ،ك ّأنو َ
بعث معا نذا إلى أىؿ اليمف:
ّ
الدعكة إلى األعماؿ ،فقاؿ عندما َ
َى ِؿ ا ْل ِكتَ ِ
كى ْـ إِلَى
"إَِّن َ
ؾ تَ ْق َد ُـ َعمَى قَ ْكٍـ ِم ْف أ ْ
ابَ ،ف ْمَي ُك ْف أ ََّك َؿ َما تَ ْد ُع ُ
َخبِرُىـ أ َّ َّ
ض
َف ُي َك ِّح ُدكا المَّوَ تَ َعالَى فَِإ َذا َع َرفُكا َذلِ َ
أْ
َف الموَ قَ ْد فََر َ
ؾ ،فَأ ْ ْ ْ
ِ
ٍ ِ
َخبِ ْرُى ْـ أ َّ
َف
صمَّ ْكا ،فَأ ْ
صمَ َكات في َي ْك ِم ِي ْـ َكلَْيمَت ِي ْـ ،فَِإ َذا َ
َعمَْي ِي ْـ َخ ْم َس َ
َّ
ض َعمَْي ِي ْـ َزَكاةن ِفي أ َْم َكالِ ِي ْـ تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْف َغنِِّي ِي ْـ ،فَتَُرُّد َعمَى
الموَ ا ْفتََر َ
ِ
ؽ َكرائِـ أَمك ِ
الن ِ
َّ
اؿ َّ
فَِق ِ
اس".
يرِى ْـ فَِإ َذا أَقَُّركا بِ َذِل َ
ؾ ،فَ ُخ ْذ م ْنيُ ْـ َكتََك َ َ ْ َ
أف َّأكؿ َّأكليَّات َّ
الديف
الدعكة في ّ
مما يدؿ عمى ّ
البخار ّ
م [ّ .]20

المخزكنة في ال ّذاكرة نتيجة تعمّـ سابؽ ،كاألفعاؿ التي ُيمكف

سمي ،يسرد،
استخداميا في ىذا المجاؿ ىيُ :ي َعرؼ ،يذكرُ ،ي ّ
عددُ ،يطابؽ.
كررُ ،ي ّ
يسترجعُ ،ي ّ

تضمنة بالمعمكمات
الم ّ
) (2الفيـ :ىي القدرة عمى ادراؾ المعاني ُ
تتضمف تذ ّكر شيء معيف مع التّغيير
قدمة ،حيث
الم ّ
ّ
كالمعارؼ ُ
المتعمّـ) ،كاألفعاؿ التي ُيمكف استخداميا في
(يكجد تعديؿ مف ُ
ىذا المجاؿ ىي:
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عبر
ُيترجـُ ،يحكؿُ ،يعيد صياغةُ ،ي ّ
مخصُ ،ي ّ
خمف،
يشرحُ ،يراجعُ ،ي ّ
كضحُ ،يناقشُ ،يقارفُ ،ي ّ
ب ػ.

اإلسالمي كفكره ىك تعميـ التّكحيد ،بؿ ال ُيطالَب اإلنساف
ّ
باألعماؿ إال بعد تصحيح التّكحيد؛ فاألعماؿ مف عبادة

عد،
طبؽ ،يستخدـ ،يحسبُ ،ي ّ
استخداميا في ىذا المجاؿ ىيُ :ي ّ
يحؿ تمرينان ،يرسـ تمرينانُ ،يعالجُ ،يكظّؼ ،يستخرج ،يقيس.

تعميـ الفرد كتعمّمو .فال يقتصر دكرىا عمى تكفير المعمكمات

عفُ ،يعطي مثاالن،
يتكقعُ ،يعمؿ ،يربط

) (3التّطبيؽ :ىي القدرة عمى استخداـ المعمكمات كالمعارؼ
تـ تعمّميا في مكاقؼ أخرل جديدة ،كاألفعاؿ التي يمكف
التي ّ

صحت
كمعامالت ىي انعكاس لمتّكحيد فاذا صح التّكحيد
ّ
األعماؿ كاذا قُبؿ التّكحيد قُبمت األعماؿ.
المدرسية .فيي تمعب دك انر أساسيان كبار انز في
ثانيان :أىمية ال ُكتب
ّ

) (4التّحميؿ :ىي القدرة عمى ارجاع المعمكمات كالمعارؼ
ككنة مف قبؿ ،كاألفعاؿ التي
ُ
ككناتيا األساسية ككيؼ كانت ُم ّ
لم ّ

عقمية الطّالب
كالمعارؼ األساسية فحسب بؿ يتجاكزه إلى تشكيؿ ّ
ثـ مع
الفكرّية كتكجيييا في كيفية كآلية التّعامؿ مع نفسو أكالن ّ
اآلخر ثانيان .فتشكيؿ لُْبنة التّفكير بكافة أنكاعو كبمختمؼ مياراتو

ميز،
ُيمكف استخداميا في ىذا المجاؿ ىيُ :يحمّؿُ ،يبرىفُ ،ي ّ
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بشكؿ خاص في طمبتنا ال يكفي فيو رفع ال ّشعارات بؿ البد مف

كمما ُيسيّؿ
ُيم ّكنو مف تشكيؿ المعرفة الجديدة لممكقؼ الجديدّ .
أف نصكص الكحي حاضرة في ذىنو.
عميو ىذا األمر ّ

قدمة لمطّالب باإلضافة عمى صحة االجراءات كالخطكات
الم ّ
ُ
رسكـ .كىنا
الم ُ
الم ُ
الم ّ
رسكمة فيو لمكصكؿ لمغاية كاليدؼ َ
تضمنة ك َ
ُ

النظر
النظر األخرل ،كليس مف كجية ّ
لمنصكص مف كجيات ّ
ّ

عميمية اال كىي الكتاب
األساسية في
كجو إلى األداة
العممية التّ ّ
ّ
ّ
التّ ّ

النظر
 -3المنفعة
االجتماعية لمفرد .فعندما يتعمّـ الفرد ّ
ّ

العممية المعر ّفية
في كؿ خطكة نخطكىا كنتأكد مف صحة المادة
ّ

فإف ىذا يساعد عمى إحداث التّقارب كالتّفاعؿ
ال ّش ّ
خصيةّ .
اإلجتماعي بيف األفراد ،كاجتثاث أصؿ اليكل ،أك التّعصب
ّ
المذىبي ،كتقريب ُشقّة الخالؼ بيف المسمميف ،ك ُّ
الحد مف تأثير
ّ
أىميا كأقكاىا جيؿ بعض أصحاب
مف
كاف
التي
قة
فر
الم
العكامؿ ُ ّ
ّ

حميمية
بكية
الدراسات كاألبحاث
يأتي دكر ّ
الكصفية التّ ّ
ّ
العممية التّر ّ
ّ
الدراسة  -في الكشؼ عف درجة تضميف
– كمف بينيا ىذا ّ
ثـ تزكيد القائميف
الكتب
ّ
المدرسية ليذه الميارات التّفكرّية ،كمف ّ
الراجعة في ىذا المجاؿ .لمعمؿ عمى تحسينو
عمييا بالتّغذية ّ

المذاىب بأسس ،كركائز البعض اآلخر.

 -4فتح مجاالت التّفكير في نصكص الكحي ىك بمثابة رياضة
لمدماغ تسعى لتالقح اآلراء ،كاثراء المدارؾ لمتّعرؼ عمى
ذىنية ّ
ّ

كتطكيره بكؿ ما مف شأنو مف تحقيؽ رسالتو كىدفو كىك بال شؾ

صمب منظكمة إدارة الجكدة في التّعميـ.
عمؿ يصب في ُ
األساسية األكلى فيي مف أىـ كأخطر
ثالثان :أىمية المرحمة
ّ

الدليؿ قد
جميع اآلراء كالحمكؿ المحتممة .كالتي يمكف أف يككف ّ
سيية لألفراد
رمى إلييا بكجو مف الكجكه في ظؿ المعرفة ّ
الن ّ

مراحؿ التّعميـ العاـ كالخاص .ففييا يتـ تشكيؿ األساس
شخصية الفرد
العقمي الذم يقكـ عميو بناء
ككيني؛
ّ
العممي ك ّ
ّ
التّ ّ

كتبايف العقكؿ.

المتعمّـ .فمف خالؿ ممارستو لميارات
الصحة ّ
الن ّ
ّ -5
فسية لمفرد ُ
ميارات التّفكير بمختمؼ أنكاعيا كمستكياتيا يستطيع أف يخفّؼ
الناشئ عف سرعة دكرة التّغيير التي قد
مف ّ
الضغط كالتّكتر ّ
حدة ّ

كالتي تتبمّكر كتظير مالمحيا في المستقبؿ ،ففي ىذه المرحمة

حدده مف المعارؼ؛ معرفةن كفيمان ،كآلية
يتـ تزكيد الفرد
بنكعية ُم ّ
ّ
التّعامؿ مع ىذه المعارؼ انتاجان كتطبيق نا.

عدة مرات ليس فقط بالتّكييؼ معيا
تتكرر في مدل عمر الفرد ّ
بؿ بتجاكزىا ،كاحداث تغيير يرضى ىك عنو .كذلؾ مف خالؿ

رابعان :أىمية تنمية ميارات التّفكير في مادة التّكحيد كغيرىا مف
اإلسالمي يرتكز عمى
عية .فالفكر
كتب العمكـ
اإلسالمية ال ّشر ّ
ّ
ّ

أف الككف ىك فعؿ هلل تعالى كالقرآف الكريـ ىك
فكرة
ّ
أساسية ىيّ :
حية قارئة لمككف كالحياة كاإلنساف
كالمو ّ
عز كجؿ فيي نصكص ّ
َّ ِ
َِّ
كدا َك َعمَى ُجُنكبِ ِي ْـ
اما َكقُ ُع ن
يف َي ْذ ُك ُر َ
قاؿ تعالى( :الذ َ
كف الموَ قَي ن
ت َى َذا ب ِ
ؽ الس ِ
ات ك ْاأل َْر ِ
كف ِفي َخ ْم ِ
اط نال
ض َربََّنا َما َخمَ ْق َ
َ
َكَيتَ َف َّك ُر َ
َ
َّم َاك َ
س ْبح َان َ ِ
اب َّ
الن ِار) ،سكرة آؿ عمراف ،آية ( .)191فميس
ؾ فَقَنا َع َذ َ
ُ َ
الزكادة
الزاد ك ّ
إذا ىناؾ أجكد مف نصكص ال ّشرع أف تككف ىي ّ
في تعميـ ميارات التّفكير .كمف أبرز فكائد تدريس ميارات

عية
التّفكير في مكاد العمكـ ال ّشر ّ
] ،26,27نذكر منيا ما يمي:

المناسب لمكضع الذم
فتح المجاؿ أمامو لالىتداء ّ
لمرأم كالحؿ ُ
الناس مف
كيسر ىذا ّ
الديف الذم يتعامؿ مع ّ
ىك فيو بما يتناسب ُ

النصكص
ككنة في ظؿ قراءة ّ
كاقع حياتيـ ،ك ُ
المحتممة ُ
الحمكؿ ُ
الم ّ
اإلسالمية كالمعارؼ التي تـ التكصؿ إلييا.
ّ

األساسية إلنسانيتنا
خامسان :أىمية تقميص الفجكة بيف المتطمبات
ّ
اإلسالمية ال ّشرعية
بكية كمنياجنا
ّ
كلحياتنا كلديننا كفمسفتنا التّر ّ
بكم مف مقررات
بإعماؿ العقؿ كتنميتو كتطكيره كبيف كاقعنا التّر ّ
تنمية العقؿ
اسية القائمة عمى تقديـ حفظ المعرفة عمى ّ
ككتب در ّ
أمة مستيمكة لمعمكـ ال منتجة ليا.
كتطكيره .كىك أمر جعؿ ّ
منا ّ

[4,21,22,23,24,25,

أمة
سمى ّ
إف التّ ّ
سادسانّ :
تمي از كال إبداعا ألم ّ
ميز كاإلبداع ال ُي ّ
كيستحؽ أف ُينسب إلييا إال إذا كاف قد اغترؼ كنيؿ ك ّانطمؽ مف
ماضييا كحاضرىا فك ار كسمككا .كالذم بدكره قطعا يجب أف

خصية لمفرد .فامتالؾ
االستقاللية ال ّذاتّية كتحقيؽ
-1
اليكية ال ّش ّ
ّ
ّ
ميارات التّفكير بمختمؼ أنكاعيا كمستكياتيا تجعؿ الفرد أقؿ

الدماغ القائمة عمى تشكيو
عرضة لمكقكع فريسة
لعمميات غسيؿ ّ
ّ
قكؿ عمى بعض المذاىب كالفرؽ
المفاىيـ
ّ
اإلسالمية ،كالتّ ّ
اإلسالمية بما ال يقكلكنو ،أك ُيؤمنكف بو.
ّ

يككف مكظّفا في خدمتيا نحك التّقدـ كاالرتقاء حاض ار كمستقبال.
أمة دكف سكاىا بؿ ىك ثمرة تجنييا
كىذا األمر ليس محصك ار في ّ

السريع .كالتي أصبحت فيو كثير مف المعارؼ كالميارات
التّغيير ّ
لديو الغية كغير قابمة لالستعماؿ خالؿ فترة كجيزة مف الحياة.

اإلسالمية يعتبر مصد ار كأداة لإلبداع ليس عمى مستكل
ال ّشريعة
ّ
تفاعؿ الفرد مع الككف فحسب ،بؿ عمى مستكل التّشريع أيضان.

بكم بعناصره كأدكاتو
أعدت
األمـ إذا ما ّ
كطكرت نظاميا التّر ّ
ّ
كافة ،بحيث يستكعب األىداؼ التي ترنك إلييا .كالعقؿ في

لممتعمّـ نفسو .فتدريبو عمى ميارات التّفكير
 -2المنفعة ال ّذ ّ
اتية ُ
بمختمؼ أنكاعيا كمستكياتيا في ظؿ الحياة الحديثة القائمة عمى
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اإلسالمي عمى
الديف
كليس أدؿ عمى ذلؾ مف اعتماد ّ
ّ
المقدسة
االجتياد مصد ار ككسيمة لفيـ كتطبيؽ نصكص الكحي
ّ
اإلسالمية مف جانب،
الثّابتة في سبيؿ تحقيؽ خمكد ال ّشريعة
ّ

لمصفكؼ الثّالثة األكلى في
كتابي الطّالب ك ّ
النشاط لمادة التّكحيد ّ
الدراسة عف
عكدية .كعميو ستُجيب ىذه ّ
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ
السؤاؿ اآلتي:
ّ

سابعان :نحف بال شؾ نعمّـ ألجؿ قمة اليرـ ال األسفؿ كال الكسط

النشاط
تضمنة في كتابي الطّالب ك ّ
الم ّ
 ما عدد ميارات التّفكير ُالصفكؼ الثّالثة األكلى في
كنسبتيا لمادة التّكحيد لكؿ صؼ مف ّ

اإلنسانية في مختمؼ المياديف مف
تطكرات الحياة
كمكاكبة
ّ
ّ
جانب آخر.

أ .أسئمة الدراسة

يتعيف عمى التّربية إف كانت معنية بتحقيؽ
مما ّ
غايتنا كمطمحناّ .
تمثِّمة بقمة اليرـ ،كىي قطعا معنية بو ،أف
ّ
الم َ
إنسانية اإلنساف ُ

العقمية
عكدية بحسب تصنيؼ بمكـ لمعمميات
ّ
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ
(المعرفة؛ حفظ كت ّذكر ،الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ ،التّركيب،

غير
أف إرادة التّ ّ
المتمثّمة بالطّالب .كنحف في ثنايا ىذا كمّو نؤمف ّ
ُ
ال تأتي مف خالؿ يكـ كليمة بؿ تأتي بعد مرحمة طكيمة مف

ائية
ب .التّعريفات اإلجر ّ
المعرفية
لمعمميات
أ .ميارات التّفكير :ىي الحذؽ كاإلتقاف
ّ
ّ
يمات
ّ
الم ّ
المختمفة التي يكظفيا الفرد خالؿ المكاقؼ ،ك ُ
الذىنية ُ

مقرراتيا
النظريات
بكية ك ّ
ّ
تعمؿ عمى ضخ األفكار التّر ّ
العممية في ّ
عميمية
يسية ّ
النظرّية لتنعكس عمى فكر كسمكؾ مخرجاتيا التّ ّ
التّدر ّ

التّقكيـ)؟.

اإلعداد كاالحتضاف ليذه الفكرة .كلذا فنحف نتكقع إيجاد ُمفكريف

يتعرض ليا بغية تحقيؽ ىدؼ ما األمر الذم ينتج عنو بعد
التي ّ
تـ اعتماد ميارات التّفكير
ذلؾ مادة معر ّفية .كفي ىذا ّ
الدراسة ّ

اسية كالتي نأمؿ أف
قرراتنا ّ
الدر ّ
أك ُمبدعيف بعد تحسف كتطكير ُم ّ
المينية.
اليكمية كحياتيـ
ينقُميا الطّمبة بعد ذلؾ إلى حياتيـ
ّ
ّ

العقمية (المعرفة؛ حفظ كت ّذكر،
بحسب تصنيؼ بمكـ لمعمميات
ّ
الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ ،التّركيب ،التّقكيـ).

الصفكؼ كالعقكؿ كالخيارات إلى رحابة الككف
لمخركج مف قكقعة ّ
سماء كأرضا .فيخرجكا مف ُّ
عز كجؿ بقكلو:
الزمرة التي كصفيا ّ

اسية في مناىج
ب .كتب التّكحيد :ىي كاحدة مف المقررات ّ
الدر ّ
تدرس ضمف
عكدية عامة ّ
الس ّ
التّعميـ العاـ في المممكة العر ّبية ّ
م
الديف
مقررات منيج ّ
اإلسالمي ،كتيتـ بعرض الجانب ّ
النظر ّ
ّ

ت) سكرة التّكبة ،آية (.)25
ض بِ َما َر ُحَب ْ
ضاقَ ْ
ت َعمَْي ُك ْـ ْاأل َْر ُ
( َك َ
َِّ
اى ْـ ا ْل َم َالئِ َكةُ ظَالِ ِمي
يف تَ َكفَّ ُ
كينطبؽ عمييـ قكلو عز كجؿ( :إِ َّف الذ َ
أَنفُ ِس ِيـ قَالُكا ِفيـ ُكنتُـ قَالُكا ُكَّنا مستَ ْ ِ
يف ِفي ْاأل َْر ِ
ض قَالُكا أَلَ ْـ
ض َعف َ
ُْ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ت
ض المو َكاس َعةن فَتُيَاج ُركا فييَا فَأ ُْكلَئ َ
اء ْ
ؾ َمأ َْك ُ
تَ ُك ْف أ َْر ُ
اى ْـ َجيَن ُـ َك َس َ
م ِ
النساء ،آية ( .)97فأرض اهلل كتشريعو كاحد.
ص نا
ير) سكرة ّ
َ

المتعمّقة باإليماف باهلل تعالى ربا كاليا
فيو مف المفردات كالحقائؽ ُ
كاحدا متفردا ،كمالئكتو ،ككتبو ،كرسمو ،كاليكـ اآلخر ،كالقدر

الديف ،كما
ت مف أُمكر الغيب ،كأُصكؿ ّ
خيره كشره ،كسائر ما ثََب َ
الصالح ،كالتّسميـ التّاـ هلل تعالى في األمر،
السمؼ ّ
أجمع عميو ّ

كالميداف ميداف إعماؿ العقكؿ .يقكؿ جالّ كعال في ُمحكـ تنزيمو:
َّ ِ
َِّ
كف ِفي
اما َكقُ ُع ن
كدا َك َعمَى ُجُنكبِ ِي ْـ َكَيتَفَ َّك ُر َ
يف َي ْذ ُك ُر َ
(الذ َ
كف الموَ قَي ن
ت َى َذا ب ِ
ؽ الس ِ
ات ك ْاأل َْر ِ
َخ ْم ِ
ؾ فَِقَنا
اط نال ُس ْب َح َان َ
ض َربََّنا َما َخمَ ْق َ
َ
َ
َّم َاك َ
اب َّ
الن ِار) سكرة آؿ عمراف ،آية (.)191
َع َذ َ

طاعة ،كاالتباع لرسكلو.
كالحكـ ،كال ّ

عممية غير دكرّية مطبكعة بيف
طالب :كثيقة كر ّقية
ج .كتاب ال ّ
ّ
غالفيف ُمتداكلة بيف أيدم الطّمبة ُمستخدمة في المؤسسات

الدراسة ىي خركجيا مف باب
سابعان :كلعؿ األىمية الكبرل ليذا ّ
العممي باتّجاىيا نحك الكتاب
القكلي إلى باب التّطبيؽ
التّنظير
ّ
ّ
السمكؾ
المعتقد كالفكر ك ّ
المدرسي ّ
لمقرر التّكحيد الذم يخاطب ُ
ّ

عميمية إليصاؿ معارؼ كمعمكمات تحقؽ مجمكعة مف
التّ ّ
كعممية.
عممية
ّ
األىداؼ كالغايات منظمة بطريؽ ّ
عممية غير دكرّية مطبكعة بيف
النشاط :كثيقة كر ّقية
د .كتاب ّ
ّ
طمبة ُمستخدمة لتعزيز تحقّؽ
غالفيف ُمتداكلة بيف أيدم ال ّ

في آف كاحد كلجميع طمبة المممكة العربية السعكدية في المرحمة

األكلية " بداية التأسيس" .كمف خالؿ الكقكؼ عمى مدل تضمينو
ّ
في
لمميارات التّفكرّية كما جاءت في تصنيؼ ىرـ بمكـ المعر ّ

طالب مف خالؿ ممارسة
المعارؼ كالمعمكمات الكاردة في كتاب ال ّ

الحركية.
العقمية كالميارّية
بعض التّدريبات
ّ
ّ
الصفكؼ الثّالثة األكلى في المرحمة
الصفكؼ
ّ
األكلية :ىي ّ
قّ .

يكية
حددتيا
كىي جزء مف الميارات ا
ألساسية التي ّ
الجمعية األمر ّ
ّ
ّ
أساسية ألنكاع
لتطكير المناىج .كالتي أكصت بتدريسيا كميارات
ّ

الصؼ األكؿ ،الثّاني،
االبتدائية مف مراحؿ التّعميـ كتشمؿ
ّ
ّ
الثّالث.

التّفكير كافة.

الدراسة
ُ .2مشكمة ّ
تضمنة فػي
ىدفت ىذه ّ
الم ّ
الدراسة لمكشؼ عف ميارات التّفكير ُ

الدراسة
ج .حدود ّ

حددات ىي:
الم ّ
تتحدد ىذه ّ
ّ
الدراسة بمجمكعة مف ُ
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أسئمتيما مستكيات التّفكير العميا (التّحميؿ ،كالتّركيب ،كالتّقكيـ)؛
إذ جاءت نسبيا متدنية إلى حد كبير.

عينتيا :فقد اقتصرت العينة عمى كتاب التّكحيد؛ كتاب
أّ .
اسي األكؿ
لمصفكؼ
األكلية لمفصميف ّ
الطّالب ككتاب ّ
ّ
النشاط ّ
الدر ّ

بينما سعت دراسة زيد [ ،]29لمكقكؼ عمى مدل تركيز

كالثاني كبمغ عددىا ( )12كتابا.

انكم كاسئمة امتحاف
أسئمة كتاب الجغرافيا
لمصؼ الثّالث الثّ ّ
ّ
انكية العامة لممادة نفسيا في اليمف عمى تنمية
ال ّشيادة الثّ ّ

ب .مكضكعيا :فقد اقتصر مكضكعيا عمى تحميؿ ميارات
النشاط كالكاردة ضمف
التّفكير في كتب التّكحيد كتابي الطالب ك ّ
أسئمة التّقكيـ كاألنشطة.

طمبة خالؿ الفترة (99-91ـ) البالغ
ميارات التّفكير عند ال ّ
عددىا مائة كخمسة كخمسكف سؤاالن .ككانت أداتيا قائمة معايير

الدراسة عمى قائمة تتضمف
ج .أدكاتيا :فقد اقتصرت أداة ّ
العقمية (المعرفة؛
ميارات التّفكير بحسب تصنيؼ بمكـ لمعمميات
ّ
حفظ كت ّذكر ،الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ ،التّركيب ،التّقكيـ).

الدراسة أف أسئمة
ُمشتقة مف تصنيؼ بمكـ .كأظيرت نتائج ّ
الكتاب قد ركزت عمى ميارة التّذكر بنسبة ( ،)%75,3كعمى
ميارة االستيعاب بنسبة ( )%24في حيف أىممت الميارات

النسخة الكر ّقية المطبكعة مف كتابي
د .زمنيا :تـ االعتماد عمى ّ
النشاط لمادة التّكحيد لعاـ 2015ـ2016/ـ المكافؽ
ال ّ
طالب ك ّ

أما أسئمة االمتحاف فقد رّكزت عمى ميارة التّذ ّكر بنسبة
العمياّ .
( ،)%95,5في حيف أىممت ميارات التّفكير العميا فمـ يظير في

1436ىػ1437/ى ػ الصادرة عف ك ازرة التّر ّبية كالتّعميـ في المممكة
عكدية.
الس ّ
العر ّبية ّ

اسية سكل ثالثة أسئمة في
أسئمة االمتحاف لثمانية أعكاـ در ّ
االستيعاب كثالثة أسئمة في مستكل التّركيب كسؤاؿ في التّطبيؽ.

 .3اإلطار النظري

في حيف ىدفت دراسة الجالد [ ،]30لمتّعرؼ عمى مدل
لمصفكؼ الثّامف
اإلسالمية
شمكلية األسئمة في كتب التّر ّبية
ّ
ّ
ّ

بكية التي تناكلت
كتنكعت ّ
الدراسات كالبحكث التّر ّ
كثرت ّ
المدرسية أك مكضكع التّفكير كمياراتو كما
مكضكع تحميؿ الكتب
ّ
الدراسات كالبحكث
ذلؾ إال ألىمية المكضكعييف .كمف بيف تمؾ ّ

النفس
كالتّاسع كالعاشر في األردف لمجكانب
المعرفية كاالنفعالية ك ّ
ّ
تكزع األسئمة عمى المستكيات
حركية .باإلضافة لمعرفة مدل ّ
ّ
حركية .بمغ عد الكتب الخاضعة
النفس
المعر ّفية كاالنفعالية ك ّ
ّ

جاءت دراسة الحاج عيسى [ ،]28لمعرفة مدل تركيز أسئمة

السادس عمى ميارات
كتابي لغتنا العر ّبية
لمصفيف الخامس ك ّ
ّ
الدراسة تحقيؽ ىدفيا عف طريؽ
التّفكير عند الطّمبة .كقد حاكلت ّ
العقمية
تحميؿ أسئمة الكتابيف كتصنيفيا كفؽ مستكيات التّفكير
ّ

نكعية
لمتحميؿ ست كتب .قاـ الباحث بتطكير أداة التّحميؿ لقياس ّ
اليرمي .كقد
المعرفية كمستكياتيا في ضكء تصنيؼ بمكـ
األسئمة
ّ
ّ

النحك
النتائج التي
تكصمت ّ
الدراسة إلييا ىي عمى ّ
كانت أىـ ّ
ّ
اآلتي:

الدراسة ما يمي:
الستة التي كضعيا بمكـ .كأظيرت نتائج ّ
ّ
لمصؼ الخامس بمغ
 -أف مجمكع أسئمة كتاب لغتنا العربية ّ

الدنيا بنسبة
 ترّكزت األسئمة المعر ّفية في المستكياتالمعرفية ّ
ّ
( )%85,9حيث بمغت أسئمة التّذ ّكر ( ،)%65,1كالفيـ
أما المستكيات المعر ّفية العميا فبمغت نسبتيا
(ّ ،)%20,8

( )487سؤاال مكزعة كالتالي :مستكل المعرفة ( )167سؤاال

بنسبة ( ،)%34,3مستكل الفيـ ( )220سؤاال بنسبة
( ،)%45,2مستكل التّطبيؽ ( )64سؤاال بنسبة (،)%13,1
مستكل التّحميؿ ( )13سؤاال بنسبة ( ،)%2,7مستكل التّركيب

تكزعت عمى ثالثة مستكيات ىي :التّطبيؽ
(ّ )%14,1
أما التّركيب فقد
( ،)%3,6كالتّحميؿ ( ،)%2,6كالتّقكيـ (ّ )%7,9

( )14سؤاال بنسبة ( ،)%2.9مستكل التّقكيـ ( )9سؤاال بنسبة
لمصؼ
( .)%1,8بينما كاف مجمكع أسئمة كتاب لغتنا العربية ّ

أىمؿ إىماالُ تامان حيث لـ يرد عميو سؤاالن كاحدان.

بنسبة ( ،)%51,6مستكل التّطبيؽ ( )97سؤاال بنسبة
( ،)%21,1مستكل التّحميؿ ( )10سؤاال بنسبة (،)%2,2
مستكل التّركيب ( )17سؤاال بنسبة ( ،)%3,7مستكل التّقكيـ

اإلسالمية لمحمقة األكلى مف
قكيمية في كتب التّربّية
ّ
األسئمة التّ ّ
الدراسة
التّعميـ
تككنت عينة ّ
األساسي في األردف كسمطنة ُعمافّ ،
ّ
اإلسالمية في
مف ثمانية كتب؛ أربعة منيا تُمثّؿ كتب التّربية
ّ
األردف كبمغ مجمكع أسئمتيا ( )783سؤاالن ،في حيف تُمثّؿ

كفي نفس اإلطار سعت دراسة العياصرة [ ،]31لتحميؿ

السادس بمغ ( )459سؤاال مكزعة كالتالي :مستكل المعرفة
ّ
( )91سؤاال بنسبة ( ،)%19,9مستكل الفيـ ( )237سؤاال

اإلسالمية في ُعماف كبمغ مجكع
األربعة األخرل كتب التربية
ّ
الدراسة لتؤكد عمى تركيز
أسئمتيا ( )887سؤاالن .كجاءت نتائج ّ

( )7سؤاال بنسبة (.)%1,5

النتائج أف أسئمة الكتابيف رّكزت عمى أسئمة
 كما دلّت ّالدنيا (المعرفة ،كالفيـ) ،كقد أىمؿ الكتابيف في
مستكيػات التّفكير ّ

كعم ػاف عمػ ػى الػمػجػاؿ الػمػعػرف ػ ّي في
األسئ ػمة ف ػي ك ػؿ م ػف األردف ُ
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الدنيا.
مستكياتو ّ
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بينما سعت دراسة سمماف [ ،]32لمكشؼ عف كاقع أسئمة

لمصؼ األكؿ ( )240نشاطان ،كلمثاني ( )251نشاطان ،كلمثالث
ّ
النتائج عف:
( )136نشاطان .كقد أسفرت ّ

في المرتبة األكلى مف األسئمة
ّ
األساسية احتالؿ المجاؿ المعر ّ
بنسبة ( ،)%90,2كقد جاء تكزيع األسئمة عمى المستكيات

االنفعالي.
الكجداني
النكاتج التي تقع في الجانب
األنشطة ىي ّ
ّ
ّ
كما أجرل ال ّشبكؿ كالخكالدة [ ]36دراسة ىدفت لمكشؼ عف

( ،)%15كالتّحميؿ حصؿ عمى نسبة ( ،)%27كمستكل التّركيب
حصؿ عمى نسبة ( ،)%2كاخي ار مستكل التّقكيـ حصؿ عمى

اإلسالمية لممرحمة
الدراسة مف جميع كتب التّر ّبية
كتككنت عينة ّ
ّ
ّ
انكم) كالبالغ عدد األنشطة
الثّ ّ
لمصفيف (األكؿ كالثّاني الثّ ّ
انكية ّ
فييا ( )775نشاطا ،كعدد األسئمة ( )3600سؤاالن .كأظيرت

اإلسالمية كفي
ميارات التّفكير المتضمنة في كتب التربية
ّ
األساسية في األردف ،كخمُصت
حصص المعمميف لممرحمة
ّ
الناقد ( )%32,5كفي
ّ
أف نسبة تركيز ميارات التّفكير ّ
الدراسة ّ

ياضي)
المفظي ،ك
(المغكم
 تضميف ال ّذكاء بيفّ
المنطقي ّ
الر ّ
ّ
ّ
اتي،
مما ىك متكقّع ،ككؿ مف ال ّذكاءات (ال ّش
أكثر ّ
خصي ال ّذ ّ
ّ
البيئي
الحركي ،ك
الجسمي
االجتماعي ،ك
ك
المكاني البصر ّ
م ،ك ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أممي ( )%44,7كفي حصص المعمّميف بمغت
كالتّفكير التّ ّ
(.)%13,4

كجية نظر المعمّمات كالمعمّميف في محافظة األحساء في

المتحدة.
اإلسالمية لممرحمة
ّ
ّ
األساسية في دكلة اإلمارات العر ّبية ُ

االستبانة كقد اشتممت عمى مجمكعة مف المعايير استخمصتيا

النشاط كانت غالبيتيا تقع في المجاليف
نمييا ّ
 ّالنكاتج التي ُي ّ
نمييا
م ،في حيف كانت أقؿ ّ
في كالميار ّ
النتاجات التي تُ ّ
المعر ّ

انكية
اإلسالمية لممرحمتيف
لتّقكيـ في كتب التّر ّبية
األساسية كالثّ ّ
ّ
ّ
في األردف .ككانت مف أبرز نتائجيا فيما يتعمّؽ بالمرحمة

تعددة في
الم ّ
درجة تضميف كتكزيع كتكازف مؤشرات ال ّذكاءات ُ
انكية ممثمة بكحدات التّحميؿ
كتب التّر ّبية
اإلسالمية لممرحمة الثّ ّ
ّ
حميمي،
(األنشطة كاألسئمة) ،باستخداـ المنيج
الكصفي التّ ّ
ّ

النحك اآلتي:
المعرفية عمى ّ
ّ
 مستكل الفيـ حصؿ عمى نسبة ( ،)%41,2كحصؿ التّذ ّكرعمى نسبة ( ،)%2,83كمستكل التّطبيؽ حصؿ عمى نسبة

نسبة (.)%1,5

الدراسة أف:
نتائج ّ

كفي المجاؿ ذاتو ىدفت دراسة عياصرة [ ،]33لتقصي

مما ىك متكقّع.
بيعي) بأقؿ ّ
الطّ ّ
مقرر
كما أجرت ّ
الزرعو [ ،]37دراسة ىدفت إلى تقكيـ ّ
األكلية مف المرحمة االبتدائية مف
الصفكؼ الثّالثة
ّ
التّكحيد في ّ

حصص المعمّميف ( ،)%12,2في حيف بمغت ميارات التّفكير
اإلبداعي ( )%22,8كفي حصص المعمّميف بمغت (،)%6,1
ّ

عكدية .كانت أداة الباحثة في دراستيا ىي
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ

كأجرل عكيس [ ،]34دراسة ىدفت إلى تحميؿ كتب التّربية

الدراسة
الباحثة مف ادبيات تقكيـ المناىج .كأظيرت نتائج ّ

الدراسة قاـ الباحث ببناء أدالة التّحميؿ المعتمدة
كلتحقيؽ أىداؼ ّ
السؤاؿ كحدة
عمى تصنيؼ كؿ مف بمكـ كفئات لمتّحميؿ كاعتبر ّ

ما يمي:

حددة اال انيا ال
كم ّ
 أف أىداؼ منيج كتاب التّكحيد كاضحة ُطمبة.
تراعي الفركؽ
الفردية بيف ال ّ
ّ

اإلسالمية
الدراسة مف أسئمة كتب التّر ّبية
لمتّحميؿ .تككف مجتمع ّ
ّ
السابع كالثّامف كالتّاسع ،كبمغ عدد األسئمة ()2950
لمصفكؼ ّ
ّ
النتائج
سؤاالن في الكتب الثالثة كبعد تحميؿ األسئمة كانت أبرز ّ

الفردية بيف
 أف طرائؽ تدريس المحتكل ال تراعي الفركؽّ
المتعمّميف.

التي ظيرت:

الجماعية
الفردية ك
تنكعا بيف األنشطة
ّ
ّ
 أف األنشطة ال تحتكم ّدافعية المتعمّـ.
ك ّأنيا ال تستثير
ّ
 -أف أسئمة التّقكيـ كانت شاممة لممحتكل كقياسو لقدرة الحفظ

المعرفي بنسبة
 ترّكزت االسئمة في الكتب الثّالثة في المجاؿّ
كزعت بنسبة ( )%64عمى مستكل التّذكر كالفيـ،
(ّ )%96,8
كبنسبة ( )%36عمى المستكيات العميا مف التّفكير.

تقكيمية متنكعة.
كاالسترجاع كأساليب
ّ
السابقة:
التّعقيب عمى ّ
الدراسات ّ

كفي دراسة مشابية قاـ بيا كؿ مف عمرك كأبك عكاد

الختامية
ككينية ك
ّ
[ .]35بدراسة ىدفت إلى تقكيـ األنشطة التّ ّ
لمصفكؼ األكؿ كالثّاني
اإلسالمية
الكاردة في كتب التّربية
ّ
ّ

العممية
الدراسات
مف المسائؿ المتّفؽ عمييا في حقؿ ّ
ّ
أف اليدؼ مف إيراد
كالبحكث في مختمؼ مياديف الفنكف كالعمكـ ّ

األساسي في األردف .استخدـ فييا الباحثاف بطاقة تحميؿ
كالثّالث
ّ
ئيسية يتفرع عف كؿ مجاؿ منيا عدد
مككنة مف تسعة مجاالت ر ّ
ّ
الختامية
ككينية ك
ّ
عية بمغت عدد األنشطة التّ ّ
مف المستكيات الفر ّ

نكعية
السابقة ّ
فصؿ ّ
بالدرجة األكلى ىك الكقكؼ عمى ّ
الدراسات ّ
السابقة.
الدراسة الحالية ّ
كحجـ المعرفة التي تُضيفيا ّ
لمدراسات ّ
380

الدراسات كالبحكث .كفيما
الدراسة مف تمؾ ّ
كتحديد مكانة ىذه ّ

الدراسة :فقد قامت دراسة كؿ مف الحاج
 .3مف حيث أدكات ّ

 .1مف حيث المكضكع :سعت دراسة كؿ مف الحاج عيسى

[ ]31حمد كعطاؼ [ ]33كعكيس [ ]34إعداد بطاقة تحميمية

[ ]28كزيد [ ]29كالجالد [ ]30كالعياصرة [ ]31عطاؼ لمكشؼ

المعرفي
الدراسة في ضكء تصنيؼ بمكـ
ُمع ّدة مف قبؿ باحث ّ
ّ
الدراسة .بينما كانت
اليرمي كىك ما يتفؽ مع ما قامت عميو ىذه ّ
ّ

عيسى [ ]28كزيد [ ]29كالجالد [ ]30سمماف [ ]32كالعياصرة

يمي عرض لذلؾ:

المدرسي ل ػ "ميارات التّفكير" تحت ىذا
عف مدل تضميف الكتاب
ّ
المسمى .بينما سعت كؿ مف دراسة الجالد [ ]30كسمماف []32
ُ

الدراسة
الدراسات بإعداد بطاقة تحميمية ُمعدة مف قبؿ باحث ّ
بقية ّ
تعددة أك معايير تقكيـ المناىج
الم ّ
في ضكء نظرية ال ّذكاءات ُ

كالعياصرة [ ]31كعكيس [ ]34كالشبكؿ كالخكالدة [ ]36لمكشؼ

في
كىي في حقيقتيا ال تبتعد كثي ار عف مستكيات ىرـ بمكـ المعر ّ
العقمي.
ّ

العقمية
نكعية األسئمة مف حيث نكعية المعارؼ كالميارات
ّ
عف ّ
المتضمنة .ككال المكضكعيف يتفقاف حقيقة مع مكضكع ىذه

الدراسة لميارات
الدراسة كىك استقصاء مدل تضميف مجتمع ّ
ّ
بانيا الكحيدة في حدكد بحث
التّفكير .كلعؿ ىذه ّ
تتميز ّ
الدراسة ّ

طريقة واالجراءات
 .4ال ّ

الدراسة
أ .منهج ّ

الباحثة مف سعت لمكقكؼ عمى مدل تضميف كتب التّكحيد
العقمي.
في
ّ
لميارات التّفكير في ضكء تصنيؼ بمكـ المعر ّ
الدراسة كعينتيا :حيث استيدفت دراسة كؿ
 .2مف حيث مجتمع ّ

الدراسة ،فقد
لكي تتم ّكف الباحثة مف اإلجابة عمى أسئمة ّ
الكصفي؛ ىك منيج يصؼ الكضع الحالي أك
اتّبعت المنيج
ّ
السمككيات.
الماضي لمكضكع ّ
الدراسة كالتّحصيؿ كاالتّجاىات ك ّ
لممتغيرات
مف غير أف تشتمؿ عمى المعالجات اإلحصائية
ّ

الزرعو [ ]37كتب
مف العياصرة [ ]31كعمرك كأبك عكدة [ ]35ك ّ
األكلية في التّعميـ العاـ كبالتالي فيي تتفؽ مع مجتمع
الصفكؼ
ّ
ّ

حميمي في آف
المستقمة  .[38] James and Sallyكالمنيج التّ ّ
كاحد.

الدراسة كعينتيا .بينما كانت دراسة كؿ مف الجالد []30
ىذه ّ
كسمماف [ ]32كالعياصرة [ ]31عطاؼ [ ]33كعمرك كأبك عكدة

الدراسة
ب .مجتمع ّ

[ ]35كعكيس [ ]34كالشبكؿ كالخكالدة [ ]36تتفؽ مع دراستنا

لمصفكؼ الثّالثة
تككف مجتمع ّ
الدراسة مف كتب التّكحيد ّ
ّ
اسي
النشاط لمفصميف ّ
األكلى كىما كتاب الطّالب ككتاب ّ
الدر ّ

اإلسالمية في
الدراسة كىك كتب التّر ّبية
ّأنيا تتناكؿ نفس مجتمع ّ
ّ
الدراسة تتمّيز
التّعميـ العاـ بشقّيو
أف ىذه ّ
انكم .إال ّ
األساسي كالثّ ّ
ّ
حي
بتناكؿ كتب التّكحيد عمى كجو الخصكص كىك مكضكع ّ

الصادرة عف ك ازرة التّربية كالتّعميـ في المممكة
األكؿ كالثّاني
ّ
اسي 2015ـ2016/ـ المكافؽ
عكدية لمعاـ ّ
الس ّ
العر ّبية ّ
الدر ّ
ىف ( )12كتابا بكاقع أربعة
1436ىػ1437/ىػػ .كقد بمغ ّ
عدد ّ

اإلسالمي كفكره.
الديف
ك
أساسي ُيمثّؿ لب ّ
ّ
ّ

كتب لكؿ صؼ انظر جدكؿ ( )1أدناه.

جدول 1
الصف
ّ

الصؼ األكؿ
ّ
الصؼ الثّاني
ّ

الصفوف الثّالثة األولى
توزيع كتب التّوحيد عمى ّ
طالب
كتاب ال ّ

كتاب ال ّنشاط

2

2

4

2

2

4

6

6
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الصؼ الثّالث
ّ
المجمكع

2

2

المجموع
4

مجاالت كذلؾ بعد تعديؿ مستكل المعرفة عند بمكـ إلى ميارتيف

الدراسة
ج .أداة ّ

ىما :الحفظ كالتّذكر.

بحثية كاحدة كانت مف اعداد
استخدـ في ىذه ّ
الدراسة أداة ّ
المعرفي
الباحثة كىي تُمثّؿ ميارات التّفكير بحسب تصنيؼ بمكـ
ّ
المتعمّؽ بمكضكعات
الرجكع لألدب ّ
النظر ّ
مي .كبعد ّ
م ُ
الير ّ

لدراسة:
صدق أداة ا ّ

الدراسة فقد طمب مف عدد
ألغراض التّأكد مف صدؽ أداة ّ
بكم بفركعو
المح ّكميف مف ذكم االختصاص في المجاؿ التّر ّ
مف ُ
المختمفة ،تحكيـ األداة كفؽ مجمكعة مف الفقرات .كانت عمى

العممية
التّفكير كمياراتو كتصنيؼ بمكـ
اليرمي لممعرفة ك ّ
ّ
التّفكيرّية .فقد تـ تصميـ بطاقة التّحميؿ حيث احتكت عمى سبعة

النحك التّالي:
ّ
381

5

المغكية.
الصياغة
ّ
 .1سالمة ّ
ائية.
الصياغة اإلجر ّ
 .2دقة ّ

2016

12

لممناىج كالتّطكير كىي مف الميارات التي اعتمدت عمييا المممكة
تـ تضمينيا كاإلشارة إلييا في دليؿ كتابي
العر ّبية
ّ
السعكدية كما ّ

لمصؼ الثّاني كالثّالث االبتدائي.
التّكحيد ّ
طالب
 .6كانت أسئمة التّقكيـ كاألنشطة الكاردة في كتاب ال ّ

في
 .3صحة الميارة التّفكيرّية بحسب تصنيؼ بمكـ المعر ّ
اليرمي.
ّ

النشاط ىي كحدات التّحميؿ
ككذلؾ األنشطة الكاردة في كتاب ّ
المقاسة.
ُ

الدالة عمى الميارة التّفكيرّية.
 .4صحة المؤشرات ّ
المح ّكميف مف
ىذا كقد ّ
أعدت بطاقة التّحكيـ بطريقة تُم ّكف ُ
إضافة أك تعديؿ أك حذؼ أم محكر أك فقرة مف محاكر أك

سمى
 .7كؿ سؤاؿ كرد في اسئمة التّقكيـ ككؿ نشاط كرد تحت ُم ّ
النشاط " في كتاب الطّالب كفي كتاب األنشطة ُيمثّؿ كحدة
" ّ

فقرات التّحكيـ .كبعد االنتياء مف تكزيع بطاقة التّحكيـ عمى
المح ّكميف كاستردادىا كانت نسبة االتفاؽ بيف المح ّكميف عمى

ُمستقمة مف كحدات التّحميؿ.
عممية التّحميؿ بالتّعامؿ مع كؿ كتاب بكؿ فصؿ
 .8سارت
ّ
لمصؼ الكاحد عمى حدا ،كمف ثـ تحديد نكع كؿ
كبكؿ درس ّ

صدؽ أدكاتيا ىي ( )%89كىي نسبة عالية جدا تجعمنا نثؽ

الدراسة.
بأداة التّحميؿ ،كنعتمد عمييا في تحقيؽ أىداؼ ىذه ّ
الدراسة:
ثبات أداة ّ

السؤاؿ بكضع إشارة )✓( في المكاف
ميارة تفكيرّية كاردة في ّ
تـ التّعامؿ
ككف مف فركع
ّ
المناسب .أما ّ
متعددة فقد ّ
السؤاؿ ُ
الم ّ

كفي سبيؿ التّحقّؽ مف ثبات أداة التّحميؿ استعانة الباحثة
بمحمّؿ آخر في المناىج كطرؽ التّدريس عمؿ مدرسان كمشرفان
ُ

السؤاؿ كاحد كالميارة
معو عمى أساس أنو سؤاؿ كاحد ّ
ألف ُبنية ّ
الدرس الخامس ،كتاب
التّفكيرّية
المطمكب كاحدة باستثناء ّ
ّ
بتدائي فقد احتكل عمى ميارتيف
لمصؼ األكؿ اال
النشاط،
ّ
ّ
ّ

عكدية.
كأستاذ
الس ّ
لمصفكؼ األكلى في المممكة العر ّبية ّ
جامعي ّ
ّ
المتَّبعة في
كبعد ايضاح الباحثة لو ىدؼ ّ
الدراسة كاإلجراءات ُ

تفكيريتيف ىما :الفيـ كاالستيعاب ،كالتّذكر كالحفظ.
لمدراسة:
المعالجة
اإلحصائية ّ
ّ

أف نسبة االتفاؽ
المحمّؿ اآلخر مف تحميمو ّ
تبيف ّ
التّحميؿ كانتياء ُ
كاف عالية حيث بمغت (.)%85

الدراسة أىدافيا؛ مف اإلجابة عمى أسئمتيا فقد
حتى تُحقّؽ ّ
النحك التّالي:
كانت األساليب
اإلحصائية التي اعتمدتيا عمى ّ
ّ

الدراسة:
إجراءات ّ

النحك التّالي:
سارت إجراءات ّ
الدراسة عمى ّ

الحسابية.
 .1استخراج التّك اررات
ّ

الدراسة كأسئمتيا كفي ضكء ذلؾ اختيار مجتمع
 .1تحديد مشكمة ّ

المئكية.
النسب
 .2استخراج ّ
ّ

كعينتو التي سيتـ تحميؿ أسئمتيا كأنشطتيا فكانت جميع
ّ
الدراسة ّ

 .5النتائج ومناقشتها

األكلية الثّالثة في المممكة
لمصفكؼ
ّ
قرر مادة التّكحيد ّ
كتب ُم ّ
عكدية.
الس ّ
العر ّبية ّ

طالب لمادة التّكحيد
بعد تفريغ أسئمة كأنشطة كتاب ال ّ
تمت
كأنشطة كتاب ّ
الم ّ
خصصة لذلؾ ّ
النشاط في البطاقات ُ
الرئيس الذم ينص عمى:
اإلجابة عمى سؤاؿ ّ
الدراسة ّ

م لميارات التّفكير كمراجعة التّصنيؼ
 .2مراجعة األدب ّ
النظر ّ
عكدية.
الس ّ
المعتمد في ك ازرة التّر ّبية كالتّعميـ في المممكة العر ّبية ّ

النشاط
تضمنة في كتابي ال ّ
طالب ك ّ
الم ّ
 ما عدد ميارات التّفكير ُالصفكؼ الثّالثة األكلى في
كنسبتيا لمادة التّكحيد لكؿ صؼ مف ّ

 .3اعتماد تصنيؼ بمكـ لألىداؼ المعر ّفية كالتّفكرّية كمف ثـ
جعؿ مستكياتو ىي فئات التّحميؿ.

العقمية
عكدية بحسب تصنيؼ بمكـ لمعمميات
ّ
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ
(المعرفة؛ حفظ كت ّذكر ،الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ ،التّركيب،

تـ االعتماد عمى األلفاظ المستخدمة في كؿ مستكل كمؤشر
ّ .4
داؿ عمى الميارة في كؿ مستكل كباإلضافة إلى االعتماد عمى

التّقكيـ)؟.

الدرس لضبط صحة االستخداـ لتمؾ المفظة فكثير ما
محتكل ّ
يستخدـ لفظة " تأمؿ كأذكر " كىي تُدلّؿ عمى ميارة االستدالؿ

المئكية لكؿ
النسب
مف خالؿ استخراج التّك اررات ال
حسابية ك ّ
ّ
ّ
النشاط
تضمنة في كتابي ال ّ
طالب ك ّ
الم ّ
ميارة مف ميارات التّفكير ُ

طالب سابقا
لمدرس كانت معطاه لم ّ
الرجكع ّ
اال أف المعمكمة بعد ّ
لذا ُفيعاد تصنيفيا عمى أساس أنيا ميارة " تذ ّكر".

الصفكؼ الثّالثة األكلى في
كنسبتيا لمادة التّكحيد لكؿ صؼ مف ّ
المعرفية
عكدية بحسب تصنيؼ بمكـ لمعمميات
ّ
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ
العقمية (المعرفة؛ حفظ كت ّذكر ،الفيـ ،التّطبيؽ ،التّحميؿ،
ّ

تـ التّعامؿ معو عمى أساس ّأنو
 .5مستكل المعرفة عند بمكـ ّ
الرجكع إلى
يتضمف ميارتيف ىما "حفظ ،كتذ ّكر" كذلؾ بعد ّ
ّ

التّركيب ،التّقكيـ)؟ .كالجدكؿ ( )2أدناه يكضح ذلؾ.

يكية
الصادرة عف
األساسية
الميارات التّفكيرّية
الجمعية األمر ّ
ّ
ّ
ّ
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جدول 2
الصف األول
ّ

مجمكع كؿ ميارة كنسبتيا
الصؼ الثّاني
ّ

مجمكع كؿ ميارة كنسبتيا
الصؼ الثّالث
ّ

مجمكع كؿ ميارة كنسبتيا

حفظ ،وتذّكر

تفكيرية ونسبتها
مجموع كل مهارة
ّ
التّطبيق

الفهم واالستيعاب

التّحميل

التّركيب

المجموع

التّقويم

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

39

21

1

1

0

1

1

6

2

4

0

1

77

60

%77,9

2

%2,6

1

%1,3

7

%9,1

6

%7,8

1

%1,3

%100

التّقكيـ
طالب نشاط

المجمكع

حفظ ،كت ّذكر

الفيـ كاالستيعاب

طالب

نشاط

طالب

نشاط

التّطبيؽ
طالب نشاط

التّحميؿ
نشاط
طالب

التّركيب
نشاط
طالب

28

13

5

1

0

1

2

5

5

4

0

0

64

41

%64,1

6

%9,4

1

%1,6

7

%10,9

9

%14,1

0

0

%100

حفظ ،كت ّذكر

التّطبيؽ

الفيـ كاالستيعاب

التّحميؿ

التّركيب

المجمكع

التّقكيـ

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

طالب

نشاط

34

9

6

1

3

1

9

10

0

4

1

0

78

43

%55,1

7

%9.00

4

%5,1

19

%24.40

4

%5,1

1

%1,3

%100

الدكؿ
لسعكدية كاحدة مف ّ
ّ
المدرسية .كلعؿ المممكة العر ّبية ا ّ
اإلسالمية التي دائما ما تتابع ىذا األمر كتحرص عميو
العر ّبية ك
ّ

أف مجمكع كنسبة الميارات
ّ
يتبيف مف الجدكؿ ( )2أعاله ّ
لمصفكؼ الثّالثة
مقرر مادة التّكحيد
ّ
تضمنة في ّ
الم ّ
التّفكيرّية ُ
تمركزه حكؿ ميارة " الحفظ كالتّذ ّكر " حيث
األكلى كانت ُم ّ
الصؼ األكؿ ،كنسبة
حصمت عمى نسبة ( )%77.9في
ّ

المدرسي بيف فترة
كقد ظير ذلؾ بمتابعة تطكير كتحسف الكتاب
ّ
المتمثّمة بقكلو تعالى:
كأخرل بغية في الكصكؿ لمغاية الكبرل ُ
(كما َخمَ ْقت ا ْل ِج َّف ك ِ
األ ْن َس إِالَّ لَِي ْعُب ُد ِ
يد ِم ْنيُ ْـ ِم ْف
كف (َ )56ما أ ُِر ُ
ُ
ََ
َ
ِ
ِرْز ٍ
طع ُم ِ
اؽ ُذك ا ْلقَُّكِة
كف ( )57إِ َّف اهللَ ُى َك َّ
َف ُي ْ
الرَّز ُ
ؽ َك َما أ ُِر ُ
يد أ ْ
ِ
يف ( ))58سكرة ال ّذاريات.
ا ْل َمت ُ
الصادرة عف ك ازرة التّربية كالتّعميـ في
كبالرجكع لمكثائؽ ّ
ّ
عية
عكدية كمف بينيا دليؿ معمّـ العمكـ ال ّشر ّ
الس ّ
المممكة العر ّبية ّ

الصؼ
الصؼ الثّاني ،كنسبة ( )%55.1في ّ
( )%64.1في ّ
السابقة التي
الثّالث ،كىي نتيجة تتّفؽ مع جميع نتائج ّ
الدراسات ّ

تـ إيرادىا.
ّ
كلعؿ تفسير ىذه القضية يعكد قطعا لخصكصية مادة
ّ

عية مف جانب كمادة التّكحيد مف جانب أخرل إذ
العمكـ ال ّشر ّ
بالدرجة األكلى عمى تحقيؽ األىداؼ المعر ّفية مف
كالىما يرّكز ّ

كلمصفكؼ
عية في التّعميـ العاـ عمى االطالؽ
لمقرر العمكـ ال ّشر ّ
ّ
ّ
الثّالثة األكلى عمى الخصكص كذلؾ لمكقكؼ عمى اىتاـ المممكة

المتعمّقة
خالؿ تزكيد الطّالب بأكبر كمية ُممكنة مف المعارؼ ُ
عتقادم فيو
م اال
بالديف
ّ
ماكم كىك الجانب ّ
ّ
النظر ّ
الس ّ
اإلليي ّ
ّ
السابؽ ىذا
فقطعا سيغمب عميو جانب المعارؼ .إال ّ
أف كالمنا ّ

عية كلمادة التّكحيد
بتحقيؽ األىداؼ
مقرر العمكـ ال ّشر ّ
ّ
العقمية في ّ
بتدائية ككؿ كلكؿ صؼ عمى
في الكتب
المدرسية لممرحمة اال ّ
ّ
النتائج
حدا لكجدنا ّ
الدليؿ المؤيد عمى صحة قكلنا .ىذا كقد كانت ّ

ديننا
النابعة أيضا مف ّ
ال يسمـ مف المالحظات الجكىرّية ّ
عتقادية
اإلسالمية اال
أف المعارؼ
ّ
ّ
اإلسالمي ذاتو كىيّ " :
ّ
قدمو رسكؿ اهلل صمى
النظرّية
ماكية " التّكحيد " لـ ُي ّ
ّ
الس ّ
ّ
اإلليية ّ
اهلل عميو كسمـ عمى شكؿ مادة ُمسمّمة كالمطمكب مف البشر

النحك اآلتي:
عمى ّ

عية في التّعميـ
لمقرر العمكـ ال ّشر ّ
دليؿ معمّـ العمكـ ال ّشر ّ
عية ّ
العاـ فقد بمغ عدد األىداؼ التي تسعى المممكة لتحقيؽ نتاجاتيا

النحك اآلتي :كاف نصيب المعارؼ منيا
( )28ىدفان ّ
كزعت عمى ّ

قدميا بكؿ حقائقيا
جميعا القبكؿ بيا كحفظيا كت ّذكرىا بؿ ّأنو ّ

( )4

عقمية
كعمى مدار ( )13عامان مف التّأسيس لو عمى شكؿ كجبات ّ
عممية جاعؿ مف الككف بكؿ ما فيو شاىدان كدليالن حيان ناطقان
ّ

( ،)16،14،2،1بينما كاف نصيب القيـ كاالتجاىات ( )15ىدفان

منيا عمى كجو خاص ليس بالجديد عمى اإلسالـ كأىمو .كاف

العقمية
أما األىداؼ
ّ
ّ ،)28 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17
الدليؿ
فكاف عددىا ( )9أىداؼ كردت ضمف األرقاـ اآلتية في ّ

العممية بضركرة تفعيؿ
بكية
ّ
الصيحات التّر ّ
كمؤيدان لو " .كلعؿ ّ
ميارات التّفكير عند تدريس المعارؼ عمى اإلطالؽ ك ٍ
سالمية
اإل
ّ

أىداؼ كردت

ضمف

األرقاـ

اآلتية

في

الدليؿ
ّ

الدليؿ (،15 ،8 ،7 ،5،4،3
كردت ضمف األرقاـ اآلتية في ّ

أما عمى مستكل
(ّ .)27 ،25 ،23 ،18 ،13 ،10 ،9 ،6
الدليؿ
أىداؼ التّكحيد لممرحمة االبتدائية في المممكة فقد أشار ّ

اسية في تفعيمو فالمشكمة
كمقرراتنا ّ
الدر ّ
حدث تقصير في مناىجنا ّ
الديف كفكره بؿ بالقائميف عمى المناىج كتأليؼ الكتب
ليست في ّ
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إلى كجكد ( )9أىداؼ تسعى لتحقيؽ نتاجاتيا ( )5منيا تُرّكز

التّحميؿ كاالستنتاج استخدـ لفظة " يستدؿ " لػ( )3مرات ،كما ّأنو
لمداللة
أستخدـ لفظة " يحذر " مرة كاحدة كىي لفظة تستخدـ ّ

لمادة التّكحيد فقد بمغ عددىا ( )5أىداؼ كاف منيا ىدؼ كاحد
الدليؿ ككرد تحت لفظة "
لمعمميات
العقمية كرقمو ( )3في ّ
ّ

ائية التي كردت في
مككية اإلجر ّ
الس ّ
أما بالنسبة لألىداؼ ّ
ّ
كزعت
الصؼ الثّالث
األساسي فقد بمغت األىداؼ ( )23ىدفان ّ
ّ
ّ

كتـ
عمى القيـ كاالتجاىات ،كىدفيف معرفييف ،كىدفيف عقمييف ّ
استخداـ لفظة " التّفريؽ ،كاالستدالؿ " لإلشارة إلييما.
األساسي
الصؼ األكؿ
أما األىداؼ الكاردة في دليؿ معمّـ ّ
ّ
ّ

أما مجاؿ
عمى مستكل التّقكيـ لما
يتضمنو مف اصدار أحكاـّ .
ّ
القيـ كاالتجاىات فقد رصد ليا ( )8أىداؼ.

كتـ
عمى ّ
النحك اآلتي :معارؼ مف مستكل التّذ ّكر ( )7أىداؼ ّ
أما الفيـ كاالستيعاب فكاف
استخداـ لفظة " يذكرُ ،ي ّ
عدد " فيياّ ،

استدالؿ " ،كىدفاف لممعارؼ ،كآخريف لمقيـ كاالتجاىات.

األساسي
الصؼ الثّاني
أما األىداؼ الكاردة في دليؿ معمّـ ّ
ّ
ّ
لمادة التّكحيد فقد بمغ عددىا ( )4أىداؼ كاف منيا ىدؼ كاحد

( )4أىداؼ استخدمت لفظة " ُي ّبيف " لإلشارة إلييا ،مستكل
التّحميؿ كاالستنتاج استخدـ لفظة "يستدؿ " لػ( )4مرات ،كما ّأنو

ميز"،
لمعمميات
العقمية كرقمو ( )3في ّ
الدليؿ ككرد تحت لفظة " ُي ّ
ّ
كىدفاف لممعارؼ ،كآخريف لمقيـ كاالتجاىات.

لمداللة
أستخدـ لفظة " يحذر " مرة كاحدة كىي لفظة تستخدـ ّ

الدليؿ ككرد تحت لفظة " يدرؾ"،
لمعمميات
العقمية كرقمو ( )3في ّ
ّ
ك( )3أىداؼ لممعارؼ ،ككاحد لمقيـ كاالتجاىات.

تكسع في
عند بند تحميؿ المحتكل لكؿ درس لكجدنا أف ّ
الدليؿ ّ
الحديث عف الميارات التّفكيرّية المطمكب تحقيقيا في كؿ درس.

األساسي
الصؼ الثالث
أما األىداؼ الكاردة في دليؿ معمّـ ّ
ّ
ّ
لمادة التّكحيد فقد بمغ عددىا ( )5أىداؼ كاف منيا ىدؼ كاحد

أما مجاؿ
عمى مستكل التّقكيـ لما
يتضمنو مف اصدار احكاـّ .
ّ
القيـ كاالتجاىات فقد رصد ليا ( )7أىداؼ .كلكف إذا ما تكقّفنا

ائية التي أكردىا دليؿ
مككية اإلجر ّ
الس ّ
الرجكع لألىداؼ ّ
كعند ّ
الصفكؼ الثّالثة األكلى لمكقكؼ عمى
المعمّـ لكتب التّكحيد في ّ

النحك اآلتي:
ككانت أبرز ىذه الميارات التي ُذكرت ىي عمى ّ

األساسي :ميارة االستنباط ( )5تك اررات ،ميارة
الصؼ األكؿ
ّ
ّ
المفظية ( )3تك اررات ،ميارة
التّرتيب ( )3تك اررات ،ميارة الطّالقة
ّ
المالحظة مرة كاحدة ،ميارة الكصؼ مرة كاحدة ،ميارة المقارنة

ؤية التّنفيذية لمكتاب مف كجية الك ازرة نفسيا فقد كجدنا أف
الر ّ
ّ
بالدرجة األكلى لذا فمف
تركيزىا كاف عمى األىداؼ المعر ّفية ّ

مرة كاحدة ،ميارة التّقكيـ مرة كاحدة.
األساسي :ميارة االستدالؿ ( )3تك اررات ،ميارة
الصؼ الثّاني
ّ
ّ

المتكقّع قطعان أف تككف نتائج تحميؿ األسئمة كاألنشطة ترتكز
المعرفي.
عمى تحقيؽ نتاجات ىذه األىداؼ
ّ

االستنباط ( )3تك اررات ،ميارة االستنتاج ( )3تك اررات ،ميارة

ائية لمادة التّكحيد
مككية اإلجر ّ
الس ّ
كقد كانت ىذه األىداؼ ّ
النحك اآلتي :بمغت عدد األىداؼ
لمصؼ األكؿ
األساسي عمى ّ
ّ
ّ

المفظية ( )3تك اررات ،ميارة التّذ ّكر تكرراف ،ميارة
طالقة
ال ّ
ّ
المقارنة مرة ،ميارة التّقكيـ مرة كاحدة.

النحك اآلتي :معارؼ مف مستكل التّذ ّكر
( )23ىدفا ّ
كزعت عمى ّ
أما الفيـ
كتـ استخداـ لفظة " يذكرُ ،ي ّ
عدد " فيياّ ،
( )7أىداؼ ّ

األساسي :ميارة التّذكر ( )7تك اررات ،ميارة
الصؼ الثّالث
ّ
ّ
المفظية ( )4تك اررات ،ميارة التّرتيب ( )3تك اررات ،ميارة
طالقة
ال ّ
ّ
طالقة الفكرّية ( )3تك اررات ،ميارة المقارنة ( )3تك اررات ،ميارة
ال ّ

كضح "
كاالستيعاب فكاف ( )6أىداؼ استخدمت لفظة " ُي ّبيفُ ،ي ّ
لإلشارة إلييا ،في الكقت الذم نجده استخدـ لفظة " يتف ّكر " لمرة

االستدالؿ تكرراف ،ميارة التّقكيـ تكرراف ،ميارة االستنباط مرة،
الربط مرة كاحدة ،ميارة االستنتاج مرة ،ميارة التّطبيؽ مرة
ميارة ّ

العممية التّفكيرّية المطمكبة نجده قد أستخدـ لفظة
حدد
كاحدة كلـ ُي ّ
ّ
لمداللة عمى مستكل التّقكيـ
" ُيح ّذر " مرتيف كىي لفظة تستخدـ ّ
أما مجاؿ القيـ كاالتجاىات فقد
لما
يتضمنو مف اصدار أحكاـّ .
ّ

كاحدة.

آلية
الربط ك ّ
أما كالحالة ىكذا فال شؾ ّ
أف ىناؾ فجكة في ّ
ّ
عميمية
بكية كالتّ ّ
الرسالة كاألىداؼ التّر ّ
الرؤية ك ّ
التّطبيؽ كالتّنفيذ بيف ّ
المعمّـ بكؿ صؼ
ائية كالكتاب
يسية اإلجر ّ
كالتّدر ّ
المدرسي كدليؿ ُ
ّ

ُرصد ليا ( )6أىداؼ.
ائية لدليؿ معمّـ كتاب
مككية اإلجر ّ
الس ّ
ىذا بالنسبة لألىداؼ ّ
الصؼ الثّاني
أما عف
الصؼ األكؿ
مادة التّكحيد
ّ
ّ
األساسي ّ
ّ

أف عدد الميارات
ّ
كلكنيا فجكة ليست بال ّشديدة فقد الحظنا ّ
الصؼ كقد بدء
كنسبتيا بدأ يختمؼ نكعان ككمان باختالؼ مستكل ّ

النحك
األساسي فقد بمغت األىداؼ ( )24ىدفا ّ
كزعت عمى ّ
ّ
كتـ استخداـ لفظة
أىداؼ
)
8
(
ر
ك
ذ
الت
مستكل
مف
معارؼ
اآلتي:
ّ ّ
ّ

األساسي حيث كانت عدد الميارات
الصؼ الثّالث
كاضحان في ّ
ّ
التّفكيرّية كنسبتيا كما ىك كاضح في األشكاؿ ( )3 ،2 ،1أدناه

أما الفيـ كاالستيعاب فكاف ()4
" يذكر ،يعرؼّ ،
يتعرؼ " فيياّ ،
كضح " لإلشارة إلييا ،مستكل
أىداؼ استخدمت لفظة " ُي ّبيفُ ،ي ّ
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بعقمية طمبتنا كخاصة في ىذا العصر عصر الفتف
كاالرتقاء
ّ

كبالرغـ مف ذلؾ فما
الصؼ األكؿ كالثّاني بكثير.
أفضؿ مف ّ
ّ
مما ىك متكقّع الكصكؿ إليو
زالت تكزيع الميارات كنسبتيا أقؿ ّ

كغسيؿ األدمغة.

الفهم واالستيعاب
ال ّتطبيق %3
%1
التحليل
%9

ال ّتركيب
%8

غير ذلك
%9

حفظ ّ ،
وتذكر
%78

ال ّتقويم
%1

ش ّكل 1

األساسي
الصف األول
توزيع مهارات التّفكير في ّ
ّ
ال ّتطبيق
%2

الفهم واالستيعاب
%9

التحليل
%11
ال ّتركيب
%14

غير ذلك
%14
حفظ ّ ،
وتذكر
%64

ال ّتقويم
%0

ش ّكل 2
األساسي
الصف الثّاني
توزيع مهارات التّفكير في ّ
ّ

ال ّتطبيق
 %5الفهم واالستيعاب
%9

التحليل
%25
ال ّتركيب
%5

غير ذلك
%6
حفظ ّ ،
وتذكر
%55

ال ّتقويم
%1

ش ّكل 3

األساسي
الصف الثّالث
توزيع مهارات التّفكير في ّ
ّ
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] [6القكاسمة ،أحمد كأبك غزالة ،محمد2013( ،ـ) .تنمية
ميارات التّعمـ كالتّفكير كالبحث .ط ،1عماف :دار صفاء.
] [7الحارثي ،إبراىيـ (2003ـ) .تعميـ التّفكير .مكتبة ال ّشقرم،

المدرسية كأدلّتيا
المدرسي كىك أمر البد مف مؤلفي كتب المناىج
ّ
ّ
مراعاتو كأخذه بعيف االعتبار عند التّأليؼ.

السعكدية-الرياض.

] [8المانع ،عزيزة (1996ـ) .تنمية قدرات التّفكير عند التّالميذ:
اقتراح تطبيؽ برنامج ككرت لمتّفكير .رسالة الخميج العربيّ،

 .6التّوصيات
فإف الباحثة تكصي بضركرة
كبناء عمى نتائج ّ
الدراسة ّ
ن
الصؼ الثّالثة
االىتماـ بتحسيف نكعية الميارات التّفكيرّية في ّ

سنة ( ،)17عدد ( ،)59ص (.)15

] [9زيادة ،مصطفى كالفقي ،اسماعيؿ كسالـ ،احمد (2008ـ).

اإلسالمية كبما يتناسب ككؿ صؼ مف
األكلى في كتب التّر ّبية
ّ
صفكؼ ىذه المرحمة .كما تُكصي أف تقكـ ك ازرة التّر ّبية كالتّعميـ

الرياض :دار الرشد.
المُعمّـ كتنمية ميارات التّفكير .طّ ،1
] [10البكر ،رشيد (2010ـ) .تنمية التّفكير مف خالؿ المنيج

ُممثّمة بمديرّية المناىج بتحديد الميارات التّفكيرّية المطمكبة لكؿ
المدرسية
المئكية لكؿ ميارة ليقكـ مؤلفي الكتب
النسبة
صؼ ك ّ
ّ
ّ
بااللتزاـ بيا عند التّأليؼ ،األمر الذم قطعا عمى مخرجات

عكدية –
الس ّ
المدرسيّ .ط ،6مكتبة الرشد :المممكة العر ّبية ّ
الرياض.
ّ

] [11فتح اهلل ،مندكر (2008ـ) .تنمية ميارات التّفكير .ط.1

العالمية.
التّعميـ فيجعميا تسير كفؽ معايير الجكدة
ّ
المراجع

كلي.
النشر ّ
الرياض :دار ّ
الد ّ
] [12عكف ،كفاء (2014ـ) .التّفكير اإلبداعيّ :برنامج تدريبيّ.
الرياض :مطابع ركف الطّباعة.

أ .المراجع العربية

] [1القرآف الكريـ.

] [13التركي ،سعد محسف (2013ـ) .كف مفك انر .ط( ،1د.ف،

السعكدية :مركز
] [2ك ازرة التّر ّبية كالتّعميـ في المممكة العر ّبية
ّ
بكم2007 ،ـ .دليؿ المعمـ لتنمية ميارات
التّطكير التّر ّ

د،ـ).

] [14رياف ،محمد ىاشـ (2012ـ) .استراتيجيات التّدريس لتنمية
التّفكير كحقائب تدريبية .مكتبة الفالح.

الرياض.
التّفكير ،طّ ،2
السعكدية2016 ،ـ،
] [3ك ازرة التّر ّبية كالتّعميـ في المممكة العر ّبية
ّ
الرياض:
ّ

] [15نكفؿ ،محمد بكر (2010ـ) .تطبيقات عمميّة في تنمية
عماف :دار المسيرة.
التّفكير باستخداـ عادات العقؿ .طّ ،2

عية.
دليؿ ُمعمّـ العمكـ ال ّشر ّ
األساسي.
لمصؼ األكؿ
دليؿ ُمعمّـ التّكحيد ّ
ّ
األساسي.
لمصؼ الثّاني
دليؿ ُمعمّـ التّكحيد ّ
ّ

] [16الفقي ،ابراىيـ (2009ـ) .استراتيجيات التّفكير ،ط.1
مصر :دار الراية.

] [17نشكاتي ،عبد المجيد (2003ـ) .عمـ النفس التّربكمّ ،ط،4

األساسي.
لمصؼ الثّالث
دليؿ ُمعمّـ التّكحيد ّ
ّ
سي.
كتاب الطّالب لمادة التّكحيد ّ
لمصؼ األكؿ األسا ّ

عماف :دار الفرقاف.

] [18محمد ،محمكد (2011ـ) .نظريات التّعمّـ .ط .1الرياض:

األساسي.
لمصؼ الثاني
كتاب الطّالب لمادة التّكحيد ّ
ّ
األساسي.
لمصؼ الثّالث
كتاب الطّالب لمادة التّكحيد ّ
ّ
األساسي.
لمصؼ األكؿ
كتاب ّ
النشاط لمادة التّكحيد ّ
ّ

مكتبة الرشد.

] [19صقر ،محمد حسيف (2013ـ) .طرؽ التّدريس العامة.
ط ،2دا ار األندلس :السعكدية  -حائؿ.

األساسي.
لمصؼ الثاني
كتاب ّ
النشاط لمادة التّكحيد ّ
ّ
سي.
كتاب ّ
النشاط لمادة التّكحيد ّ
لمصؼ الثّالث األسا ّ
] [4كركبمي ،آرثر (2001ـ) .اإلبداع في التّربية كالتّعميـ :مرشد

م.
م ،محمد بف اسماعيؿ (1422ىػ) ،صحيح البخار ّ
] [20البخار ّ
بيركت :دار األرقـ بف أبي األرقـ.

لممعمّميف كالتّربكييف .ترجمة :إبراىيـ الحارثي كمحمد سعيد

] [21ال ّشنيقات ،فداء محمد (2008ـ) ،تنمية ميارات التّفكير
اإلسالمية،
اإلبداعي لدل معممي كمعممات مبحث التّربية
ّ
ّ

مقبؿ.

] [5جركاف ،فتحي (2002ـ) .اإلبداع – مفيكمو – معاييره –

القكمي لمنشر.
ط ،1األردف :المركز
ّ
] [22األشقر ،عمر (1996ـ) ،مسائؿ في الفقو المقارف .ط،1

مككناتو – نظرياتو – خصائصو – مراحمو – قياسو.
ّ

دار النفائس :عماف  -األردف.

عماف ،دار الفكر.
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المقارف مع
يني ،محمد (1987ـ) ،الفقو
]ّ [23
اإلسالمي ُ
ّ
الدر ّ
المذاىب .ط ،2جامعة دمشؽ /المطبعة الجديدة :دمشؽ.

األردنية غير منشكرة .عماف -
دكتكراة في الجامعة
ّ

] [24العمكاني ،طو (1995ـ) ،أدب االختالؼ في اإلسالـ.

] [33عياصرة ،عطاؼ (2008ـ) ،ميارات التّفكير المتضمنة
اإلسالمية كفي حصص المعمميف لممرحمة
في كتب التربية
ّ

األردف.

اإلسالمي :الرياض.
العالمية لمكتاب
الدار
ط ّ ،3
ّ
ّ
] [25الحكيـ ،محمد تقي ( 1983ـ) .األصكؿ العامة لمفقو

األردنية
األساسية في األردف ،رسالة دكتكراة في الجامعة
ّ
ّ

م ،محمد (1995ـ) .المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو.
الراز ّ
]ّ [26
الرسالة :بيركت.
ط ،2مؤسسة ّ

اإلسالمية
] [34عكيس ،محمكد (2010ـ) .تحميؿ كتب التّربية
ّ
المتحدة .رسالة
لممرحمة
ّ
األساسية في دكلة اإلمارات العر ّبية ُ

غير منشكرة .عماف  -األردف.

المقارف .ط ،3دار األندلس( ،د ،ـ).
ُ

] [27قطامي ،يكسؼ؛ كقطامي ،نايفة (2001ـ) .سيككلكجية

ماجستير في جامعة اليرمكؾ غير منشكرة .عماف -

] [28الحاج عيسى ،عمي (1995ـ) ،مدل تركيز أسئمة كتابي

] [35عمرك ،أيمف كأبك عكاد ،فلاير (2011ـ) .تقكيـ األنشطة

السادس عمى ميارات
لغتنا العر ّبية
لمصفيف الخامس ك ّ
ّ
األردنية
طمبة ،رسالة ماجستير في الجامعة
التّفكير عند ال ّ
ّ

اإلسالمية
الختامية الكاردة في كتب التّربية
ككينية ك
ّ
ّ
التّ ّ
األساسي في األردف .مجمة
لمصفكؼ األكؿ كالثّاني كالثّالث
ّ
ّ
بكية
جامعة القدس المفتكحة لألبحاث ك ّ
الدراسات التّر ّ

التّدريس .ط ،1عماف :دار ال ّشركؽ.

األردف.

غير منشكرة .عماف  -األردف.

فسية ،ـ ،1ع ،2ص.411
كّ
الن ّ
] [36ال ّشبكؿ ،أسماء كالخكالدة ،ناصر (2014ـ) .تحميؿ محتكل

] [29زيد ،خالد (2000ـ) .مدل تركيز أسئمة كتاب الجغرافيا
انكية
انكم كاسئمة امتحاف ال ّشيادة الثّ ّ
لمصؼ الثّالث الثّ ّ
ّ
العامة لممادة نفسيا في اليمف عمى تنمية ميارات التّفكير

كتب التّر ّبية

درجة نظرّية

األردنية غير
عند الطّمبة ،رسالة ماجستير في الجامعة
ّ
منشكرة .عماف  -األردف.

انكية في األردف في
اإلسالمية لممرحمة الثّ ّ
ّ
بكية ،ـ،10
ال ّذكاءات .المجمة
األردنية التّر ّ
ّ

ع ،3ص.304

الصفكؼ
]ّ [37
مقرر التّكحيد في ّ
الزرعو ،ليمى (2015ـ) .تقكيـ ّ
بتدائية مف كجية نظر
الثّالثة
األكلية مف المرحمة اال ّ
ّ

قكيمية الكاردة
] [30الجالد ،ماجد (2001ـ) .تحميؿ األسئمة التّ ّ
لمصفكؼ الثّامف كالتّاسع
اإلسالمية
في كتب التّر ّبية
ّ
ّ
كالعاشر في األردف ،أبحاث اليرمكؾ ،سمسمة العمكـ

المعمّمات كالمعمّميف في محافظة األحساء ،المجمة الدّكليّة
التّربكيّة المُتخصّصة ،ـ ،4ع ،11تشريف الثّاني ،ص.71

االجتماعية ،ـ،17ع ،1ص.63
اإلنسانية ك
ّ
ّ
قكيمية في
] [31العياصرة ،محمد (2004ـ) ،تحميؿ األسئمة التّ ّ
اسي
كتب التّر ّبية
ّ
اإلسالمية لمحمقة األكلى مف التّعميـ األس ّ

ب .المراجع االجنبية
[38] James, McMillan and Sally, Schumacher.
(2001) Research in Education A Conceptual
Introduction, Addison Wesley Longman.

في األردف كسمطنة ُعماف ،دراسة مقارنة ،مجمة الممؾ
اإلسالمية ،ـ ،17ع،2
الدراسات
بكية ك ّ
ّ
سعكد ،العمكـ التّر ّ
ص.683

قكيمية في كتب التّر ّبية
] [32سمماف ،خالد (2007ـ) .األسئمة التّ ّ
انكية في األردف .رسالة
اإلسالمية لممرحمتيف
األساسية كالثّ ّ
ّ
ّ
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THINKING SKILLS INVOLVED IN THE
STUDENT BOOK AND THE ACTIVITY
BOOK OF THE MONOTHEISM COURSE OF
THE FIRST THREE ELEMENTARY
CLASSES IN THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIA
FIDAA M. A. ALSHNIQAT
ABSTRACT_ The study aimed to find out the level of the involvement of thinking skills in the
Student Book and Activity Book of the monotheism course for the first three classes in the KSA.
The study tried to reach its goal by analyzing the evaluation and activity questions in the Student
Book and the Activity Book classifying them in accordance with the basic mental thinking skills
developed by Bloom in his pyramid of knowledge: (knowledge; memorization and remembering,
understanding, application, analysis, structure, evaluation), which is the same thinking skills
adopted by the Ministry of Education in the KSA in the Teacher Guide Book of Monotheism
ministry [2,3],. The results showed that the total of the evaluation and activity questions in the
Student Book and Activity Book of Monotheism course for the First Elementary Class is (77)
questions distributed on the thinking skills as follows: knowledge level; memorizing and
remembering (60) questions, (77.9%), understanding and comprehension level tow questions,
(2.6%), application level one question, (1.3%), analysis level seven questions, (9.1%), structure
level six questions, (7.8%), evaluation level one question (1.3%). The total of evaluation and
activities questions in the Student Book and Activity Book of Monotheism course of the Second
Elementary Class is (64) questions, distributed on the thinking skills as follows: knowledge level;
memorizing and remembering (41) questions, (64.1%), understanding and comprehension level six
questions, (9.4%), application level one question, (1.6%), analysis level seven questions, (10.9%),
structure level nine questions, (14.1%), no questions for the evaluation level. Whereas the total of
the evaluation and activity questions in the Student Book and Activity Book of Monotheism course
of the Third Elementary Class is (78) questions, distributed on the thinking skills as follows:
knowledge level; memorization and remembering (43) questions, (55.1%), understanding and
comprehension level seven questions, (59 %), application level four questions, (5.1%), analysis
level (19) questions, (24.4%), structure level four questions (5.1%), evaluation level one question,
(1.3%). The results revealed that the thinking skills in the first three classes centered in the
knowledge level, memorization and remembering; it decreased in number and percentage as the
class gets higher. But it remains below the level of ambitions of the Ministry of Education in KSA,
according to its own documents. Likewise, it remains below the accepted level required for the
development of the human mind.
Based on the results of the study, the researcher recommended that more attention by payed to
improve the thinking skills in the Monotheism Course of the first three class in proportional way.
KEYWORDS: content analysis, Islamic education books, Shareeah books, monotheism book,
textbook, thinking skills.
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