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 لمستخمص :ا

تعمم الرياضيات والعموم تبعا" ونواتج الكورت لتعميم التفكير برنامج ) يعرض المقال 
حيث يتضمن برنامج الكورت لتعميم  طفال في مصر( ,لممعايير القومية لرياض األ

االدراك , ثانيا التنظيم , ثالثا التفاعل ليشمل االجزاء التالية )اوال توسعة مجال التفكير 
سادسا الفعل كتاب " لممعمم , لمطالب  , رابعا االبداع , خامسا المعمومات والعواطف ,

ان نواتج تعمم الرياضيات فتشمل عمي مجاالت ومعايير  وىي ) مجال االعداد " ( , 
, مجال اليندسة  والعالقات العددية , مجال التقدير والحساب العقمي , مجال القياس

والحس المكاني , مجال العالقات الجبرية والبيانات ( , ان نواتج تعمم العموم فتشمل 
, مجال عموم الحياة , مجال عمي مجاالت ومعايير وىي ) مجال المعرفة الفيزيقية 
ثالثة الباحثة مت خداست , حيث البيئة وعموم االرض , مجال التطبيقات التكنولوجية (

في ضوء تنظيم , االبداع ( الاجزاء من برنامج الكورت وىما ) توسعة مجال االدراك , 
 منيج رياض االطفال .
المعايير القومية لرياض   - برنامج الكورت لتعميم التفكير  -الكممات المفتاحية :

 االطفال 
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Abstract : 

This Article presents  the Cort Programme for learning Thinking , 

and the   Outcomes of learning Maths and Science , According to 

the National Standards of Kindergarten in Egypt , the Cort 

Programme for learning Thinking to include the following parts ( 

First Breadth , Second Organization , Thirdly Interaction , 

Fourthly Creativity, Fivthly Information & Feeling , Sixthly 

Action " the Teacher and the Student " ) . the learning of 

Outcomes of Mathematics include fields and Standards ( field of 

Numbers and Numerical relations , field of Assessment and 

Mental Calculation , field of Measurement , field of Engineering 

and Spatial Sense and field of Algebraic Relations and Data )  . 

the learning of Outcomes of Science include fields and Standards ( 

field of Physical Knowledge , field of Life Science , field of 

Environment and Earth Sciences  and field of Technological 

Applications ) , the Researcher used Three Parts of the Cort 

Programme ( Breadth , Organization and Creativity ) in According 

of the Curriculum of Kindergartens . 

Key Words :-  

The Cort Programme for Learning Thinking - The National 

Standards of  Kindergarten . 
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  -مقدمة :

نظرا لتطور االتجاىات المعاصرة أصبح ىناك أىتمام متزايد بتوجيو الجيود          
, فمم يعد ىدف العممية التربوية يقتصر عمي اكتساب ات التعميم والتعمم لتحسين عممي

الطفل المعارف والحقائق بل تطوراليدف إلي تنمية قدرتو عمي التفكير والتحميل والنقد 
, صاحب ذلك أيضا نزعو قوية نحو االىتمام بتنمية الشخصية والتعميم واالبتكار 

ذا العصر الذي يتميز صبح االىتمام بالتفكير ضرورة ممحة في ىأ,  المتكاممة لطفل
تنمية التفكير عند الطمبة ىدفا  صبحريع في مختمف جوانب الحياة, وأبالتغيير الس

من أجل إعداد جيل قادر عمى مواكبة ىذا التغير, التربية المعاصرة, رئيسيا من أىداف 
وبالتالي تنميتيا واستثمارىا بصورة تحقق ليم . رفةواستيعاب الكم اليائل من تطور المع

 يم أفضل ألحداث لمحياة.ف

يعد التفكير عممية عقمية يتم عن طريقيا معرفة الكثير من األمور, فيو نشاط         
عقمي راقي وقدره من القدرات العقمية العميا التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات 

في الحية االخري ويعد التفكير من المحددات األساسية لمسموك ومن المؤثرات الميمة 
صياغة السموك, ادي ذلك إلي أختالف أنماط التفكيرلتعدد تعريفاتو واتجاىاتو حسب ما 
كساب  وفره التراث النفسي والتربوي ولذلك فأن الحاجة تبدو ممحة إلي تعميم التفكير وا 
التالميذ الميارات بطرق مختمفة ولن يتم ذلك إال بإدخال برامج التعميم المباشر لميارات 

المنيج المدرسي , ويري التربويون انو من الواجب عمي المعمم أن يزيد التفكير ضمن 
من النشاط التفكيري عند الطالب ويعتبر ذلك من أساسيات وظيفة المعمم وبالفعل يجب 

 عمي المعمم تدريس كيفية التفكير لألطفال .
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برنامج الكورت وأىدافو واستراتيجياتو وأىميتو وأدواتو والمستفيدين سوف نتناول تعريف 
منو ووحداتو لتطوير التعميم واالرتقاء بجودتو إلصالح العممية التعميمية في مصر, 

المعايير القومية لرياض األطفال في ضوء لتوضيح فعالية واثر استخدام برنامج الكورت 
 في مصر .

ن المراحل الميمة في نمو الطفل وتربيتو  ففييا تتكون تعد مرحمة الطفولة م        
باكورة الطفل األولي مع البيئة ولذلك أكد عمماء النفس أن ىذه المرحمة يتكون خالليا 
الكثير من مفاىيم الطفل وأنماط سموكو , واالىتمام باألطفال ىو في الواقع اىتمام 

لغد ورجال المستقبل ويجب بالمجتمع وتقدمو وتطوره الن أطفال اليوم ىم شباب ا
أن التفكير عممية يومية مصاحبة لإلنسان بشكل دائم  إعدادىم األعداد السميم لمحياة .

 كالمشي فيو أداء طبيعي يومي نقوم بو باستمرار , نظرا ألىمية التفكير 

في جتماعية و والتغيرات التي طرأت بفعل التكنولوجيا والتطمعات االألفراد لو وحاجة ا
     . المجتمع المعقد ظيرت الحاجة لمتفكير بطرائق جديدةىذا 

 -:Cort  Theالتعريف ببرنامج الكورت  -

يعد برنامج كورت لتعميم التفكير من اشير البرامج العالمية وأكثرىا تطبيقا.         
(, واشتق أسم البرنامج من أسم De Bonoالشيير دي بونو)  وضعو عالم التفكير 

 Cognitive Researchالمؤسسة التي قامت بنشره وتطويره مؤسسة البحث المعرفي" 
Trust"وأضيف حرف "o لتسييل نطق المصطمح. والبرنامج مصمم لتقديم ميارات "

التفكير من خالل مجموعة من األدوات العممية التي يدرب الطالب عمى استخداميا في 
عة, مع ضرورة توافر فرص تدريبية كثيرة ومتنوعة يطبقون الطالب من مواقف متنو 

 (.6002)الجالد  أدوات معدة لتنمية ميارات التفكير لدييم. خالليا
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يعد إدوار دي بونو ىو السمطة الرائدة في التفكير واالبتكار التنظيمي , والقيادة 
وات واألساليب األحصائية اإلستراتيجية واإلبداع الفردي وحل المشكالت وجمبت لو األد

 نتائج مذىمة في جميع إنحاء العالم .

, برنامج  Hatsوكان لو الفضل في إنتاج أساليب التفكير ومنيا التفكير الست 
 ,االىتمام المباشر بأدوات التفكير . ي, التفكير الجانبCort الكورت 

والتفكير ,  كر السمو ويجري حاليا تنفيذ الدورات التدربية في المؤسسات وسعييم إلي تغي
 تعزيزاألبتكار وزيادة اإلنتاجية 

لتعميم الطمبة  Cort( أىداف برنامج الكورت 8,6007توضح دينا عمر فيضي )     
مجموعة من أدوات التفكير التي تسمح ليم باالبتعاد عن نماذج التفكير المطبوعة في 
الذىن , ومحاولة إدراك األشياء بشكل أكثر وضوحا وتحررا وفي تطوير اتجاىات أكثر 
إبداعا لحل المشكالت فيصبح الطمبة من خالل دراسة ىذا البرنامج مفكرين مبدعين . 

اإلدراك وذلك عن طريق استخدامو في تقديم ميارات  Cortالكورت يوسع برنامج 
التفكير المصممة بدقة لمطمبة كأدوات عممية يمكن استخداميا ,من ثم يتدرب الطمبة 
عمي استخدامو في مواقف مختمفة وفي أوضاع مختمفة , إن األعداد الكبيرة من 

لميام  ,إذ يجب أن تبقي األداة المواضيع التي يتم التدرب عمييا وتنوعيا وسرعة إجراء ا
ثابتة بينما تتغير األوضاع فيستطيع الطمبة بيذه الطريقة أن يبنوا ميارة باستخدام أدوات 
التفكير ومن ثم تطبيقيا في أي موضوع في المنيج أو في حياتيم خارج المدرسة ومنيا 

:- 

 أداة تفكير . -

 تمرين تدريبي . -
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 تطبيق . -

لكورت لتعميم التفكير بمميزات متعددة ومن خصائص برنامج يتمتع برنامج ا      
  -(  ومن أبرازىا ىي:7,6007عمر الفيضي )دينا  Cortالكورت 

 برنامج بسيط وعممي ويمكن لممعممين استخدامو كل حسب طريقتو .

 برنامج قوي ومتماسك .

 برنامج لو تصميم متوازن إذ إن كل مستوي تدريبي مستقل تماما عن األخر . 

 برنامج يييئ الطمبة ليصبحوا مفكرين مبدعين . 

 برنامج يستمتع الطمبة في تدريسو .

لتعميم التفكير بدمجو في المنيج بأي طريقة يراىا المعمم  Cortتسمح مرونة برنامج 
كموضوع منفصل بينما تقوم المدارس  Cortمالئمة فبعض المدارس تدرس برنامج 
 المنيج . األخرى بدمجو في موضوع معين أو في

لجميع الطمبة وفي جميع الفئات العمرية من المدارس  Cortيمكن استخدام مواد 
األبتدائية حتي المرحمة الجامعية ولكن السن المناسبة أكثر ىي سن التاسعة عشر 

 أستخداميا مع طمبة أصغر سنا . نويمك

دقيقة ومن ثم فإن  53واحد في حصة ال تتعدي  Cortيجب عمي الطمبة إنجاز درس 
دروس البرنامج الستين يمكن أن تمتد لسنتين أو ثالث سنوات وبعد أن يتعمم الطمبة 
طريقة الكورت , تصبح ىذه الطريقة جزءا عاديا من التدريس اليومي , ويجب أن 

 Cortت تشتمل كل حصة عمي فقرتين تدريبيتين حتي يستطيع الطمبة فيم وتطبيق أدوا



 برنامج الكورت لتعميم التفكير فى ضوء المعايير القومية لرياض األطفال في مصر
 أ/ لمياء عبد الرسول عبد الرحيم احمد

ديسمبر                                                     

7102- 313 -            العدد الثالث والثالثون                     

   

في األوضاع المختمفة وعمي المعممين مراعاة النقاط اآلتية عند إعطاء حصص 
 البرنامج 

 إعطاء فقرتين في كل جمسة عمي االقل . 

 المحافظة عمي النظام داخل الحصة .

 التركيز عمي ميارة التفكير أكثر من مضمون الفقرة التدريبية .

 أعطاء الطمبة االحساس باالنجاز . 

( إلي األدوات المستخدمة في برنامج 85,6007تشير دينا عمر الفيضي )           
الكورت لتعميم التفكير ىو اإلدراك وذلك باستخدام طريقة األداة كمنيج في تعميم التفكير 
, ولقد تم تقديم ميارات تفكير مصممة بعناية لمطمبة كأدوات عممية , وبعد ذلك يتدرب 

ي تقديم مواقف متنوعة . أن الكم الكبير من الفقرات الطمبة عمي استخدام األدوات ف
التدريبية والتنوع في ىذه الفقرات والسرعة التي يتم إنجازىا تعد ذات أىمية عالية , 
فاألدوات تظل ) ويجب أن تظل ( ثابتة بينما تتغير المواقف , وبيذه الطريقة ينمي 

ستطاعتيم نقميا في أي من الطمبة مياراتو في استخدام أدوات التفكير ,يعد ذلك با
 نواحي المنيج أو في حياتيم العامة خارج المدرسة .

 -فالعممية المباشرة لبرنامج الكورت هي  :

 تدريب تغيير   أداة

 وفوق كل ذلك صممت مهارات الكورت لتكون عممية  . 

( أنو يمكن دمج برنامج الكورت لتعميم 83,6007ووضحت دينا عمر فيضي )       
التفكير مع المنيج , حيث أن مرونة برنامج الكورت جعمتو قابال لمدخول في المنيج 
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المدرسي بأي طريقة تناسب المعمم عمي الوجو األحسن فبعض المدارس تدرس الكورت 
خر في مادة ما أو في المنيج كمو ,وعند البدء بمادة منفردة , بينما يدخمو بعضيا األ

( وىو توسعة 8بتدريس الطمبة برنامج الكورت يجب عمي المعمم أن يبدأ بالكورت رقم )
مجال اإلدراك وىو عبارة عن عشر أدوات رئيسية جوىرية لمبرنامج , وتركز ىذه الوحدة 

يمكن استخدام بقية عمي توسيع اإلدراك كميارة أساسية في برنامج الكورت وبعد ذلك 
 أجزاء الكورت بأي ترتيب يتوافق مع أنشطة الصف . 

يتبع البرنامج تصميما متوازنا بدل الترتيب اليرمي إذ أن المعمم يمكنو أن يختار أي 
جزء من أجزاء الكورت لتعميمو لمطمبة وذلك بعد االنتياء من الجزء األول من البرنامج 
والذي يعد الجزء األساسي من البرنامج  مما يضمن القيمة المستقمة لكل درس حتي في 

  غياب الدروس األخرى .

من برنامج الكورت لتعميم التفكير حيث  نمن ىنا يمكن توضيح المستفيدي          
( دروس الكورت لتتكون خالليا أفكار الطالب بحيث 82,6007صمم إدوارد دي بونو )

التكون متفقو بالضرورة مع مستوي ذكائو بل صممت دروس الكورت لتنشيط ىذه 
تمفة لتطبيق ذكائيم بشكل فعال عمي المواقف الميارة لتعميم الطمبة ذوي القدرات المخ
 األكاديمية أو الشخصية أو االجتماعية .

كما يمكن استخدام مواد الكورت لمطمبة في جميع األعمار من ) المرحمة االبتدائية حتي 
وىي ميارة تفعيل  Operacyالجامعة ( حيث تركز جميع وحدات الكورت عمي الـ 

مبة بتوجيو أىدافيم التفكيرية بشكل ىادف لينجم عنو األشياء حتي تسمح األدوات لمط
 طمبة فاعمون .

  -: يولقد صمم دي بونو برنامج الكورت ليتوافق مع المعايير وى -
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إن البرنامج بسيط وعممي ويمكن إن يستخدمو المعممون في تمثيل مجموعة واسعة من 
 األساليب .

انتقالو من متدرب إلي متدرب  إن ىذا البرنامج متماسك بحيث يبقي سميما عمي مدار
 أخر ومن معمم إلي طالب .

إن ىذا البرنامج لديو تصميم متوازن يعني أن كل جزء فيو يمكن استخدامو واألستفاده 
منو عمي حدة , وحتي لو لم يتم استخدام األجزاء األخرى أو نسيانيا وذلك عمي عكس 

ا تعميم الييكل أو البناء بأكممو البرامج االخري وذلك التصميم اليرمي الذي  يتطمب فيي
. 

ىذا البرنامج يمكن الطمبة من ان يكونوا مفكرين فاعمين ومتفاعمين في الوقت نفسو , 
 كما ينمي ىذا البرنامج الميارة العممية التي تتطمبيا الحياة الواقعية .

 يستمتع الطمبة بدروس التفكير .

  -:(9،،800وارد )إداالستراتيجيات المقترحة في استخدام الكورت  -

 مهارات التدريب األساسية -اإلستراتيجية األولي :

يجب  ي( وىو الحد األدنى من ميارات التفكير األساسية الت Cort 1يتم ىنا باستخدام )
 تعميميا لجميع الطمبة بغض النظر عن العمر أو القدرة .

 التفكير اإلبداعي  -اإلستراتيجية الثانية :

( ويتم استخدام ىذه اإلستراتيجية مع  Cort 4( ومن ثم ) Cort 1ويتم ىنا استخدام )
 األشخاص الذين لدييم اىتمام خاص بالتفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية . 
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 التفكير العام  -اإلستراتيجية الثالثة :

 (  Cort 5( وثم )  Cort 4( ومن ثم )  Cort 1يتم ىنا استخدام )

  -فكير المتفاعل والناقد :الت -اإلستراتيجية الرابعة :

 ( Cort 1  ,Cort 3  ,Cort 5يتم ىنا استخدام ) 

   -المادة المتكاممة : -اإلستراتيجية الخامسة :

 الست . Cortتعطي هنا جميع مواد 

( شكل الدرس الذي يتطمبو كل درس 82,6007قد وصف إدوارد دي بونو )         
دقيقة ومع ذلك يستطيع المعمم تحديد إن كان الصف أو أسموب التعميم  53قرابة 

يتطمب وقتا أكثر , فعمي سبيل المثال يمضي بعض المعممين قرابة ساعة في شرح 
ل فترتين متباعدتين وكل فقرة الدرس الواحد , أو يقومون بتدريس درس واحد خال

 دقيقة . 53تستغرق 

يجب أن تتضمن كل جمسة فقرتي تدريب عمي االقل ليفيم الطمبة إمكانية تغيير أداة  -
دقيقة ال تستوعب أكثر من فقرتين وفي الفقرات  53التفكير في مواقف مختمفة في 

يوضح المعممون األطول قد تسمح الفرصة لمزيد من التدريب والتغذية الراجعة , و 
بالتوازن بين شكل الدرس والصفوف واألساليب المستخدمة في التدريس ويقوم بعض 
المعممين بتطوير فقرات تدريب مألوفة وبعضيم يستخدم وسائل إيضاح وأجيزة الفيديو 

تساعد عمي تسييل وممارسة أدوات التفكير وتوضيحيا , ففي تنويع شكل  لووسائ
  -يتذكروا األتي:الدرس وعمي المتعممين أن 
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 أن يتضمن الدرس ما اليقل عن فقرتين تدريبيتين .

 المحافظة عمي الضبط وتنشيط المحيط . 

 تركيز الدرس عمي عممية التفكير بدال من مضمون المناقشة . 

 جعل الطمبة يحسون أنيم قادرون عمي اإلنجاز . 

 

  -األساس العممي الذي يقوم عميه البرنامج : -

( في برنامجو لمتفكير من مسممة قواميا انو يمكن تعميم 8171ينطمق دي بونو )       
األشياء والمواقف وال يعمل عمي تعقيدىا ويجب  طالتفكير , عمي اعتبار أن التفكير يبس

 أن ننظر إليو كعممية بسيطة وأن ذلك لن يتم اال من خالل تعميم التفكير 

اص لمتفكير واإلدراك والعالقة بينيما, فعندما الكورت عمي مفيوم خ جيركز برنام
نتعامل مع اإلدراك الواعي وحينما نتعامل مع اإلدراك الواعي  انتعامل مع التفكير فإنن

استخدام موجياتو  افأننا نتعامل مع أنماط التفكير , وعندما نتعمم مع أنماط التفكير عمين
ارا وال يعالج معمومات وانو ببساطو أي أدواتو  , إن النظر في اتجاه معين ال يولد أفك

 يضع أمام تفكير الفرد جزءا من خبرتو  .

 -محاور برنامج الكورت لتعميم التفكير : -
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( أن  البرنامج يتكون من ستين درسا 86,6007يوضح أدوارد دي بونو )         
موزعو عمي ستة أجزاء يحتوي كل جزي منيا عمي عشرة دروس ,كل جزء يحمل أسما 

 يتضمن ىدفا يفترض تحقيقو 

عند االنتياء من ىذا الجزء فضال عن أن كل جزء من األجزاء الستة يتناول جانبا واحد 
 تفكير من جوانب ال

برنامج الكورت ييدف إلي تعميم ميارات التدريب األساسية , والتفكير اإلبداعي  إلي أن 
, والتفكير العام , والتفكير الناقد المتفاعل حيث ييتم كل درس من دروسو بتنمية ناحية 
تفكيرية معينو ولكل جزء كتاب خاص بالمعمم يوضح ويشرح كل درس ويمكن عرض 

 -ت وىدفو :أجزاء برنامج الكور 

 (Cortأجزاء برنامج الكورت لتعميم التفكير ) -

 اليدف العنوان الوحدة
 النظر إلي الموقف من جميع جوانبو توسعة مجال اإلدراك األول
 ييتم باالنتباه والتركيز عمي المواقف بفعالية التنظيم الثاني
يعي مناقشة األدلة والحجج المنطقية وتنمية  التفاعل الثالث

 التفكير الناقد
 يعرض استراتيجيات توليد األفكار ومعالجتيا االبتكار الرابع

 ييتم بالعوامل االنفعالية المؤثرة في التفكير المعمومات والعواطف الخامس
تشكيل الخطة النجاز العمل والوصل لحل  الفعل السادس

 تالمشكال
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 :المعايير القومية لرياض اطفال في مصر  -

( أمتداد لممعايير 85,6007تأتي وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال )        
( وتتأتي أىمية بناء 6005القومية لمتعميم في مصر التي صدرت وثيقتيا في عام )

 معايير قوميو لرياض األطفال : 

* التطمع إلي مد مظمة ضمان الجودة واعتماد لتشمل مؤسسات رياض األطفال 
 وعممياتيا ومخرجاتيا بمدخالتيا 

* أن لمرحمة رياض األطفال خصوصيتيا التي تميزىا عن مراحل التعميم قبل الجامعي 
 من حيث األىداف وطبية المتعممين ومحتوي البرنامج التعميمي وأساليب التعميم والتعمم 

 عمي مستوي م* اإلفادة من الخبرات المتراكمة عن التعامل مع المعايير القومية لمتعمي
 الفكر والتطبيق معا 

 * مراعاة المتغيرات والمستجدات عمي الساحة التربوية

( عمي عدد من الوثائق 6007وثيقة المعايير القومية لمصر ) تفقد أاشتمم         
الفرعية بمغ مجموعيا ست وثائق , وكل وثيقة منيا تتعامل مع مكون من مكونات 

قة تتفرع إلي مجاالت , ثم إلي معايير التربية في مرحمة رياض األطفال , وكل وثي
ومؤشرات . حيث تتصدر ) نواتج التعمم ( وثيقة المعايير باعتبارىا توصيف لمغايات أو 
المخرجات المستيدفة بحيث يمكن االسترشاد بيا في فيم معايير المحتوي والمعممة 

نب النمو والروضة الفعالة , وقد نوع من مجاالت نواتج التعمم لكي تغطي مختمف جوا
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في شخصية الطفل الجسمي والحركي واالنفعالي االجتماعي  , وأساليب التعمم والمغة 
والتواصل , والوعي والمعرفة , وىو ما يتفق مع التصنيف العالمي لنواتج التعمم في 

 مرحمة الطفولة المبكرة . 

عين عمي تتبع التطور التعميمي لدي اطفالنا ان نحدد ومن االمور الميمة التي ت       
مسبقا تمك المواصفات والخصائص التي نتوقع ان يكتمل تكونيا لدي الطفل مع انتيائو 

, ,ومكونات ىذه المواصفو ىي ما نسميو بنواتج التعمم من مرحمة رياض االطفال 
عبر مرحمة رياض  وتتضمن مستويات معيارية لكل ما يجب ان يحممو المتعمم ويكتسبو

االطفال من معارف وميارات شخصية واجتماعية التي تمكنو من التنشئة السميمة 
عداد شخصيتو وتنمية قدراتو بما يمكنو من التطور التربوي   وا 

 وتتكون وثيقة معايير المحتوي لنواتج تعمم الرياضيات والعموم من االتي :

  -الرياضيات وىي :ومؤشرات مجاالت ومعايير   -

 مجال االعداد والعالقات العددية 

 .فيم الخواص االساسية لممفاىيم العددية وتوظيفيا  -المعيار :

  -المؤشرات :

, يثبت فيمو لمفاىيم واحد فاكثر ,  60ويتابع حتي العدد  80يعد وحدات حتي العدد 
 .يتعرف عمي موضع العناصر في متتابعو عددية , يقارن المجموعات ويرتبيا 

 مجال التقدير والحساب العقمي 
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 .استخدام الطرق االساسية عند اجراء العمميات الحسابية  -المعيار :

  -المؤشرات :

يوظف االعداد في حل المشكالت , يستخدم االشياء والرسومات لنمذجة والحل , 
, يتوصل إلي بدائل في توظيف اساليب التفكير وحل المشكالت في العمميات الحسابية 

 المشكالت .حل 

 مجال القياس 

 .فيم الخواص االساسية لمفاىيم القياس وتوظيفيا  -المعيار :

  -المؤشرات :

يثبت فيمو لمعاني والمصطمحات , يحدد الوقت بالساعات ويرتب االحداث , يقارن 
  . خواص االجسام , يقيس االطوال بادوات غير مقننة , يميز العممة المصرية بفئاتيا

 مجال اليندسة والحس المكاني  

 .فيم الخواص االساسية لممفاىيم اليندسية وتوظيفيا  -:المعيار 

   -المؤشرات :

يتعرف عمي اسماء بعض االشكال اليندسية , يعرف العالقات المكانية , يميز بين 
 االشكال المتشابية والمختمفة 

 مجال العالقات الجبرية والبيانات 
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فيم الخواص االساسية لمفاىيم العالقات الجبرية  ومعالجة البيانات   -المعيار:
 .وتوظيفيا 

  -المؤشرات :

يجمع االشياء وفقا لخصائصيا , يرسم البيانات باستخدام الصور واالعداد واالشكال , 
 ة , يثبت فيمو لمصظمحات . طيكرر نمطا ذا خاصية بسي

 ( وىي تقدم دليل6008) Kari S . Bauer & Tina Schennum دراسة         
لتدريس الرياضيات ماقبل الروضة ومعايير المحتوي , االطفال الصغار يتعممون 
الرياضيات الطبيعية وانيا تبدو طبيعية النماط واالشكال , وجعل المقترنات , 
واستكشاف العالقات داخل بيئتيم في مرحمة الطفولة المبكرة لما يمتمكون من الفضول 

وحاجو لفيم العالم ويستند كل ىذا عمي ان االطفال يحتاجون انشطة ىادفة التي طبيعي 
 تساعدىم عمي تطوير واستخدام المفاىيم الرياضية والمغو والعمميات 

الحسابية ويجب تمكين االطفال لتوسيع فيميم لعدد والشكل والحجم والنمط وىناك قائمو 
 -ببعض التعاريف المرتبطة بالرياضيات وىي :

 لسمة وخاصية )مثل الحجم , والمون , والشكل , والوزن ( ا

 تصنيف النوع والشكل في مجموعات حسب خصائصيا

 وقارن ووصف العالقة بين اثنين واكثر * والتقدير لكمية والحجم 

 تمدد واليندسة المكانية 

  -العموم وهي :ومؤشرات مجاالت ومعايير 
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 مجال المعرفة الفيزيقية 

 ة معرفة الطفل بالفيزياء الكونيةتنمي -المعيار :

  -المؤشرات :

يالحظ اثر القوة في في تغيير حالة الجسم , يميز العوامل المؤثره في تحريك االشياء , 
االجسام  يميز قوانين القوة , يعرف ان لماء واليواء اثر في تحريك االشياء , يميز بين 

المنفذة وغير منفذة لمضوء , يدرك االختالف بين حجم الظل وحجم صاحب الظل , 
يتعرف عمي ظاىرة البرق , يتعرف عمي تاثير القوة المغناطيسية , عمي التطبيقات 

 ومظاىر القوة الكيربائية , يتعرف عمي طبيعة المادة .  

 مجال عموم الحياة

 ائنات الحية وتعاممو معيا تنمية معرفة الطفل بالك -المعيار :

 -المؤشرات :

يصنف الكائنات الحية وغير الحية , يتعرف عمي مظاىر التغير في الحياة , يتعرف 
و تيربط بين احتياجات الكائن الحي وبيئعمي وظائف االعضاء في الكائنات الحية , 

 .عميو, يالحظ اىمية الكائن الحي لالنسان , يرعي الكائن الحي ويحافظ  وخصائصيا

 مجال البيئة وعموم األرض 

 تنمية معرفة الطفل بالبيئة وعموم االرض  -المعيار :

  -المؤشرات :
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,  يعرف انواع البيئات وخصائصيا , يصنف العناصر الطبيعية في البيئة المحيطة بو
 يتعرف عمي العناصر المموثة لمبيئة يتعرف عمي اىمية اليواء . 

 مجال التطبيقات التكنولوجية 

 تنمية معرفة الطفل بتطبيقات التصميم التكنولوجي  -المعيار :

  -المؤشرات :

يتعرف عمي نموذج االلة , يصف كيفية تشغيل االلة , ويحدد وظيفة االلة وما تقدمو 
 عمي الطرق االمنة لمتعامل مع االالت . لالنسان , يتعرف 

متابعة التطور التعميمي لدي تشير المعايير القومية لرياض األطفال إلي انو البد من  -
أطفالنا التي تمكنو من التنشئة السميمة وأعداد شخصيتو وتنمية قدراتو عبر المراحل 

 التعميمية .

المعايير إلي تحديد خصائص ومواصفات المتعمم الذي انيي دراستو في وتيدف وثيفة 
الطفل بنياية  مرحمة رياض اطفال في المجاالت المختمفة لنواتج التعمم وما نتوقعو من

 ىذه المرحمة التربوية .
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  -المراجع :

, القاىرة , الروابط العممية لمنشر  4( . تعميم التفكير , ط6001إبراىيم احمد الحارتي )
 والتوزيع .

( برنامج الكورت لتعميم التفكير دليل البرنامج ,) ترجمة دينا 6007إدوارد دي بونو )
 عمر فيضي( , األردن , دار الفكر. 

( . التفكير وأساسياتو وأنواعو التعميمية وتنمية مياراتو , 6088سناء محمد سميمان )
 القاىرة , عالم الكتاب . 

ظريات ودراسات وبحوث معاصرة , ( . اساليب التفكير ن6002عصام عمي الطيب )
 القاىرة , عالم الكتاب . 
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( . أثر برنامج الكورت لتعميم التفكير الجزء ) توسعة 6008فاطمة عبد األمير )
اإلدراك ( في تحصيل تالمذة الصف الخامس االيتدائي وتفكيرىم االلبداعي , مجمة 

 . 648 -668, 4-5(,2القادسية في اآلداب والعموم التربوية . )

( . تعميم التفكير :مفاىيم وتطبيقات. العين. األمارات العربية 8111)جراون  فتحي
 .المتحدة. دار الكتاب الجامعي

(.فعالية استخدام برنامج كورت في تنمية ميارات التفكير االبداعي 6002) الجالد ماجد
جامعة ام لدى طالبات المغة العربية والدراسات االسالمية بشبكة جامعة عجمان. مجمة 

 (.870-884( ) 6)87القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واالنسانية,

(. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي من خالل المناىج الدراسية. 6007)جمل  محمد
 العين, دار الكتاب الجامعي.

( .مشروع 6007وزارة التربية والتعميم ,المعايير القومية لرياض األطفال في مصر. )
 .  فالتعميم في مرحمة الطفولة المبكرة :القاىرة  روزا ليوستحسين 

(. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واتجاىات الطمبة نحو العموم 6007)صوافطة  وليد
 .عمان. دار الثقافة.

( . فاعمية التدريس برنامج الكورت في تحصيل طمبة 6007) يوسف احمد عبداهلل
ىاتيم نحوىا , رسالة ماجستير , كمية التربية , الصف الحادي عشر في البالغة واتجا

 جامعة سمطان قابوس .

Barak , M & Doppelt , Y .(1999) . Integrating cognitive research 

trust (CORT) Program for creative thinking into project –based 



 برنامج الكورت لتعميم التفكير فى ضوء المعايير القومية لرياض األطفال في مصر
 أ/ لمياء عبد الرسول عبد الرحيم احمد

ديسمبر                                                     

7102- 327 -            العدد الثالث والثالثون                     

   

technology curriculum .Research in Science and Technological 

Education , 17 (2) , 139 – 151 .  

Kari S . Bauer & Tina Schennum .(2007) . Mathematics Nevada’s 

Pre-Kindergarten Content Standards , State of Nevada Office of 

Early Care & Education Department of Education . Nevada . 

Suleiman , Z. (2011) . effectiveness of a training program based 

on cognitive research trust strategies to develop seventh grade 

students critical thinking in history course , journal of social 

sciences 

 , 3 , 436 – 442 . 

van kessel, P.(2007).CORT transfer and behavior process of 

inquiry, London , university of roe Hampton . 

 

 


