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Abstract: 

The current study aimed to identify the most important 

technological thinking skills in the science subject necessary for 

middle school students, and the study prepared a list of 

technological thinking skills, and to achieve this goal the 

descriptive approach was followed, and the results of the study 

reached a list of technological thinking skills, and the study 

recommended the need to pay attention to a list Technological 

thinking skills and their inclusion in the science curriculum for 

middle school.                                                                                                                        

.Keywords: technological thinking skills 
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 احبع الببحث المنهج الىصفي

  
 

 



 يهاساث انتفكيش انتكنىنىجي في يادة انؼهىو انالصيت نتالييز انًشحهت اإلػذاديت
 ا/    ػذناٌ يحًذ ػذناٌ ػهي     

 2020أغسطس                                        - 211 -                                 واألسبؼىٌ  نشابغانؼذد ا

Technological Thinking

 

 
 Chen,

 

Rusbult,c.



 يهاساث انتفكيش انتكنىنىجي في يادة انؼهىو انالصيت نتالييز انًشحهت اإلػذاديت
 ا/    ػذناٌ يحًذ ػذناٌ ػهي     

 2020أغسطس                                        - 212 -                                 واألسبؼىٌ  نشابغانؼذد ا

 

 

 
-  

 -احبعج الدراست الخطىاث الخبليت:
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 ( 1جذول )

 شؼاػييهاساث انتفكيش انتكنىنىجي في وحذة انطاقت انكهشبيت واننشاط اال

 انىصٌ اننسبي  انتكشاس  انًهاسة انتكنىنىجيت  و

 %124421 22 انتحهيم  يهاسة 1

 %154222 24 جًغ انًؼهىياث وتنظيًها يهاسة  2

 %124500 12 انضبظ وانتحكى  يهاسة 3

 %124500 12 انتصًيىيهاسة  4

 %24210 14 انتخطيظيهاسة  5

 %24210 14 تىنيذ انًؼهىياثيهاسة  6

 %24210 14 يهاسة حم انًشكالث 2

 %64522 10 يهاسة اتخار انقشاس 2

  %64522 10 يهاسة انتقييى 2

 %100 152  انًجًىع

 -ويمكن حىضيح ذلك بيبنيب كبلخبلي :
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 ( يىضح الخكرار والنسبت المئىيت لكل مهبرة من مهبراث الخفكير الخكنىلىجي1شكل )
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 -وهزه هي قائًت يهاساث انتفكيش انتكنىنىجي في صىستها اننهائيت :

 يهاسة جًغ انًؼهىياث  وتنظيًها   -1

 

 مهارة التخطيط  -2

 يهاسة انتحهيم    -3

 يهاسة انتحكى وانضبظ -4
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 يهاسة تىنيذ األفكاس -5

 يهاسة انتصًيى   -1

 يهاسة حم انًشكالث -2
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 مهارة اتخاذ القرار -3

 مهارة التقييم -4
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