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 ماهي القبعات الست للتفكير ؟

 إن االسلوب الذي نفكر به يحدد مسارنا في المستقبل (()) 

( ساعدته خلفيته إدوارد دي بونومبتكر هذا األسلوب يف التفكري هو طبيب بريطاين من أصل مالطي امسه ) 
 0الطبية على التعمق يف أحباث الدماغ والتفكري فابتكر عدة أساليب يف التفكري منها أسلوب القبعات الست

  . تضفي جوا نفسيا على التفكري لأللوان دالالترى أن ي وهوللتفكري 

 قبعة من التفكير تخدم نوعا من أنواع التفكير :ولكل 
 )) جمع المعلومات (( . : التفكير المحايد القبعة البيضاء

 العواطف (( . -االنطباعات  -)) المشاعر  :التفكير العاطفي القبعة الحمراء

 الفوائد (( .  -)) االيجابيات  جابي: التفكير اإلي القبعة الصفراء

 المصاعب (( . -الحذر  -)) المخاطر  : التفكير الناقد القبعة السوداء

 االفكار الجديدة (( .  -البدائل  -)) االحتماالت  : التفكير اإلبداعي القبعة الخضراء

 .الملخصات ((  -التفكير  التحكم في عمليات – التفكير في التفكير)) : التفكير الشمولي  القبعة الزرقاء
 ((. موضوع التجوية الميكانيكيةتدريس اجليولوجيا ) القبعات الست للتفكري يف  اسرتاتيجيةمن تطبيق  الهدف 

تنسجم مع عوامل التجوية   هذه املهارةتفكري الطالب يف لتنشئة  ومناسبة  خصبة زرع أرض (1
 امليكانيكية وتأثرياهتا على سطح األرض .

 0التجوية امليكانيكية  عوامل  يف جمال املوازنة بني أنواع التفكري إتقان عملية (2
 0فال ينظر هلا من جانب واحد  الظاهرة ملما جبميع جوانب املوضوع أو  الطالب جتعل  . (3
حيس باآلخرين فيتفاعل معهم ويتعاطف معهم ويتفهم طريقة تفكريهم مع  قدرة  الطالب جتعل  (4

 .منفتحا على آراء اآلخرين املرونة يف التفكري مما جيعله م و فهم اآلخرين واحتوائه أكرب على

 

 

 



 

    والصواعق  الحرارة/  اختالف درجات  الموضوع      :  1 نشاط 
 

 :  المعلومات القبعة البيضاء / 1

 المعلومات الناقصة التي نحتاج إليها المعلومات المتوفرة في المحتوى

 الطالب  المعلم

  زمة لحدوث تأثير تجوية في الصخور .درجة الحرارة الال -
تتعةةةرخ الخةةةتالف فةةةي  امثلةةةة علةةةق منةةةايق جافةةةة فةةةي العةةةالم العربةةةي  -

 درجات الحرارة ؟ 
 ؟كيفية حدوث التمدد واالنكماش للصخور في الطبيعة   -
 . الصخور في  التفتت حراريا اختالف أشكال  -
 رداءة الصخور للتوصيل الحراري نعمة من اهلل .  -
  ل تمدد مختلف عن غيره . لكل معدن معام -

 .معنق التجوية  -
تنةةةةةوع  ةةةةةاهرة أدلةةةةةة علةةةةةق  -

التفتةةةةةةةت والتق ةةةةةةةر بةةةةةةةين 
 0 الصخور 

 معنق الصاعقة . -
 تق ر الصخور . -
 العروق الزجاجية . -

 درجة الحرارة .معنق  -
  صخر .معنق  -
معنةةةةةةةةق الصةةةةةةةةةخور الناريةةةةةةةةةة  -

 والرسوبية والمتحولة 
 معنق معدن .  -
كيفيةةةةةةةةة المحاف ةةةةةةةةة علةةةةةةةةق  -

 .استغالل الصخور 
 

 المخاير والتهديدات :   السوداء القبعة  /  2

 ؟    أم  اهرة الصواعق  حدوث  اهرة اختالف درجات الحرارة لته م وتفتت الصخور استمرارية ايهما أكثر 
 االيجابيات والفوائد :   الصفراء  القبعة  /  3

 ؟رداءة التوصيل الحراري للصخور   فائدة ما         
 

 الم اعر والعوايف  :   مراء  الحالقبعة  /  4

 تمدد درجات الحرارة في الصخور ؟ اختالف أنه رسخ  اهرة  ترى وأنت  خالقك ما م اعرك تجاه    
 ما م اعرك تجاه م اهدة الصواعق في فصل ال تاء ؟           

 
 االحتماالت واالقتراحات والبدائل واالفكار الجديدة   :   الخضراء   القبعة  /  5

 ؟ما هي بدائل هذه ال اهرة في المنايق الباردة ،  درجات الحرارة في المنايق الجافة تأثير اختالف  اهدي  
 

 اصدار القرارات واالستنتاجات والملخصات    :   الزرقاء    القبعة  /  6

 ما الفرق بين تمدد الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة ؟



    ماء تجمد ال/   الموضوع    :    2نشاط  
 

 :  المعلومات القبعة البيضاء / 1

 المعلومات الناقصة التي نحتاج إليها المعلومات المتوفرة في المحتوى

 الطالب  المعلم

  . عالقة حجم مسامات وشقوق و فجوات  مع ضغط الماء المندفع داخلها   -
 درجة الحرارة الالزمة لحدوث   اهرة تجمد الماء .  -
  تجمد الماء داخل فجوات ومسامات الصخور ؟كيفية حدوث  -
 الصخور نعمة من اهلل . الماء داخل فجوات  تجمد  -
  .  المنايق الباردة لها دور بارز في تجمد الماء  -

  صور توضح  -
تنةةوع  ةةةاهرة 
تجمد المةاء 
داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 0الصخور 

 مسام   -شق –فجوة معنق  -
   خصائص المنايق الباردة . -

 

 المخاير والتهديدات :   السوداء القبعة  /  2

 ؟  الباردة في المنايق  تجمد الماء ما االخطار التي تصاحب استمرارية حدوث  اهرة  
 

 االيجابيات والفوائد :   الصفراء  القبعة  /  3

 ؟  الصخور   اهرة تجمد الماء داخل  فائدة ما         
 

 الم اعر والعوايف  :   الحمراء  القبعة  /  4

 الصخور ؟ مسامات وفجوات في  ت اهد المطر ودخوله جاه  خالقك وأنت ما م اعرك ت  
 

 االحتماالت واالقتراحات والبدائل واالفكار الجديدة   :   الخضراء   القبعة  /  5

 ؟  تنجح تجربته، ما اقتراحاتك له  تجمد الماء لي اهد تأثير  بوضع زجاجة مملوءة بالماء في الثالجة ) الفريزر ( يقوم أحمد  

 
 اصدار القرارات واالستنتاجات والملخصات    :   الزرقاء    القبعة  /  6

 ما مراحل ته م الصخور بوساية تجمد الماء داخل الفجوات والمسامات ؟ 
 
 
 



    ازالة الحمل .  /   الموضوع    :    3نشاط  
 

 :  المعلومات القبعة البيضاء / 1

 ومات الناقصة التي نحتاج إليهاالمعل المعلومات المتوفرة في المحتوى

 الطالب  المعلم

  .اشكال  تضاريس األرخ     -
 المقارنة بين الطبقة و الصفيحة أو الرقيقة الصخرية  .  -
  .   والمحاجر الجبلية  مقارنة المناجم واالنفاق -
 نعمة من اهلل .  مستويات الضعف في الصخور  -

معنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  -
المنةةةةةةةةةةةةةةةةاجم 
 واالنفةةةةةةةةةةةةةةاق
 .   والمحاجر 

  رقيقة . –يبقة معنق  -
  معنق التصفح . -
دور المحةةةةةةةاجر والمنةةةةةةةةاجم  -

 في حياتنا اليومية  واالنفاق 

 

 المخاير والتهديدات :   السوداء القبعة  /  2

 ؟   بالقرب من ال وارع والمنازل   ازالة الحمل للطبقات الصخريةما االخطار التي تصاحب استمرارية حدوث  
 

 جابيات والفوائد االي:   الصفراء  القبعة  /  3

 ؟مستويات الضعف بين الطبقات الصخرية   فائدة ما         
 

 الم اعر والعوايف  :   الحمراء  القبعة  /  4

 ؟   في منطقتك  تحجير الصخور شركات ما م اعرك تجاه   
 

 االحتماالت واالقتراحات والبدائل واالفكار الجديدة   :   الخضراء   القبعة  /  5

  لم يكن هناك مستويات صعف ) التصفح ( بين يبقات الصخور  ؟  ماذا لو 

 
 اصدار القرارات واالستنتاجات والملخصات    :   الزرقاء    القبعة  /  6

 ؟  دور التصفح في إزالة الحمل للطبقات الصخرية ما 
 

 



    تأثير الكائنات الحية  .  /   الموضوع    :    4نشاط  
 

 المعلومات  : القبعة البيضاء / 1

 المعلومات الناقصة التي نحتاج إليها المعلومات المتوفرة في المحتوى

 الطالب  المعلم

  .انواع  الكائنات الحية      -
  المقارنة بين تأثير الكائنات الحية علق التربة والصخور   .  -
 نعمة من اهلل .  الكائنات الحية   -

عةةرخ صةةور  -
لكائنةةةةةةةةةةةةةةةات 
حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 متنوعة. .   

 الكائنات الحية.  تصنيفات -
  

 

 المخاير والتهديدات :   السوداء القبعة  /  2

 ؟    تأثير الكائنات الحية علق التربة والصخور ما االخطار التي تصاحب استمرارية حدوث  
 

 االيجابيات والفوائد :   الصفراء  القبعة  /  3

 ؟  حية توسيع المسامات وال قوق بوساية الكائنات ال فائدة ما         
 

 الم اعر والعوايف  :   الحمراء  القبعة  /  4

 ؟    حديقتك في  التربة  النمل  وهي تهدم  عند رؤية ما م اعرك   
 

 االحتماالت واالقتراحات والبدائل واالفكار الجديدة   :   الخضراء   القبعة  /  5

  ؟   كائنات حية  تعيش علق وجه األرخ ماذا لو لم يكن هناك   

 
 اصدار القرارات واالستنتاجات والملخصات    :   الزرقاء    القبعة  /  6

 لخص تأثير الكائنات الحية في الصخور في سطرين .
 


