
 .فواجكل األ السنة الثانية تخصص لسانياتنص لمتطبيق في المسانيات التطبيقية ، 

-761، ص 7891المأخوذ من كتاب عمم النفس التربوي لعبد المجيد نشواني طبعة  إليكم ىذا النص
767: 

خشبية كرة  71بتجربة عرض فييا عمى طفل صندوقا صغيرا يحوي ن بياجيو ىذا النمط من التفكير لقد بي  "
وسأل الطفل عن أي الكرات أكثر؟ ذات  ،صغيرة منيا عشرون كرة بيضاء وسبع كرات ذات لون بني

رك ز الطفل  ،أكثر من الكرات البنية بني؟ وأجاب الطفل أن الكرات البيضاءالمون األبيض أم ذات المون ال
ية؟ فمم يجب الطفل ألنو لم تفكيره عمى بعد المون فقط وعندما سألو أي الكرات أكثر؟ البيضاء أم الخشب

ففي الحين الذي فك ر فيو الطفل في الكرات عمى أنيا إما بيضاء أو بن ية لم يستطع التفكير  يفيم السؤال
في بعد آخر وىو في ىذه الحالة المادة التي تتكون منو الكرة كأن تكون خشبية أم غير خشبية، لذا يفشل 

 ن بعد واحد في الوقت ذاتو.الطفل في ىذه السن في التفكير في أكثر م

عمى طفل أربع زجاجات متماثمة تحتوي عمى سائل شفاف )ال لون لو( ثم وفي تجربو أخرى يعرض بياجيو 
يعرض عميو زجاجة خامسة تحتوي عمى سائل شفاف أيضا ويقوم بعيدا عن مرأى الطفل بإنتاج سائل ذي 

ئل الموجود في الزجاجة الخامسة مع في زجاجة سادسة، وذلك بمزج كمية من السالون أصفر يضعو 
بعض السوائل الموجودة في الزجاجات األربع األولى، ومن ثم يطمب من الطفل إنتاج السائل األصفر عن 
طريق مزج السائل الموجود في الزجاجة الخامسة مع السائل الموجود في الزجاجات األربع األخرى، يحاول 

عات بسيطة بين السائل الموجود في الزجاجة الخامسة الطفل إنتاج السائل األصفر بتجريب تجمي
والزجاجات األخرى فيجرب مزج سائل الزجاجة الخامسة مع األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وعندما 

ذا ُأخ  يكف عن التجريب ويعت ،يفشل في إنتاج السائل األصفر بر قد أنو استنفذ االحتماالت جميعيا، وا 
مزج سوائل أكثر من زجاجة مع سائل الزجاجة الخامسة فسيقوم بذلك إلى أن يتوصل الطفل بأن يحاول 
 إلى الحل الصحيح.

 األسئمة:

  من ىو جون بياجيو؟ -
 قدم مفيوما بسيطا لمنظرية المعرفية عند بياجيو؟ -
قد م النص بعضا من التجارب التي أجراىا بياجيو عمى األطفال. حد د أعمارىم وحد د مراحل النمو  -

 عرفي التي جس دىا في ىذه التجارب؟الم
  ماىي خصائص مراحل النمو المعرفي لمطفل حسب التجارب الواردة في النص؟ -



 موفقون


