ADVANCED COGNITIVE PERFORMACE CHARCTERISTICS (ACPS)
خصائص اﻷداء اﻹدراكي المتقدّمة
CREATING اﻹبداع
Intellectual playfulness
ال ّذكاء الفكري
Flexible thinking
التّفكير المرن
Fluent thinking
التّفكير بطﻼقة
Originality
اﻷصالة
Evolutionary and
revolutionary thinking
التّفكير التّطوري

Date
The ability to bend the rules to create original ideas
Weeks 1 and 2
.القدرة على التّعامل مع القوانين ﻻبتكار أفكار أصيلة جديدة
To accept a better idea or to come up with more solutions
.قبول فكرة أفضل أو إيجاد حلول أخرى
Thinking of lots of ideas
.التّفكير في أفكار متعددة
Having new ideas
.ًابتكار أفكار جديدة تماما
Creating new ideas from building or changing existing ideas
.ابتكار أفكار جديدة من خﻼل تحسين أو تغيير أفكار موجودة

LINKING الربط
ّ
Generalisation
التّعميم

Date
To use this situation to predict what could happen in a similar
Weeks 3, 4 and 5
situation
.اﻻستفادة من المواقف للتّنبؤ بما سيحدث في مواقف أخرى مشابهة
To use what I already know to help me learn new things.
.اﻻستفادة مما أعرف لمساعدتي في تعلم أشياء جديدة
To work on big ideas using different strategies.
.العمل على اﻷفكار الكبيرة باستخدام استراتيجيات مختلفة
To be able to use what I know in many different ways.
.القدرة على استخدام ما أعرفه بطرق عديدة ومختلفة
To break a problem down using what I already know to help me.
.اﻻستفادة من المعرفة السّابقة في تحليل المشاكل
Listening to others and respecting their ideas
.اﻻستماع لﻶخرين واحترام آرائهم

Connection finding
إيجاد العﻼقات
Big picture thinking
التّفكير ضمن إطار واسع
Abstraction
التّجريد
Imagination
التّخيل
Seeing alternative
perspectives
رؤية وجهات نظر بديلة
ANALYSING التّحليل
Critical or logical thinking
التّفكير النّاقد أو المنطقي
Precision
الدّقة
Complex and multi – step
problem solving
حل المشكﻼت

Date
Using evidence to explain what I think and why
Weeks 6 and 7
)اﻻستفادة من اﻷدلة لتفسير )بماذا أفكر ولماذا؟
To complete work by following the rules/instructions
.إنهاء العمل وفقا ً للقواعد
Breaking down a problem, step by step
.تحليل المشكﻼت خطوة بخطوة

REALISING اﻹدراك
Automaticity
التّلقائيّة
Speed and accuracy
سرعة والدّقة
ّ ال

Date
To be able to complete tasks without actively thinking about it
Weeks 8 and 9
.القدرة على التّكملة بدون تفكير
Can correct tasks quickly and correctly
.القدرة على التّصحيح بسرعة ودقة

META – THINKING
التفكير فوق المعرفي
Meta-cognition
اﻹدراك فوق المعرفي
Self-regulation
التنظيم الذّاتي

Date
Thinking about how I think.

.التفكير في كيفية تفكيري

To look at what I have done and improve it where needed.
.النّظر في ما قمت به من عمل وتحسينه عند الحاجة

Weeks 10,11 and
12

Strategy-planning
اﻻستراتيجيّة والتّخطيط
Intellectual confidence
الثّقة الفكرية

To use what I know already to help me plan my work.
.استخدام ما أعرفه لمساعدتي في التّخطيط لعملي
To say what I feel is correct and why it is correct.
.القول بأن ما أشعر به هو صحيح مع بيان سبب صحته

