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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم .... وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد.... اأما بعد:

ابني الطالب. ابنتي الطالبة..

مــن منطلــق اإمياننــا التــام باأنــك وزمــالَءك عمــاد امل�شــتقبل, وب�شــواعدكم وعزمكم يتحقق البنــاء والنماء لوطننا 
الغــايل, فاإننــا نقــدم لــَك هــذا املقــرر الــذي يهــدف اإىل تنميــة املهــارات ال�شروريــة يف التفكــر الناقــد التي متكِّنك 
مــن �شنــع حا�شــرك وم�شــتقبلك وم�شــتقبل وطنــك؛ فاأنــت متثِّــل راأ�ــس املال احلقيقي والدائــم للوطن, وما تعول 

عليه مملكتنا الغالية يف بناء م�شتقبلها امل�شرق.

خــالل درا�شــتك لهــذا املقــرر �شــتكون اأنــت حمــور العمليــة التعليميــة والتعلميــة بهــدف تعزيــز مهــارات الّتفكــر 
نــك -  لديــك؛ فذلــك مــن �شــاأنه اأن ي�شــاعدك علــى اإعمــال عقلــك يف امل�شــائل التــي تواجهــك وفهِمهــا وهــذا ميكِّ
بدوره - من امل�شاركة بفاعلية يف الإ�شهام يف تطوير حلول منا�شبة ومبتكرة ُتالئم حتديات الواقع وم�شتجدات 

الع�شــر, ف�شــاًل عــن اإك�شــابك القــدرة علــى مواجهــة التغــرات التــي حتــدث يف العــامل يف خمتلــف املياديــن. 
ويف هــذا ال�شــياق قدمنــا لــك يف  هــذا املقــرر جمموعــة مــن الدرو�ــس والتماريــن �شــملت مبــادىء التفكــر الناقــد 
واأ�شــاليبه بهــدف تنميــة مهاراتــك يف التفكــر املنهجــي النقــدي العقــالين القائــم علــى اأُ�ش�ــس منطقيــة وعلميــة. 
ويف اإطــار هــذه الغايــة يركــز هــذا املقــرر علــى فهمــك وتطبيقــك ملبــادىء ال�شــتدلل املنطقي, واأُ�ش�شــه, ومناهجه, 
والتمييز بني الأدلة ال�شليمة وغر ال�شليمة وعالقتها بالنتائج التي ي�شل اإليها الإن�شان بنف�شه اأو يقدمها له 
ا حتريرك من تاأثر العاطفة وال�شــتهواء وال�شــائعات التي قد يكون لها اآثاٌر  الآخرون. وي�شــتهدف املقرر اأي�شً
�شــلبية يف قرارتــك. ويعمــل كل ذلــك علــى تنميــة الجتــاه النقــدي لديــك, وذلــك عــن طريق ممار�شــتك الأن�شــطة 

التــي تك�شــبك القــدرة علــى فح�س احُلجــج والأدلة وحتليلها. 

�شــعينا يف هــذا املقــرر اإىل اإك�شــابك مهــارات التفكــر العليــا عــن طريــق ا�شــتخدام اأ�شــاليب متنوعــة للتعلــم, 
وتوظيــف اأمنــاط التعلــم الن�شــط با�شــتخدام العديــد مــن الأن�شــطة الفرديــة واجلماعيــة مــع زمالئــك اإذ ركــزت 
يف م�شمونهــا علــى املواقــف احلياتيــة اليوميــة التــي قــد تواجهــك وينبغــي لــك فيها اأن ت�شــتخدم قواعد ومعاير 

التفكــر الناقــد كفح�ــس الآراء وبنــاء ال�شــتدللت و احُلجــج الداعمــة.
ــا يف تطويــر مهاراتــك يف التفكــر املنطقــي, وبنــاء عقليتــك  يف اخلتــام ناأمــل اأن يــوؤدي هــذا املقــرر دوًرا اإيجابيًّ

النقديــة؛ فاأنــت اأمــل امل�شــتقبل ومــن يحمــل رايــة وطننــا الغــايل عالًيــا يف مياديــن الإجنــازات والبتــكارات.

واهلل ويل التوفيق,,,

مقدمة



ملاذا َندُر�س التفكر الناقد؟
نعي�ــس اليــوم تطــوًرا هائــاًل يف جميــع حقــول العلــم واملعرفــة, واأمــام هــذا الواقــع الــذي ي�شــهُد ثــورة هائلــة يف 
ــق املعلومــات تــرُز اأهميــة اكت�شــاب مهارات التفكــر وتنميتها لدى الفرد واملجتمع, اإذ  جمــال الت�شــالت وتدفُّ
مل يعــد يكفــي تزويــد الطــالب والطالبــات باملعــارف واملعلومــات؛ لأنــه اأ�شبــح مــن ال�شعوبة مبــكان تعلُّم كل ما 
ا�شتجدَّ من معلومات ومعارف يف علم ما اأو تخ�ش�س معني - وذلك من ناحية - ل�شيق الوقت الذي يق�شيه 
مها املتتابع من ناحية اأخرى. هذا ما يدفعنا  الطالب يف املدر�شــة, واأي�شا ب�شــبب تطور العلوم املت�شــارع وتقدُّ
ــم الدائــم امل�شــتمر, والــذي بــدوره يجعــل الأفــراد اأكــر  اإىل اأن نعتنــي عنايــًة خا�شــة بطريقــة التفكــر والتعلُّ
�شــغًفا وحما�شــة لتعّلــم العلــوم والبحــث والتق�شــي يف املجــالت العلميــة التــي يــرون اأنف�شــهم حمتاجــني اإليهــا 

ومنغم�شــني فيها. 

ــا؛ لــذا فالهــدف هــو اإعــداد  اإنَّ جــودة حياتنــا تعتمــُد بالإ�شافــة اإىل معارفنــا علــى جــودة تفكرنــا وُعمقــه اأي�شً
الإن�شــان املفكــر املمتلــك للمهــارات ال�شروريــة. اإنَّ فهــم الواقــع املعا�شــر املقــرون با�شت�شــراف امل�شــتقبل يدفُعنــا 

ــف مــع م�شــتجدات الع�شــر ومواجهــة حتديــات امل�شــتقبل.  اإىل اأن ن�شــتعدَّ للتعامــل والتكيُّ

اإنَّ حفــظ املعلومــات واملعــارف مــع اأهميتــه ل يبنــي لوحــده �شــخ�شية الفــرد ول يك�شــف طاقتــه الكامنــة. وجناُح 
نه  جيــل اليــوم ل يتمثَّــل فيمــا يحفــظ وي�شــتوعب مــن املعــارف الدرا�شــية فقــط, بــل يف تعلُّمــه املهــارات التــي مُتكِّ
ل ويفح�س وينقد اأيَّة ق�شية اأو يفكِّر يف اأيَّة م�شكلة تفكًرا مو�شوعيًّا, واأن يقرتح حلوًل مبتكرًة  من اأن يتاأمَّ

للم�شكالت التي تواجُهه عمليًّا وعلى �شعيد احلياة العامة. 

اإنَّ انخراطــك اليــوم يف ممار�شــة مهــارات التفكــر مــع زمالئــك يف ال�شــف الدرا�شــي وحميطــك الجتماعــي 
ــا يف اإعــدادك وم�شــاعدتك علــى  �شــوف تــرى اأثــره علــى املــدى الق�شــر والبعيــد, فالتفكــر يــوؤدي دوًرا حموريًّ

اأن تكــون اأكــر وعًيــا, واأدقَّ حكًمــا, واأ�شمــن جناًحــا يف حت�شيــل املــواد الدرا�شــية املختلفــة. 

 وللتفكــر فائدتــه يف التَّح�شيــل الدرا�شــي الــذي يقت�شــي الفهــم والتطبيــق والتحليــل والبتــكار وال�شــتدلل 
ــم  وال�شــتنتاج املنطقــي لــكل مــا ُيعر�ــس عليــك مــن معــارف ومــا متار�شــه مــن اأن�شــطة خــالل عمليَّتــي التعلُّ
ــا يف احليــاة والعمــل م�شــتقباًل - بــاإذن اهلل ـــــ كمــا اأنــه ُيَعــدُّ اأداًة للم�شــاعدة يف  والتعليــم, ويوفــر لــك النجــاح اأي�شً
ا�شتقراء املا�شي, والتنبوؤ بامل�شتقبل, ويعنُي على اتخاذ قرارات م�شتقبلية يف املواقف احلياتية للح�شول على 
نتائج �شحيحة, كذلك ي�شاعد الطالب على التحليل والتقومي املنا�شَبني للمعلومات. وبناًء عليه فالرتكيز 
ــات يف تطويــر الأنظمــة التعليميــة؛ ملــا لــه مــن دور  علــى اإك�شــاب مهــارات التفكــر ُيَعــدُّ مــن الأ�شا�شــيات والأولويَّ
حمــوري يف بنــاء �شــخ�شية الباحــث العلمــي امل�شتك�شــف يف اأغــوار العلــوم املختلفــة واملت�شــلِّح بــاأدوات البحــث 

وا�شــتنتاج املعلومــات وبنائهــا وتكويــن الأدلــة واحُلجــج املنطقيــة لدعمهــا.



وي�شمــُن التفكــر املنهجــي حتفيــَز امللَــكات النقدّيــة والبتكاريــة والإبداعيــة للعقــل وتوجيهــه التوجيــه 
ال�شــليم. نحن ل نوَلد مبهارات التفكر اجلاهزة �شــلًفا, بل نكت�شــُبها من خالل املمار�شــة الن�شــطة الفاعلة, 
ــاء الــذي يولُِّد الدافع ل�شــتحداث الأفكار وبنائها وربطها  وبو�شــاطة التاأمــل واحلــوار واملناظــرة والنَّقــد البنَّ

بواقعنــا احلياتي. 

التفكــر موجــود يف �شــور واأ�شــكال عديــدة مــن جتلِّيــات الن�شــاط العقلــي الإن�شــاين الــذي ينبغــي اأن نوّظفــه 
كل يــوم يف حــّل الإ�شــكاليات و�شياغــة امل�شــكالت, اأو حّلهــا, واّتخــاذ قــرار مــا, والبحــث عــن اأف�شــل البدائــل اأو 

اخليــارات املتعددة. 

ــا, وجتعُلــك حامــاًل لقــدراٍت  ــا وعمليًّ نــك مــن امتــالك اأدوات القــوة العقليــة نظريًّ اإن مهــارات التفكــر مُتكِّ
ــة يف  خا�شــة يف الــذكاء والتفكــر اإىل جانــب قــدرات الفعــل واملمار�شــة, ومــن املاأمــول اأن حُتــِدث نقلــًة نوعّي
ــا  ــا واقت�شاديَّ يــة يف قيــادة العــامل �شناعيًّ ــا ُم�شــارًكا بجدِّ احليــاة تــرى اآثارهــا م�شــتقباًل بو�شفــك مواطًنــا عامليًّ

ــا. واجتماعيًّ

ــن مــن اأدوات متحي�ــس املعطيــات وحتليــل  فمــن خــالل تعليــم التفكــر تكت�شــُب مهــارَة طــرح ال�شــوؤال والتمكُّ
البيانات, واكت�شــاب القدرة على احِلجاج والرهنة وال�شــتدلل املنطقي, ومن كيفية حلِّ امل�شــكالت علميًّا, 
معتمًدا على قرارات مدرو�شة بتاأنٍّ وُبعد نظر. كلُّ ذلك من �شاأنه اأن ينّمي حبَّ املعرفة والرغبة يف التعلم 
ــي بعقليــة ُمنفتحــة علــى الآخــر نابــذٍة لــكل اأ�شــكال التفــّرد بالــراأي والتع�شــب  عــر احلــوار واملناق�شــة والتق�شّ

الفكري والن�شــياق وراء الذهن املنغلق. 

ويف هــذا ال�شــياق ميكــن القــوُل اإنَّ تنظيــم التفكــر ي�شــهم يف تاأ�شيــل قيــم املجتمــع التــي ينبغــي اأن تقــوم علــى 
ــُن مهــارات التفكــر الفــرَد مــن اإعمــال  الت�شــامح واحــرتام الآخــر والتعــاون اخلــالق لبنــاء امل�شــتقبل. كمــا متكِّ
العقل ملواجهة التغرات التي حتدث يف العامل يف خمتلف امليادين  واحل�شانة من الأفكار الهدامة خا�شة 
مــع النفتــاح الإعالمــي حيــث تال�شــت احلــدود واأ�شبحــت عمليــة التثاقــف تتجــاوز الــدول وال�شــعوب, وهــذا 
يقت�شي حت�شني الهوية الدينية والوطنية واملجتمعية والثقافية من النزلق وراء اخلداع املعريف والوهم 
والأكاذيب والتطرف, وبذلك ي�شبُح لزًما بناء عقل واٍع حرٍّ ي�شتطيع التمييز واختيار ما ينا�شبه وينا�شب 

َوبــان يف ثقافات الآخرين. ال�شالــح العــام دون التَّقوقــع علــى الــذات اأو الذَّ
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ابني الطالب .. ابنتي الطالبة

ن�شتهّل مقّرر التفكر الناقد - وقد ا�شتكملتم متّلَك املهارات الأ�شا�شية للغة والريا�شيات 
ُلكم لكت�شاب مهارات نوعية اإ�شافية. والعلوم بنجاح - الذي يوؤهِّ

يتيــح لكــم هــذا املقــرر املجــال لتوظيــف مكت�شــباتكم مــن املراحــل ال�شــابقة للتعــّرف علــى 
ا اأو كتابيًّا من خالل تعلم مهارات التفكر الناقد والتمّر�س  �شروط �شالمة اخلطاب �شفويًّ

بتطبيــق معايــره واللتزام باأخالقياته.

يبــداأ هــذا املقــرر بالنظــر يف معنــى التفكــر ومراتبــه واأ�شــاليبه لإدراك منزلــة التفكــر 
ب�شــكل عــام والتفكــر الناقــد ب�شــكل خا�ــس, �شمــن مــا مييــز الإن�شــان مــن ا�شــتعداد طبيعــي 
ف معايره و�شروط حتّققه وكيفية جتاُوزه ملا ميكن اأن يعوقه عن اللتزام  للتفكر وتعرُّ

مبقت�شيــات اليقظــة الفكريــة.
ف علــى مالمــح املفّكــر الناقــد و�شفاتــه يف  وخــالل هــذا املقــرر �شــوف نتمكــن مــن التعــرُّ

عالقتــه باملعرفــة وبذاتــه وبالآخــر يف م�شــار البحــث عــن احلقيقــة.

مقدمة متهيدية
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ما معنى التفكري؟ ب�س��اطة ال�س��وؤال ُتخفي �سعوبة الإجابة، ولكّنها 
اًل بني العلوم، وارحتاًل  ل ُتْقِعُد عن املحاولة واإن اقت�ست تطواًفا وتنقُّ
ب��ني التج��ارب الإن�س��انية مبختل��ف جتلّياته��ا ي�س��عرك ط��وًرا اأنك قريب 
م��ن املعن��ى وت��كاد ُت�س��ك ب��ه، وينتاب��ك ط��وًرا اآخ��ر �ُس��عوٌر ب��اأّن التفكري 
، لي���س ذل��ك م��ن ف��رط �س��يوعه وات�س��اع جمالت��ه،  ع�س��يٌّ عل��ى احَل��دِّ
ولكن لكونه هو املنهج وهو املبتغى. ولقد ورد يف القراآن الكرمي احلث 
عل��ى اإعم��ال العق��ل واأهمي��ة التاأم��ل والتفك��ري يف موا�س��ع عديدة كقوله 
وقول��ه  جئ﴾)1(،  ی  ی  ی  ی  ىئ   ﴿ تع��اىل: 

تع��اىل:﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇۋ﴾)2(.

متهيد 〈〈

الأهداف

اأتعّرف على معنى التفكير.  .1
اأبيُِّن بع�س اأنماط التفكير.  .2

اأ�شتنتج معّوقات التفكير.  .3
اأ�شتخل�س م�شتويات التفكير.  .4

اأقراأ )١(
اإّن التفك��ري ن�س��اط عقل��ّي ميّي��ز الإن�س��ان، وه��و �س��بب تقّدم��ه وتط��ّوره، وبدون��ه ق��د يظّل الإن�س��ان 
يف حالة من الهمجية والبدائّية. التفكري عملية ينظم بها العقل خرباته بطريقة جديدة، كحّل 
م�س��كلة معّين��ة اأو اإدراك عالق��ة جدي��دة ب��ني اأمري��ن اأو اأك��ر. وينتم��ي التفك��ري بذل��ك اإىل اأعل��ى 
م�س��تويات التنظي��م املع��ريف، وه��و م�س��توى اإدراك العالق��ات، فالتفك��ري لي���س اإّل ا�س��ًما متعارًف��ا 
علي��ه ملجموع��ة معّق��دة م��ن العملّي��ات العقلّي��ة كالتذّك��ر والتجري��د والتخّيل والذكاء وال�س��تدلل 
وال�س��تجابة... وه��ي عملّي��ات نتع��ّرف به��ا عل��ى الع��امل، ونتعّل��م كيف ن�س��تدّل عل��ى طريقنا فيه، 
وكي��ف نالئ��م ب��ني اأنف�س��نا وب��ني قوان��ني البيئ��ة التي نوج��د فيها ون�سنعه��ا ونغرّيه��ا. اإن التفكري 
فعالي��ة نف�س��ية راقي��ة يحيله��ا علــم النف�ــس اإىل م��ا يختل��ج يف الإن�س��ان م��ن َمَل��كات ودوافع واعية 

اأو ل واعي��ة، ويربطه��ا علــم الجتمــاع بتاأث��ريات املجتم��ع وت�سّورات��ه، ويحيله��ا علــم الفي�شــيولوجيا )عل��م درا�س��ة وظائ��ف 
الأع�ساء والأجهزة احليوية( وعلم الأع�شاب اإىل الدماغ  واخلاليا الع�سبية، وهو ما يوؤّكد الطابع املرّكب للتفكري. وكّلما 

كان التفك��ري مبدًع��ا اأو �س��اماًل اأو ناق��ًدا اأو ا�س��راتيجًيا اأفل��ت من حم��اولت الختزال. 

امل�صدر:املنطق والتفكري الن�قد، الطبعة الأوىل، ع�ص�م جميل، 20١2م

التفكيــر وم�صتوي�ته  الدر�س 
الأول

)1( �سورة يون�س الآية رقم )24(.                                   
)2( �سورة الأنعام الآية رقم )٥0(
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اأفهم واأحلل
اأر�سم خريطًة لأهّم المفردات التي ت�سّكل معنى التفكير:  .١

اأ�سُع عالمة √ اأمام الخا�سية التي يمتلكها كل من الجن�س الب�سري اأو الحيواني فيما يلي:  .2

..........

..........

.......... ..........

التفكير

التخّيل

.......... معنى التفكير

اجلن�س احليواين اخل��صية اجلن�س الب�صري
الإدراك

الإح�شا�س

التخّيل

التذّكر

الذكاء

التجريد

ال�شتدلل

ال�شتجابة

حّل امل�شكالت
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اأحّدد النتائج الإيجابية وال�سلبية التي قد تترّتب على ما اأورده الكاتب في اأقراأ)1( باختالف العلوم التي اأ�سهمت في   .٣
تف�سير عملية التفكير )علم النف�س - علم الجتماع - علم الأع�ساب - علم الف�سيولوجيا (

ال�صلبّي�ت الإيج�بّي�ت القول

التفكر ظاهرة نف�شّية

اإن التفكري فعالية نف�سية راقية يحيلها علم النف�س اإىل 
ما يختلج يف داخل الإن�سان من ملكات ودوافع واعية اأو 

ل واعية

التفكر ظاهرة اجتماعّية

يربط علم الجتماع التفكري بتاأثريات املجتمع وت�سّوراته

التفكر ظاهرة في�شيولوجّية ع�شبّية

يحيل علم الفي�شيولوجيا )علم درا�سة وظائف الأع�ساء 
والأجهزة احليوية( وعلم الأع�شاب عملية التفكري اإىل 

الدماغ  واخلاليا الع�سبية

التفكير
هو التق�شي والبحث المدرو�س من اأجل غر�ٍس معين.
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اأتدّرب )١(
التفكــر ن�شــاط نف�شــي ذهنــي اجتماعــي ع�شبــي يتجّل��ى م��ن خ��الل ع��ّدة مه��ارات كالتذكــر والتحليــل والرتكيــب والبتكار....وهو 
كذلك مراتب؛ ففيه الب�سيط وفيه املرّكب. ف�سارد الذهن واملنعزل يفّكر اأو يتاأّمل، والأقدر من اأقرانك على جتاوز ال�سعوبات وحّل 
امل�س��كالت يفّك��ر، واأن��ت عندم��ا ت�س��رجع م��ا اكت�س��بته م��ن مع��ارف ومه��ارات خ��الل املراح��ل الدرا�س��ية ال�س��ابقة وما تطم��ح اإليه الآن 
يف املرحلة املتو�س��طة فاأنت تفّكر، بل اإّنك تفّكر على نحو اإ�س��راتيجي هادف. وعندما ل ُتعجُبك ت�سّرفات اأحد اأقرانك يف مواقف 

�سعب��ة توؤّنب��ه قائاًل: �ما لك ل تفّكر؟�.

يتبنّي اإذن اأّننا ن�ستعمل مفهوم التفكري للتعبري عن مواقف خمتلفة واتخاذ قرارات متعّددة.

 لننظر في المهارات التالية ونحّدد مراتبها في درجات م�ستوى التفكير.
اأقوم برتيب املهارات مع جمموعتي يف اجلدول التايل من امل�ستوى الأدنى اإىل الأعلى واأ�سعه يف الهرم املقابل حيث اإن  

)اأ�سفل الهرم ي�سري اإىل امل�ستوى الأدنى من م�ستويات التفكري واأعلى الهرم ي�سري اإىل امل�ستوى الأعلى يف التفكري(.

م�شتوى التفكر
الفهم 

)القدرة على ال�شتيعاب(
التقييم

)قدرة احلكم على ت�شّور اأو موقف(
التطبيق

)القدرة على ا�شتعمال ما اأكت�شبه يف مواقف م�شابهة(
التحليل 

)القدرة على التفكيك واإيجاد العالقة بني املكونات(
البتكار

)القدرة على اعتماد طرق غر ماألوفة( 
التذكر

التذكر)القدرة على ا�شرتجاع املعلومات(
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َر هو اأن اأحتر�س مما يعوق قدرتي على التفكير واأقول: �ل لتلك المعوقات�. اأَْن اأَُفكِّ
١. اأك�سف عما يمكن اأن يعوق التفكير واأميز اعتماًدا على الجدول التالي بين المعّوقات الداخلية المتعّلقة بال�سخ�س 

وتلك الخارجية المتعّلقة بمحيطه )المجتمع(، واأقترح في كل مّرة �سبل التغّلب على هذه المعّوقات: 

اأفكر واأتدّبر

احللول املعّوق�ت ال�صنف

مثال: اأخذ الوقت الكايف لدرا�سة املو�سوع 
بجميع اأبعاده وطرق التعامل معه واملفا�سلة بني 

اخليارات املتاحة قبل اإ�سدار الأحكام.
مثال: الت�سرع يف اإ�سدار الأحكام.

معوقات داخلية 

متعّلقة بال�شخ�س
....................................................
....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................
....................................................

ا�ستقاللية التفكري يف املوا�سيع وامل�ساكل ودرا�سة 
طرق اأخرى غري تقليدية للتعامل معها تنتُج من  

قناعة �سخ�سية ذاتية.

مثال: العادة التي يتم اكت�سابها من املجتمع 
املحيط بنا عند التعامل مع ق�سية معينة ب�سورة 

غري واعية ومتكررة.

معّوقات خارجية 

متعّلقة مبحيطه 

الجتماعي

....................................................

....................................................
....................................................
....................................................

....................................................

....................................................
....................................................
....................................................
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التنوع الثقافي معزز للتفكير

التاريخ  ال�ساربة في جذور  العربية  والتقاليد  الإ�سالمي  بالتراث  بارتباطها  ال�سعودية  العربية  المملكة  ثقافة  تتميز 
الإن�ساني. وقد تطور المجتمع ال�سعودي كثيًرا مع مرور ال�سنين، وتكيفت قيمه وعاداته وتقاليده مع الحياة الع�سرية.

ويتمتع ال�سعب ال�سعودي بثراء ح�ساري، وتنوع ثقافي متفرد لوجوده في محور طرق تجاريه قديمة ومهمة. ومنذ قرابة 
3000 عام قبل الميالد، نجد اأن التجار العرب �سكلوا جزءا من �سبكة تجارية كبيرة امتدت من جنوبي اآ�سيا حتى 
البحر المتو�سط، و�سكل هوؤلء التجار حلقة و�سل حيوية بين الهند وال�سرق الأق�سى من جانب الأرا�سي البيزنطية 

والبحر المتو�سط من الجانب الآخر.
يحمل مفهوم التنوع الثقافي فكرة التعاي�س بين اأكثر من مظهر ثقافي داخل الو�سط المجتمعي نف�سه، وينطوي على قيم 
اإن�سانية من �ساأنها اأن توفر نوًعا من خريطة الطريق للتنظيم الجتماعي والثقافي والموؤ�س�سي للمجتمعات المعا�سرة.
وتتخذ الثقافة اأ�سكاًل متنوعة عبر المكان والزمان. ويتجلى هذا التنوع في اأ�سالة الهويات المتميزة للمجتمعات التي 
الب�سري  للجن�س  ا  ُيَعدُّ �سروريًّ والإبداع،  والتجديد  للتبادل  بو�سفه م�سدًرا  الثقافي،  والتنوع  الإن�سانية.  منها  تتاألف 

ك�سرورة التنوع البيولوجي بالن�سبة اإلى الكائنات الحية. 
الم�صدر: م�صروع �صالم للتوا�صل الثق�في، �صل�صلة المواد التثقيفية

2. التفكير عملية اجتماعية مت�سلة بمحيطنا المجتمعي، فما 
قيمة التنوع الثقافي في المملكة العربية ال�سعودية وعالقته 

بتفكير الأفراد؟

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

��َس�م��س�روع �س�الم ل�ل�توا�س�ل الح�ساري�  اأُ�سِّ
بو�سفه م�سروًعا وطنًيا لن�سر ثقافة التوا�سل 

الح�ساري، ويواكب روؤية المملكة 2030، م�ستر�سًدا 
بمحوَري: )وطن طموح، ومجتمع حيوي(، من 

خالل ر�سد واقع ال�سورة الذهنية للمملكة، واإبراز 
مظاهر التعاي�س والت�سامح.

ة هادفة ومفيدة للحوار  ويمّثل��سالم�من�سّ
والتوا�سل المفتوح والتفاهم الإيجابي بين 

ال�سعوديين وغيرهم من المجتمعات للتعرف على 
الم�ستركات الإن�سانية والثقافية بين الجميع.

اإ�ص�ءة
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٣. ما راأيك في العبارة التالية ؟
 �التنوع الثقافي عامل رئي�سي في تحفيز البتكار�.

 اأبداأ اإجابتي ب��اأتفق مع القول ال�سابق� اأو �ل اأتفق مع القول ال�سابق� لأن

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

ال�س�عودي،  المواط�ن  بق�درات  ثق�ة  اإنن�ا عل�ى 
ونعق�د علي�ه بع�د اهلل، اآم�اًل كبي�رًة ف�ي بن�اء 
اإن كل  تجاه�ه.  بالم�س�وؤولية  وال�س�عور  وطن�ه، 
مواطن في بالدنا وكل جزء من اأجزاء وطننا 
الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي ونتطلع اإلى 

اإ�س�هام الجمي�ع ف�ي خدم�ة الوطن. 

خ�دم الحرمين ال�صريفين 
الملك �صلم�ن بن عبدالعزيز اآل �صعود الم�صدر: وا�س 26/ ١١/ 20١6
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اأقراأ )2(

التفكر الب�شيط )الأ�شا�شي(:. 1
هو الأن�سطة العقلية اأو الذهنية غري املعقدة التي تتطلب ممار�سة م�ستويات التفكري الأدنى مثل احلفظ والفهم 

ا من املهارات الأخرى مثل املالحظة، واملقارنة، والت�سنيف. والتطبيق، وكذلك تتطلب بع�سً

هذه املهارات ل بد اأن يتقنها الفرد حتى ينتقل من امل�ستوى الأ�سا�سي اإىل م�ستوى التفكري املركب.

التفكر املركب:. 2
هو التفكري والبحث املخطط املدرو�س الذي ي�سري فيه الإن�سان مب�ستوى عاٍل من العمليات العقلية حتى يتمكن 

من الو�سول اإىل الهدف. ويف هذا النوع من التفكري ي�ستدعي الإن�سان اخلربات ال�سابقة التي قد اأ�سهمت يف حل 
م�سكالت و�سعوبات م�سابهة يف املا�سي. وعندما تكون ال�سعوبة التي عر�ست على الإن�سان جديدة فاإنه يقوم 

با�ستدعاء اإ�سراتيجية التفكري )اأ�سلوب التفكري( التي اعتمدها يف املا�سي لتجاوز وحل مثل هذه ال�سعوبات. 

ي�سم هذا النوع من التفكري جمموعة من العمليات العقلية الأكر تعقيًدا مثل مهارات حل امل�سكالت، واتخاذ 
القرار، والتفكري الناقد، والإبداعي، واملنطقي، والعلمي.  

  

امل�صدر: �صل�صلة التفكري واأمن�طه، الطبعة الأوىل، رعد رزوقي ونبيل حممد، 20١8م

م�شتويات التفكر:
تنق�س��م م�س��تويات التفك��ري م��ن حي��ث تعقي��د العملي��ات الذهني��ة 
اإىل ق�س��مني اأ�سا�س��يني هم��ا: التفك��ري الب�س��يط والتفك��ري املرك��ب.  
يب��داأ التفك��ري ل��دى الإن�س��ان بن�س��اطات عقلي��ة غ��ري معق��دة تتطل��ب  
ممار�س��ة مهارات التفكري الب�س��يطة، وهذه املهارات الب�س��يطة ل بد 

م��ن اإجادته��ا قب��ل النتق��ال اإىل م�س��توى التفك��ري املرك��ب.
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اأتدّرب )2(

ُل فقراِت القائمة )اأ( مبا ينا�سبها من القائمة )ب(. ١.   اأ�سِ

الق�ئمة )ب( الق�ئمة )اأ(
حتليل للم�سكلة و حتديد م�سار احلل. 	

حفظ وتذكر ن�س معني. 	التفكر الب�شيط

اتخاذ قرار �سراء جهاز حا�سوب حممول معني بني عدة خيارات  	
متاحة.

فهم وتطبيق در�س من الدرو�س اليومية.  	

اخراع روبوت. 	التفكر املركب

مالحظة منو بذور نوعني من النباتات و مقارنة منوها. 	

 اإ�سالح جهاز اإلكروين. 	

ت�سنيف اأجزاء ال�سيارة بح�سب نوع ال�سركة امل�سنعة.  	

2.  اأقوم مع جمموعتي بتحديد م�ستوى التفكري الذي مار�سناه يف التمرين ال�سابق، هل هو ب�سيط اأو مركب؟ مع ذكر 
ال�سبب.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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٣.  معتمًدا على البحث يف �سبكة الإنرنت، اأحاول اكت�ساف مزيٍد من املعلومات عن التفكري الب�سيط )الأ�سا�سي( 
والتفكري املركب واأدون ما ي�سرحهما يف اجلدول التايل: 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

التفكر الب�شيط الأ�شا�شي

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

التفكر املركب

�ل�كل ف�رد اأ�س�لوبه الخا��س ف�ي التفكي�ر ال�ذي يتاأّث�ر بنمط تن�س�ئته، ودافعيت�ه، وقدراته، 
وم�س�تواه التعليم�ي ... وغيره�ا م�ن الخ�سائ��س وال�س�مات الت�ي تمّي�زه ع�ن الآخري�ن�. 

الم�صدر: تنمية مه�رات التفكير:نم�ذج نظرية وتطبيق�ت عملية، الطبعة الث�نية، عدن�ن 
العتوم وعبدالن��صر الجراح، 200٩م

اإ�ص�ءة
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بعد اأن اأناق�س عائلتي فيما ورد في الن�س حول دور الأ�سرة في تحفيز التفكير لدى الأبناء، اأقوم بكتابة فقرة من 
تاأليفي اأناق�س - �سواُء بالتاأييد اأو الرف�س - ما تم طرحه من اأفكار في الن�س: 

 هل الأ�سرة فعال لها دور مهم في تحفيز التفكير؟ ما هو الدور الذي ينبغي اأن تقوم به في هذا الجانب؟ وما 
الت�سرفات التي يجدر بالأ�سرة اأن تتجنبها، وتحدَّ من اكت�ساب الأبناء لمهارات عليا في التفكير؟

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

اأتدّرب واأتف�عل مع ع�ئلتي

�لالأ�س�رة دور مه�م ف�ي �سق�ل مه�ارات التفكي�ر ل�دى الأبن�اء، وه�ي الت�ي تك�س�بهم الأنم�اط وال�س�لوك ف�ي المراح�ل 
ا اإيجابيًّا من التوا�سل والنقا�س المت�سامح والمرن مع الأبناء ت�ساعدهم على  العمرية المبكرة. فالأ�سرة التي تتيح َجوًّ
عدم التردد بطلب ال�ست�س�ارات وطرح ال�س�ئلة التي عادة ما ت�س�تثير لديهم عمليات عقلية وتفكيًرا ذا م�س�توى اأعلى. 
الأ�س�رة ه�ي م�س�در اإله�ام لالأبن�اء وكذل�ك ُتَع�دُّ بيت الخبرة الأول الذي يكت�س�بون منه توجهاتهم. ل�ذا ينبغي للوالدين 
ع�دم تعوي�د اأبنائه�م عل�ى الحل�ول الجاه�زة، ب�ل - على العك��س - تحفيزهم عل�ى البحث والتق�سي م�ع تقديم التوجيه 

الإيجاب�ي له�م عند الحاجة�.
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .3
.........................................................................................................................

4. ما اأهم مهارة من مهارات التفكير التي اكت�سفت في الدر�س جدواها؟
.........................................................................................................................

اأين ت�سع نف�سك في مراتب التفكير؟  .5
.........................................................................................................................

ما اأبرز معلومة لفتت انتباهك في الدر�س؟  .6
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالث مفردات تعّرفت عليها في الدر�س؟  .7
.........................................................................................................................

ما الفائدة الجتماعية التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .8
.........................................................................................................................

هل تتوّقع تغييًرا في عالقتك بالتفكير بعد هذا الدر�س؟  .9
.........................................................................................................................

في راأيك، ما اأهّم اإجراء ينبغي اتخاذه للت�سجيع على التفكير؟  .1٠

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�صب�تي
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اأي  للعقل  امتالكه  املخلوقات  �سائر  عن  الإن�سان  ميّيز  ما  اأهّم     
يعني  ل  القدرة  ولتلك  للعقل  امتالكه  اأن  اإّل  التفكري،  على  القدرة 
اأّن ا�ستعمالهما قد يتوقف باملرء عند  اأّنه ي�ستعملهما. كما  بال�سرورة 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعاىل:  قال  وتقليده.  ال�سائد   الفهم 
ہ ہ ھ ھ ھ﴾)1(. ولذلك لن يكون ا�سطالع الإن�سان 
مبهّمة الرتقاء اإىل اإن�سانيته احلقيقية رهني ا�ستعمال عقله فح�سب، 
بل اإّنه م�سروط با�ستعمال عقله بنف�سه والتفكري على نحو خم�سو�س 
تكون فعالّية الّنقد والإبداع فيه �سمة التفكري الأ�سا�سية. فكيف ال�سبيل 

لتحّمل الإن�سان م�سوؤولّية الّتفكري الّناقد؟

متهيد 〈〈
الأهداف

اأتعرف على معنى التفكير الّناقد   .1
وخ�صائ�صه.

اأذكر �صروط التفكير الناقد.  .2
اأتعرف على خطوات التفكير الناقد.  .3

اأتعرف على معوقات التفكير الناقد.   .4
اأ�صتخل�س اأهمية التفكير الناقد في حياة   .5

الإن�صان.

اأقراأ
تك��ن ع��امل الفل��ك والفيزي��اء والريا�سي��ات �غاليلي��و غاليل��ي� م��ن ت�سمي��م منظ��ار )تيل�س��كوب فلك��ي( ل��ه 
ق��درة اأعل��ى م��ن املناظ��ري امل�س��تخدمة يف ع�س��ره. ونتيجة ملالحظته حلرك��ة الكواكب باملنظار اكت�س��ف حقيقة 

تعار���س الفه��م ال�س��ائد يف ذل��ك الوق��ت ع��ن حركة الكواك��ب، ولذا واجه انتقادات كب��رية يف ذلك الوقت.
 النقا���س الت��ايل دار ب��ني الع��امل غاليلي��و واأح��د الأ�س��خا�س يدع��ى �سمبلي�س��يو مم��ن يقل��دون العتق��اد - دون 

وع��ي وتفك��ري- بع��دم وج��ود اأي كوك��ب يدور ح��ول مركز اآخر.
غاليلي��و: نح��ن علم��اء الفل��ك نواجه م�س��اكل كبرية يف تف�س��ري ما نتو�سل اإليه م��ن خالل مالحظاتنا حلركة 
الكواك��ب وم��ا نق��راأه يف كت��ب العلم��اء. النظ��ام الفلك��ي الق��دمي ل يّتف��ق مطلق��ا م��ع احلقائ��ق الواقعّي��ة الت��ي 

تك�س��فها مالحظاتن��ا التجريبّية اليوم. 
�سمبلي�سيو: اإّنك تعرف بال �سّك وجهة نظر علمائنا ال�سابقني يف اأّنه ل يوجد اأّي كوكب يدور حول مركز اآخر، وتعلم اأّنني اأنا وزمالئي نقدر 

علماَءنا ونثق مبا تو�سلوا اإليه يف كتبهم ال�سابقة. 
غاليليو: اإّن قيمة الأعمال ال�سابقة كمرجع �سيء وما ميكن اأن يتاأكد منه الإن�سان بنف�سه من خالل املالحظة والبحث والتق�سي ف�سيء اآخر.

�سمبلي�س��يو: ل ميك��ن يل اأن اأ�س��تمع للمزي��د! خط��اأ كب��ري اأن حت��ط م��ن �س��اأن علمائن��ا كاأر�س��طو وكوبرنيكو���س وتق��ارن نف�س��ك به��م. يب��دو يل اأّن 
متابع��ة املناق�س��ة اأم��ر ل طائ��ل من��ه. اإّنن��ي اأرف�س امل�س��اركة يف مناق�س��ة خالي��ة من احلقيقة، فلنكّف عن املناق�س��ة. 

غاليليو: اإّن احلقيقة تعتمد على نتيجة التق�سي والبحث ول تعتمد على اأ�سماء الأ�سخا�س. وما قيمة التفكري اإذن؟ حاولوا اأن تدر�سوا جزءا 
من الكون ب�س��كل واقعّي... اأرجوكم اأّيها ال�ّس��ادة، ثقوا بكّل توا�سع فيما ترونه باأعينكم من خالل هذا املنظار. 

امل�سدر: حياة غاليليو، الطبعة الثالثة، برتولد بر�ست، ١٩٨١م

معنى التفكري الناقد وخطواته الدر�س 
الثاين

)1( �سورة الأنفال الآية رقم )22(.                                   
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اأفهم واأحلل
قارن من خالل قراءة الن�ّس بين نمطي تفكير كّل من غاليليو و�سمبلي�سيو:   .1

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
..................................................................................................................

اعتمد غاليليو في تفكيره الّناقد على جملة من الإجراءات والخطوات للو�سول اإلى اإثبات نظرّية كوبرنيكو�س   .2
الجديدة في علم الفلك اإّل اأّنها مبعثرة في الّر�سم التالي: رتبها من 1-11 من البداية اإلى الّنهاية. 

تمييز نواحي ال�صعف والقوة 
في مختلف الآراء حول حركة 

الكواكب

تقييم مو�صوعي لنتائج 
الحجج الجديدة

اتخاذ القرار و�صياغة 
الّنظرية الجديدة.

مناق�صة الآراء والنظرّيات 
المختلفة ب�صاأن حركة 

الكواكب

اإعادة جمع المعلومات عن 
حركة الكواكب في �صوء 

الحجج الجديدة

تحديد الم�صكلة وطرح 
و�صياغة الأ�صئلة المنا�صبة

تقييم الآراء عن حركة 
الكواكب بطريقة مو�صوعية 

حيادّية

اإعادة التدقيق في مالحظة 
الوقائع وتعميق الأ�صئلة 

جمع المعلومات المتداولة 
عن مو�صوع حركة الكواكب 

عر�س وت�صنيف المعلومات 
المختلفة عن حركة الكواكب

تقديم الأدلة والبراهين على 
�صحة الموقف الذي اعتمده 

غاليليو 
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اأتدّرب

اأبن�ي بالعتم�اد عل�ى م�ا �س�بق فق�رة تاأليفّية م�ستر�س�لة ت�سف رحل�ة غاليليو في اإثب�ات نظرّية كوبرنيكو��س بخ�سو�س مركزّية 
ال�ّسم��س ودوران الكواك�ب حوله�ا واكت�س�افه ل�دوران الأر�س حول نف�س�ها: 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................

امل�سدر: الإبداع اجلاد، الطبعة الأوىل،ادوارد دي بونو، 2005م

  يع��ّد و�ص��ع اإ�ص��راتيجية للّتفك��ر عملّي��ة معّق��دة تت�صّم��ن امل�ص��اكل، والفر���س، وامله��ام، وامل�ص��تقبل، والنزاع��ات حي��ث تو�ص��ع 
كّلها يف عملّية الّت�صميم كما حتتوي كّما كبرا من املعلومات والّتحليالت والحتمالت وال�صتجابات املناف�صة. اإّننا نحتاج 

اإىل الإبداع لإدخال اأ�صاليب جديدة.                                                                  
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اأمالأ الفراغات باختيار كلمة من الكلمات الّتالية لأتعّرف على اأهّم خ�سائ�س الّتفكير الّناقد:   .١

ل ي�سّلم الناقد ب�.............. ال�سائدة قبل الّنظر في �سالمة الحجج التي تقوم عليها. 	

الّناقد ينطلق من جمع وت�سنيف ........................  والآراء ال�سابقة ب�ساأن الم�سكلة التي يعالجها. 	

 يعيد الناقد �سياغة .............. المتداولة ولكّنه يبدع بدوره اأ�سئلة جديدة. 	

يحّلل الناقد ................ الآخرين ويحاول فهمها قبل دح�سها اأو القبول بها ودعمها. 	

ل يهمل الناقد اأي جانب من جوانب ............... . 	

يتحّرى الناقد ................................... ول ين�ساق وراء النطباعات والأهواء ال�سخ�سّية ال�سّيقة. 	

يطرح الناقد الأ�سئلة الحقيقّية ويتجّنب .............. العقيم ب�ساأن الأ�سئلة الوهمّية والم�ساكل الّزائفة. 	

ل يتوقف الناقد عند الحل الأ�سهل بل يبحث دائما عن ....................................... . 	

اأفكر واأتدّبر

حجج  وبراهين - الآراء  - الم�صكلة - الأ�صئلة - المعطيات  والبيانات - الحياد والمو�صوعّية - الجدل - الحتمالت والبدائل. 

�التفكير الّناقد هو الترّوي في اإ�سدار الأحكام وتعليقها اإلى حين الّتحّقق من الأمر� . 

الم�سدر: كيف نفكر، جون ديوي، 20١٩م

اإ�ساءة
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اأ�ستخل�س مع مجموعتي - مّما �سبق وبالعتماد على الجدول التالي - تعريًفا لمفهوم الّتفكير الّناقد:   .2

التفكير الّناقد هو ........................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

الّتفكري الّناقد
القدرات واملهارات امليول والجتاهات

التحليل النفتاح 
النقا�س حّب ال�ستطالع والت�ساوؤل

طرح الأ�سئلة املرونة 
ال�ستقراء )القدرة على التعميم( احرام الختالف

ال�ستنباط امليل للبحث عن الأ�سباب
النقد والتقومي اجلراأة وحّب املبادرة

ال�ستب�سار )القدرة على التفكري يف التفكري( ال�ستقاللية الّذاتّية 



27

اأقراأ الن�ّس واأ�ستخل�س خ�صال المفّكر الّناقد من خالل �سخ�سّية عّبا�س بن فرنا�س واأفعاله.  .٣

يع��د الع��امل امل�س��لم عّبا���س ب��ن فرنا���س اأّول اإن�س��ان ق��ام بتجرب��ة ط��ريان يف 
التاري��خ. وق��د �س��بق تل��ك الّتجرب��ة بدرا�س��ة حرك��ة الّطي��ور واأجنحته��ا وكي��ف ترتف��ع 
يف اجل��و، وم��ن ث��ّم اأج��رى العدي��د م��ن العملّي��ات احل�س��ابّية يف ه��ذا الإط��ار م��ن حي��ث 
الأوزان وال�س��رعات والري��اح وغريه��ا م��ن امل�س��ائل الّدقيق��ة اإىل اأن �سنع الرداء الذي 
قام بلبا�سه وطار به وكان قد �سنعه من الّري�س لي�سبه يف �سكله اجلناح. قام بالقفز 
م��ن م��كان مرتف��ع وجن��ح بالفعل يف التحلي��ق لبع�س الزمن لكّن اإغفال��ه لأهّمّية الّذيل 
يف عملّي��ة الهب��وط اأّدى اإىل �س��قوطه واإ�سابت��ه يف الّظه��ر... م��ن اجلل��ّي اأّن عّبا���س 
ي  اب��ن فرنا���س مل يق��م بتجرب��ة الّط��ريان م��ن وح��ي اخليال بل �س��بقها بالعل��م والتق�سّ
واحل�ساب كما اأّنه كان يرّوج لها يف بيوت العلم يف مدينة قرطبة اإىل اأن قّدم مغامرته 
الّرائع��ة واخلط��رة يف الوق��ت نف�س��ه واأم��ام املالأ حيث �س��هدها جمع غفري من الّنا���س. 

الم�سدر: العربية نت، 2٨ / ١0/ 20١٩م

خ�صال المفّكر الّناقد:...................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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حّدد القيم التي يجب اأن يلتزم بها المفّكر الّناقد لمواجهة معّوقات التفكير الناقد الواردة في الجدول الّتالي:   .٤

القيم البديلة معّوقات الّتفكري الّناقد
غمو�س الأهداف وعدم و�سوح الّروؤية

غياب التخطيط اأو العجز عن اللتزام باخلّطة
القتبا�س النفعايل عن الآخر وتقليده

ب وامليل اإىل الراأي الواحد التع�سّ
الت�سخيم  النفعايل للحجج املوؤّيدة للراأي ال�سخ�سّي

عدم التفكري باإيجاد اأو قبول احلّل الو�سط
عقدة ال�سعور بالنق�س اأمام الآخر 

غياب الطموح والكتفاء باملوجود
ال�سعور بالإحباط اأمام اأّول جتربة غري ناجحة

الإح�سا�س الدائم ب�سعوبة الإجناز
الركون ال�سريع للمداهنة واحللول ال�سهلة

الت�سّرع يف احلكم ب�سبب الك�سل
التعّنت واجلمود الفكري

الكتفاء باحللول ال�سهلة واجلاهزة
هيمنة اإخفاقات املا�سي وع�سر املبادرة

اخلوف من الإخفاق
اخلوف من حكم الآخرين و�سخريتهم

اخلوف من م�سوؤولّية اتخاذ القرار
عدم وجود توجيه جيد اأو الن�سياع للتوجيه ال�سيئ

انعدام الثقة يف الّنف�س
اعتبار املختلف عدّوا 

امليل اإىل اجلدل وعدم اللتزام مبا تثبته احلجج املنطقية
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�قيمة ال�صخ�س في نظر الآخرين تتاأثر بما يلب�س ويملك من اأ�صياء ثمينة�

اأبين مع مجموعتي كيف نتعامل - كمفكرين ناقدين - مع القول ال�سابق. اأبداأ اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين:5.
)اأتَّفق مع القول ال�صابق( اأو )ل اأتَّفق مع القول ال�صابق( لأن...

املفّكر الّناقد

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

�التدخين في الأماكن والمنتزهات العامة حرية �صخ�صية�
التدخين عادٌة �س�يئة تدمر ال�سحة وت�س�بب الوفاة، لأنه ي�سيب باأمرا�س القلب وال�س�رايين، ول يتوقف �سرر التدخين 

عل�ى المدخ�ن فق�ط - ب�ل ربم�ا ب�س�بب الجهل - يمتدُّ  هذا ال�س�رر اإلى من حوله.

اأبين مع مجموعتي كيف نتعامل - كمفكرين ناقدين - مع القول باأن التدخين في الأماكن العامة حرية �سخ�سية. اأبداأ ٦.
اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين: )اأتَّفق مع القول ال�صابق( اأو )ل اأتَّفق مع القول ال�صابق( لأن...

املفّكر الّناقد

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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�التفكير الّناقد هو التفكير الذي ي�س�تخدم المهارات المعرفّية اأو اإحدى الإ�س�تراتيجيات التي تزيد من احتمال الو�سول 
اإلى نتائج مالئمة وفعالة؛ اأي اإنه نمٌط من التفكير الهادف ي�س�تعين بال�س�تدلل، والحتمالت الُممِكنة، واِتّخاذ القرارات 

دة، واإنجاز َمهاّم ُمعَيّنة�.  المنا�س�بة لحِلّ م�س�كالت ُمحَدّ
الم�سدر: التفكير الناقد في علم النف�س، الطبعة الأولى، ديانا هالبيرن و روبار �ستيرنبرغ، 200٦م

�احترامنا  لالأ�صخا�س يعتمد على مكانتهم الجتماعية اأو الوظيفية �

اأبين مع مجموعتي كيف نتعامل - كمفكرين ناقدين - مع القول ال�سابق. اأبداأ اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين:٧.
)اأتَّفق مع القول ال�صابق( اأو )ل اأتَّفق مع القول ال�صابق( لأن...

املفّكر الّناقد

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

�احترام الدور واللتزام في طوابير النتظار يدل على وعي المجتمع وتح�صره �

اأبين مع مجموعتي كيف نتعامل - كمفكرين ناقدين - مع القول ال�سابق. اأبداأ اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين:٨.
)اأتَّفق مع القول ال�صابق( اأو )ل اأتَّفق مع القول ال�صابق( لأن...

املفّكر الّناقد

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

اإ�ساءة
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ُل متنف�ًس�ا للجميع؛ لذا نجد اأن ال�س�عوب المتح�سرة تحافظ عليها وتعمل على تهيئة بيئة  المرافق العامة والمنتزهات تمثِّ
ن حولنا من متنزهين يتركون  ا ممَّ نظيفة ينعم بها الجميع دون تمييز، لكن لالأ�سف عندما نذهب في نزهة نجد اأنَّ بع�سً

مخلفاتهم من بال�ستيك وبقايا طعام. 

2.  اأتقم�س دور المفكر الناقد واأفكر في م�سكلة العبث في الأماكن العامة وعدم المحافظة على نظافتها من بع�س 
المتنزهين، عبر اإكمال الجدول التالي: 

ممار�سة التفكري الناقد على م�سكلة العبث يف الأماكن العامة وعدم 
املحافظة على نظافتها من بع�س املتنزهني

اإجراءات  
التفكري الّناقد

خطوات التفكري 
الّناقد

.......................................................................

.......................................................................
معاينة وجود تناق�س اأو م�سكلة يف 

احلياة اليومّية املالحظة

.......................................................................

.......................................................................
طرح الأ�سئلة والك�سف عن جوانب 

امل�سكلة وعنا�سرها �سياغة امل�سكلة

.......................................................................

.......................................................................
جمع الآراء والبيانات والأجوبة ال�ّسائدة 

عن الأ�سئلة املطروحة ا�ستك�ساف البيانات

.......................................................................

.......................................................................
اإخ�ساع الآراء ال�ّسائدة اإىل التقييم  

بك�سف م�سامينها وم�سادرها مناق�سة الآراء

.......................................................................

.......................................................................
ر�سد حجج الآراء ال�ّسائدة وو�سعها 
اأمام حمّك القواعد العقلّية املنطقّية

فح�س الأدّلة 
واحلجج

.......................................................................

.......................................................................
ائب من الت�سّورات  اختيار املوقف ال�سّ

ال�سابقة اأو اقراح بديل جديد تبني الأفكار والآراء

.......................................................................

.......................................................................
بناء احلجج والرباهني الّداعمة 

للموقف الذي مّت تبّنيه بناء الأدّلة واحلجج

.......................................................................

.......................................................................
اإعالن احلّل الأف�سل واتخاذ قرار 

تنفيذه اتخاذ القرار
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اأفّكر مع عائلتي فيما �سرح به الدكتور غازي الق�سيبي  اإّبان ح�سوله على المركز 
الثاني في انتخابات منظمة اليون�سكو على من�سب مدير عام منظمة اليون�سكو:

اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

يق�ول الدكت�ور غ�ازي الق�صيب�ي: �عندم�ا �س�األني مندوب�و بع��س الأجه�زة الإعالمية ع�ن نتائج انتخاب�ات ع�سوّية منّظمة 
اليون�س�كو، قل�ت: �ف�از الط�رف الأجدر بالفوز�قالوا:�ولم�اذا كان الأجدر ؟� قلت:�لأّن�ه كان الأقوى�. قالوا:�ولماذا 
كان ه�و الأق�وى ؟�. قلت:�يج�ب اأن ت�سب�روا بع��س الوق�ت حت�ى اأ�س�تطيع اأن اأجيبك�م لأّنن�ا عندم�ا نك�ون ف�ي معرك�ة يك�ون 
التفكي�ر المنطق�ي �سعب�ا�)...( اإنن�ي اأوؤم�ن اأّن�ه علين�ا اأن نعت�رف بنتائ�ج اأعمالن�ا ف�ال يكف�ي اأن نعت�رف بالنجاح�ات ولكن 
يج�ب اأن نعتب�ر م�ن الهزائ�م.. وق�د كان يمك�ن اأن نقول اإّننا م�س�وؤولون عن الف�س�ل ونتحّمل الم�س�وؤولّية واأن نكتفي بهذا ولكن 
ذل�ك ل�ن يك�ون تقييم�ا مو�سوعّي�ا فالف�س�ل ل�ه اأ�س�باب مو�سوعّية واأنا كدار��س للعلوم ال�سيا�س�ّية اأوؤمن باأّن�ه ل وجود لل�سدفة 
... عندما ينهزم اإن�س�ان اأو ينت�سر اإن�س�ان فيجب اأن تكون هنالك اأ�س�باب مو�سوعّية... الآن يجب اأن نبداأ بتحليل اأ�س�باب 
الهزيمة ولكي ن�س�تطيع اأن نفهم لماذا انهزم من انهزم علينا اأن نحلل اأ�س�باب انت�سار من انت�سر.. يجب اأن نحّلل عوامل 
النت�س�ار لنقي��س عل�ى غيابه�ا ... ل توج�د ل�دّي بلورة �س�حرّية، فاأنا اأتكّلم عن الأمور كم�ا تنجلي لي، وكما تظهر لي وبع�س 
الّنتائ�ج يج�ب اأن تك�ون موؤّقتة...اأن�ا عندم�ا اأتحدث فاإني اأتخلى عن جميع عوامل المرارة ال�س�خ�سية والإحباط ال�س�خ�سي 

ا. لأن العنا�س�ر ال�س�خ�سية عندم�ا تدخل تحليال مو�سوعيا تف�س�ُده اأي�سً

كيف حّول المفّكر الّناقد غازي الق�سيبي الهزيمة اإلى محّفز لالإبداع؟  .١
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

هل يتعامل المفّكر الّناقد مع الف�سل انفعالّيا اأم عقالنّيا؟ عّلل اإجابتك من الن�ّس.  .2
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

هل يجب اأن يخ�سى المفّكر الناقد الف�سل؟  .٣
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

   م��ن اأه��م متطّلب��ات الّتفك��ري الّناق��د الّتفك��رُي يف التفك��ري ذات��ه، 
ع  فف�ساًل عن ممار�س��ة الّتفكري يف خمتلف املوا�سيع وامل�س��كالت، ُيخ�سِ
التفكرُي الّناقد عملّيَة الّتفكري ذاتها للّنقد والتقييم. وهذا ل ي�ستقيم اإّل 
باإيجاد جمموعة من املعايري التي تر�س��م حدوَد ممار�س��ة العقل الّناقد 
لعملّي��ة الّتفك��ري وكاأّن العق��ل الّناق��د يراقُب نف�َس��ه بنف�س��ه حتى ل يقع يف 

وابط؟   اخلط��اأ والوه��م،  فم��ا هي هذه املعاي��ري وال�سّ

متهيد 〈〈
الأهداف

1.  اأتبين المق�صود بمعايير التفكير الّناقد.

اأتعّرف على معايير التفكير الناقد.   .2

اأ�صتنتج قيمة المعايير في تطبيقات   .3
التفكير الّناقد في الحياة اليومّية.

اأقراأ
      ينبغ��ي لن��ا الّنظ��ر اأّوًل فيم��ا نري��داأن توؤدي��ه الكلم��ات لن��ا؛ فنح��ن ن�س��تخدم الكلم��ات يف التفك��ري ويف املخاطب��ة عل��ى 
َف مثاًل احلقيقة املاثلة خارج اأفكارنا وم�ساعرنا. ولكي نتمّكن  ال�سواء، من اأجل الإعراب عن اأغرا�س خمتلفة؛ كاأْن ن�سِ
م��ن اإي�س��ال اأفكارن��ا ورغباتن��ا ب��كّل نزاه��ة اإىل اأنا���س اآخري��ن فم��ن ال�س��رورّي اأن يفه��م ه��وؤلء النا���ُس ب��كّل و�ص��وح مع��اين 
الكلم��ات الت��ي ن�س��تعملها يف خماطبته��م، والقواع��د الت��ي يج��ري مبوجبها نظم ورب��ط هذه الكلمات بع�صه��ا ببع�ض. وقد 

ن�سط��ر اإىل ا�س��تعمال و�س��يلة معّين��ة م��ن التف�س��ري، كالتعري��ف، لك��ي ن�سم��َن اأن يك��ون كالمن��ا مفهوًم��ا و�س��اماًل.
     وكذلك ل ن�سمن �صّحة الّنتيجة اإذا مل يت�سح لنا اأوًل �سحة الدلئل والرباهني امل�ستخدمة لدعمها. 

امل�صدر: التفكري ال�صليم والتفكري الأعوج، ثالو�س روبرت، ١٩٧٩م)بت�صرف(

معايري التفكري الّناقد  الدر�س 
الثالث
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اأفهم واأحلل
هل يكفي اأن ي�ستعمل الإن�سان الكلمات لكي يكون مفّكًرا ناقًدا بحّق؟   .١

اإلَم يحتاج المفّكر الّناقد ليتمّكن من الّتفكير بفعالية؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ما الذي تمّثله للتفكير الناقد العبارات المظلَّلة بالّلون الأ�سفر في   .2
الر�سم التالي؟

تكرر في الدر�س معنى الو�سوح، اأحّدد مفهوم الو�سوح واأبّين اأهمية و�سوح العبارة عند التوا�سل مع   .3
الآخرين.

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

الم�صدر: التفكير النتقادي، الطبعة الأولى، 
اإيلدر ليندا وريت�صارد بول، 20١3م

الو�صوح  
ال�صّحة

العمق

الّربط

اال�صتدالل 
المنطقي

الدقة  

...................االت�صاع  

الم�صدر: التفكير النتقادي، الطبعة الأولى، اإيلدر ليندا وريت�صارد بول، 20١3م

�اإّن التفك���ري يف اأن تفّك���ر بطريق���ة 
نظامّي���ة �س���يء تتجاهل���ه املجتمع���ات 
ال�ب�سرّي����ة ب�س�ك����ل ك�ب�ي����ر وي�ج����ب اأن 
يك���ون حم���ور الكيفّي���ة الت���ي نعي����س به���ا 
���ا... اإذا اأردن���ا اأن نفّك���ر ب�س���كل  يوميًّ
جّي���د، فاإّن���ه يجب علين���ا اأن نفهم على 
اأقّل تقدير مبادئ التفكري، والأنظمة 
الأ�سا�سّية التي ينبثق منها، ومعايري 
التفك���ري، كم���ا يج���ب اأن نتعّل���م كي���ف 

نق���وم بتحلي���ل تفكرينا�.
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4.    قد يوقعنا عدم و�صوح العبارة في العديد من الأخطاء والمغالطات. اأبّين �سبب عدم الو�سوح فيما يلي:

عّلة عدم الو�صوح العبارة املجال

............................................................

............................................................
يف حّينا عني

الكلمة
هناك كلمات حتمل اأكر 

من معنى

............................................................

............................................................
لي�س معي �سواك 
يف احلديقة اأراك اجلملة

............................................................

............................................................

دعمكم يل يف بناء م�سنعي �سوف يكون 
له اأثر كبري يف م�ستقبل اأبنائكم لأن هذه 

التجربة تذكرين بنجاح جتاربي. 
اال�صتدالل/احلّجة

اأفكر واأتدّبر

١.  اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه تحقيًقا لمعيار الو�سوح في المواقف 
الّتالية:

ال�صوؤال الذي يتطلَّب الو�صوح موقف يدل على عدم الو�صوح

............................................................ عدم و�سوح الق�سد.

............................................................ بع�س الكلمات قد حتمل اأكر من معنى.

............................................................ غمو�س ال�سوؤال.

............................................................ عدم و�سوح الإجابة.

............................................................ عدم و�سوح الدليل والربهان الداعم للحجة.

............................................................ عدم و�سوح املثال.

............................................................ عدم و�سوح موقف وراأي املتحدث.
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2.    هل يكفي و�سوح العبارة اأو ال�ستدلل ليكونا �سحيحين؟ اأكمل الجدول التالي: 

فكرة وا�صحة و�صحيحة فكرة وا�صحة وغري �صحيحة

مثال: كل اإن�سان ميلك عقاًل
............................................................
............................................................

ها اإىل الأ�سفل ُك فكَّ مثال: كل احليوانات حترِّ
............................................................
............................................................

3.  التزاًما بمعيار ال�صّحة، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه طلًبا للتثّبت من تواُفر معيار ال�سّحة في المواقف 
الّتالية: 

ال�صوؤال الذي يطلب ال�صّحة موقف يدل على ال�صّك يف ال�صّحة

............................................................ التثبت من �سّحة الدليل اأو الربهان 
الذي يدعم احلجة.

............................................................ ي م�سداقّية م�سدر املعلومة. تق�سّ

............................................................ فح�س الأرقام والإح�ساءات املقدمة.

............................................................ التثبت من �سحة الإجراءات 
امل�ستخدمة.

............................................................ التاأّكد من �سحة القتبا�س ومرجعه.

يق�س���د بال�سّح���ة اأن تتطاب���ق 
العبارة اأو الحكم مع المو�سوع، 
الم�س���در،  موّثق���ة  تك���ون  واأن 

وقابل���ة للتحّق���ق والتثّب���ت.

4.    اأقراأ الّتعريف المنا�سب لمعيار الدّقة، واأفّكر فيما يمكن اأن ينجم عن عدم احترام هذا المعيار:
�صياغة تتحّرى التعبير عنه  الّتفكير م�ستوفًيا لكّل �سروط معالجة المو�سوع مع    يقت�سي معيار الّدقة اأن يكون 
باخت�سار دون زيادة اأو اختزال. وهذا يوِجُب ح�سر الألفاظ في المعاني الواجبة للتعبير عن الفكرة وي�ستلزم هذا 
ر  المعيار تمّكًنا من الّلغة واإلماًما بالمو�سوع المدرو�س حتى ل ن�سقط في الّثرثرة والإطناب غير المفيد، اأو نق�سّ

عن بع�س المعاني الأ�سا�سّية ب�سبب الختزال ال�سديد.

يترّتب على عدم احترام معيار الدّقة ما يلي: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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التزاًما بمعيار الدّقة، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه طلًبا لتحّري معيار الدّقة في المواقف الّتالية:   .5
ال�صوؤال الذي يطلب الدّقة موقف يدل على عدم الدّقة

............................................................ التعميم املفرط.

............................................................ عدم اإعطاء تفا�سيل دقيقة.

............................................................ رامة يف توظيف املعلومات. غياب ال�سّ

اأو غي�ر  ا�س�تطرادات ق�د تك�ون مق�س�ودة  المتحّدثي�ن وراء  غالًب�ا م�ا ين�س�اق بع��س   .٦
مق�سودة ُتفِقُد كالمهم كّل ارتباط بمو�سوع ال�سوؤال اأو الم�سكلة اأو العر�س اأو الحوار. 
ويتطّل�ب التفكي�ر الّناق�د التقّي�د بمعي�ار الرب�ط. اأفّك�ر فيم�ا يمكن اأن ينج�م عن عدم 

احت�رام معي�ار الربط. 
يترّتب على عدم التقّيد بمعيار الّربط ما يلي:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
التزاًما بمعيار الربط، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه لمعرفة مدى تواُفر معيار الربط في المواقف الّتالية:   .٧

ال�صوؤال الذي يطلب الربط موقف يدل على عدم الربط
............................................................ غياب الن�سجام الداخلي بني عنا�سر مو�سوع البحث.
............................................................ غمو�س العالقة بني املعلومات ومو�سوع البحث.
............................................................ اخلروج عن املو�سوع الرئي�س.
............................................................ اإهمال الروابط املنطقّية بني عنا�سر خّطة حل امل�سكلة.

٨. تتف�اوت �سعوب�ة وتعقي�د اأ�س�باب وعنا�س�ر الم�س�كلة المطروح�ة م�ن موق�ف اإل�ى اآخ�ر 
وهذا ي�ستوجب �سرورة الإلمام بعمق بكّل مكونات المو�سوع والأ�سباب الكامنة وراءه، 
والّتفكير في كّل الزوايا والأبعاد للم�سكلة وعنا�سرها، دون اإهمال للعالقات الّداخلّية 
ال�سمني�ة  للق�ساي�ا  التفّط�ن  �س�رورة  ع�ن  ف�س�اًل  بالمو�س�وع،  المحيط�ة  والموؤث�رات 

الخفّي�ة. وه�ذا م�ا يخت�س�ر في معي�ار العمق. 
يترّتب على عدم اللتزام بمعيار العمق ما يلي: 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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التزاًما بمعيار العمق، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه طلًبا لتحّري معيار العمق في المواقف الّتالية:   .٩
ال�صوؤال الذي يطلب العمق موقف يدل على عدم العمق

............................................................ تغييب عنا�سر اأ�سا�سية يف معاجلة امل�سكلة.

............................................................ الكتفاء باملحّددات الظاهرة يف معاجلة امل�سكلة.

............................................................ عدم التفّطن للق�سايا ال�سمنّية يف معاجلة امل�سكلة. 

............................................................  غياب احلجج املتعلقة بجوهر امل�سكلة.

............................................................ املبالغة يف الركيز على املوؤثرات اجلانبية يف التحليل.

............................................................ اإغفال تعقيدات امل�سكلة وت�سعباتها. 
١0. ي�س�توجب معي�ار االّت�ص�اع الإلم�ام ب�كّل جوان�ب المو�س�وع؛ فالتفكي�ر الّناق�د ل يهم�ل اأّي 
معلوم�ة ذات �سل�ة بالمو�س�وع، كما يفح�س جميع الآراء والحجج والبراهين الداعمة اأو 
المخالف�ة، وي�س�تعر�س جمي�ع الحل�ول الموجودة والممكنة، وي�س�لك جمي�ع الطرق للنظر 

ف�ي الم�س�األة. اأفّك�ر فيم�ا يمكن اأن يترّتب على الإخ�الل بهذا المعيار: 
ينجم عن الإخالل بمعيار االت�صاع ما يلي: 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
١١. التزاًما بمعيار الت�ساع، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه طلًبا لاللتزام بمعيار الت�ساع في المواقف الّتالية: 

ال�صوؤال الذي يطلب الت�صاع موقف يدل على عدم الت�صاع
............................................................ عدم التو�سع لإيجاد طرق اأخرى ملعاجلة امل�سكلة.
............................................................ احلاجة اإىل و�سع اآراء اأخرى بعني العتبار اإزاء امل�سكلة. 
............................................................ عدم اإبراز كّل املعطيات ملعاجلة امل�سكلة.
............................................................ ال�سكوت املتعّمد على بع�س زوايا النظر للم�سكلة.

١2.   اإّن الّتفكير الّناقد تفكير منطقّي بال�سرورة، والمق�سود بال�س�تدلل المنطقي �س�المة 
العالق�ات الّداخلي�ة بي�ن المقدم�ات والنتائ�ج، وان�س�جام العنا�س�ر المكونة لال�س�تدلل 
وذل�ك التزاًم�ا بمب�داأ ع�دم التناق��س بين الأفكار للو�سول اإلى الحّل ال�سحيح للم�س�كلة 
المطروح�ة: اأفّك�ر فيم�ا يمك�ن اأن ينتج عن عدم اعتماد التفكير على معيار اال�ص�تدالل 

المنطقي:
يترّتب على عدم اللتزام بمعيار اال�صتدالل المنطقي ما يلي: 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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١3. التزاًما بمعيار ال�ستدلل المنطقي، اأكتب ال�ّسوؤال الذي �ساأطرحه ل�ستي�ساح الم�سائل في المواقف الّتالية:  
ال�صوؤال الذي يطلب الو�صوح موقف يدل على عدم الو�صوح

............................................................ عدم الثقة يف �سالمة ال�ستدلل املنطقي للحجة.

............................................................  ال�سّك يف مدى معقولّية الراأي اأو الفكرة.

............................................................ غمو�س العالقة املنطقية بني املبادئ والنتائج.

............................................................ وجود تناق�س بني الأفكار.

............................................................ وجود مغالطات يف ال�ستدلل.

١. المفكر الناقد ي�ستح�سر دائًما ما ينبغي اللتزام به من معايير وخطوات للتفكير الناقد. اأحرر مذكرة لمعايير 
التفكير الناقد لألتزم بها عند توا�سلي مع الآخرين. 

مذكرة المفّكر الّناقد
معايير التفكير الناقد التي يجب علي اللتزام بها: 

.............................................................................. .1

..............................................................................     

.............................................................................. .2

..............................................................................     

.............................................................................. .3

..............................................................................     

.............................................................................. .4

..............................................................................     

.............................................................................. .٥

..............................................................................     

.............................................................................. .٦

..............................................................................     

.............................................................................. .٧
...............................................................................    

اأتدّرب واأقّيم مكت�صباتي
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 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2.اأكت��ُب مق��اًل ع��ن خط��ر ظاه��رة التنّم��ر ب��ني بع���س ط��الب املدار���س، ول اأن�س��ى اأين 
مفك��ر ناق��د، واأ�س��تح�سُر املفك��رة الت��ي حررته��ا يف التمري��ن ال�س��ابق لتذك��رين  مبعاي��ري 

التفك��ري الناق��د عن��د الكتاب��ة اأو التح��دث م��ع الآخري��ن.

التنّم��ر ه��و �س��لوك ع��دواين ميار�س��ه ع��دد حم��دود م��ن الط��الب يف املدر�س��ة عل��ى ط��الب 
اآخرين ب�سكل م�ستمر ومتكرر )اأ�سكال التنّمر: لفظي - ج�سدي - اجتماعي - اإلكروين(.
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   كل فع��ل فك��ري يعك���س جوه��ر �س��خ�سية املفّك��ر؛ ولذل��ك ف��اإن 
اكت�س��اب مه��ارات التفك��ري الناق��د والتاأكي��د علي��ه يقت�سي��ان وج��ود 
ة ت�سمن حتقيق اأهداف التفكري  �سخ�سية تتوافُر فيها �سمات خا�سّ
الناق��د، وت�سم��ن جناعت��ه الواقعي��ة يف احلي��اة العلمي��ة والعملي��ة، 

وجمي��ع �س��وؤون احلي��اة اليومي��ة. فم��ا اأه��م �س��مات املفّك��ر الناقد؟

متهيد 〈〈 الأهداف
اأبيِّن اأنَّ ا�صتقاللية التفكير �صفة مميزة   .1

للمفكر الناقد. 
ُح  اأهمية االنفتاح الفكري للمفكر  اأو�صِّ  .2

الناقد.
اأ�صتنتج اأن التعّقل �صفة مميزة للمفكر   .3

الناقد.
اأ�صتخل�س مدى احتكام المفكر الناقد اإلى   .4

الحّجة ال�صليمة.

اأقراأ
         يحمل املفّكر الناقد �سمات فكرية و�سخ�سية متعّددة ت�ساعده 
ا. اإن املفكر الناقد  ا واإبداعيًّا ورياديًّ على ممار�سة دوٍر فاعٍل، فكريًّ
ُيعم��ل عقل��ه اخلا���س بانتظ��ام وب�س��ورة م�س��تقلة، وُين�س��ت لالأف��كار 
الأخ��رى ويحاوُره��ا، ويتحّق��ق دوًم��ا م��ن �س��دق حججه��ا ووجاهته��ا، 
وُيح�سن توجيه ذاته اإىل احلّق الذي تبنيه احلجة ويقيمه الربهان، 
مت�سًف��ا بال�س��جاعة الكافي��ة ملواجه��ة املعوق��ات، وموؤمًن��ا بقيم احلق 
واخل��ري واجلم��ال والت�س��امح ومب��ادًرا اإىل قي��ادة جمتمع��ه، وق��ادًرا 

على الإقناع وبناء احلجج الوجيهة، ومتفاعاًل مع الواقع الفعلي، ومتعقاًل بعيًدا عن ال�سذاجة. كما يجدد يف حقول 
املعرفة، ويربهن يف الوقت نف�س��ه ب�س��كل �س��ليم، وي�س��ارك يف اإنتاج العلوم التي يبحثها، وي�س��تق�سي جمالتها. اإنها 

�س��خ�سية م�س��تقّلة حِمّب��ة للخ��ري، وكل ما يحّقُق امل�سال��َح العامة واخلا�سة.

�صفات املفّكر الّناقد        الدر�س 
الرابع
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 اأفهم واأحلل 
اأقراأ الّن�س ب�سورة فردية، واأحاول مع مجموعتي ا�ستخراج اأهم ال�سمات التي و�سعها الن�س في �سياق   .1

حديثه عن ال�سخ�سية الناقدة: 
ال�صمات

.................................................. ٦ .................................................. 1

.................................................. ٧ .................................................. 2

.................................................. ٨ .................................................. 3

.................................................. ٩ .................................................. 4

.................................................. 1٠ .................................................. 5
اأتاأمل الن�ساط ال�سابق مع مجموعتي، واأحاول تحليل بع�س ال�سمات التي ا�ستخرجناها:  .2

التحليل: 
)تو�صيح معاين كل �صمة، وبيان خ�صو�صيتها يف بناء ال�صخ�صية الناقدة(. ال�صمة

مث��ال: �س��مة ال�س��تقاللية يف املفك��ر الناق��د ه��ي الت��ي جتعل��ه ي�س��ل اإىل قرارات��ه وقناعات��ه 
ال�س��خ�سية م��ن خ��الل التحلي��ل واملناق�س��ة والنق��د، وجت��اوز ترديد اأقوال الآخري��ن دون تفكري 

فيها.
مثال: ُيعمل عقله ب�سورة 

م�ستقلة 1

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... 2

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... 3

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... 4

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... 5

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... ٦

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... ٧

..............................................................................................

.............................................................................................. ......................... ٨
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الم�صدر: �صل�صلة التفكير واأنماطه، الطبعة الأولى، رزوقي ونبيل، 2018م

3. هل تتفق مع القول باأن ال�صخ�صية المفكرة بنقدها ت�صيء درَب الحياة، وتنيُر 
طريقه وتدفعه اإلى الحركة والبناء؟ ولماذا؟ 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ال�سخ�سية المفكرة بنقدها 
للواقع ت�سيء درَب الحياة، 

وتنير طريقه وتدفع اإلى 
الحركة والبناء. 

�صمات املفكر الناقد:
ل اإليها،  وترك م�ساحة من التوا�سع العلمي  عدم اجلزم والقطع ب�سحة نتيجة تو�سَّ  .1

لقبول اأي نتيجة اأخرى تثبت اأف�سليتها حلل امل�سكلة اأو فهٍم للم�ساألة.
يح��اول بن��اء مفردات��ه اللغوي��ة وزيادته��ا با�س��تمرار بحي��ث ي�س��تطيع فه��م م��ا يقول��ه   .2

الآخ��رون.
منفتح الذهن.  .3

يتخذ موقًفا عندما يكون الدليل كافًيا، وتكون الأ�سباب كافية.  .4
مطلًعا ب�سكل جيد على املعلومات.  .٥

ي�سعى اإىل الدقة بقدر ما ي�سمح املو�سوع بذلك.  .٦
ياأخذ باحل�سبان احلالة كاملة.  .٧

يتعامل بطريقة منّظمة مع اأجزاء املوقف املعّقد.  .8
يبحث عن البدائل.  .9

10.  ي�سعى ملعرفة الأ�سباب.
11. ي�سعى للح�سول على و�سف وا�سح للم�سكلة، واأن يحتفظ يف ذهنه باملحور الأ�سا�سي اأو الأ�سلي. 

12. ي�ستعمل م�سادر موثوقة ويذكرها. 
13. يبقى على عالقة وثيقة باملو�سوع الرئي�س.

14. ذكي يدرك م�ستوى معرفة الآخرين ودرجة ثقافتهم، ويراعي م�ساعرهم. 
1٥. يحاول جتّنب الأخطاء ال�سائعة. 
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ت�صّور غياب هذه ال�صمات. هل �صيبقى المفّكر مفكًرا؟ اأقترح نظاًما حجاجًيا منا�صًبا لتدعيم موقفك.   .1
اأحّرر اإجابتي وفق ال�سياغة التالية: اإذا غابت هذه ال�سمة... )اذكرها( يكون الفرد مفكًرا لأن...... اأو �سوف 

لن يكون مفكًرا لأن .....

اأفكر واأتدّبر )1(

يكون مفكًرا لأن....  اأو ل يكون مفكًرا لأن....

مثال:  بال�سعي اإىل الأ�سباب الكافية يكون الفرد مفكًرا الأن قناعته بنتيجة معينة م�سروطة بالتحقق من �سالمة ودقة  	
ت اإليها ول يقبل القفز على النتائج والأحكام دون برهان ودليل.   الأ�سباب التي اأدَّ

	 ..........................................................................................................................

	 ........................................................................................................................

	 ........................................................................................................................

	 ........................................................................................................................

اأن تبن�ي نظاًم�ا حجاجًي�ا ه�و اأن تق�ّدَم ُحَجج�ك منظم�ة وف�ق ترتي�ب منطق�ي متتاب�ع م�ن الب�س�يط 
اإل�ى المرّك�ب، اأو م�ن الجزئ�ي اإل�ى الكّل�ي، اأو م�ن المث�ال اإل�ى الفك�رة، ول تكتف�ي بتقديمه�ا ب�س�كل 

ع�س�وائي ل يحكم�ه نظام. 

اإ�صاءة
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من خالل ما اأُنِجز، اأكمل الجدول، واأحاول المقارنة بين ال�سخ�سية الناقدة وغيرها من ال�سخ�سيات الأخرى بح�سب   .2
النماذج التالية: 

ال�صخ�صية

اإن�صان فاعل يف و�صطه اإن�صان موافق لتاأثري الأغلبية

�صمات

مثال: ميلك �سخ�سية م�ستقلة

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

مثال: �سخ�سية غري م�ستقلة

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

جمدد: ناقد غري جمدد: تابع

ال�س�خ�سية الموافقة ب�س�كل اأعمى دون تمحي�س تخ�س�ى الإق�ساء، وال�س�خ�سية الناقدة م�س�تقلة 
مج�ّددة تكافح الجهل والجمود.



47

الم�صدر: فواتح الجزيرة، اأريد جيًل مثقًفا، الطبعة الأولى، �س 2٥٤-2٥8، عبداهلل بن خمي�س، 1٩8٤م)بت�صرف( 

اأريد جياًل مثقًفا
عام��ة الأوىل لبن��اء ِكيانه��ا، واإ�س��ادِة جمده��ا، فم��ا �س��مَخ  ه��ا، وه��ي الدِّ مه��ا وُرقيِّ الثقاف��ُة يف كل اأم��ة ه��ي املعي��ار لتقدُّ
��اأ لأم��ة م��ا ظ��روٌف خا�س��ة،  بن��اُء جم��ٍد، ول كان ح��وٌل ول ط��وٌل، اإّل وكاَن للعل��م يف ذل��ك الن�سي��ب الأوف��ى. وق��د تتهيَّ
واإمكاني��ات مادي��ة ومعنوي��ة تخط��و به��ا يف جم��الت التق��دم، وترفعه��ا اإىل م�س��توى مرم��وق. ولك��ن هل له��ا اأن ت�سمن 
مها، اأو - على الأقل - ا�ستمرار ما و�سلت اإليه من جناح، وهي مل تتَّخذ الأ�سباب الالزمة ل�ستدراك ما  راد تقدُّ اطِّ

فاته��ا، وحت�سيل م��ا �سُعَب عليها؟!! 
الف��ارُق الكب��ري ب��ني الع�س��ور الت��ي �س��بَقْتنا، وع�سرنا ه��ذا، هو اأنَّ هذا الع�سر ُيَعدُّ ع�سَر الغ��زو العقائدي، وتيارات 

امة، والتَّناف�س على احلياة املادية. الإحلاد، واملبادئ الهدَّ
ل ُب��دَّ م��ن وج��ود جي��ل مثق��ف ُت�س��َند اإلي��ه امله��ام، وي�سطل��ع بواجبات��ه، وُي�س��هم يف من��و ب��الده، وي�س��تخرُج م��ا فيها من 

كن��وز، ومي��الأ م��ا فيه��ا من فراغ ا�سطرت مللِئه م��ن بالٍد اأخرى.
عل��ى عات��ِق �س��بابنا وح��َده تق��ع امل�س��وؤولية، واإلي��ه تتَّج��ه الأنظ��ار وُتعَق��د الآم��ال. نري��ده �س��باًبا يحم��ُل ثقاف��ًة جتم��ُع بني 
، واإدراٍك وما خلَّفه اأ�س��الُفنا من ثقافة اإ�س��المية  َق��ت عن��ه اأذه��اُن علم��اء الع�س��ر م��ن اخ��راٍع، وابت��كاٍر، وف��نٍّ م��ا تفتَّ
ومع��ارف عربي��ة لك��ي يجم��َع ب��ني مواكب��ة الع�س��ر يف علوم��ه وفنون��ه، وم��ا يتحلَّ��ى ب��ه م��ن مب��ادئ وُمُث��ل واأخ��الق، واإنَّ 

ال�س��باَب لفاع��ٌل ذل��َك اإن �س��اء اهلل. 

اأتدّرب

الملك �صعود بن عبدالعزيز- دارة الملك عبدالعزيز، 137٥/8/2٤ هـ

�اأرج��و م��ن اهلل جل��ت قدرته اأن يريني فيكم ما ي�س��رين ب�سالح 
دينك��م ودنياك��م، واأن تكون��وا املثل الأعلى لالأمم مبا عرف عنكم 

من ت�سككم بدينكم واأخالقكم�. 
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فيَم تتمثَّل م�سوؤولّية المثقف ال�ساب، بما اأنَّه مفّكٌر ناقٌد، ُتجاَه وطنه؟  .1
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

هل تقت�سر ثقافة المفكر الناقد على الكتفاء بالموروث واتباع ال�سائد اأو تتجاوز ذلك اإلى المزاوجة بين   .2
التقاليد - ان�سجاًما مع التراث الوطنّي - والنفتاح على مكت�سبات العقل الإن�ساني الكونّية؟ علل اإجابتك.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ا�ستخرج من خالل الن�ّس خ�سال المثّقف وبّين عالقتها بخ�سائ�س المفّكر الناقد التي حّللتها وتدّربت   .3
عليها في الدر�س. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

٤.  هل تتَّفق مع قول الكاتب: "على عاتق �سبابنا وحده تقع الم�سوؤولّية" ؟ عّلل اإجابتك.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ا بين مطلب التجّذر في التراث الوطني ومقت�سى النفتاح على الثقافة الإن�سانّية بجميع  ٥.  هل ترى تعار�سً
تجاربها؟ وما هي �سفات ال�سخ�س الذي بمقدوره النفتاح على تجارب العالم بكل اأطيافه وفي نف�س الوقت 

ًكا بُهويته دون ذوبان في الثقافات الأخرى؟ علِّل اإجابتك.  يظل متم�سِّ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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غّير طريقة تفكيرك
ل المرُء في ذهنه �سورًة لما يودُّ اأن يفعَله، ثم احتفَظ بهذه ال�سورة وتعلَّق بها  ه اإذا �سكَّ      هناك قانوٌن في علم النف�س يقول:�اإنَّ

له تماما�. ويليام جيم�س ل لما تخيَّ لفترة طويلة بما يكفي، فاإنه يتحوَّ
ه لها َمْن فيه   حدَث ذات مرة اأن كانت هناك امراأٌة تبلُغ الثالثين من العمر تقريًبا، وهي متزوجة واأمٌّ لطفلين. ن�ساأت في منزل يوجِّ
ونيَّة وعدم تقدير الذات. خت لديها م�ساعُر عميقٌة من الدُّ النتقاَد الدائم وغالًبا ما ُتعاَمل بق�سوة من ِقَبل والديها. ونتيجًة لذلك تر�سَّ
كانت تتَّ�سم بال�سلبية والإح�سا�س بالخوف فاقدًة للثقة بنف�سها على الإطالق، خجولًة وتتوارى عن اأعين الهتمام، ولم تُعد نف�ُسها 
تتحلَّى بقيمة خا�سة. �سعرت باأنها في الحقيقة تفتقر اإلى اأية موهبة. وبينما كانت تقوُد �سيارتها في الطريق اإلى المتجر تجاوَزت 

�سيارٌة اأخرى الإ�سارة الحمراَء وا�سطدمت بها ا�سطداًما عنيًفا. 
عندما ا�ستيقظت وجدت نف�َسها في الم�ست�سفى م�سابًة بارتجاٍج طفيف في الدماغ وفقداٍن كامل للذاكرة. كانت ل تزال قادرًة على 
ث، ولكنها ن�سيت تفا�سيَل حياتها الما�سية. لقد فقدت ذاكرَتها تماما. في البداية اعتقَد الأطباُء اأن الأمر �سيكون موؤّقتا،  التحدُّ

ت دون اأن يرجع اإليها اأيُّ اأثٍر من ذاكرتها. لكنَّ الأ�سابيع مرَّ
ف عليهم. كانت الحالُة نادرًة تماما حتى اأطباُء واخت�سا�سيُّون اآخرون اأتوا  لمعاينتها  ها لم تتعرَّ زارها زوُجها واأطفالها كلَّ يوم، لكنَّ
كذلك: لفح�سها وطرح الأ�سئلة عليها ب�ساأن حالتها. عادت اإلى منزلها في نهاية الأمر وذاكرُتها خاليٌة تماَما، ولكنها عَقدت العزَم 
على فهم ما حَدث لها، فاأخذت تقراأ كتَب الطبيعة وتدر�س جانب التخ�س�س في فقدان الذاكرة باأنواعه. التَقت بمخت�سين في هذا 

ثت اإليهم، ثم و�سعت في النهاية ورقًة بحثيَّة عن حالتها. المجال وتحدَّ
فقدان  بحالة  المتعلِّقة  التَّ�ساوؤلت  عن  ولتجيَب  بحثها،  تعر�َس  لكي  طبي  موؤتمٍر  في  للتَّحدث  ُدعيت  حتى  طويل  وقٌت  يم�ِس  ولم 

الذاكرة الخا�سة بها، وتتقا�سَم مع الآخرين خبراتها واأفكارها حول علم وظائف الأع�ساب. 
ا جديدا تماما. كل ذلك الهتماِم الذي حظيت به في الم�ست�سفى وفيما  خالل هذه الفترة حدث اأمٌر مده�ٌس؛ لقد اأ�سبحت �سخ�سً
ا من عائلتها. حينئٍذ جاء الهتماُم والترحيُب الذي ا�ستقبلها به الأطباُء  تال ذلَك جعلها ت�سعُر بقيمتها واأهميتها، وباأنها محبوبٌة حقًّ
ها بَقدر اأعلى من تقدير الذات. اأ�سبحت اإيجابيًة ب�سكل فريد، ذاَت ثقة بنف�سها، ولطيفَة المع�سر، وف�سيحَة  المتخ�س�سون فمدَّ
ة في الحقل الطبي. لقد انمحت كلُّ ذكريات طفولتها ال�سلبية، كما اختفى كذلك  الل�سان، ومثقفًة، وكثيًرا ما ُتطَلُب كمتحدثٍة وُحجَّ

ا جديًدا، فغيَّرت طريَقة تفكيرها وغيَّرت حياَتها. ونيَّة. لقد �سارت �سخ�سً �سعوُرها بالدُّ

مما قراأت في قانون ويليام:�اإنَّ المرء اإذا �سكل في ذهنه �سورة لما يود فعله واحتفظ بهذه ال�سورة فاإنه يتحول اإلى   .1
ما تخيله تماًما�. اأي من الجمل في الن�س توؤيد قانون ويليام؟ 

ن�ساأت في منزل يوجه لها النتقادات دائًما. اأ. 
اإح�سا�سها بارتجاج طفيف في الدماغ وفقدان الذاكرة. ب. 

عقدت العزم على فهم ما حدث لها فاأخذت تقراأ في كتب الطب وتدر�س جانب التخ�س�س. ج. 
ن�سيت تلك المراأة تفا�سيل حياتها الما�سية. د. 

اأفكر واأتدّبر )2(

الم�صدر: غير تفكير غير حياتك، بريان ترا�صي، 2012م
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من الم�ساعر التي يمكن اأن تعتري الإن�ساَن الإح�سا�ُس بالدونية وال�سلبية ومن اأ�سبابها كما ذكر في الن�س:  .2
بلغت تلك المراأة �سنَّ الثالثين وهي متزوجة و اأم لطفلين. اأ. 

معاملة تلك المراأة بالق�سوة وتوجيه النتقاد الدائم. ب. 
�سعور المراأة باأنها تفتقر اإلى موهبة. ج. 

كانت تلك المراأة خجولة تتوارى عن اأعين النا�س. د. 

ا جديًدا لأنها: 3.  اأ�سبحت تلك المراأة �سخ�سً
غيرت طريقة تفكيرها وغيرت حياتها. اأ. 

ن حولها. ب.  لم تعد تتعر�س لالإ�ساءة ممَّ
عادت اإلى منزلها وذاكرتها خالية تماًما. ج. 

�سها للحادث. د.  ب�سبب تعرُّ

٤.  اإذا ن�ساأ الإن�سان في بيئة ووجه له النتقاد الدائم والمعاملة بق�سوة فاإن �سخ�سيته تكون:
اأ.  متزنة.

الثقة بالنف�س. ب. 
الخجل. ج. 

الإح�سا�س بالخوف وفقدان الثقة. د. 

٥.  اأي من الأحداث كان كفياًل بتغيير تلك المراأة؟ 
بلوغها �سن الثالثين واإنجابها لطفلين. اأ. 

�سها للحادث واإ�سابتها بارتجاج طفيف في الدماغ. تعرُّ ب. 
تعر�سها لالإ�ساءة ممن حولها ومعاملتها بق�سوة. ج. 

قراءتها للكتب الطبية ودرا�ستها للتخ�س�س ولقاوؤها بمخت�سين والم�ساركة في الموؤتمر الطبي.  د. 

٦.  هل نجحت تلك المراأة في اإي�سال الفكرة التي تطمح اإليها؟ 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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�أتدّرب و�أقّيم مكت�سباتي

الو�صف

�صعوري 
حيال ذاتي

التقييم 

التحليل

الخال�صة

تنفيذ 
الخطوات

ُف ذاتي في �صوء �صمات المفكر  كيف اأَ�صِ
الناقد؟ 

اأتخذ قراري، واأبداأ 
بتنفيذ خطوات 

التغيير.

ماهي الخطوات الالزمة 
لتغيير غير الجيد 

وتطوير الجيد من �صماتي 
ال�صخ�صية؟

كيف يمكن اأن اأغير من ذاتي؟ ما الذي يعوقني 
من/اأو ي�صاعدني على ذلك؟ 

وما تاأثير هذا التغيير على �صخ�صيتي ؟ 

ما �صعوري حيال ذاتي 
و�صماتي ال�صخ�صية؟  

ما الجّيد وغير الجّيد 
في �صماتي ال�صخ�صية؟  

�لم�سدر: �لتفكير بالممار�سة، دليل �أ�ساليب �لتعليم و�لتعلم،�س ٤٩-٥٠، غر�هام جيب�س، ١٩٨٨م
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اأتاأم��ل ذات��ي، واأنظ��ر يف �ص��مات ال�ص��خ�صيات الت��ي تعّرف��ت عليه��ا، و اأكت��ب فق��رة ق�ص��رية ع��ن خطت��ي امل�ص��تقبلية يف تطوي��ر 

ذات��ي لك��ي اأمتل��ك �ص��مات املفك��ر الناق��د. )اأ�ص��تعمل املف��ردات التالي��ة: التفك��ري/ النق��د/ التقلي��د/ التفك��ري ب�ص��كل م�ص��تقل/ 

التطوي��ر/ اخل��وف/ ال�ص��جاعة/ التعّقل/ال�ص��ك/ اجلم��ود/ التبعّي��ة(.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1

.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2

.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .3

.........................................................................................................................
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   تنام��ت احلاج��ة اإىل اكت�س��اب مه��ارات التفك��ري الناق��د بتنام��ي 
عالق��ات التوا�س��ل ب��ني الأف��راد وال�س��عوب، وتط��ّوِر احلي��اة القت�سادي��ة 
والجتماعي��ة وال�سيا�س��ية، فاأ�سب��ح اك�س��اب ه��ذه امله��ارات للط��الب 
�س��رورة م��ن �س��رورات التعلي��م والتعل��م اجلي��د. وكم��ا يتعلمه��ا الط��الب 
�سمن مناهجهم التعليمية، كذلك يتدرب عليها املحامون وال�سيا�سيون 
د جمالت��ه  واملخت�س��ون يف الت�س��ويق يف مهنه��م. وه��ذا م��ا يف�س��ر تع��دُّ
وتقنيات��ه. لق��د تداخل��ت يف مه��ارات التفك��ري الناق��د �س��ور التعّق��ل م��ع 
�س��ور الده��اء، وتقنيات التف�س��ري م��ع تقنيات التربير، كم��ا تداخلت فيه 
اأغرا�س الإقناع مع اأغرا�س التاأثري. فما اأهّم مهارات التفكري الناقد؟ 

وم��ا ال�س��بيل لتح�س��ني الأف��راد �س��د الت�سلي��ل واملغالط��ة؟

متهيد 〈〈 الأهداف
اأتعرف على بع�س مهارات التفكير الّناقد.   .1

اأكت�سف عالقة مهارة التف�سير بالتفكير   .2
الناقد.

اأتبّين عالقة مهارة التحليل بالتفكير   .3
الناقد.

اأ�سرح عالقة مهارة التقييم بالتفكير   .4
الناقد.

اأ�ستخل�س عالقة مهارة الإقناع بالتفكير   .5
الناقد.

اأقراأ
يتطّلب التفكري الناقد مهارات معرفية ن�ستطيع حتديد اأهّمها فيما يلي:

1.التف�سيير: ويعني الفهم والتعبري عن املعنى اأو الدللة لعدد من اخلربات اأو املواقف اأو املعطيات اأو الأحداث اأو الأحكام. ويعني 
ا التعّرف على امل�سكلة وو�سفها وحتديد اأ�سبابها، كما يعني التمييز بني الأفكار الرئي�سة والأفكار الثانوية. اأي�سً

2.التحليييل: ويعن��ي حتدي��د العالق��ات ال�س��تدللية ب��ني الأق��وال وامل�س��ائل واملفاهي��م، اأو اأي �س��ورة اأخ��رى م��ن �س��ور التعب��ري ع��ن 
العتق��اد اأو احلك��م اأو اخل��ربات اأو الأ�س��باب اأو الآراء. كم��ا يعن��ي اختب��ار الأف��كار، والك�س��ف ع��ن احلج��ج وحتليلها، بالنظ��ر يف اأوجه 
ال�س��به والختالف، وتو�سيح العالقات بني عنا�سر بنية القول اأو الن�س اأو املوقف، وتفكيكها، واإعادة تركيبها بغر�س الك�س��ف عن 

ت�سل�سلها املنطقي.
3.التقييييم: ويعن��ي تقدي��ر م�سداقي��ة الق��ول، اأو الت�س��ّور اأو احلك��م اأو ال��راأي اأو القوة املنطقية للعالقات ال�س��تدللية بني العنا�سر، 
واختبار قيمة احلجج وم�سداقية م�سدر املعلومات. وقد يكون التقييم اإيجابًيا بتحديد مكا�س��ب الت�سور اأو احلكم، كما ميكن اأن 

يكون �سلبيًّا بالك�سف عن حدوده ون�سبيته اأو تهافته.
4.ال�ستدلل: وهو حتديد ما نحتاج اإليه من عنا�سر وفرو�س وروابط للو�سول اإىل نتائج معقولة ومقنعة.

5.التو�سيح: ويعني القدرة على تقدمي الفكرة اأو الت�سّور ب�سكل مرابٍط وحمَكِم البناء.
٦.التنظيييم الذاتييي: ويعن��ي الوع��ي الذات��ي ملراقب��ة وت�سحي��ح وتعدي��ل ما ي�سدر ع��ن الذات من ت�س��ورات واأح��كام واآراء. فهو يتعّلق 

بالق��درة عل��ى مراقب��ة ال��ذات كم��ا لو كانت ذاًتا اأخرى، كما يتعلق بالتعاطف مع الآخر والإن�سات اجليد له. 
وُت�ساف لهذه املهارات املعرفية مهارات اأخرى اجتماعية ووجدانية توؤدي اإىل تاأثري املفكر الناقد يف من حوله وتك�سبه ثقتهم.
امل�صدر:املنطق والتفكري الناقد، الطبعة الأوىل، ع�صام جميل، 2012م

مهارات التفكري الّناقد  الدر�س 
اخلام�س
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اأفهم واأحلل

املهارات التي ت�صاعد يف الإجراء الإجراء
مثال: التف�سري، التحليل والتو�سيح

...........................................................................
حتديد عنا�سر املو�سوع

...........................................................................

...........................................................................
حتديد وظيفة كل عن�سر

...........................................................................

...........................................................................
التعليل وذكر الأ�سباب

...........................................................................

...........................................................................
التعرف على �سبكة املفاهيم

مثال: التف�سري
...........................................................................

حتديد معاين املفاهيم

...........................................................................

...........................................................................
تقييم معقولية الت�سورات

...........................................................................

...........................................................................
اختبار وجاهة احلجج

...........................................................................

...........................................................................
الك�سف عن الأمور ال�سمنية يف الن�س 

...........................................................................

...........................................................................
حتييد العواطف ال�سخ�سية من التاأثري 

يف عملية التحليل والتقييم. 

امتالك مهارات التفكير الناقد يجعلنا اأكثر قدرة على اإقناع الآخرين. 

 اأحدد في الجدول التالي المهارات الالزمة لتنفيذ الإجراءات التالية عند بناء وفح�س الحجج والحكم عليها:

اإ�صاءة
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اأتدّرب )1(

1.   اأحاول م�ساعدة اأحمد لكي يكون اأكثر اإقناًعا ل�سديقه خالد بتقديم الحجة عند حديثه معه في المرة القادمة:
يا �سديقي العزيز خالد، بعد التاأمل واإعادة النظر في عاداتنا اليومية اتخذت قراًرا بتجنب الم�سروبات الغازية 

لأنها م�سرة بال�سحة، فاأ�سرارها:

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2
وقررت اأن اأ�ستبدل بالم�سروبات الغازية الع�سائر الطبيعية لأنها مفيدة للج�سم، وفوائدها: 

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2
كذلك يا �سديقي �سوف اأمتنع عن تناول الوجبات ال�سريعة لأنها:

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2
وا�ستبدل بالوجبات ال�سريعة الأطعمة ال�سحية والفواكه لأنها:

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2

اأحمد وخالد �سديقان يف املرحلة املتو�س��طة وي�س��كنان يف نف���س احلي. اأحمد ميتلك مهارات التفكري الناقد فهو دائًما  
يتاأمل يف ت�سرفاته ويعيد النظر فيها لريى اأوجه حت�سينها وتقوميها. 

بع��د تاأم��ل اأحم��د واإع��ادة النظ��ر يف عادات��ه وع��ادات �سديق��ه اليومي��ة راأى اأنه من الأف�سل اأن ي�س��تبدل بالعادات ال�س��يئة 
عادات تعود عليه وعلى �سديقه بالفائدة النف�س��ية واجل�س��دية. قرر اأحمد اإقناع خالد اأن يرك عادة تناول امل�س��روبات 
الغازي��ة والوجب��ات ال�س��ريعة واأن يتن��اول الع�سائ��ر الطبيعي��ة واملاأك��ولت ال�سحية، واأن يقلِّ�س �س��اعات اللعب بالأجهزة 

الإلكرونية واأن ميار���س الريا�سة بدًل من ذلك.
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مت ا�صتخدامها املهارة 
التو�سيح 
التف�سير 
التحليل 
التقييم 

التنظيم الذاتي
ال�ستدلل 

2.  �سع عالمة √ على مهارات التفكير الناقد التي وظفتها اأنت واأحمد عند محاولتكما لإقناع خالد. 

ومن الآن ف�ساعدا �ساأمتنع عن اإ�ساعة وقتي الثمين على الألعاب الإلكترونية لأن لها جوانب �سلبية اأهمها:

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2
واأ�ستبدل ممار�سَة الريا�سِة بهذه العادة ال�سيئة لأن ممار�سة الريا�سة لها فوائد كثيرة، منها: 

................................................................................................................... .1

................................................................................................................... .2
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3.  �سع عالمة √ في حال التزامك اأنت واأحمد بمعايير التفكير الناقد التالية عند محاولتكما اإقناع خالد.

مت اللتزام به املعيار 

الو�سوح: هل الجمل والكلمات الم�ستخدمة وا�سحة؟

العمق: هل تم الإلمام بكل مكونات المو�سوع؟

الربط: هل كل ما كتب له عالقة بالمو�سوع؟

ال�ستدلل المنطقي: هل الأ�سباب منطقية ومن�سجمة مع المو�سوع و مت�سل�سلة ب�سورة 
منطقية؟

ت اإ�سافتها؟ هل هناك نق�س في بع�س  الدقة: هل هناك معلومات ل حاجة لها تمَّ
المعلومات؟

ال�سحة: هل المعلومات �سحيحة وموثوقة الم�سدر؟

الت�ساع: هل تم اأخذ كل الآراء المختلفة حول المو�سوع في العتبار؟



59

�س�دق  ع�ن  والتح�ري  المعلوم�ات  �س�المة  م�ن  التثبُّ�ت  ُيَع�دُّ 
م�سدره�ا وموثوقيت�ه مه�ارة م�ن المه�ارات الرئي�س�ية ف�ي المفك�ر 
الناقد لأنه يهدف اإلى اإدراك حقيقة الوقائع والأقوال كما هي من 
م�سادرها الرئي�س�ية دون زيادة اأو نق�س اأو تاأويل قد يطراأ عليها. 
اأن ث�ورة المعلوم�ات والتط�ور الهائ�ل لتقني�ات التوا�س�ل  ول �س�ك 
وتع�ّدد م�س�ادر المعلوم�ات وت�سخمه�ا دّع�م الحاج�ة الملح�ة اإل�ى 

ه�ذه المه�ارة. فف�ي الوق�ت ال�ذي اأدرك�ت في�ه ال�س�عوب اأن المعلوم�ة راأ��س م�ال ل يقّل قيمة ع�ن غيره من الث�روات الطبيعية 
ت�س�للت اإل�ى ه�ذا المي�دان الأخب�ار الم�سلل�ة والأح�داث الملّفقة، وطالت العديد من الميادين بما ف�ي ذلك الميادين الطبية 
والعلمية. لقد طالت المغالطة ال�سور بتقنيات المعالجة، كما طالت الن�سو�س وتجاهلت حقوق الملكية الفكرية بالقتبا�س 
غير الم�س�روع، وبعدم الإف�ساح عن الم�سادر اأو عدم ا�س�تيفائها. ول �س�ّك اأن التوا�سل ال�س�فهي يعّقد مهّمة المفكر الناقد 
ويتطّلب منه قدرة انتباه تفوق ما يتطلبه التوا�سل الكتابي اإذا اأراد اأن ين�اأى بتوا�سله عن دفع المغالطة بالمغالطة والكذب 

بالكذب.
اأبّين من خالل ما تقّدم اأهمية البحث عن م�سدر المعلومة الموثوق به. 	

................................................................................................................................

................................................................................................................................
هل التحّري الذي يمار�سه المفّكر الناقد يقت�سر على المعلومة اأو يمتد لي�سمل م�سدر المعلومة؟ 	

................................................................................................................................

................................................................................................................................
ما الأ�سئلة الناقدة والإجراءات التي ينبغي اأن يتبعها المفكر الناقد للتحري عن المعلومة وم�سدرها؟ 	

م�صدر املعلومة املعلومة

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

اأفكر واأتدّبر
الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية: 

ُتعن�ى الهيئ�ة بتنظي�م مج�الت الملكي�ة الفكري�ة ف�ي 
المملك�ة، ودعمه�ا، وتنميتها، ورعايته�ا، وحمايتها، 
وانفاذه�ا، والرتق�اء به�ا وف�ق اأف�س�ل الممار�س�ات 

العالمية.

اإ�صاءة
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اأتدّرب )2(

1.  اأختبر وجاهة الت�سبيه بين عمل المحامي والطبيب والمرا�سل ال�سحفي.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

2.  هل ترى اأن احترام �سرّية الم�سدر قاعدة عامة ل تقبل ال�ستثناء؟ كيف نتحقق من م�سدر المعلومة في هذه الحالة؟ 
وهل ناأخذ المعلومة بجدية ونبني عليها اتخاذ مواقف واآراء كاأنها حقيقة مطلقة؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

�هل يتوّجب ال�س��ماح ملرا�س��لي ال�سحافة والأخبار رف�س الإف�ساح عن م�سادرهم ال�س��رية؟ يقول بع�سهم اإنَّ عالقة املرا�س��ل 
ا،  وز َوفق القانون َدرجة من اخل�سو�سية اأي�سً له، والطبيب مبري�سه، وكلها حَتُ مب�سدره �سبيهة يف النهاية بعالقة املحامي مُبوكِّ

ُب موارد املعلومات التي يحتاج اإليها النا�س�.  واإذا مل يتم حماية هذه العالقة، ف�سوف َتْن�سُ
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مع�سلة ف�سل التوائم ال�سيامية
��ال ف��اإن روزي �س��تموت م��ن  ان ُول��دا ملت�سقتي��ن. الت�س��خي�س الطب��ي يق��ول اإن��ه اإذا ُف�سِ �غري�س��ي� و�روزي�، تواأم��ان �س��ياميَّ

فوره��ا، لأنه��ا كان��ت تتغ��ذى م��ن مج��رى دم اأخته��ا، واإذا ل��م ُيف�س��ال فموتهم��ا موؤك��د خ��الل �س��تة اأ�س��هر. م��ا العم��ل؟
الأب والأم رف�سا التدخل الجراحي لأ�سباب دينية، وتركا الأمر للتطّور الطبيعي للو�سع ولما قّدره اهلل. 	
الأطباء طلبوا الإذن باإجراء العملية الجراحية من المحكمة بعد رف�س الوالدين. 	
القا�سي �سّرح باأّنه واجه بهذه المنا�سبة اأ�سعب ق�سية في حياته المهنية منذ 24 �سنة في المحكمة. 	

٣.  اأحّرر فقرة لالإجابة عن �سوؤال: ما العمل؟ واأقّدم الحجة الموؤيدة لهذه الإجابة.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

٤.  ل�و علم�َت اأن القا�س�ي اأ�س�در حكًم�ا يق�س�ي ب�الإذن لالأطباء باإجراء العملي�ة الجراحية للف�سل بين التواأمي�ن بغر�س اإنقاذ 
حي�اة �غري�س�ي�واأن�روزي� ل�م تك�ن قادرة على ال�س�تمرار ف�ي الحياة بقدراتها الخا�سة، هل �س�تغّير موقفك وتراجع 

حجت�ك؟ قّي�م وجاهة موقف الأطب�اء ومعقولية حكم القا�سي.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ت اإلى اإنقاذ حياة �غري�سي� ووفاة �روزي�. فهل  ٥.  لو علمَت اأن العملية الجراحية التي ا�ستمّرت ع�سرين �ساعة اأدَّ
�ستغير موقفك؟ وما هو مبّررك في ذلك؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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هل تعلم ؟

د. عبداهلل الربيعة - طبيب وجراح �صعودي.

ت اإلى اإنقاذ حياة �روزي� ووفاة �غري�سي �. فهل  ٦.  لو علمَت اأن العملية الجراحية التي ا�ستمّرت ع�سرين �ساعة اأدَّ
�ستغيرموقفك؟ وما هو مبّررك في ذلك؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

با�سييم  الربيعيية  عبييداهلل  د.  حققهييا  التييي  النجاحييات 
العربييية  اململكيية  جعلييت  التوائييم  ف�سييل  جمييال  يف  الوطيين 
ال�سييعودية ميين اأوىل الييدول يف هييذا املجييال. واململكيية العربييية 
عهييده  وويل  ال�سييريفني  احلرمييني  خييادم  بقيييادة  ال�سييعودية 
اأفييراد  جلميييع  النبيليية  الإن�سييانية  املبييادرات  تقييدم  الأمييني 
الأخيير  قييرن  الربييع  يف  اململكيية  ا�سييتمرت  وقييد  الإن�سييانية. 
باإجرائهييا عمليييات ف�سييل التوائييم الأكثيير تعقيييداً و�سعوبيية يف 
العامل. بف�سل تلك العمليات اأ�سبح وطننا وجهة للكثر من 
مواطني دول العامل من جميع اجلن�سيييات وخمتلف الأديان.
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هل كانت لديك معلومات م�سبقة عن املو�سوع؟
اذكر بع�سها:

................................................................................................................

................................................................................................................

1

هل اكت�سبَت معارف ومهارات جديدة من  هذ الدر�س؟
اذكر بع�سها:

................................................................................................................

................................................................................................................

2

هل �سعرَت باحلاجة اإىل معارف جديدة يف عالقتك بالتفكري الناقد؟
اذكر بع�سها:

................................................................................................................

................................................................................................................

3

اأتدّرب واأقّيم مكت�صباتي
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التفكري الّناقد وطرح الأ�سئلة الدر�س 
ال�ساد�س

   يرَك��ُن الإن�س��ان يف الغال��ب اإىل طماأنين��ة اليق��ني والّت�س��ليم باجلاه��ز 
واملاأل��وف م��ن الأف��كار دون تحي���س هرًب��ا من قلق ال�س��وؤال وحرية ال�س��ّك. 
غري اأّن ال�سطدام بامل�ستجّد من امل�سكالت يدفعه اإىل امل�ساءلة والت�سكُّك، 
لي��درك اأّن �س��بيله لإ�س��الح واقع��ه مره��وٌن بقدرته على طرح واإبداع اأ�س��ئلة 
جدي��دة ت�س��اعده عل��ى رب��ط الأف��كار واتخ��اذ قرارات �س��ليمة وابت��كار حلول 
فعال��ة وخالق��ة. ولق��د ورد يف الق��راآن الك��رمي احل��ث على التفكري باأ�س��لوب 

ال�س��تفهام الإن��كاري كقول��ه تع��اىل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)1(، وقول��ه تع��اىل:﴿ڱ ڱں 

ہ﴾)2(. ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 

التعّرف على مفه�م ال�ّس�ؤال.  .1
اإدراك فاعلّية الأ�سئلة في الّتفكير الّناقد.  .2

التعّرف على اأن�اع الأ�سئلة واإ�ستراتيجيَّات   .3
طرحها.

التمييز بين ال�س�ؤال المزّيف وال�س�ؤال   .٤
الحقيقّي.        

التدّرب على طريقة طرح الأ�سئلة الحقيقية   .5
في الحياة الي�مّية.     

الدكت��ورة واملخرع��ة ال�ّس��عودّية، غ��ادة املط��ريي، حتدث��ت ع��ن بداي��ات التفك��ري يف 
اخراعه��ا فقال��ت: �يب��داأ البح��ث ع��ادة مب�س��كلة نح��اول اإيج��اد ح��ّل له��ا، وقب��ل ع�س��رة 
اأعوام �ساألُت اأطباء جراحة القلب عن اأكرب م�سكلة تواجههم فاأجمعوا على اأّنها ان�سداد 
ال�س��رايني ال��ذي ي��وؤّدي اإىل اجُلْلَط��ة. ولتو�سي��ح الأم��ر ف��اإّن ان�س��داد ال�س��رايني ياأت��ي م��ن 
تراك��م الّده��ون عل��ى جدرانه��ا، وه��ذا الراك��م يح��دث مب��رور العم��ر، وه��و موج��ود عن��د 
الب�س��ر كافة، ولكن بن�س��ب متفاوتة. والتهاب ال�س��حوم املراكمة يف ال�س��رايني يوؤدي اإىل 
اجللطة. وامل�سكلة التي واجهها اأطّباء القلب كانت عدم ا�ستطاعتهم حتديد اإن كان ثّمة 
��ة يف البداي��ات ل��ذا حت��دث اجللط��ة�. الته��اب اأو ل، لأّن��ه اأم��ر ي�س��تحيل حتدي��ده خا�سّ

    وت�سي��ف د. غ��ادة: �ح��ني �س��معت ه��ذا ال��كالم ب��داأت الأ�س��ئلة: م��ا ه��و اللته��اب؟ وم��ا 
ه��ي امل��واد الت��ي ميك��ن اأن حتا�س��ره وتق�س��ي علي��ه؟ وكيف ميك��ن حتديد مكان��ه والق�ساء 

عليه؟ وبداأت رحلة البحث عن الإجابات، قراأُت كثرًيا، و�ساألت كثرًيا، وتعّمقت يف الأمر حتى األهمني اهلل و�سَع ال�سوء داخل 
الكب�سولة واإطالقه يف اجل�سد، فال تفتح الكب�سولة وت�سّع ب�سوئها اإّل يف مو�سع اللتهاب، وعندئذ ميكن عالجه باأدوية عالج 
اللتهاب��ات�. وتق��ول: �ل تعتق��دوا ب��اأّن الأم��ر كان �س��هاًل، فق��د ا�س��تغرقنا ع�س��رة اأع��وام حت��ى ا�س��تطعنا ا�س��تيعاب امل�س��كلة، 

الم�سدر: �سحيفة الريا�ض، 31 / 1/ 2٠1٦م، ح�ار �سحر الرمالويوحتدي��د احلل املبتكر لها�.

)1( �سورة الروم الآية رقم )8(.                                   
)2( �سورة الأعراف الآية رقم )184(

اأقراأ

متهيد 〈〈
الأهداف
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اأبّيُن من خالل الن�ّس الّدوافع الأولى التي اأو�سلت الدكتورة غادة اإلى ابتكارها الّناجح:  .1

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

اأّيهما اأهّم في تطوير الفكر الّناقد ح�س�ب توم بهلمان ونيثي توما��س في الن�س التالي: الأ�س�ئلة اأم الأجوبة؟ مع   .2
ذكر ال�سبب:

............................................لأن....................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

عن�د اتخ�اذ الق�رار ينبغ�ي اأن نتباط�اأ قلي�اًل، ونفه�م المو�س�وع/
الق�سية/الم�س�كلة ب�س�كل اأكب�ر لك�ي نتحا�س�ى اّتخ�اذ الق�رارات 
ال�س�ّيئة، ونتمّك�ن م�ن الّنج�اح. وبم�ا اأنَّ ط�رح الأ�س�ئلة ينط�وي 
عل�ى ق�در كبي�ر م�ن ال�س�عور بع�دم الّراح�ة، ف�اإّن ثقاف�ات العم�ل 
ال�ّس�ائدة يج�ب اأن تتح�ّول باّتج�اه دع�م ه�ذا ال�ّس�لوك. يج�ب اأن 
ُي�س�ّجع الّنا��س عل�ى ط�رح المزي�د من الأ�س�ئلة بح�س�ب الأهداف 
اإل�ى الإ�س�راع ف�ي  �ا ع�ن دفعه�م  الت�ي يحاول�ون تحقيقه�ا عو�سً
ائب�ة  تقدي�م الإجاب�ات. واإذا اأراد الّنا��س اتخ�اذ الق�رارات ال�سّ

فعليه�م الب�دء بط�رح الأ�س�ئلة.
الم�سدر: مجلة هارفارد بزن�ض، اإعادة تعلم فن طرح 

الأ�سئلة، ت�م ب�هلمان و نيثي ت�ما�ض، 2٠15م

اأفهم واأحلل

اإ�ساءة



66

حيحة، وغي�اب الحجج المنطقّية والبراهين  عن�د افتق�اد المعلومة ال�سّ
العقلّي�ة تنت�س�ر المغالط�ات، وت�س�ود ال�ّس�ائعات، في�س�ّل النا��س، وت�سي�ع 
�ن م�ن ال�ّس�ائعات، ب�ل  الحقائ�ق. غي�ر اأّن الأم�ر ل يقت�س�ي فق�ط التح�سّ
حيح�ة.  ولذلك كان ل بّد من اإعادة  ي�س�توجب كذل�ك بن�اء المعرف�ة ال�سّ
البح�ث م�ن جدي�د ع�ن حقائ�ق الأم�ور. ه�ذا البح�ث يتطلَّ�ب  ف�ي بداي�ة 

الأم�ر �سياغ�ة الأ�س�ئلة المنا�س�بة.

1.  اأبن��ي م��ع جمموعت��ي خّط��ة ت�س��اوؤلّية لفه��م ظاه��رة فايرو���س كورون��ا Covid-19 واأخت��اُر اأداَة ال�س��تفهام املالئمة 
لكّل مطلوب من بني الأدوات الّتالية واأبحث عن غريها، ثّم اأ�سوغ يف اجلدول التايل الأ�س��ئلة املنا�س��بة:

الأ�سئلة املنا�سبة اإ�سرتاتيجية الّتعامل مع امل�سكلة اإ�سارة املرور

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

قف: 
األحظ 

⦁    املعارف الأّولّية
⦁    املعطيات ال�ّسابقة 

⦁    الأفكار امل�سبقة

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

متهل:
اأفهم واأتذّكر
⦁    تحي�س املعلومات 

⦁    مقارنة املعطيات مبا نعرف
⦁    اإعادة بناء املوقف

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

انطلق: 
اأفّكر واأ�ست�سرف

⦁    اختبار املعطيات
⦁     بناء الفر�سيات

⦁    ا�ست�سراف احللول 
⦁    اتخاذ القرار

�س�اع على �سفحات التوا�سل الجتماعي خبر اإ�سابة اأحد طالب المدر�س�ة بمر�س ُمْعٍد �س�ديد الخطورة، ف�س�ادت   .3
حال�ة م�ن الفو�س�ى والخ�وف، وق�ّرر بع�سه�م مقاطع�ة الدرو��س والخروج من المدر�س�ة. ث�ّم تبّي�ن اأّن الخبر مجّرد 
�س�ائعة كاذب�ة. فّك�ر ف�ي الأ�س�ئلة الت�ي كان يج�ب اأن ُتط�رح قب�ل اأخ�ذ الق�رار المت�س�ّرع معتم�ًدا لعبة اإ�س�ارات المرور. 

اأفكر واأتدّبر



67

 Covid-19 الأ�سئلة ح�ل فايرو�ض ك�رونا مطل�ب ال�ستفهام جمال الأ�سئلة

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

⦁    ماهّية املو�سوع.
⦁    الإطار الّزمنّي للم�ساألة.

⦁    مكونات امل�سكلة وعنا�سرها.
⦁    مكمن اأهّمية املو�سوع. 

⦁    مكان حدوث امل�سكلة.
⦁    الأطراف املوؤثرة يف املو�سوع.

اأ�ستف�سر عن 
املعلومات 

واأ�ستفهم عن 
الوقائع

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

⦁    منط تفاعل مكونات املو�سوع.
⦁    عالقة املو�سوع مبحيطه.

⦁    منط عمل املو�سوع.
⦁    اأ�سباب وعلل حدوث امل�سكلة.
⦁    احلجج والرباهني املعتمدة.

⦁    �سالمة احلجج والرباهني املعتمدة.
⦁    امتداد وا�ستمرارّية امل�سكلة.

⦁    احلجج واحللول البديلة املمكنة.

اأت�ساءل عن 
الآراء واأتظنّن 

يف احلجج

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

⦁    قيمة احللول. 
⦁    قيمة جتارب احللول.

⦁    حدود اإمكانّية احللول.
⦁    مدى ال�ستفادة من احللول. 

⦁    اأهمّية احلّل بالن�سبة لالآخرين.

اأ�ستفهم عن 
القيمة
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��ُل ب�س��هم ب��ني ال�ّس��وؤال ومه��ارة التفك��ري الت��ي ينتم��ي اإليه��ا، واأتخّي��ل �س��وؤاًل طرَحْت��ه الدكت��ورة غ��ادة املط��ريي يف اأثن��اء  2. اأ�سِ
بحثها:

ال�ّس�ؤال الذي طرحته الدكت�رة غادة �سيغة ال�ّس�ؤال

ما هو اللتهاب؟ ما هي امل�سكلة ....؟

ما العالقة بني...؟

كيف ن�ستدّل على..؟

متى حدث....؟

ما الأمثلة التي ...؟

ما اأوجه ال�ّسبه...؟

ما اأهمّية...؟

كيف ميكن حتديد مكانه والق�ساء عليه؟ كيف نف�ّسر...؟

ما هي الأجزاء ...؟

كيف ن�سّنف...؟

ما الأف�سل...؟

ملاذا كان...؟

ما الطريقة التي...؟

ماذا ن�ستنتج...؟

هل يوجد بديل ...؟

ما قيمة...؟

ما الفرق...؟

كيف ننّظم...؟

هل يوجد اختالف...؟

يرّكب/يبني حاًل

يقّيم/يحكم

ُيطّبق/ُيمار�ض

يفهم/ُيقارن/ُيعّلل

يتعّرف/يتذّكر

يحّلل/ي�ستدّل



69

�ٌة تبح�ث ع�ن نهاية ل وجود لها. الأ�س�ئلة النقدية توؤّم�ن مثيًرا وموّجًها  التفكي�ر بعناي�ة م�س�روٌع ل يكتم�ل اأب�ًدا: اإن�ه ق�سّ
للتفكير الناقد. اإّنها تم�سي بنا قدًما نحو بحٍث م�ستمر ومتوا�سل عن اآراء اأو قرارات اأو اأحكام... اإّن اليقين المطلق لي�س 

غاية التفكير الناقد، اإنما غايته اتخاذ اأف�سل قرارات ممكنة في ظّل الظروف الراهنة.                          
الم�سدر: طرح الأ�سئلة المنا�سبة: مر�سد للتفكير الناقد، نيل براون و�ستيورات كيلي، 

ترجمة نجيب الح�سادي و محمد ال�سيد، الطبعة الأولى، 2009م

1. اأقراأ الن�س واأجيب عن ال�ّسوؤال:

 ⦁ حّدد خ�سائ�س الأ�سئلة الّناقدة، وبّين عالقتها باتخاذ القرار.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ن  �اإّن ال�سّك في كّل �سيء والّت�سديَق بكّل �سيء حالَّ
مريحان بالّت�ساوي يعفينا كّل منهما من التفكير�.

الم�سدر: العلم والفر�سية، هنري بوانكاري، ترجمة 
حمادي بن جاء باهلل، 2002م

اأتدّرب 1

اإ�ساءة
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1. اأقراأ الن�س واأجيب عن ال�ّسوؤال:
 ⦁ حّدد خ�سائ�س الأ�سئلة الّناقدة، وبّين عالقتها بمفهوم الحقيقة اليقينّية.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

منّية: 2. اأحاول مع مجموعتي الإجابة عن الأ�سئلة الّتالية، ثّم اأك�سف طبيعة ال�ّسوؤال وم�سّلماته ال�سّ
املجم�عة الثانية املجم�عة الأوىل

كم عدد اأهل الكهف؟ اأّيهما وجد قبل الآخر البي�سة اأم الّدجاجة؟

الإجابة:.................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

الإجابة:.................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

⦁ ما قيمة هذا الّنوع من الأ�سئلة في راأيك؟

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

املجم�عة الثانية املجم�عة الأوىل
كم عدد اأ�سحاب الكهف؟ اأّيهما ُوِجَد قبل الآخر البي�سة اأم الّدجاجة؟

الإجابة:.................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

الإجابة:.................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

منّية: 2. اأحاول مع مجموعتي الإجابة عن الأ�سئلة الّتالية، ثّم اأك�سف طبيعة ال�ّسوؤال وم�سّلماته ال�سّ
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اإّن م�ن اأه�ّم الم�س�ائل الثقافّي�ة والعلمّي�ة واأخطره�ا م�س�األة الأ�س�ئلة. ذل�ك اأّن ال�س�وؤال ه�و ال�ذي يق�ّرر الإجاب�ة، ولأّن 
الأم�ر كذل�ك ف�اإّن ف�ّن �سناع�ة ال�ّس�وؤال ه�و م�ن اأ�سعب فنون الق�ول والمنطق، واأنا اأزع�م اأّن كثيًرا من البلبل�ة الفكرّية التي 
نعي�س�ها في واقعنا العربّي الفكرّي المعا�سر هي ب�س�بب اأ�س�ئلة مهزوزة قادت اإلى اإجابات م�سابة بمثل داء تلك الأ�س�ئلة. 
ولنعد اإلى اأّية ق�سّية عربّية ن�سعر اأّنها ق�سّية مهزوزة و�سنجد اأّن الّداء جاءها من ال�سوؤال ولي�س من الجواب، مثل ق�سّية 
العروبة والإ�س�الم، وق�سّية الدين والدولة، وق�سّية الأ�سالة والمعا�سرة. وهي ق�سايا تبّدت في ثقافتنا المعا�سرة وكاأّنها 

من المتعار�سات المتناق�سات وما هّن كذلك، ولكّن الأ�سئلة هي التي اأوقعتها 
في بركة التناق�ض منذ اأن �سمحنا بدخ�ل )اأم( في و�سط هذه الق�سايا حين 
نت�س�اءل:�الأ�سالة اأم المعا�س�رة� ...اإل�خ. وتاأت�ي الإجاب�ة لت�س�ع اإحداهم�ا ف�ي 
نقي��س الأخ�رى... وق�د لم��س بع��س المفكري�ن الع�رب ه�ذه الق�ساي�ا وو�سفوها 
باأّنها مقولت زائفة، ول�ست اأراها زائفة من داء فيها هي، واإّنما ذاك داٌء جاءها 
م�ن الأ�س�ئلة الفا�س�دة.... اإّن م�ن �سروراتن�ا الثقافّي�ة المعا�س�رة ه�و اأن نجي�د 

الم�سدر: ثقافة الأ�سئلة، مقالت في النقد والنظرية، الطبعة الثانية، 1993م�سناعة الأ�سئلة. 

3.  بّين من خالل الن�ّس كيف يمكن اأن توقعنا اإ�ساءة طرح الأ�سئلة في الأخطاء والمغالطات والّزيف.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................



72

4. لتح�سين اأنف�سنا من المغالطات الناتجة عن �سوء طرح الأ�سئلة، ينبغي علينا اإجادة �فّن �سناعة الأ�سئلة�. 
حيحة: اأكمل البنود المنا�سبة لو�سع ميثاق يحّدد �سروط �سناعة الأ�سئلة ال�سّ

ما يجب اللتزام به ما يجب جتّنبه املجال

............................................... غمو�س هدف ال�سوؤال
هدف

ال�س�ؤال
ب�ساطة هدف ال�سوؤال ...............................................

......................................... تعّدد الأهداف يف ال�سوؤال الواحد
الإعالن عن الهدف ...............................................

............................................... غري دقيق
م��س�ع
ال�س�ؤال

الإجابة عنه ممكنة  ...............................................
............................................... مالئم للجمهور امل�ستهدف

وا�سح ال�سياق ...............................................
اأداة ال�ستفهام املالئمة للمطلوب ...............................................

�سيغة
ال�س�ؤال

............................................... مطولة وف�سفا�سة
�سالمة الّلغة ...............................................

............................................... ا�ستعمال م�سطلحات معّقدة

ع�سر ق�اعد اأ�سا�سّية لطرح الأ�سئلة:
1. كن مبا�سًرا.

2. توا�سل بالعين. 
3. ا�ستخدم لغة �سهلة.

4. ا�ستخدم جماًل ب�سيطَة التركيب.
٥. كن مخت�سًرا.

٦. رّكز على المو�سوع.
٧. تاأّكد من و�سوح الغر�س.

8. احر�س على مالءمة ال�سوؤال للموقف وال�ّسخ�س.
9. يجب اأن يعك�س اأ�سلوب ال�سوؤال النّية من ورائه.

10. اعرف كيف ت�ستفيد من الإجابة.
الم�سدر: فن ال�س�ؤال، اطرح اأ�سئلة اأف�سل تح�سل على اإجابات اأف�سل، تيري جيه فادم، 2٠11م

اإ�ساءة
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ده�سة ال�سوؤال

هن، ويك�سَر فيه حالَة ال�سكون، ويدفَعه اإلى التنبُّه  َد حركًة في الذهن، فهو ياأتي لي�ستثيَر الذِّ من طبيعة ال�سوؤال اأن يولِّ
�دة م�ن ال�س�وؤال ب�س�كل يختل�ُف م�ع حركة ال�س�وؤال  واليقظ�ة، واإذا ج�اءت الده�س�ُة هن�ا فاإنه�ا تزي�ُد م�ن ق�وة الحرك�ة المتولِّ

ه�سة.  الفاقد للدَّ
ه�س�ة يتَّ�سل�ون  وه�ذا م�ا يعِرُف�ه الحكم�اُء وب�ه يتمي�زون، فاإنه�م ينظ�رون اإل�ى ال�س�وؤال م�ن جه�ِة الده�س�ة، وبداف�ع الدَّ
ا ال�سوؤال الذي ل يجدون فيه ده�سًة فيطرحونه جانًبا، ويعتبرونه خارج نطاق  ال. اأمَّ ا وتاأمُّ بال�سوؤال ويتعاملون معه فح�سً

اهتمامه�م واأق�لَّ درجة م�ن مقامهم.
ولك�ي يتَّ�س�ف ال�س�وؤاُل بالده�س�ة فه�و بحاج�ة اإل�ى اإب�داع وابت�كار، وم�ن هن�ا تكُم�ن �سعوب�ة ال�س�وؤال م�ن جه�ة، وحيويته 
م�ن جه�ة اأخ�رى. وج�ُه ال�سعوب�ة يكُمن في اأنه لي��س من ال�س�هولِة اإبداُع ال�س�وؤال وابت�كاُره، فالو�سوُل اإل�ى ذلك بحاجة اإلى 
�الت م�س�تفي�سة ين�َس�ُط فيه�ا الفك�ر، وق�د ي�س�تغرُق وقًت�ا ويتطلَّ�ُب جه�ًدا، ل�ذا ل يق�وى عل�ى اإبداع�ه وابت�كاره اإل اأولئ�ك  تاأمُّ
الذي�ن يتَّ�سف�ون بيَقظ�ة الفك�ر و�َس�َعة الخي�ال وق�وُّة التاأم�ل، وهم في الغالب قلٌَّة من النا��س ُيعَرفون باأه�ل الفكر والمعرفة 

والحكمة.

اأتدّرب 2

الم�سدر: مجلة الحوار، ده�سة ال�سوؤال وحكمته، يونيو 2020م، زكي الميالد )بت�سرف(
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ه�سة عن ال�سوؤال الذي يثيُر الده�سة؟   ما الذي يمّيز ال�سوؤال الفاقد للدَّ  .1
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

من وجهة نظر الكاتب، ال�سوؤال الذي يثيُر الده�سة ل َيْقوى على اإبداعه وابتكاره اإل قلٌَّة ُيعرفون باأهل الفكر   .2
والمعرفة والحكمة. هل تتَّفق مع هذا القول؟ علل اإجابتك. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ه�سة الفكرية؟  فيم تتمّثل المهاراُت التي يتطّلبها ابتكاُر الأ�سئلة المقترنة بالدَّ  .3

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ز، ول تح�سل هذه الحالة في  ه�سة بالمعنى الفكري هي حالة التنبُّه الذهني اليقظ التي يتكثَّف فيها التاأمل ويتركَّ   الدَّ
كل اآن، ول تظهر بطريقة عادية، واإنما تظهر بطريقة فارقة تتَّ�سم بالنتباه الذكي وعندئذ تو�سف بالده�سة التي تنك�سر 

ر. تابة، وتنق�سُع منها الغفلة، وتحلُّ فيها اليقظة، ويتجلَّى فيها التب�سُّ فيها الرَّ

د الذهن، ويقظة الفكر،  ه�سة بهذا المعنى هي انتقاُل الفكر من حالة ال�سكون اإلى حالة الحركة التي ُتعرف بتوقُّ   والدَّ
وتنبُّه الخيال، ومعها يخطو الفكُر خطواٍت نحو البحث وال�ستك�ساف ب�سور متعددة تبداأ من ابتكار ال�سوؤال، ول تنتهي 

َر المجتمعات،  ك التاريخ، وتغيِّ باكت�ساف النظريات والأفكار، ومنها الأفكار المو�سوفة بالعظيمة التي باإمكانها اأن تحرِّ
وت�سنَع الأمم.

الم�سدر: �سحيفة الريا�س، 29 يونيو 201٧م، الفكر والده�سة، زكي الميالد
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اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي

    تاأثير المخّدرات على الخاليا الع�سبّية واأنظمة العقل:

ف�ي  �ة  المخ�ّدرات م�واد كيميائّي�ة تعم�ل بطريق�ة خا�سّ       
ون في مجال علم  الج�س�م والعقل. قام بت�س�خي�سها المخت�سّ
حرك�ة العق�ار ف�ي الج�س�د. حيث تعمل المخ�ّدرات في الّدماغ 

م�ن خ�الل قيامها بم�ا يلي: 

اختراق نظام الت�سال الع�سبّي  ⦁
⦁     ثّم تتداخل مع عملّيات وطرق اإر�سال وا�ستقبال الخاليا الع�سبّية للمعلومات التي تعمل على معالجتها  

         عقلّيا.
⦁    ومن ثّم توؤّثر في اأ�سلوب وطريقة معالجة المعلومات.

    توؤّث�ر المخ�ّدرات كالح�سي��س والهيروي�ن ف�ي اأ�س�لوب عم�ل الخالي�ا الع�سبّي�ة، لأّن تركيبته�ا الكيميائّي�ة تت�س�ابه 
مع تركيبة الّناقل الع�سبّي الطبيعّي والتي ت�سمح الخاليا الع�سبّية عادة بدخولها اإلى داخلها لإي�سال الّر�سائل 
الع�سبّية لخاليا العقل. هذا الت�سابه في التركيبة الكيميائّية بين الّناقل الع�سبّي الّطبيعّي وبين المخّدر، يخدع 
الم�س�تقبالت الع�سبّي�ة الت�ي ت�س�تقبل الّر�س�ائل، فتق�وم باإدخال�ه اإل�ى داخ�ل الخلّي�ة الع�سبّي�ة ف�ي الم�ّخ، وم�ن ث�ّم 

تفعي�ل الخاليا الع�سبّية.

    ف�اإذا دخل�ت ه�ذه المخ�ّدرات الت�ي تحاك�ي كيميائّي�ة الناق�ل الع�سب�ّي ف�ي الم�ّخ، فاإّنه�ا تعم�ل بطريق�ة مختلف�ة 
وتقوم بتن�سيط تفاعلّية الخاليا الع�سبّية تن�سيطا مختلفا عمّا يفعله الّناقل الع�سبّي الّطبيعّي مّما يوؤّدي اإلى نقل 
ر�س�ائل غير مت�س�اوية بين الخاليا الع�سبّية وغير وا�سحة وم�سّو�س�ة ل تفهمها الخاليا الع�سبّية. وعلى الخاليا 
الع�سبّية اأن تنتج ا�ستجابات لمثل هذه الر�سائل فت�سدر مجموعة ا�ستجابات متغايرة وغير مرّكزة مّما ينّم عن 

حالة عدم تركيز وا�سحة وت�سبح هذه ال�س�تجابات مر�س�لة عبر ال�س�بكة الع�سبّية في المّخ. 

الم�سدر: المرجع العلمي للوقاية من تعاطي المخدرات والموؤثرات العقلية، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، 201٦م
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اأقوم بالتعاون مع مجموعتي باختيار اأحد التبويبات ال�ستة التالية واإكمال الخارطة الذهنية التالية.   .3

 ي�وؤّدي تعاط�ي المخ�ّدرات والإدم�ان عليه�ا اإل�ى تدمي�ر الج�س�د والعق�ل، حي�ث ي�س�ّبب ا�سطراب�ات خطي�رة ف�ي 
الأع�س�اء الحيوّي�ة لج�س�م الإن�س�ان كالقل�ب والرئتي�ن والّدم�اغ والمع�دة والكب�د والكل�ى و�س�ائر مكّون�ات الج�س�د. 
وتت�سّمن ال�سريحة التالية مجمل تلك ال�سطرابات ولكن دون ترتيب. والمطلوب هو تبويبها وفق مطلوب الأ�سئلة 

ال�س�ّتة التالي�ة ف�ي خرائ�ط ذهنّي�ة ل�س�تكمال الجدول: 

اأ�سوُغ خم�سة اأ�سئلة تجيب عنها م�ساميُن الن�ّس معتمًدا �سيغ ال�ستفهام واأزواج المفاهيم الواردة في الجدول   .1
التالي:

ال�سوؤال اأداة ال�ستفهام الزوج املفهومّي ع/ر

.................................................... كيف... املخّدرات / اخلاليا الع�سبّية ال�سوؤال
 الأّول

.................................................... ملاذا... 
... مِلَ الهريوين / اأ�سلوب عمل اخلاليا ال�سوؤال

 الثاين

.................................................... ما هي ...   ما هو... املخّدر / الّناقل الع�سبّي الطبيعّي ال�سوؤال
 الثالث

.................................................... هل... كيميائّية الّناقل الع�سبّي / تفاعلّية 
اخلاليا الع�سبّية

ال�سوؤال
 الرابع

.................................................... يختار الّطالب الأداة املخّدرات / معاجلة املعلومات ال�سوؤال
 اخلام�س

2.  اختر من بين الأ�سئلة التي قمت ب�سياغتها ال�سوؤال الأكثر مالءمة للمو�سوع الّرئي�سّي للن�ّس:
......................................................................................................................................

 - النفعال�ي  الت�ّت�ر   - القل�ب  ف�ي وظائ�ف  ا�سطراب�ات   - التنّف��ض  ف�ي وظائ�ف  ا�سطراب�ات   - الع�سب�ي  الهيج�ان 
فقدان ال�سهّية -  الح�سا�سّية المفرطة - التهاب الأغ�سية المخاطّية المبطنة للجهاز التنّف�سّي - �سيق ال�سرايين 
التاجّي�ة - ا�سط�راب ال�س�ع�ر - اخت�الف الت�زان - ا�سطراب�ات ف�ي حرك�ة الأمع�اء - جلطات القلب - تمّدد وانفجار 
الح�ي�س�الت اله�ائّي�ة - تلّي�ف الكب�د - ع�دم النتظ�ام ف�ي الح��ّض وال�س�ع�ر الع�ام - الكتئ�اب - �سع�ف اله�س�م - 
ال�سع�ر بال�سيق - تبّلد ال�سع�ر والأحا�سي�ض - الإم�ساك المزمن - الجلطات الدماغّية - انخفا�ض ن�سبة الذكاء - 
وار وال�س�داع المزم�ن - اخت�الل الت��ازن الم�س�تمر - ال�سطراب�ات المعدّي�ة.  اخت�الل ف�ي عملّي�ة تب�ادل الأك�س�دة - ال�دُّ
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م���ا ه���ي ال�سطراب���ات التي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

الّدماغ؟

م���ا ه���ي ال�سطراب���ات التي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

التنّف�ض؟
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م���ا ه���ي ال�سطراب���ات التي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

الكبد؟

م���ا ه���ي ال�سطراب���ات التي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

المعدة؟
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م���ا ه���ي ال�سطراب���ات التي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

الأمعاء؟

الت���ي  ال�سطراب���ات  ماه���ي 
ت�سّببها المخّدرات ل�ظائف 

القلب؟
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تخّيل اأّنك �سحفّي، وتعتزم القيام بتحقيق ميدانّي حول ظاهرة تعاطي المخّدرات وتحتاج اإلى �سياغة مجموعة   .٤
من الأ�س�ئلة المنا�س�بة ل�س�تيفاء كّل جوانب الّظاهرة. قم ب�سياغة هذه الأ�س�ئلة وفق الموا�سيع التالية وا�ستكمل 

الجدول التالي: 

الأ�سئلة املنا�سبة مو�سوع ال�ّسوؤال

....................................................................... تعريف املخّدرات

....................................................................... اأنواع املخّدرات

....................................................................... تعريف الإدمان

....................................................................... اأ�سباب الإدمان على تعاطي املخّدرات

....................................................................... الفئة العمرّية التي تتعاطى املخدرات

....................................................................... الفئة الجتماعّية التي تتعاطى املخّدرات

....................................................................... اأنواع ال�سطرابات الناجتة عن الإدمان

....................................................................... م�سوؤولّية وقوع ال�سباب يف الإدمان

....................................................................... امل�سوؤولّية العائلّية

....................................................................... امل�سوؤولّية الفردّية

....................................................................... خماطر الإدمان اجل�سدّية

....................................................................... خماطر الإدمان الّنف�سّية

....................................................................... خماطر الإدمان الجتماعّية

....................................................................... الوقاية من تعاطي املخّدرات

....................................................................... دور موؤ�ّس�سات الدولة

....................................................................... دور املوؤ�ّس�سات التعليمّية

....................................................................... دور و�سائل الإعالم

....................................................................... اقرح موا�سيع اأخرى
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وعائلت�ك  المدر�س�ة  ف�ي  ومعلمي�ك  رفاق�ك  بع��س  م�ع  لق�اءات �سحفي�ة  عق�د  م�ن خ�الل  �ا،  مق�ال �سحفيًّ اب�ِن   .5
التالي�ة:  النق�اط  ع�ن  اإجاباته�م  مجم�ل  في�ه  تخت�زُل  واأ�سدقائ�ك، 

ماهّية المخّدرات ومعنى الإدمان.  ⦁
اأ�سباب تعاطي المخّدرات والإدمان عليها.  ⦁

تبعات ومخاطر تعاطي المخّدرات الج�سمّية والنف�سّية والجتماعّية.  ⦁
⦁  كيفّية الوقاية من تعاطي المخّدرات )دور الأ�سرة، المدر�سة، موؤ�س�سات الدولة(. 

⦁  �سبل عالج الإدمان.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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اإنَّ تل��كك مله��ارات التفك��ري الناق��د يعن��ي اأن��ك ق��ادر عل��ى فح���س الأف��كار 
الأح��كام  واإ�س��داِر  تحي�سه��ا  م��ن  ومتمك��ٌن  املختلف��ة،  الآراء  وا�س��تيعاب 
املو�سوعي��ة عليه��ا، وكذل��ك ق��ادٌر عل��ى تفني��د ال�س��بهات والإ�س��كالت الت��ي 
تواجه��ك يف احلي��اة اليومي��ة، وعل��ى ك�س��ف مغالط��ات اجلماع��ات املناوئ��ة 
لدولتن��ا - حفظه��ا اهلل - وكذل��ك واٍع بالأف��كار امل�س��ككة ال�س��ادرة من تيارات 
فكرية معادية لديننا ووطننا وقياداتنا الر�سيدة وثوابت جمتمعنا ال�سعودي.
ل��ذا فاإنن��ا - كمفكري��ن ناقدي��ن - ينبغ��ي لن��ا ع��دم اإ�س��اءة فه��م حري��ة 
التعبري والنقد ول�سيما احلرية الفكرية. يجدر بنا اأن نراعي �سوابط وحدود 
حري��ة التعب��ري والنق��د وامل�سال��ح العامة؛ فالبع�س قد ي��رى يف اأقواله ال�سحة 
ن  والكم��ال يف حلظ��ة م��ن اللحظ��ات ويف فرة زمني��ة معينة، لكن قد يكون ممَّ

قال فيهم �سبحانه وتعاىل: { گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
يقودن��ا  الأم��ر  وه��ذا  ۀ})1(.  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
اإىل �س��رورة اإدراك م��ا اإْن كان حري��ة النق��د والتعب��ري حرية مطلقة اأم مقيدة! 

فم��ا ه��ي ح��دود و�سوابط النق��د وحرية التعبري؟  

متهيد 〈〈

الأهداف

1.  التعرف على دور المفكر الناقد في 
المحافظة على الوحدة الوطنية والأمن 

الجتماعي وقيم المجتمع الأ�صيلة.

2.  اإدراك اأهمية توجيه التفكير الناقد دون 
الم�صا�س بالثوابت الدينية والوطنية 

والمجتمعية.

3.  التمييز بين حرية التعبير البناءة وغير 
البناءة.

ا�صتنتاج قيمة �صبط حرية التعبير   .4
ب�صوابط ت�صمن ال�صتقرار والبناء تحت 

مظلة قيادتنا الر�صيدة.

اأقراأ )١(

حمددات التفكري الناقد و�ضوابطه الدر�س 
ال�ضابع

يتمي��ز ع�سرن��ا احل��ايل بالنفج��ار املع��ريف والنفت��اح غ��ري امل�س��بوق ب��ني ال��دول واملجتمع��ات الب�س��رية، وعل��ى الرغ��م م��ن الفوائ��د 
واملكا�س��ب الت��ي ترتب��ت عل��ى ه��ذا النفت��اح اإل اأن��ه �ساحب��ه الكث��ري م��ن املغالط��ات والإ�س��كالت واملزايدات ب�س��بب الث��ورة الإعالمية 
والرقمي��ة وانفت��اح و�س��ائلها واأدواته��ا اإذ اأ�سبح��ت و�س��يلة ق��د ي�س��تغلُّها  اأع��داء الوطن يف بث ال�س��موم من خالل ر�س��ائل مزيفة وقيم 
»غ��ري مالئم��ة«، وحماول��ة الت�س��كيك يف اخلط��وات التطويري��ة الت��ي ت�ساح��ُب م�س��رية تنميتن��ا املبارك��ة. كلم��ا انخف�س م�س��توى وعي 
الف��رد كان التاأث��ري في��ه اأ�س��هل واأعم��ق، وه��ذا يتطل��ب اليقظة جتاه مثل هذه املحاولت املغر�سة وح�س��َن التعامل واإعمال العقل فيما 
حتمل��ه م��ن ادع��اءات ومزاي��دات باطل��ة ومزيف��ة وذل��ك برف�سه��ا وجتاوزه��ا ومراع��اة اأن الأف��كار ال�س��ليبة املنت�س��رة الت��ي يتداوله��ا 
بع�سه��م يف مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي وغريه��ا اإمن��ا ه��ي اآراء مفخخ��ة لي�س��ت له��ا اأدل��ة تثبته��ا، ب��ل اإن بع�سه��ا  اآراء اأو د�سائ���س 
وادع��اءات مزيف��ة ُي�سَن��ع يف موؤ�س�س��ات اأمني��ة اأجنبي��ة معادي��ة للمملك��ة. لذا ينبغ��ي علينا الوعي التام مع التميي��ز بدقة وحر�س بني 

ال��راأي واحلقيق��ة بط��رح الأ�س��ئلة التاأملي��ة التالية: 

)1( �سورة الكهف الآيات رقم )104-103(.                                   
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ال�ضوؤال جمال ال�ضوؤال

ما احلجج والرباهني والأدلة املعتمدة؟ ما مدى �سالمتها؟ هل امل�سادر موثوقة 
ور�سمية؟ الدليل و�صحته

هل هناك عالقة بني الراأي املطروح والدليل الداعم له؟ هل توظيف الدليل �سحيح اأم 
اأن الدليل يحتمل تف�سريات اأخرى؟ الربط/ال�صلة

هل هناك وجهات نظر اأخرى )مل يتم ذكرها(، و مدعومة باأدلة اأقوى؟ وجهات النظر الأخرى

هل هناك �سبهة حول توقيت طرح الراأي، مبا يخدم اأهداف غري معلنة و م�سالح 
لأطراف خارجية؟ التوقيت

هل النقد يوؤثر �سلًبا يف وحدتنا الوطنية وتالحمنا مع قيادتنا؟  التبعات والعواقب

الحقيق�ة: و�س�ٌف ل�كل م�ا يمكنن�ا اإثبات�ه �س�واء ع�ن طري�ق البره�ان المنطق�ي، اأم كونه�ا م�س�لمة م�ن الم�س�لمات 
والبديهي�ات، اأم و�سًف�ا لواق�ع، وه�و م�ا نتف�ق عل�ى �سحت�ه، وعل�ى �س�بيل المث�ال: الريا��س عا�سم�ة المملك�ة العربي�ة 

ال�س�عودية. 
الراأي: عبارة ت�سف وجهة نظر �سخ�سية يعّبر فيها الفرد عن م�ساعره اأو معتقداته التي قد نتفق اأو نختلف معها، 
فعلى �س�بيل المثال: مدينة جدة اأجمل مدينة �س�احلية في المملكة العربية ال�س�عودية )قد يختلف بع�سهم ويرى اأنَّ 

الُخَبر اأو جازان اأو اأملج اأجمل المدن ال�ساحلية(.  
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اأفهم واأحلل )١(
اأر�س�م خريط�ًة ل�س�بكة المفاهي�م والأف�كار الت�ي وردت في اأق�راأ )1( بربط كل مفهوم باآخر بح�س�ب تحليلي للعالقة 
بي�ن تل�ك المفاهي�م. اأ�س�تح�سر المفاهي�م والأف�كار الرئي�س�ية التالي�ة: الحقيق�ة وال�راأي، التفكي�ر الناق�د، اأهمي�ة 
التفكير الناقد، الأ�سئلة النقدية والتاأملية التي يوظفها المفكر الناقد لك�سف المغالطات وال�سبهات بهدف تو�سيح 
دوره ف�ي اإدراك زي�ف المحتوي�ات الإلكتروني�ة والإعالمي�ة الت�ي تحم�ُل اأف�كاًرا هّدامة ت�س�عى اإلى التاأثي�ر في الهوية 

الوطني�ة وذل�ك بالت�س�كيك ف�ي المعتق�دات والقيم والثوابت وال�سيا�س�ات العامة وفي ق�رارات الدولة اأو رموزها.  
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اأقراأ )٢(
تاأتي حرية التعبري والنقد �سمن اأولويات ال�س��ريعة الإ�س��المية ال�س��محة وت�س��تمد اأحكامها ومقا�سدها منها يف اإطار مبداأ الأمانة 
وامل�سوؤولية الوطنية واملحا�سبة الذاتية، وحقوق الآخرين مع مراقبة اهلل �سبحانه وتعاىل يف القول والعمل. تتطلَُّب ممار�سُة النقد 
والتعب��ري واجب��اٍت وم�س��وؤولياٍت خا�س��ة وعام��ة و�س��روًطا اأ�سا�س��ية ل�سم��ان حماي��ة الأم��ن الوطن��ي والنظ��ام الع��ام، واح��رام حق��وق 

ها حدود منها:  الآخري��ن اأو �س��معتهم اأو الآداب العام��ة. ل��ذا، فحري��ة التعبري لي�س��ت مطلقة ب��ل حتدُّ

اأوًل : عدم امل�سا�س بثوابت ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة واأحكامها.
ثانًيا : عدم امل�سا�س بولة اأمرنا حفظهم اهلل وقيادتنا الر�سيدة اأيدها اهلل والوطن ورموزه وتاريخه.

ثالًثا: عدم امل�سا�س باأنظمة الدولة و�سيا�ساتها العامة وقراراتها. 
رابًعا: عدم اإثارة الكراهية واملذهبية الطائفية والتمييز العن�سري واملناطقي بجميع اأ�سكاله. 

خام�ًصا: عدم التعر�س لالأفراد اأو املوؤ�س�سات العامة بالت�سهري اأو بال�سب والقذف اأو ت�سويه ال�سمعة. 

حرية التعبري الهدامة حرية التعبري البناءة 
1. تنتهك كرامة الآخر وحتطُّ من قدره. تنمي روح الأخوة والتوا�سل.   .1

2. تعزز التع�سب والنغالق. ت�سهم يف الو�سول اإىل م�سادر املعرفة.   .2
3. تثري الفنت والنق�سامات بني اأفراد املجتمع املحلي والعاملي. تعزز احلوار البناء.   .3

4. تثري الفو�سى وتوؤثر �سلًبا يف اأمن الوطن وا�ستقراره.   تدعم الإبداع والتطور.  .4
٥. ل حترم قيم املجتمع وثوابته وموؤ�س�ساته واأنظمته ورموزه. حتافظ على الأمن وال�سلم الوطني وثوابت املجتمع الأ�سيلة.  .٥

اأقراأ )٣(
خطاب الكراهية

��ل خط��اب الكراهي��ة اأو الإث��ارة اأو التاأجي��ج يف تاأجي��ج ال�س��راع م��ع الآخ��ر و�س��حن النفو���س واإث��ارة الأحق��اد وال�سغائ��ن مب��ا  يتمثَّ
يع��زز الكراهي��ة وُيذكيه��ا، وي�س��ل به��ا اإىل احل��د الأق�س��ى ال��ذي ل يف�سل��ه ع��ن احل��رب �س��وى �س��رارة يت�س��بَّب به��ا اأح��د الطرف��ني 

املت�سارع��ني اأو كالهم��ا مًع��ا.  
خط��اب الكراهي��ة ي��وؤدي اإىل ا�س��تفزاز الإن�س��ان وَتب��اُدل م�س��اعر احلق��د وال�سغين��ة، وترا�ُس��ق التهام��ات، واإ�سم��ار ال�س��ر، واتب��اع 
��لم.  طري��ق املكاي��دات، وت�سيُّ��د ال��زلت وت�سيي���س املواق��ف وتغلي��ب اجلان��ب ال�س��لبي عل��ى اجلان��ب الإيجاب��ي ولغ��ة احل��رب عل��ى ال�سِّ

كم��ا اأن خط��اب الكراهي��ة والت�س��ادم يج��رُّ الوي��ل والثب��ور عل��ى الأطف��ال واجلي��ل الواع��د عندم��ا يفتح��ون عيونه��م عل��ى ع��امل م��ن 
القتت��اِل والتناح��ر ب��دل اأن يفتحوه��ا عل��ى ع��امٍل  ي�س��وده الت�س��امح واملحب��ة والتفاه��م البّن��اء وال�س��تقرار، وميل��وؤوا وجدانه��م بالقيم 

دوا باملع��ارف النافع��ة الت��ي ت�س��هم يف نه�س��ة جمتمعاته��م وتعزي��ز التنمي��ة امل�س��تدامة.   ال�س��امية والف�سائ��ل، ويت��زوَّ
وتق��دم بع���ُس و�س��ائل الإع��الم والتوا�س��ل الجتماع��ي خدم��ات متنوع��ة تعم��ل بع�سه��ا عل��ى تو�س��يع رقع��ة خط��اب الكراهي��ة مل��ا تتمتَّع 
��ات  الإعالمي��ة الإلكروني��ة م��ن �س��رعة يف اإي�سال املعلوم��ات يف حلظة واحدة اإىل جميع �س��كان املعمورة بكل لغاتهم  ب��ه ه��ذه املن�سَّ

امل�ضدر: التعاي�س من اأجل ال�ضالم، مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني،�س ٨١،  بدر احل�ضني، ٢٠١٨مواأطيافهم.
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اأفهم واأحلل )٢(

اأ�س�تخل�س م�ن اأق�راأ )3( �س�رورة البتع�اد ع�ن خط�اب الكراهي�ة بي�ن اأف�راد المجتم�ع الواح�د اأو بي�ن المجتمع�ات 
الإن�سانية: 

عواقب خطاب 
الكراهية
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�ست دولتنا حفظها اهلل على يد املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود  تاأ�سَّ
الذي اأدرك بروؤيته الثاقبة اأن الوحدة الوطنية حتت راية التوحيد هي املظلة التي حتفظ 
ب  �ستاتهم وجتنِّ واأعرا�سهم وجتمع  واأنف�سهم وممتلكاتهم  املواطنني يف عقيدتهم  اأمن 
ج النظام الأ�سا�سي للحكم يف  جُمتَمعنا ال�سطرابات الأمنية وعدم ال�ستقرار، وقد توَّ

د على هذه الوحدة يف الن�س الآتي:  اململكة يف املادة الثانية ع�سرة ما يوؤكِّ

�تعزيز الوحدة الوطنية واجٌب، وتمنع الدولة كلَّ ما يوؤدي اإلى الفرقة والفتنة 
والنق�صام�.

نظام املطبوعات والن�صر

قابة الذاتية  للرِّ اأ�سا�ًسا  ا - الرقمي يخ�سع  اإنَّ ن�سر املعلومات والآراء عرب من�سات الإعالم - خ�سو�سً
واللتزام باملمار�سات الإيجابية يف التوا�سل مع الآخرين، كما اأنَّ ِوزارة الإعالم و�سعت نظاًما للمطبوعات 

والن�سر يو�سح حمددات الن�سر.
 املادة الثامنة

حرية التعبري عن الراأي مكفولٌة مبختلف و�سائل الن�سر يف نطاق الأحكام ال�سرعية النظامية.
املادة التا�صعة

يراعى يف ذلك:
1.  األ تخالف اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

ي اإىل ما ُيِخلُّ باأمن البالد اأو نظامها العام اأو ما يخدم م�سالح اأجنبية تتعار�س مع امل�سلحة الوطنية. 2.  األ ُتف�سِ
3.  األ توؤدَي اإىل اإثارة النَعرات وبث الفرقة بني املواطنني.

4.  األ توؤدَي اإىل امل�سا�س بكرامة الأ�سخا�س وحرياتهم اأو اإىل ابتزازهم اأو اإىل الإ�سرار ب�سمعتهم اأو اأ�سمائهم التجارية.
٥.  األ توؤدَي اإىل ا�ستح�سان الإجرام اأو احلث عليه.

جاللة امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن اآل �صعود
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2.  اأكمل اجلدول واأملوؤه بالعبارات املنا�سبة:

نتائج حرية التعبري الهدامة نتائج حرية التعبري املن�ضبطة البناءة م

1

2

3

4

اأتدّرب
1.  اأكمل اجلدول واأملوؤه بالعبارات التالية:

اح��رام �س��معة الآخري��ن - الت�س��هري بالأف��راد - ال�س��تم وال�س��ب والق��ذف - التحري���س عل��ى العن��ف - حت��ّري ال�س��دق واملو�سوعي��ة 
يف نقل الأخبار - ترويج ال�سائعات وعدم حتري �سدق امل�سادر- التع�سب الفكري - اإبداء الت�سامح جتاه الآخرين- الت�سكيك يف 
الثوابت الدينية والوطنية- نقد الت�سرفات ) ل الأ�سخا�س اأو املوؤ�س�سات(  بلغة من�سبطة- النقد الهادف - احلفاظ على الوحدة 

الوطنية - تقدير الرموز واملوؤ�س�سات الوطنية - التمييز بني اجلن�سني )الرجال والن�ساء(. 

ت�ضرفات لها عالقة بحرية التعبري الهدامة ت�ضرفات لها عالقة بحرية التعبري البناءة م

1

2

3

4

٥

٦
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3.  اأناق�س مع جمموعتي اأهمية حدود و�سوابط حرية التعبري يف كلٍّ من العنا�سر التالية:

الأهمية العن�ضر

اأ. اأمن الوطن

ب. الرموز الوطنية

ج. وحدة املجتمع

د. كرامة الفرد

ه�. الثوابت الدينية الوطنية

و. القيم املجتمعية
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الم�ضدر: مقابلة �ضحيفة �ذا اأتالنتيك� مع �ضمو ولي العهد الأمير محمد 
بن �ضلمان، ٢ اأبريل ٢٠١٨

امل�سلحة  تقت�سيه  ما  بقدر  الراأي  عن  التعبري  حرية  ن�سجع   �
اخلطوط  جتاوز  يتم  األ  �سريطة  جمتمعنا  ينا�سب  ومبا  العامة 
الثالثة: ت�سويه الإ�سالم، والنتقاد ال�سخ�سي، والأمن الوطني�. 

 �ضاحب ال�ضمو الملكي الأمير محمد 
بن �ضلمان ولي العهد

حرية التعبري .. وم�صوؤولية التعبري

انفراد  ي�ستقيم  ول  احلرية  بجانب  امل�سوؤولية  قيام  ي�ستوجب  ا�سراك  وهذا  فردانية،  قيمة  ولي�ست  م�سركة  قيمة  احلرية 
اإحداهما عن الأخرى، وكلما زادت جرعتك من احلرية زادت معها جرعتك من امل�سوؤولية.   

الم�ضدر: ثقافة تويتر، حرية التعبير اأو م�ضوؤولية التعبير، عبداهلل الغذامي، ٢٠١٦م )بت�ضرف(

نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية

ُتعدُّ مواقع التوا�سل الجتماعي من امل�سادر املهمة يف تبادل املعلومات 
والأخبار وهي م�سادر للمعرفة والثقافة، اإل اأنه قد ُي�ساء ا�ستخدامها 
بطريقة غري منا�سبة وخاطئة - فمثاًل - قد ت�ستعمل يف الحتيال ون�سر 
الأخبار الكاذبة واملزيفة ون�سر الف�سائح والتطرق اإىل احلياة اخلا�سة 
للنا�س، وبذلك يكون لهذه الأفعال اآثاٌر �سلبية على الأفراد والأ�سر، وقد 

ن عدة مواد، منها: ُو�سع نظاٌم ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ت�سمَّ
املادة الثالثة:

ُيعاَقب - بال�سجن مدًة ل تزيد عن �سنة وبغرامة ل تزيد عن خم�سمائة 
الت�سهري  يرتكب  كلُّ �سخ�س  العقوبتني -  باإحدى هاتني  اأو  ريال،  األف 
بالآخرين، اأو اإحلاق ال�سرر بهم عرب و�سائل تقنيَّات املعلومات املختلفة. 
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ر )١( اأفكر واأتدبَّ

َة اأ�سخا�س يتبنون الأفكار املت�سددة ول يوجد اأ�سخا�س مت�سددون  الت�سّدد - بكل معانيه -  يتمثَّل يف اأفكار ل يف اأ�سخا�س. ثمَّ
بذواتهم، فالت�سدد ياأتي م�ساحًبا لالأفكار ل لالأ�سخا�س. الختالف فقط يكمن يف تعريف الت�سّدد.. ويف املعيار الذي يتم احلكم 
مبوجبه على الأفكار: هل هي مت�سّددة اأو معتدلة؟.. وحتتهما تاأتي م�ساحة حرية الراأي وحرية التعبري عنه اأو العرا�س عليه.

الت�سّدد هو الزيادة عن احلد املطلوب والإ�سافة عليه.. )كمن ي�سوم دائًما ول يفطر اأو ي�سلي الليل كله.. اأو يتو�ساأ اأكر من 
ثالث..( كما قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل يف حديثه عن اأمثلة الت�سّدد يف الدين، وذكر حديث ).. هلك املتنطعون(. ويف املعنى 
ِم�ساحة  يتم حتديد  املفهوم فقط  النق�ُس يف العتدال. من هذا  اأي  التفريط  الت�سّدد هو: جماوزة العتدال، وعك�سه  العام، 
ُتعدُّ مرفو�سة ول تدخل حتت مفهوم  اأيِّ اجتاه كانت -  اأم بالرف�س. فالآراء املت�سددة - يف  احلرية يف الطرح �سواء بالقبول 
الواقع.. فقط تختلف م�ساحة مفهوم  اأر�س  لها على  املطلقة ل وجود  العامل.. احلرية  احلرية؛ وهذا ينطبق على جميع دول 

الت�سدد من ثقافة اإىل اأخرى.
دا امل�ساحة التي ميكن التحرك فيها  النظاُم والقانون كفال حرية الأفكار وحرية الآراء وكيفية طرحها ومن امل�سوؤول عنها.. وحدَّ

مبا ل يجرح الذوق العام اأو ينتهك حقوق الآخرين و�سخ�سياتهم اأو املوؤ�س�سات العامة.. يف ن�سو�س وا�سحة و�سريحة.
حرية التفكري، �سواء يف الآراء املطروحة اأو الآراء املعار�سة، لي�ست وليدة املجتمع املدين.. ولي�ست وليدة الثقافة املدنية.. ولكنها 
رها القانون والأنظمة واللوائح.. تعمل كاأ�سا�س لتطوير اأي ثقافة بهدف نقلها من مرحلة اإىل مرحلة اأخرى  قيمة جمتمعية يوؤطِّ

اأكر تقدًما.

4.  م�ستعيًنا ب�سبكة الإنرنت، اأبحث عن الفرق بني النقد والت�سهري. 

الت�ضهري النقد
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الم�ضدر: �ضحيفة عكاظ، حرية الراأي وحرية العترا�س،٢٦/ ٧/ ٢٠٢٠م اأنمار مطاوع )بت�ضرف(

د والعتدال هناك �سوابط نظامية وقانونية تهدف اإلى تحديد م�ساحة التحرك في القول والفعل بما ل  بين الت�سدُّ  .١
يجرح الذوق العام. لكن كمفكر ناقد يتميز باللتزام الأخالقي الذاتي واليقظة الفكرية، ما المعيار الداخلي الذي 

توظفه حتى ل تقَع في الت�سدد اأو التع�سب عند طرح الأفكار والآراء؟ مع ذكر ال�سبب في اختيار المعيار.   
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

بّين الكاتب العالقة بين حرية التفكير والقانون والأنظمة واللوائح وتطور الثقافات. اأ�ستخل�س هذه العالقة واأ�سُع   .٢
مثاًل من الواقع اليومي على هذه العالقة.  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 وهذا يعني اأن حرية التفكري متاحة للجميع حتت عباءة القانون والنظام. وبالتايل، هما - اأي القانون والنظام -  َمن يحددان 
دان حميط  ا من يحدِّ م�ساحة احلرية املتاحة يف الطرح.. ولي�س الآراء ال�سخ�سية والنطباعات ال�سخ�سية الذاتية.. وهما اأي�سً

وطرق حرية الراأي الآخر اأو العرا�س، وبدونهما  تفقد حرية الراأي وحرية معار�سته قيمتيهما احلقيقيتني. 

الآراء والتعليقات التي ُتطرح يف العامل الفرا�سي؛ حتى يف داخل املجموعات اخلا�سة ويف اأي من�سة اأو برنامج للتوا�سل، 
كذلك تخ�سع اإىل ثقافة اأنَّ م�ساحة احلرية مرتبطة باحلدود التي ت�سعها الأنظمة واللوائح والقوانني، ول ميكن جتاوزها. بهذا 

ل حريُة التعبري وامل�سوؤولية ال�سخ�سية املرتبة عليه وَتر�َسخ يف وعي املجتمع. ُتوؤ�سَّ
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اأقراأ )4(
اأ منذ ولدة املجتمعات اإىل نهايتها؛  لكل دولة اأو �س��عب تاريخ وح�سارة وثقافة ُتيزانه عن باقي ال�س��عوب؛ اإذ الهوية جزء ل يتجزَّ
نت بها عقولهم  لهم وتكوَّ فلكل جمتمع خ�سائ�س م�سركة بني اأفراده من حيث املعتقد والتاريخ الذي يجمعهم والثقافة التي ُت�سكِّ
واأ�سبحت لغة التوا�سل فيما بينهم، والقيم التي اآمنوا بها فاأ�سبحت معياًرا �سابًطا ل�سلوكهم ومرجًعا لت�سرفاتهم؛ لذلك حتر�س 
املجتمع��ات عل��ى جتذي��ر مع��اين الهوي��ة الوطني��ة يف نفو���س اأفرادها، واملحافظ��ة على الذات اجلماعية من عوام��ل ال�سياع والتفكك 
ع��ن هوي��ة الوط��ن، ودف��ع اأبنائه��ا اإىل الجت��اه الإيجاب��ي يف التفاع��ل احل�ساري والتاأث��ري الواعي مبا ي�سمن الق��وة وامَلَنعة من حماية 

املك��ون الداخلي للوطن ويبعد عنها تاأثرياتها الدخيلة.

له ويتفق على �س��رورة املحافظة عليها،  ن الهوي��ة الثقافي��ة الوطني��ة ملجتمعن��ا ال�س��عودي م��ن جمموع��ة من املقومات التي ت�س��كِّ وتتك��وَّ
وهي:

 الدي��ن والعقي��دة ال�س��محة، واللغ��ة، واحلقائ��ق التاريخي��ة واجلغرافي��ة الوطني��ة، والنظ��ام ال�سيا�س��ي للحك��م، والع��ادات والتقالي��د 
والأع��راف، والقي��م العربي��ة الأ�سيل��ة، والهوي��ة احل�ساري��ة امل�س��ركة وذل��ك يف �س��وء التن��وع الثقايف الري بني مناط��ق اململكة.

اأفهم واأحلل )٣(
اأناق��س م�ع مجموعت�ي العب�ارات التالي�ة وم�دى اتفاقن�ا عليه�ا: نبداأ عبارتنا بالق�ول: � اأتفق مع العبارة ال�س�ابقة� 

 : اأو � ل اأتفق مع العبارة ال�س�ابقة� لأنَّ
�ال�صعوب التي تحافظ على هويتها الثقافية الوطنية ل تموت�.

...................................................................................................................

لأن...............................................................................................................

.................................................................................................................. 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

امل�ضدر: املجلة الدولية للدرا�ضات الرتبوية والنف�ضية، الدور الرتبوي لالأ�ضرة يف احلفاظ على الهوية 
الإ�ضالمية، عبداهلل بار�ضيد، ٢٠١٨م )بت�ضرف(
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ر )٢( اأفكر واأتدبَّ

ى جتروؤ بع�س ال�سحف العاملية - با�سم حرية التعبري  على ن�سر ر�سوم م�سيئة للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم -  اإىل حدوث ردود  اأدَّ
فعل عنيفة و مزايدات من جماعات متطرفة وترّتب عن ذلك اإزهاق الأرواح وهيمنة جو من الكراهية والتباغ�س بني ال�سعوب 
والأفراد. ولعّلنا نفكر مليًا يف الكيفّية التي يجب اأن نعرب فيها عن رف�سنا كل اأ�سكال النتهاك للمقد�سات با�سم حرية التعبري.     

حرية التعبري وال�ضدام الثقايف

حف على اإعادة ن�سر ال�سور الم�سيئة رغم ردود الفعل الإرهابية التي �سّببتها؟ وهل ترى اأّن  كيف تف�ّسر اإ�سرار ال�سّ  .١
العنف يمكن اأن يكون و�سيلة لت�سحيح ومراجعة �سوء فهم معنى حرّية الن�سر والتعبير؟ وما هو الحّل الذي ترتئيه 

ب�سفتك مفّكًرا ناقًدا؟
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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الم�ضدر: وا�س 9 نوفمبر ٢٠٢٠ م

  اأّكد  خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل اأّن: »اململكة تدين وت�ستنكر ب�سّدة العملّيات الإرهابّية 
اأكد - حفظه اهلل - على موقف اململكة الذي ُيدين بقوة الر�سوم امل�سيئة  التي مّت ارتكابها موؤخًرا يف فرن�سا والنم�سا«. كما 
اأداًة  ل  ال�سعوب  بني  والتعاي�س  الحرام  تن�سرُ  اأخالقية  قيمًة  التعبري  حريُة  تكون  اأن  وعلى  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للر�سول 
لإ�ساعة الكراهية وال�سدام الثقايف واحل�ساري. واأ�سار خادُم احلرمني ال�سريفني اإىل اأهمية تعزيز التَّقارب بني اأتباع الأديان 

واحل�سارات، ون�سر قيم الت�سامح والعتدال، ونبذ كافة اأ�سكال املمار�سات التي تولِّد الكراهية والعنف والتطرف.

اأبّي�ن م�ن خ�الل موق�ف خ�ادم الحرمين ال�س�ريفين الملك �س�لمان بن عبدالعزي�ز حفظه اهلل اأخالقّي�ات المفّكر الّناقد   .٢
الذي يرف�س عدم احترام �سوابط حّرّية الن�سر والتعبير من ناحية كما يدين ردود الفعل العنيفة والإرهابّية من ناحية 

اأخرى. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

اأكُت�ُب ر�س�التين: الأول�ى لل�سحف�ّي ال�ذي تج�ّراأ عل�ى ر�س�ول اهلل  لتبّي�ن له بوا�س�طة حجج منطقّي�ة اأّن لحرّية التعبير   .٣
والن�سر حدوًدا ل �سّيما في العالقة بمقّد�سات الآخرين. والّر�سالة الثانية لمن ي�سلك طريق العنف لمواجهة التجاوزات 

في التعبير في حّق المقّد�س�ات؛ لتقنعه بوا�س�طة المنطق والعقل باأّن العنف لي��س الحّل المنا�س�ب. 

اأ.  اإلى ال�سحفّي الذي يم�س مقد�سات الآخرين تحت مظلة الفهم الخاطئ لمفهوم �حرية التعبير�: .................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ب. اإلى من يرد بالعنف والإرهاب على اإزدراء الأديان:  ..................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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ن اأبرز  اأحاول مع عائلتي مناق�سة دور الأ�سرة في زيادة الوعي تجاه حرية التعبير و�سوابط التعبير عن الراأي، واأدوِّ
الأدوار التي من الممكن اأن توؤديها الأ�سرة في هذا الجانب وكيفية تطبيقها في محيط الأ�سرة والأ�سدقاء. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

اإنَّ ثقاف�ة حري�ة التعبي�ر ع�ن ال�راأي ف�ي مجتمعاتن�ا يج�ب اأن تت�مَّ اإع�ادة النظ�ر فيه�ا م�رة اأخ�رى وكل ف�رد م�س�وؤول 
عنه�ا ف�ي مجتمع�ه، والأ�س�ر الت�ي ترب�ي اأبناءها على ممار�س�ة هذا الحق ت�س�تطيع اأن تن�س�ئ جياًل واعًيا مثقًفا ي�س�عر 
ع مداركه  بالحترام وي�ستطيع اأن يفَهم الآخرين وما يحيط بالعالم ويتبادل الخبرات والأفكار بكل اأريحية مما يو�سِّ
م دور  ومعتقدات�ه وتكوي�ن حيات�ه وه�ذا بال �س�ك ينعك��س على تقدم المجتم�ع. ول ُنغفل اأنَّ الموؤ�س�س�ات التعليمية ُتدعِّ
الأ�س�رة، فينبغي اأن ُتعِزز هذه الثقافة واأن تعطي فر�سة للجميع لإبداء اآرائهم واإيجاد بيئة منا�س�بة للنقا��س والنقد 

الم�ضدر: �ضحيفة الجزيرة، حرية التعبير عن الراأي، ١٧/ ٥/ ٢٠١٦م، اأروى ال�ضقاف.والتح�اور بي�ن الطالب والمعلمين. 
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�سيٌء اأريُد اأن اأعرف المزيد عنه هو:  .1
......................................................................................................................... 

فكرة وجدت اأنها مثيرة لالهتمام على نحو خا�س هي:  .2
.........................................................................................................................

اليوم تعلمت:   .3
.........................................................................................................................

ا مّما تعلمته اليوم هو:  ال�سيء المميز جدًّ   .4
.........................................................................................................................

�سيء لم اأكن متاأكًدا منه تماًما هو:  .٥
......................................................................................................................... 

ال�سوؤال الكبير المتبقي لدّي هو:   .٦
.........................................................................................................................

اأحد المفاهيم الأ�سا�سية التي تعلمتها اليوم هو:   .7
.........................................................................................................................

�سيء واحد من در�س اليوم جعلني اأفكر هو:   .8
.........................................................................................................................

اإن كان بو�سعي تلخي�ُس تعّلمي في مجموعة محددة من العبارات فهي:   .9
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اأهم �سيء يجب اأن اأتذكره في در�س اليوم هو:   .1٠
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�ضباتي
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التقومي

التفكري املركب التفكري الب�سيط )الأ�سا�سي(

الدر�س الأّول: التفكري وم�ستوياته

عرف التفكير، وما اأهم معوقاته؟  .1
التفكير هو:.....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
اأهم معوقات التفكير:...........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

�سنف مهارات واأنماط التفكير التالية بح�سب م�ستوى تعقيد العمليات اإلى تفكير ب�سيط وتفكير مركب:   .2
المالحظة - التذكر - التفكير الناقد - الت�سنيف - حل الم�س�كالت - المقارنة - التفكير الإبداعي - التفكير 

العلمي - الفهم - اتخاذ القرار -  التطبيق - التفكير المنطقي



99

ما مدى �سحة هذه العبارة �التفكير له طابع مركب�؟ علل اإجابتك.   .3
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

٤.   ما مدى �سحة هذه العبارة �التوا�سل بين ال�سعوب والح�سارات المختلفة معزز للتفكير�؟ علل اإجابتك.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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الدر�س الثاين: معنى التفكري الناقد وخطواته

التفكي�ر الّناق�د تفكي�ر منهج�ّي يت�دّرج فيه المفكر الناقد عبر خطوات منّظمة تهدف اإلى حل الم�س�كلة المطروحة،   .1
اأكم�ل الفراغ�ات ف�ي الفقرة التالية بما ينا�س�بها م�ن الكلمات المقترحة:

طرح الأ�سئلة - الم�سكلة - حجج - قرار - الموقف الأ�سوب - معاينة - الآراء والبيانات - 
القواعد - بديل جديد - الحجج والبراهين - الحّل - للتقييم 

ب��  فيب�داأ  اليومّي�ة  الحي�اة  ف�ي  مفارق�ة  اأو  تناق��س  اأو  اإح�راج  وج�ود   ............. م�ن  الّناق�د  المفّك�ر  ينطل�ق 
...................... والك�س�ف ع�ن جوان�ب .............. وعنا�س�ر المفارق�ة اأو الّتناق�س الكامنة فيها. ثّم ي�س�رع في 
جم�ع ............... والأجوب�ة ال�ّس�ائدة ع�ن الأ�س�ئلة المطروح�ة. تل�ك الآراء ال�ّس�ائدة الت�ي يخ�سعه�ا ............... 
العقلّي�ة   .............. مح�ّك  اأم�ام  وو�سعه�ا  اأ�سحابه�ا   ............... ور�س�د  وم�سادره�ا  م�سامينه�ا  بك�س�ف 
المنطقّي�ة م�ن اأج�ل اختي�ار .................... م�ن بي�ن الت�س�ّورات ال�س�ابقة اأو اقت�راح .................... ث�م يق�وم 
ببن�اء ......................... الّداعم�ة للموق�ف ال�ذي ت�ّم تبّني�ه، واأخي�را يق�وم باإع�الن ........... الأف�س�ل واتخ�اذ 

تنفي�ذه.  ............

ل يكتف�ي المفّك�ر الناق�د بالعتم�اد عل�ى الق�درات والمه�ارات العقلي�ة لحّل ما يواجهه من م�س�كالت، بل يكت�س�ب بالإ�سافة   .2
اإلى ذلك ميول واتجاهات �س�لوكية معززة لمهاراته العقلية. اأكمل الجدول لبيان بع�س من المهارات والميول والتجاهات 

الت�ي ينبغي الحر�س على اكت�س�ابها. 
الّتفكري الّناقد

امليول والجتاهات القدرات واملهارات
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القائمة )ب( القائمة)اأ(

 الإملام بكل جوانب امل�سكلة. 	

 ⦁ الو�سوح

 ⦁ ال�سّحة

 ⦁ الدقة

 ⦁ الّربط

 ⦁ العمق

 ⦁ الت�ساع

 ⦁ ال�ستدلل املنطقي

الن�سجام الداخلي بني عنا�سر مو�سوع البحث. 	

الإحالة اإىل وجود طرق اأخرى ملعاجلة امل�سكلة. 	

الهتمام بالتفا�سيل وجتّنب التعميم املفرط. 	

ان�سجام العنا�سر املكونة لال�ستدلل. 	

العالقة بني املعلومات ومو�سوع البحث. 	

ي م�سداقّية وم�سدر املعلومة. 	 تق�سّ

الرتكيز على تعقيدات امل�سكلة وت�سعباتها. 	

رامة يف توظيف املعلومات. 	 ال�سّ

العالقة املنطقية بني املبادئ والنتائج. 	

التفّطن للق�سايا ال�سمنّية يف معاجلة امل�سكلة. 	

اإبراز كّل املعطيات ملعاجلة امل�سكلة. 	

الّتاأكيد على معقولّية الراأي اأو الفكرة. 	

التعبري عن الراأي بدون غمو�س. 	

الدر�س الثالث: معايري التفكري الناقد

ل ب�سهم بين معايير التفكير الّناقد)القائمة اأ( وما ينا�سبها من معان في القائمة المقابلة )القائمة ب(. �سِ  .1
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قّدم تعريًفا للمعايير التالية، واذكر ما يترّتب على عدم احترام كّل منها:  .2

ما يرتتب على عدم اللتزام به التعريف املعيار

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

الو�سوح

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

ال�سّحة

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

الدّقة

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

الربط

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

العمق

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

الت�ساع

......................................................

......................................................
......................................................
......................................................

ال�ستدلل 
املنطقي
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الدر�س الرابع: �سفات املفّكر الناقد

اذكر اأبرز �سمات المفكر الناقد في الجدول التالي.   .1

..............................................................................................................  .١

...............................................................................................................  .٢

...............................................................................................................  .٣

................................................................................................................  .٤

................................................................................................................  .٥

................................................................................................................  .٦

................................................................................................................  .٧

................................................................................................................  .٨

للواق�ع الجتماع�ي والثقاف�ي اأث�ره ف�ي توجيه التفكير بجمي�ع اأ�سنافه. بالعودة اإلى موا�سف�ات المفّكر الناقد التي   .2
تعرف�ت عليه�ا ف�ي در��س �سف�ات المفك�ر الناقد ا�س�رح اأهّمية ال�س�تقالل ف�ي التفكير في نقد الت�سرفات ال�س�لبية 
المحيط�ة ب�ك كالتف�كك الأ�س�ري اأو الإنح�راف الأخالق�ي وت�س�ليط ال�س�وء عل�ى اأوج�ه جدي�دة للنظر ف�ي الق�سايا 

ومحاول�ة معالجتها.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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�المفك�ر الناق�د يخ�س�ى الجه�ل والجم�ود�. ف�س�ر العب�ارة ال�س�ابقة وا�س�رح كي�ف يمك�ن للمفك�ر الناقد اأن يك�س�ر   .3
الجم�ود ويح�ارب الجه�ل. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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الدر�س اخلام�س: مهارات التفكري الّناقد

المجتمع�ات والأوط�ان الت�ي تبق�ى جام�دة ل تتط�ور ف�ي مج�الت العل�م والتقنية وال�سناعة وال�س�ياحة وتكون   .1
مه�ددة بظ�روف اقت�سادية قا�س�ية م�س�تقبال.

ه�ل تواف�ق عل�ى الق�ول ال�س�ابق؟ ه�ل يتعّل�ق الأم�ر بحقيق�ة اأم ب�راأي؟ م�ا دور المفك�ر الناق�د ف�ي الإ�س�هام ف�ي التط�ور 
والتق�دم ف�ي مج�ال العل�م والتقني�ة وال�سناع�ة وال�س�ياحة؟ 

م�ستعيًنا بالأ�سئلة ال�سابقة، اكتب فقرة تاأليفية تردُّ فيها على القول ال�سابق بالموافقة اأو الراف�س.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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عدد بع�س مهارات التفكير الناقد.  .2

اإذا التزم المفكر الناقد بخطوات ومعايير التفكير الناقد واكت�س�ب مهاراته ي�سبح اأكثر اإقناعا لالآخرين. اكتب   .3
مق�اًل - لك�ي ين�س�ر ف�ي مجل�ة مدر�س�تك اأو يق�راأ ف�ي الإذاع�ة المدر�س�ية - تح�اول في�ه توعي�ة الق�ارئ اأو الم�س�تمع 

باأهمي�ة المحافظ�ة عل�ى المتنزه�ات والممتل�كات العامة وع�دم العبث بها. 
ل تن�َس ا�ستح�سار خطوات ومعايير ومهارات التفكير الناقد عند كتابة المقال.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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الدر�س ال�ساد�س: التفكري الّناقد وطرح الأ�سئلة

تمثل مع�سلة الحتبا�س الحرارّي خطرا على الحياة في كوكب الأر�س، اإذ ت�سهم في ارتفاع درجة حرارة الأر�س    .1
وذوبان الثلوج ب�سبب ارتفاع درجات الحرارة وهذا ما يخلُّ بالتوازن البيئّي وينبئ بكارثة كونّية.. غير اأّن �سديقك 
�سالًما ل ي�سّدق هذه المعلومات ويعتبرها مجّرد اأكاذيب اإعالمّية. لذلك قّررت اأن تعيد معه طرح الأ�سئلة الحقيقّية 

لح�سم الم�ساألة.اأكمل الجدول الّتالي بما ينا�سب من اأ�سئلة. 

ال�سوؤال بخ�سو�س ظاهرة الحتبا�س احلرارّي مطلوب ال�ستفهام جمال 
الأ�سئلة

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

⦁  ماهّية املو�سوع.
⦁   الإطار الّزمنّي للم�ساألة.

⦁   مكونات امل�سكلة وعنا�سرها.
⦁  مكمن اأهّمية املو�سوع. 

⦁  مكان حدوث امل�سكلة.
⦁  الأطراف املوؤثرة يف املو�سوع.

اأ�ستف�سر
عن املعلومات 

واأ�ستفهم  
الوقائع

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

⦁ منط تفاعل مكونات املو�سوع.
⦁ عالقة املو�سوع مبحيطه.

⦁ منط ا�ستغال املو�سوع.
⦁ اأ�سباب وعلل حدوث امل�سكلة.
⦁ احلجج والرباهني املعتمدة.

⦁ �سالمة احلجج والرباهني املعتمدة.
⦁ امتداد وا�ستمرارّية امل�سكلة.

⦁ احلجج واحللول البديلة املمكنة.

اأت�ساءل
عن الآراء 

واأتظنّن على 
احلجج

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

⦁ قيمة احللول. 
⦁ قيمة جتارب احللول.

⦁ حدود اإمكانية احللول.
⦁ مدى ال�ستفادة من احللول. 

⦁ اأهمّية احلّل بالن�سبة لالآخرين.

اأ�ستفهم عن 
القيمة
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ح�ّدد طبيع�ة ال�س�وؤال وطبيع�ة الحقيق�ة اللتي�ن تتنا�س�بان مع كّل نوع من اأنواع التفكير التالية )يمكن ال�س�تعانة ب�س�بكة   .2
الإنترنت(:

طبيعة احلقيقة طبيعة ال�سوؤال
⦁ احلقيقة مطلقة 
⦁ احلقيقة ن�سبّية 

⦁ احلقيقة غري موجودة

⦁ لكّل �سوؤال اإجابة واحدة نهائّية
⦁ ل توجد اإجابة لأّي �سوؤال

⦁ توجد اإجابات متعّددة على نف�س ال�سوؤال

طبيعة احلقيقة طبيعة ال�سوؤال نوع التفكري

.............................................. .............................................. التفكري النقدّي

.............................................. .............................................. التفكري الدغمائي 
)اجلزمي(

.............................................. .............................................. التفكري الريبّي
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للو�س�ول  اإل�ى اكت�س�اف لق�اح داء الكل�ب انطل�ق لوي��س با�س�تور م�ن ط�رح الأ�س�ئلة المنا�س�بة. بّين بالعتماد على �س�بكة   .3
الإنترن�ت قيم�ة ط�رح الأ�س�ئلة المنا�س�بة ف�ي التفكي�ر الناق�د واإب�داع ما ينفع الجن��س الب�س�رّي:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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الدر�س ال�سابع: حمددات التفكري الناقد و�سوابطه

1. ما الفرق بين الحقيقة والراأي ؟ اذكر بع�س الأمثلة.

ن اأهمية حدود و�سوابط التعبير في كل من العنا�سر التالية: 2. بيِّ

الراأي  احلقيقة 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

اأمثلة  اأمثلة 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

الأهمية  العن�سر

الأ�سرة

املجتمع

الوطن

ال�سعوب والثقافات املختلفة
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ي خط�اَب الكراهي�ة بي�ن ال�س�عوب والثقاف�ات الأخ�رى بحج�ج منطقي�ة  3.   اأكت�ُب فق�رًة تاأليفي�ة ت�ردُّ فيه�ا عل�ى م�ن ُيغ�ذِّ
تدع�م موقفك.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

٤.  كمفك�ر وطن�ي يتحل�ى بح��سٍّ وم�س�وؤولية وطني�ة ويمتلُك مه�ارات التفكير الناقد، بيِّن الأ�س�ئلة التاأملية  والنقدية التي 
ينبغي طرحها لك�س�ف الآراء والمزاعم التي ُتطرح علىاأنها حقائق:

ال�سوؤال  جمال ال�سوؤال

الدليل و�سحته

الربط/ال�سلة

وجهات النظر الأخرى

التوقيت

التبعات والعواقب



الوحدة الثانية
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ابني الطالب ... ابنتي الطالبة

يف ه��ذه الوح��دة �س��وف تت��اح ل��ك الفر�س��ة لتوظ��ف م��ا اكت�س��بته يف الوح��دة ال�س��ابقة م��ن 
مه��ارات ومع��ارف للتفك��ر الناق��د يف �س��ياقات وجم��الت خمتلف��ة كالإع��ام وال�س��ورة، 
و�س��وف يتبني لك اأهمية مهارات التفكر الناقد يف ك�س��ف ما يدور فيها من مغالطات اأو 

م��ا يد���س فيه��ا م��ن ق�ساي��ا �سمني��ة.

�س��وف يتب��ني ل��ك يف ه��ذه الوح��دة كي��ف ميك��ن اأن تختل��ط احلقيق��ة باملغالط��ة وال�س��فافية 
بالت�سلي��ل والتنوي��ر بالتوجي��ه بحي��ث تغ��دو مه��ارات التفك��ر الناق��د �س��بيلكم لتح�س��ني 
ذواتكم �سّد كّل حماولة تزييف للحقائق والوقائع بتعلمكم التحّري عن �سدقية م�سدر 
املعلومة وعن مقا�سده. وعلى هذا النحو تكت�سب خ�سائ�س املفّكر الناقد وتعزز دورك يف 

جت�س��يد املواطنة الفاعلة. 

مقدمة متهيدية

113
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

جوي�س كارول �أوت�س

تع��ّددت يف ال�س��نوات الأخ��رية وتنّوع��ت مب��ادرات ت�س��جيع الق��راءة 
معرّبًة عن وعي عميق باأهمّية القراءة لدى الأطفال واليافعني وال�سبان 
والكهول و�س��ائر اأفراد املجتمع؛ وهي مبادرات دالة على الوعي باأهمّية 
مه��ارات الق��راءة للف��رد واملجتم��ع.. فم��اذا نعن��ي بالق��راءة؟ وم��ا ه��ي 
اأ�سن��اف الق��راءة ومعاي��ري كل �سن��ف منه��ا؟ وم��ا العالقة الت��ي ميكن اأن 

تق��وم بينه��ا وبني التفك��ري الناقد؟

متهيد 〈〈
�لأهد�ف

اأحدد خ�سائ�س القراءة الناقدة.   .1
اأميز بين القراءة ال�سلبية والقراءة   .2

الن�سطة.
اأ�ستنتج عاقة القراءة بالتفكير الناقد.  .3

�أقر�أ

�مل�صدر: �أنا، عبا�س �لعقاد، ٢٠١٦م

�لتفكري �لّناقد ومهار�ت �لقر�ءة �لدر�س 
�لأول

�م��ن ل يق��راأ َيِع���ْس حي��اة واح��دة حت��ى ل��و جت��اوز   
ال�س��بعني عاًم��ا، اأم��ا م��ن يقراأ فيعي���س خم�س��ة اآلف 

.� م        �إمربتو �إيكوع��ا

تحيين��ا  الت��ي  الوحي��دة  الو�س��يلة  ه��ي  �الق��راءة 
حي��اة الآخري��ن�.    

ل�س��ُت اأَْه��َوى الق��راءَة ِلأَْكُت��َب، ول ِلأزداَد ُعُم��ًرا يف َتقديِر احل�س��اب، واإمّنا اأه��وى القراءَة لأّن عندي 
ك كلَّ م��ا يف �سم��ريي م��ن َبَواِع��ِث  ��رِّ حي��اًة واح��دًة يف ه��ذه الدني��ا، وحي��اٌة واح��دٌة ل تكفين��ي، ول حُتَ

احَلَرَكِة.
والق��راءُة دون غريه��ا ه��ي الت��ي ُتعطين��ي اأك��ر م��ن حي��اٍة واح��دٍة يف َم��َدى ُعُم��ِر الإن�س��ان الواح��د، 

ْق��َداِر احل�س��اب. لأّنه��ا َتِزي��ُد ه��ذه احلي��اة م��ن ناحي��ة العم��ق، واإن كان��ت ل ُتطيله��ا مِبِ
ْرَتُه عليك. ْنَت َخَياُل َفْرٍد اإذا َق�سَ ِفْكَرُتَك اأَْنَت ِفْكَرٌة واحدة. �ُسُعوُرَك اأنت �ُسُعوٌر واحد. َخَياُلَك اأَ

 ولكّنك اإذا َلَقْيَت ِبِفْكَرِتَك ِفْكَرًة اأخرى، اأو لقيت ب�س��عورك �س��عوًرا اآخر، اأو لقيت ِبَخَياِلَك َخَياَل 
، واإمنا  . َكالَّ ِب��ُح َخَياَلنْيِ ِبُح �ُس��ُعوَرْيِن، اأو اأّن اخليال ُي�سْ ، اأو اأّن ال�ُس��ُعوَر ُي�سْ ِب��ُح ِفْكَرَتنْيِ ��اَرى الأم��ر اأَنَّ الفك��رَة ُت�سْ َك، فلي���س ُق�سَ َغ��رْيِ

ِبُح الفكرة بهذا التالقي ِمَئاٍت من الِفَكِر يف القّوة والُعْمِق والمتداد... ُت�سْ
ل اأح��ّب الكت��ب لأّنن��ي َزاِه��ٌد يف احلي��اة، ولكّنن��ي اأح��ّب الكت��ب لأّن حي��اًة واح��دًة ل تكفيني. ومهما ياأكل الإن�س��ان فاإنه ل��ن ياأكل باأكر 
م��ن َمِع��َدٍة واح��دة، ومهم��ا َيلب���س فاإن��ه ل��ن َيلب���س على غري ج�س��د واحد، ومهما يتنّق��ل يف البالد فاإّنه ل ي�س��تطيع اأن َيُحلَّ يف مكانني، 

ولكّنه ِبَزاِد الِفْكِر وال�س��عور واخليال ي�س��تطيع اأن َيْجَمَع احَلَيَواِت يف ُعُمٍر واحد.
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�أفهم و�أحلل
يجيب الكاتب في هذا الن�س عن ال�سوؤال التالي: لماذا يهوى القراءة؟  .1

اأحّدد الإجابتين اللتين ا�ستبعدهما الكاتب: 	

الإجابة الأولى الم�ستبعدة: .....................................................................................

.................................................................................................................

الإجابة الثانية الم�ستبعدة: .....................................................................................

.................................................................................................................
كيف بّرر الكاتب محّبته للقراءة؟ 	

.................................................................................................................

.................................................................................................................
اأقارن في الجدول التالي بين حياة من يقراأ وحياة من ل يقراأ بح�سب الن�سّ: 	

قارن الكاتب بين الأكل والمعدة، واللبا�س والج�سد من ناحية، وبين من تزّود بالفكر وال�سعور والخيال من  	
ناحية اأخرى. اأف�ّسر هذه المقارنة واأ�ستخل�س نتيجتها مبّيًنا عالقتها بما انتهيت اإليه في الجدول.

تف�سير المقارنة: ...............................................................................................
.................................................................................................................

نتيجة المقارنة: ...............................................................................................
.................................................................................................................

لماذا اختار الكاتب اأن يقارن بين زاد �الروح� )الفكر، ال�سعور، الخيال( والمعدة والج�سد؟ 	
.................................................................................................................
.................................................................................................................

حياة من ل يقر�أ حياة من يقر�أ
ا حياة و�حدة ِح�صابيًّ ا حياة و�حدة ِح�صابيًّ

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................
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�لم�صدر: �صحيفة �لوطن، �لوقت �أثمن مافي �لمرء، ٢٥/ ٣/ ٢٠٢١م، حمد �لجا�صر )بت�صرف(

�لوقت �أثمُن ما يف حياة �ملرء 

 تتف��اوت امل��دارُك والأفه��ام، فهن��اك املوه��وب والذك��ي و�سدهم��ا، ولك��ن مم��ا ل �س��ك في��ه اأنَّ الكات��ب - مهم��ا 
بلغ من الذكاء والفهم - فال ُبدَّ  له من وجود قاعدة تقوم عليها اأفكاُره التي هي ح�سيلة ما تختزنه ذاكرته 
م��ن معلومات.ولق��د كن��ُت - اإىل عه��ٍد قري��ب - اأن�س��ُح كلَّ م��ن ا�ست�س��ارين بق��راءِة كل ما يق��ُع يف يده من كتاب 
اأو �سحيف��ٍة، وكان ذل��ك قب��ل اأن تطغ��ى موج��ُة الن�س��ر يف اأيامن��ا ه��ذه.  لق��د كان��ت ال�سح��ف الت��ي تق��ع حت��ت 
ي��ِد الق��ارئ حم��دودة، وكذل��ك الكت��ب. اأم��ا الآن فق��د طف��َح الكي��ل - كم��ا يق��ال - حي��ث امت��الأت املكتب��ات، ب��ل 
الأ�س��واق عام��ة، مبختل��ف املطبوع��ات، خ�سو�س��ا م��ا كان منه��ا مالئًما ل��ذوق طبقاٍت خا�سة من النا���س يغلُب 

عل��ى دوافعه��م املطالع��ُة لقتل الوقت.
وكث��ري م��ن تل��ك املطبوع��ات ل يق��ُف �سرره��ا عند ت�سيي��ع الوقت مبا ل طائل حتته - والوقت اأثمن ما يف حياة 
امل��رء - ب��ل منه��ا م��ا ُيف�س��د ال��ذوق، وُي�سع��ف ملكة الإبانة والإف�س��اح عن خمتلف الآراء باأ�س��لوب عربي قومي. 

وعلى ذوق الكاتب و�سالمة اأ�سلوبه و�سمو اأفكاره تقوُم منزلته يف دنيا الأدب، ويحتلُّ املكان املالئم له.
��اأم م��ن  اب��ة الت��ي ل جُته��د الفك��ر اإجه��اًدا يدف��ع الق��ارئ اإىل ال�سَّ ولئ��ن اأَْغ��رِت الكت��ُب احلديث��ُة باأ�س��اليبها اجلذَّ
املطالع��ة، يف الوق��ت ال��ذي اتَّخ��ذ منه��ا الق��ارُئ و�س��يلًة للراح��ة واإمتاًع��ا للنف���س ب�س��كل يث��رُي له��ا البهج��ة، ف��اإنَّ 
يف املوؤلف��ات القدمي��ة م��ا ل يق��لُّ اأث��ًرا - يف ه��ذه الناحي��ة -  ع��ن تل��ك الكت��ب بالإ�ساف��ة اإىل امتيازه��ا باإم��داد 
القارئ مبا يربي يف نف�س��ه مَلَكة الذوق ال�س��ليم، وا�س��تقامَة الأ�س��لوب: من �سال�س��ة وغو�س يف اأعماق النف���س 

لإث��ارة عواطفها.

�أتدّرب )١(



117

هل يجب اأن نقراأ كّل ما يقع في اأيدينا من كتب اأو مقالت؟ عّلل اإجابتك من خالل الن�ّس.  .١
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

متى تكون القراءة غير مفيدة اأو توؤثر �سلًبا في ذوق القارئ؟ وفيم تتمّثل �سروط القراءة الهادفة بح�سب راأي   .٢
الكاتب؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

قارن بين الموؤلفات القديمة والحديثة من وجهة نظر الكاتب. وهل تتفق مع هذه المقارنة؟ علِّل اإجابتك.   .٣

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4.  هل اأنت مع و�سع �سوابط لمراقبة ما ُين�َسر، وما ُيقراأ اأو اأّنك مع مطلق حرّية الكاتب فيما يكتب والقارئ فيما 
يقراأ؟ علل اإجابتك. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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�مل�صدر: �لقر�ءة �أوًل، �لطبعة �لر�بعة، �س ١4، حممد �صامل، ٢٠٠٧م

  ن�س رقم1:
وُي��روى اأّن اأح��َد العلم��اء ج��اءه ر�س��ول اخلليف��ة يقول له: �اأمري املوؤمنني ي�س��تدعيك�، فقال له: �قل ل��ه عندي قوم من احلكماء اأحادثهم 
ف��اإذا فرغ��ت منه��م ح�س��رت�. فلم��ا ع��اد الر�س��ول اإىل اخلليفة واأخربه اخلرب، �س��األه: »ويحك! من هوؤلء احلكم��اء الذين كانوا عنده؟�. 
ق��ال: �واهلل ي��ا اأم��ري املوؤمن��ني م��ا راأي��ت عن��ده اأح��ًدا�. قال: �اذهب فاأح�سره ال�س��اعة�. فلما ح�سر �س��األه اخلليفة: �م��ن هوؤلء الذين 

كان��وا عندك؟�. فقال: يا اأمري املوؤمنني:
لُّ حديَثُهم  لنا ُجلَ�ساُء َما َنَ

اُء َماأمونوَن غيًبا وم�سَهدا  اأَِلبَّ
 ُيفيدوَننا من ِعلمهم علَم ما م�سى  

دا وعقًا وتاأديًبا وراأًيا ُم�سدَّ
 فاإن ُقلَت اأمواٌت فلم َتْعُد اأمَرهم

 واإن ُقلَت اأحياٌء فل�سَت ُمفنَّدا
فعلَم اخلليفة اأنه ي�سري اإىل )الكتب(، فلم ينكر عليه تاأخره.

اأقراأ الن�س رقم 1 واأ�ستخل�س معايير كل �سنٍف من اأ�سناف القراءة المذكورة في الجدول:  .2

�لأجوبة �أ�صئلتها �صنف �لقر�ءة
............................................. من دعا العامِل اإىل احل�سور؟

القراءة احلرفية
ل تتعدى ظاهر الأ�سطر واملعلومات 

الواردة يف الن�س

............................................. كيف رّد العامِلُ يف البداية؟

............................................. ماذا كان رّد فعل الأمري يف البداية؟

............................................. ماذا كان موقف الأمري بعد ال�ستماع للعامِل؟

............................................. ملاذا تاأّخر العامِل عن احل�سور؟
القراءة التحليلّية

فهم الأفكار ال�سمنية وا�ستخال�س 
النتائج 

............................................. كيف بّرر العامِل تاأّخره عن القدوم؟

............................................. ة؟ ماذا ت�ستنتج من هذه الق�سّ

............................................. كيف تقّيم موقف الأمري؟ القراءة الناقدة
.............................................اإ�سدار اأحكام على الن�س ما راأيك يف قيمة املرّبر الذي قّدمه العامِل؟

............................................. قارن موقف الأمري بظاهرة حرق الكتب يف التاريخ.
القراءة الإبداعية

ا�ستخال�س الفائدة وحل امل�سكالت 
اجلديدة  

............................................. اأّية عربة ن�ستخل�سها من هذه الق�سة؟

............................................. هل ميكن القول اإن التكنولوجيا الرقمية تهّدد 
القراءة؟
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  ن�س رقم2:
ُعوا مقاعد الّدر���س.  ج يف اجلامع��ات َيَتَباَه��ْوَن باأّنهم مْل َيْق��َروؤُوا كتاًبا منذ َودَّ َنا�ِس��َئُتَنا ل تق��راأ!  بع���س م��ن تخ��رَّ
ُر من حولهم. واإذا  مدّر�سونا تتناق�س معلوماتهم عاًما بعد عاٍم ب�سبب اإهمالهم القراءة، بينما املعرفة َتَتَفجَّ
يِّني يف العامل، فاإننا ل نعرف اإّل القليل جًدا عن ماليني البالغني من غري  كّنا منلك اإح�سائيات عن عدد الأُمِّ
��ني الذي��ن َيْن��ُدُر اأن يفتح��وا كتاًب��ا اأو جمّل��ة. لقد اأخفقنا يف اإك�س��اب نا�س��ئتنا عادة الق��راءة ومهاراتها. ول  يِّ الأُمِّ
بد من النكباب على درا�س��ة الطرق العلمية املّتبعة يف العامل لت�س��جيع النا���س على القراءة، واإغراء املتعلمني 

�مل�صدر: �لقر�ءة �أوًل، �لطبعة �لر�بعة، �س ٦، حممد �صامل، ٢٠٠٧مالذين هجروا القراءة بالعودة اإليها. 

اأقراأ الن�س رقم 2 واأ�ستخل�س ما يكمل الفراغات اأمام كل �سنٍف من اأ�سناف القراءة المذكورة في الجدول:   .3
�لأجوبة �أ�صئلتها �صنف �لقر�ءة

............................................. .............................................
القراءة احلرفية

ل تتعدى ظاهر الأ�سطر واملعلومات 
الواردة يف الن�س

............................................. .............................................

............................................. .............................................

............................................. .............................................

............................................. .............................................
القراءة التحليلّية

فهم الأفكار ال�سمنية وا�ستخال�س 
النتائج 

............................................. .............................................

............................................. .............................................

............................................. .............................................
القراءة الناقدة

اإ�سدار اأحكام على الن�س
............................................. .............................................
............................................. .............................................
............................................. ............................................. القراءة الإبداعية

ا�ستخال�س الفائدة وحل امل�سكالت 
اجلديدة  

............................................. .............................................

............................................. .............................................

مكتب�ة المل�ك عبدالعزي�ز العامة:ته�دف المكتب�ة اإل�ى توفي�ر م�س�ادر المعرف�ة الب�س�رية وتنظيمه�ا وتي�س�ير ا�س�تخدامها وجعله�ا ف�ي 
متناول الباحثين والدار�سين. وتعد المكتبة في الوقت الراهن بنية مكتملة الأركان من التجهيزات المتطورة والنظم الحديثة واأوعية 
المعلوم�ات المتنوع�ة لتي�س�ير و�س�ول الباحثي�ن والدرا�س�ين اإل�ى كن�وز المعرف�ة العربي�ة والأجنبي�ة. وتق�دم المكتب�ة خدم�ات مكتبي�ة 

ومعلوماتي�ة متمي�زة  وباأرق�ى المعايي�ر  للم�راأة والطف�ل م�ن خالل مكتبة ن�س�ائية ومكتب�ة اأطفال.

�إ�صاءة
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�أفكر و�أتدّبر

ل ُتْغِني الكتُب عن جتارب احلياة، ول ُتغني التجارب عن الكتب، لأّننا نحتاج اإىل ق�سط من التجربة لكي نفهم حّق الفهم، اأما اأّن 
التجارب ل ُتغني عن الكتب، فذلك لأّن الكتب هي جتارُب اآلف من ال�سنني يف خمتلف الأمم والع�سور ول ميكن اأن َتْبُلَغ جتربة 

الفرد الواحِد اأكر من ع�سرات ال�سنني.
َرًة لأخرى، لأيّن اأعتقد اأّن الفكرة الواحدة اإذا تناولها األف كتاب اأ�سبحت األَف فكرٍة...ولهذا اأتعّمُد  ول اأظّن اأّن هناك ُكُتًبا مكرِّ

اأن اأقراأ يف املو�سوع الواحد اأقوال كّتاب عديدين، واأعرف اأّن هذا اأمتُع واأنفُع من قراءة املو�سوعاِت املتعّددِة...
اأّن الكتب العلمّية تعّلمنا ال�سبط والدّقة...والكتب الأدبّية تو�ّسع دائرة العطف وال�سعور  اأّما تاأثري الكتب: العلمّية والأدبّية فهو 

�لم�صدر: �أنا، �س ٧4، عبا�س �لعقاد، ٢٠١٦م )بت�صرف(وتك�سف لنا عن احلياة  واجلمال. 

اأ�ستح�سر مكت�سباتي من درو�س �سفات المفّكر الناقد ومهاراته ومعاييرها، واأبّين مع مجموعتي من خالل الن�س   .١
ف�سائل القراءة في تكوين �سخ�سية المفّكر الناقد ودور التفكير الناقد في تطوير اأ�ساليب القراءة.

ف�صل �ملفّكر �لناقد على �لقر�ءة ف�صل �لقر�ءة على �ملفّكر �لناقد �مل�صتوى

.................................................... ....................................................
....................................................املعريف  ....................................................

.................................................... ....................................................

.................................................... ....................................................
....................................................النف�سي ....................................................

.................................................... ....................................................

.................................................... ....................................................
....................................................الجتماعي ....................................................

.................................................... ....................................................
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�لم�ص��در: تاأم��ات تربوي��ة ف��ي تعلي��م �لتفكي��ر و�للغ��ة: م��ن �أذه��ان �لمنظري��ن �إلى 
��ص��تجابات �لمتعلمي��ن، م�صطف��ى عبد�لعال، ٢٠١٢م

مه��ارات الق��راءة الناق��دة تق��وم عل��ى اأن اأ�سا���س الق��راءة لي�س��ت عملي��ة البح��ث ع��ن المعلوم��ات ال�س��ابحة عل��ى 
�سطح المادة المقروءة والح�سول عليها فح�سب، واإنما هي بحث في الأعماق، وتعّرف على الأ�سباب، وتقييم 

للمق��ولت في �س��وء المعارف القبلية للقارئ. 

�أتدّرب )٢(

�لم�صدر: �صحيفة عكاظ، عاقبوهم ولتعاقبونا، ٢/ ٢/ ٢٠٢١م، خالد �ل�صليمان

الن�س يتطرق اإىل ق�سية اإغاق املطاعم واملقاهي والأ�سواق عند انت�سار عدوى خطرة. 
ل�س��ت م��ع دع��وات ع��ودة اإغ��الق املطاع��م واملقاه��ي والأ�س��واق، فنح��ن بذل��ك نطب��ق عقوب��ة جماعي��ة ب�س��بب خمالف��ات فردي��ة، 
والواج��ب اأن يت��م الت�س��ديد عل��ى املخالف��ني ومعاقبته��م، وه��ذه م�س��وؤولية تتحمله��ا اجله��ات امل�س��وؤولة ع��ن رقاب��ة تطبي��ق تعليم��ات 

الح��رازات الوقائي��ة !
ولأن امل�س��األة مرتبط��ة باآث��ار اقت�سادي��ة مكلف��ة ج��ًدا فاإنن��ي واثٌق من اأن العودة اإىل الإغالق �س��تكون اآخر خيارات �ساحب القرار، 
فاآخ��ر ال��دواء الك��ي. لذل��ك م��ن امله��م معاجل��ة ق�س��ور رقابة املخالف��ات وتطبيق العقوب��ات؛ فاملخالف��ون بطبيعتهم يقي�س��ون مدى 

جدي��ة الأنظم��ة والقوانني ب�سرام��ة تطبيقها و�سبط خمالفيها !
واأع��رف اأن هن��اك تراخًي��ا جمتمعًي��ا يف اللت��زام بالح��رازات خا�س��ة يف املنا�س��بات الجتماعي��ة، وكذل��ك يف الأماك��ن العام��ة، 
ا هناك تقاع�س من اجلهات املخت�سة يف رقابة الراخي والت�سدي له، ولو وجد املخالفون عيًنا رقيبة وعقوبة حازمة  لكْن اأي�سً

مل��ا جت��روؤوا عل��ى خمالفة تعليمات وقواعد التباع��د الجتماعي والحرازات الوقائية .
اخلال�س��ة اأن كثريي��ن م��ن اأف��راد املجتم��ع ملتزم��ون، وهن��اك كثري من املقاهي واملطاعم والأ�س��واق التي تطب��ق بحزم الإجراءات 
الحرازي��ة، لذل��ك ل معن��ى ملعاقبته��ا بجري��رة اأف��راد اآخري��ن ل يلتزم��ون. والواج��ب هن��ا اأن يطب��ق القان��ون عل��ى املخالف��ني يف 
الأماكن العامة واملقاهي واملطاعم والأ�سواق امل�سهورة يف التجمعات واملخالفات فهي لي�ست اأماكن خافية على عني الرقيب وكل 

م��ا يتطلب��ه الأم��ر ه��و ح�س��ور املراقبني وتطبيق القانون لت�سل الر�س��الة اإىل اجلميع، ورمبا ت�س��غيل خريطة �ال�س��ناب�!
باخت�سار.. عندما يغيب الوعي، فاإن احرام القانون مرتبط بجدية وحزم تطبيقه. 

1.  ا�ستح�سر-  لكونك مفكًرا ناقًدا - الأ�سئلة التالية عند قراءتك للن�س ال�سابق:
ما هي اأفكار الكاتب وُحَجُجه التي تدعم موقفه؟ 	
ما هي ال�سواهد والرباهني اأو الأدلة التي قدمها الكاتب لإقناع القارئ اأو امل�سوؤول بحجته؟ 	
هل هناك زاوية اأخرى وحجة م�سادة ملا ادعاه الكاتب ومل ُتذكر يف الن�س؟ مثاًل ا�ستح�سر راأي وزارة ال�سحة. 	
فكر يف حل اآخر ي�سهم يف حل هذه الإ�سكالية ومل يتطرق اإليه الكاتب. 	

اكتْب فقرة تاأليفية تعرّب فيها عن راأيك بخ�سو�س موقف الكاتب يف هذا املقال، مو�سًحا فيها ما يجيب عن الأ�سئلة ال�سابقة.
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اأ�سوغ مقاًل اأردُّ فيه على الكاتب، اإما بالتاأييد اأو الرف�س لما طَرَحه مع تدعيم موقفي الذي تَبّنْيُته: 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .3
.........................................................................................................................

4. ما اأهم مهارة من مهارات التفكير التي اكت�سفت في هذا الدر�س جدواها؟
.........................................................................................................................

في اأي �سنٍف من اأ�سناف القراءة يمكن اأن ت�سع نف�سك؟  .5
.........................................................................................................................

ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟   .6
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالث مفردات تعّرفت عليها في الدر�س؟  .7
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة الجتماعية التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .8
.........................................................................................................................

هل تتوّقع تغييًرا في عالقتك بالكتاب والقراءة بعد هذا الدر�س؟  .9
.........................................................................................................................

1٠. في راأيك، ما هو اأهّم اإجراء يجب اتخاذه للت�سجيع على القراءة؟
.........................................................................................................................

�أتدّرب و�أقّيم مكت�صباتي
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

متهيد 〈〈

الأهداف

اأتعرف على دور التفكير الناقد في الك�شف عن   .1
اأهمية الإعالم في المجتمع.

اأبين دور التفكير الناقد في الك�شف عن   .2
مغالطات و�شائل الإعالم المكتوبة والمرئية.

اأ�شتخل�س دور التفكير الناقد في فح�س ما   .3
يرد في و�شائل الإعالم وو�شائل التوا�شل 

الجتماعي.

اأقراأ

اإن ا�ستخدام املعلومات والت�سال بهدف ف�سح املجال اأمام خمتلف الثقافات للتعبري عن نف�سها بكل حرية - وبالطرق التي 
تنا�سبها - اأمر ل بد منه لر�سيخ اأ�س�س التفاهم بني ال�سعوب والتعاطي واحلوار بني الثقافات. وتتلك و�سائل الإعالم 
القدرة على تي�سري هذا احلوار بني الثقافات، فمن خالل الت�سدي للمواقف ال�سائدة واملزاعم فيما يتعلق ب� �الآخرين�، 
ميكن لو�سائل الإعالم اأن تتجاوز الت�سورات النمطية املوروثة، وتبدد اجلهل الذي يغّذي �سوء الظن بالآخرين، وينّمي 

احلذر منهم، ويعزُز روح الت�سامح والقبول بالختالف، بحيث ي�سبح التنّوع ف�سيلة وفر�سة للتفاهم.
وقد جرى يف اليون�سكو حوار مت التاأكيد فيه على التكافل والتداخل والعالقة الوثيقة التي تربط بني حرية التعبري واحرام 
العقائد والرموز الدينية... كما اأبرز النقا�س دور و�سائل الإعالم يف تعميق اخلالف اأو يف تقريب وجهات النظر ومّد 
اجل�سور بني ال�سعوب والتعريف بها وبتاريخها مبا يعزز التفاهم بني الثقافات على نحو اأف�سل... وبرغم اأنَّ باإمكان التنوع 
ب والعنف كذلك، فاإن و�سائل الإعالم اإن كانت حرة وتعددية ومهنية فهي قادرة اأي�سا على توفري  اإثارة الفرقة والتع�سّ

منتدى للتفاو�س ال�سلمي ب�ساأن هذه الختالفات.  

التفكري الّناقد والإعالم الدر�س 
الثاين

امل�سدر: دور و�سائل الإعالم يف تعزيز احلوار بني الثقافات، منظمة اليون�سكو، ٢٠٠٩م

اإن ترتي��ب ال��دول الأك��ر فاعلي��ة يف الع��امل 
اإعالمًي��ا؛  الأق��وى  ال��دول  ترتي��ب  ي��وازي 
��ُف ك�س��لطة رابع��ة ُت�س��اف  فالإع��الم ُي�سنَّ
��ُلطات الث��الث: ال�س��لطة التنفيذي��ة  اإىل ال�سُّ
و ال�س��لطة الت�س��ريعية وال�س��لطة الق�سائية.
لق��د �س��هد الإع��الم - بف�س��ل الث��ورة 
املعلوماتي��ة - حت��ّوًل نوعًي��ا ل يق��ّل اأهمي��ة 

ع��ن بقي��ة التح��ّولت املعا�س��رة، وهو مل يعد جمّرد وا�سف لالأح��داث وناقٍل لالأخبار 
يتباه��ى باخل��رب وبحري��ة التاأوي��ل، ب��ل اأ�سب��ح �س��ريًكا رئي�ًس��ا يف �سناع��ة الأح��داث 
العاملي��ة، ويف �سناع��ة اخل��رب بف�س��ل قدرت��ه عل��ى ك�س��ف احلقائ��ق ون�س��رها، وقدرت��ه 
املوازي��ة عل��ى توظيفه��ا يف �س��ياقات غ��ري حقيقي��ة، والتالع��ب - اأحياًن��ا - بالعق��ول 
وتوجي��ه ال��راأي الع��ام. اإذن، م��ا دور الإع��الم؟ وكي��ف للتفك��ري الناق��د اأن يك��ون ق��ّوة 

��ه تط��ّور الإع��الم اإىل الغاي��ات املن�س��ودة؟ اق��راح وتعدي��ل توجِّ
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اأفهم واأحلل

ما الأدوار التي يمكن اأن يقوم بها الإعالم بح�سب الن�ّس؟  .1
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

اأبّين العالقة بين مهارات التفكير الناقد والدور المن�سود من الإعالم بتوظيف المعاني التالية على هذا   .2
النحو:

اأ�ستكمل ت�سجيل مفردات عنا�سر المجموعة الأولى في البطاقات الفارغة. 	
اأ�ستكمل ت�سجيل مفردات عنا�سر المجموعة الثانية في البطاقات الفارغة. 	
اأفكر مع مجموعتي. كيف يمكن لالإعالم اأن يوؤدي دوًرا اإيجابيًّا في تي�سير الحوار وتعزيز الت�سامح  	

وت�سليط ال�سوء على ف�سيلة التنوع والختالف الثقافي بين ال�سعوب والأفراد؟

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
 .................................................................................................................
.................................................................................................................
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الم�سدر: الإن�ساني في التربية: �سرورة تعليم الفهم بين الب�سر، اإدغار موران، ٢٠٠٦م، ترجمة عبدالوهاب البراهيمي )بت�سرف(

نح��ن يف ع�ش��ر �ش��وء الفه��م املتب��ادل والتعمي��م املف��رط، م��ع اأن اجلمي��ع يقول اإننا 
يف زمن التوا�سل: هذا حقيقي، فالكلُّ يتوا�سل عرب الهواتف املحمولة والإنرنت، 
ولك��ن م��ا ال��ذي يح��دث يف ه��ذا التوا�س��ل؟ الإع��الم ل ي��وؤدي دوًرا اإيجابًي��ا يف ه��ذا 
التوا�سل فهو يركز تارة على اأخبار الطق���س وتارة على الأ�س��هم والقت�ساد وتارة 
اأخ��رى عل��ى الك��وارث. الإع��الم ل ي�س��يع روح التفاه��م ب��ني اأف��راد املجتمع بل يقتل 
الفه��م. نع��م اإن الإع��الم يقت��ل الفه��م لأن��ه ل مينح��ك فر�سة لذلك. ف��ال وقت لك 
للفه��م.. وميكن��ك متابع��ة برام��ج اإخبارية وحوارية يف حماولٍة للفهم، غ��ري اأن اآلَة 
الإعالم تزودك بَغيمة من املعلومات ُت�ْسَتبدل غًدا باأخرى، اإذا ما اقت�سرت على 

ذلك، فلن تفهم ال�سيء الكثري. واأنت جمرب على ال�ستماع اإىل املحّللني الذين ميكنهم عندئذ اأن يو�سحوا لك بع�س ال�سيء 
بح�س��ب فهمه��م الذات��ي. نح��ن م��ع الأ�س��ف يف ع�ش��ر الت�ش��الت والإع��الم ول�ش��نا يف زم��ن الفه��م. 

َعَر�َس الن�ّس اإ�سكالية تمّيز ع�سرنا. ما هي عنا�سر هذه الإ�سكالية اأو المع�سلة؟  .3
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

المجموعة الأولى )دور �شلبي(

المجموعة الثانية )دور اإيجابي(

الت�شّورات 
النمطية .......... ..........المزاعمالآخرين

.......... .......... باإثارة الفرقةالحذر التع�شّ

الثقافات الإن�شاف ..........تي�شير الحوار..........

.......... .......... ف�شيلة التنّوعتعزيز الت�شامح..........

.......... مّد الج�شور الختالفاتالتفاو�س..........
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ظه��ر مفه��وم القري��ة ال�سغ��رية اأو القري��ة الكوني��ة، م��ع 
الع��امل الكن��دي مار�س��ال ماكلوه��ان )1911 -1980(، 
وي�س��ري ه��ذا املفه��وم اإىل اأن الع��امل اأ�سب��ح مث��ل قري��ة 
�سغ��رية بف�سل التق��دم الهائل يف تكنولوجيا املعلومات 
َب��ت  قرَّ الت��ي  التط��ورات  تل��ك  الت�س��الت.  وو�س��ائل 

امل�س��افات واخت�س��رت الزم��ن.

اإ�ساءة

بيِّن اعتماًدا على الن�س ما يميز الإعالم المعا�سر وفًقا للكاتب، وا�ستح�سر اأمثلة دالة على ذلك من   .4
الواقع.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ي�س�تعمل بع�سه�م م�سطل�ح �القري�ة الكوني�ة�. بّي�ن اعتم�اًدا عل�ى الن��س م�دى وجاه�ة ه�ذا الم�سطل�ح   .5
وواقعيته، م�س�تح�سًرا الموؤ�س�رات الدالة على اأّن العالم �س�بيه بقرية كونية، وبيِّن الموؤ�س�رات التي ل تتفق 

م�ع ه�ذا الم�سطل�ح. عل�ل اإجابتك ف�ي كلت�ا الحالتين.                             
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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اأفكر واأتدّبر )١(
ن�س 1:

تدار التغطية الإخبارية ال�س��ائدة على م�س��توى العامل يف الغالب 
وفًقا للمبادئ التالية:

التلفزيوني��ة  املحط��ة  راأي  تدع��م  الت��ي  احلقائ��ق  ط��رح   	
َهه��ا. وحج��ب احلقائ��ق الت��ي ل تدع��م راأيه��ا وتوجُّ

هذه الدول �سديقة لنا، وبناء عليه، فهي ت�ستحق املدح.  	
ه��ذه ال��دول لي�س��ت �سديق��ة لن��ا، وبن��اء علي��ه، فهي ت�س��تحق   	

النقد.
العناوي��ن  اأه��م  اإث��ارة ه��ي  اأو  ت�س��ويًقا  الأك��ر  الأح��داث   	

الإخباري��ة.

اأتاأمل الن�س 1 واأر�سد المفردات الدالة على الطريقة المعتمدة في اختيار الأخبار في العديد من و�سائل الإعالم.  .١
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

اأحّدد بالعتماد على الن�س رقم 2 خ�سائ�س المتابع الناقد لالأخبار.  .٢
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ُن دور التفكير الناقد في الك�سف عن المغالطات والأكاذيب في �سوء الن�س رقم 2 م�ستعماًل الجدول التالي: اأبيِّ  .٣
�سبل الك�سف عنها املغالطات

.....................................................................................................

.....................................................................................................
التحّيز يف الأخبار

.....................................................................................................

.....................................................................................................
الدعاية الكاذبة

.....................................................................................................

.....................................................................................................
النظرة الأحادية

ن�س 2:
اإن حقيق��ة م��ا يح��دث يف الع��امل اأك��ر تعقي��ًدا مم��ا يب��دو   	

وا�سًح��ا للنا���س يف اأي��ة ثقافة.
اإذا مل تتع��ّرف عل��ى التحّي��ز يف الأخب��ار، واإذا مل ت�س��تطع   	
اكت�س��اف اخللفي��ة الفكري��ة وال�سيا�س��ية، واإن مل تع��رف 
ٍة   الدعاية الكاذبة عندما ُتعر�س لك، فلن حتّدد مبنطقيَّ
الر�س��ائل املقّدم��ة م��ن و�س��ائل الإع��الم واأهدافه��ا، وه��ذه 
التمييزات اأ�سا�سية حتى ت�سبح م�ستهلًكا ناقًدا لالإعالم، 

َر مه��ارات التحليل الإخب��اري لديك.  وُتط��وِّ
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الدعاي��ة Propaganda : تعن��ي ن�س��ر املعلوم��ات بطريق��ة موجه��ة ع��رب جمموع��ة م��ن 
الر�س��ائل بهدف التاأثري يف اآراء و�س��لوك ومفاهيم اأكرب عدد من الأ�س��خا�س. 

ُع هذا الخبر اإلى التفكير الناقد، واأبّين ما يلي موّظًفا اإجراءات التفكير الناقد المرفقة بالجدول. اأُخ�سِ  .١
ما الذي تّتجه بع�س الدول اإلى رف�سه؟ 	
ما هو مبّرر رف�سها المعلن؟ 	
اأختبُر وجاهَة الحّجة القائلة:�اإن الخّطة تقوم على دليل علمي غير �سحيح�. 	
ما هو المبّرر غير المعلن لرف�س الخطة؟ 	

.................................................................................................................... .1

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... .2

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... .3

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... .4

.......................................................................................................................

��منة وقد لقت ا�ستح�س��ان  قدم��ت منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة اإ�س��راتيجيات ميك��ن اأن ت�س��تخدمها ال��دول ملكافحة ال�ِسّ
ر؛ لذا اأعلنت بع�س  ُدعاة ال�سّحة العامة، ولكن اعر�س عليها ب�س��ّدة م�سّنعو الأغذية والعاملون يف جمال �سناعة ال�س��كَّ
الدول اأنها �ستطالب بتغيريات مهّمة يف مبادرة منظمة ال�سحة العاملية اخلا�سة مبكافحة ال�سمنة، حيث اإنَّ اخلطة تقوم 

عل��ى دلي��ل علمي غري �سحيح وتتخطى مهام الأمم املتحدة.

اإجراءات التفكري الناقد لالإعالم
اأمّيز بني احلدث والتعليق اأدر�س وجهات نظر بديلة
اأمّيز بني احلقيقة والراأي اأنّوع م�سادر املعلومة

اأتبنّي قيمة اخلرب اأمّيز بني وجهات النظر
األحظ الفرا�سات املعلنة يف اخلرب األحظ التناق�سات وازدواجية املواقف يف الأخبار

األحظ ما مّت ت�سمينه يف اخلرب اأ�ستك�سف امل�سالح التي خدمها اخلرب
األحظ وجهات النظر التي مت تقدميها األحظ احلقائق التي تناولها اخلرب

األحظ وجهات النظر التي مل ُت�قّدم األحظ احلقائق التي جتاهلها اخلرب

اأفكر واأتدّبر )٢(

اإ�ساءة
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اأتدّرب )١(
ه��ل يح��ّق لن��ا العتق��اد ب��اأن الإع��الم حماي��د؟ ثم��ة م��ن ي��رى يف الإع��الم الق��درة عل��ى اأن يك��ون حماي��ًدا، واأن يتمّت��ع بال�س��تقاللية 
التي ت�سمن له اأمانة نقل الأحداث ومو�سوعية التعليق، وهو ما يجعل هوؤلء يتوقعون احل�سول على حقيقة الأحداث من و�سائل 
الإع��الم. ولك��ن م��ن يفك��ر ويتاأم��ل يف واق��ع الإع��الم بفك��ر ناق��د ي��درك اأن ه��دف و�س��ائل الإع��الم املتع��ددة ه��و اإنت��اج منظوم��ات 
قيمية وفكرية ت�سوغ اآراء املتلقي وت�سّكل مفاهيمه واأذواقه، من خالل ر�سائل اإعالمية و�سور ورموز وم�سطلحات تتحّول بفعل 
ل �سلوكه ال�ستهالكي واآراءه الجتماعية والثقافية. ويعمد الإعالم اإىل �سنع  التكرار اإىل بديهيات وحقائق يف ذهن املتلقي فُت�سكِّ
رم��وز اجتماعي��ة له��ا نف��وذ يتاأث��ر به��ا العامة واخلا�سة وت�س��تجيب حلاجتهم اإىل الق��دوة والبطولة، بحيث يح��ّق للمفّكر الناقد اأن 
يت�س��اءل م��ا اإذا كان الإع��الم ينق��ل اخل��رب اأو ي�سنع��ه واأن يتعام��ل م��ع و�س��ائل الإع��الم وفق قاع��دة التظنّن والت�س��كك املنهجي اإىل 
ح��ني تواف��ر املوؤ�س��رات الدال��ة عل��ى ال�س��دق والنزاه��ة واملو�سوعية. و�س��ائل الإعالم ترّكز عل��ى بع�س التفا�سي��ل واجلزئيات دون 
اأخرى بل ت�سّخم اجلزء على ح�س��اب الكل فت�سنع بذلك اخلرب وتنقله من �س��ياقه الواقعي اإىل �س��ياق اآخر فتوؤّثر يف تاأويله وهي 
بذلك تنحرف بالإعالم عن اأخالقياته. ي�ساف اإىل ذلك ميل الب�سر اإىل ت�سديق ما ير�ّسخ قناعاتهم ويطمئنهم على ال�سورة 
الت��ي �س��كلوها ع��ن اأنف�س��هم وع��ن الآخري��ن، ول ي��رّددون يف التواط��وؤ عل��ى تروي��ج الوقائ��ع املزّيف��ة اأو الت�س��ّرع يف ت�سدي��ق رواي��ة 
ناقليها. اأّما �الإعالم الرقمي اجلديد� يف من�سات التوا�سل الجتماعي، الذي يريد اأن يكون اإعالًما بدياًل اأو قّوة تعديل فهو 
الآخ��ر يخرق��ه م��ا يخ��رق املجتم��ع من فروقات وخالفات. لذا اأ�سبحت الربية الإعالمية وثقافة التفكري الناقد احل�سَن الذي 

يع��ّزز مقوم��ات الوقاي��ة م��ن الت�سليل الإعالمي وم��ا قد يرّتب عنه من عواقب. 

اأر�سد في الن�س التقنيات الم�ستعملة للمغالطة والت�سليل، معتمًدا على مفردات من قبيل: �سياغة الآراء- ت�سكيل   .١
المفاهيم- التكرار- �سنع رموز- التركيز- التفا�سيل...

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

اأختبر اعتماًدا على الن�س واإجراءات التفكير الناقد لالإعالم )اأنظر الجدول بالخانة اأفّكر واأتدّرب2( وجاهة   .٢
القول بحياد الإعالم.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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اعتماًدا على الن�ّس اأبّين في الجدول التالي المعاني الدالة على دور الإعالم في التزييف والت�سليل ودور المتلقي   .٣
في ك�سف ذلك. 

اأ�سوغ فقرة لأبّين المتغّيرات التي ترّتبت على ظهور و�سائل التوا�سل الجتماعي في العالقة بالإعالم اعتماًدا على   .٤
التالي:

دور التوعية الإعالمية للمجتمع في محاربة انت�سار ال�سائعات على مواقع التوا�سل الجتماعي. 	
دورنا الوطني والمجتمعي في التوعية من خطر انت�سار ال�سائعات والأخبار المزيفة. 	

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

�س��ملت  درا�س��ة   Massachusetts Institute of Technology للتقني��ة  معهد�ما�سات�سو�ست���س�  اأج��رى 
قراب��ة 12٦ األ��ف خ��رب اأو معلوم��ة عل��ى من�س��ة التوا�س��ل الجتماع��ي )توي��ر(، وتو�سل الباحثون اإىل اأن ال�س��ائعات 
والأخب��ار غ��ري ال�سحيح��ة تنتق��ل ب�س��رعة اأكرب وتنت�س��ر اأ�س��رع ب�س��ت مرات م��ن الأخبار احلقيقي��ة، وتو�سل البحث 

��ا اإىل اأن الأخب��ار املزيف��ة وال�س��ائعات حت�س��د تفاع��ال اأك��ر بع�س��رة اأ�سع��اف من الأخب��ار احلقيقية. اأي�سً

اإجراءات التفكري الناقد لالإعالم

.................................................... ....................................................

.................................................... ....................................................

.................................................... ....................................................

الم�سدر: معهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية، ٢٠١٨م، بيتر ديزيكي�س

اإ�ساءة
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َمت الحجة التالية: كّلما تعّر�ست برامج و�سائل الإعالم المرئية والم�سموعة اإلى النقد ُقدِّ

 �اإننا ُن�شدي خدمة اإعالمية وفنية وثقافية ون�شتجيب في كل هذا لرغبات الجمهور.�

٥. اختبر وجاهة هذه الحّجة مبّيًنا ر�سالة الإعالم، و�سغ لهذا الغر�س فقرة في قرابة ع�سرة اأ�سطر للتعبير عن وجهة 
نظرك م�ستاأن�ًسا بالأ�سلوب التالي:

اأمّهد لتقديم المو�سوع: 	

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ح حجتهم: 	 اأعر�س وجهة نظر و�سائل الإعالم حول نوعية برامجها واأو�سّ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

اأعر�س وجهة نظري في حّجتهم في �سوء ت�سّوري لر�سالة الإعالم: 	

......................................................................................................................

......................................................................................................................

اأقّدم ُحَجًجا لدعم ت�سوري: 	

......................................................................................................................

......................................................................................................................

اأو�سح دور التفكير الناقد في ت�سحيح م�سار الإعالم: 	

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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ا على من�سات الإعالم الرقمي  اختر اأيَّ محتوى اإعالمي، اإمَّ
مذي�اع(،  تلف�از،  )�سح�ف،  التقلي�دي  الإع�الم  اأو  الجدي�د 
ث�م حّل�ل عنا�س�ر المحت�وى وفق�ا لنم�وذج لزوي�ل م�س�تح�سًرا 

الأ�س�ئلة التالي�ة: 
من؟ 	

.............................................................

.............................................................

.............................................................
ماذا يقول؟ 	

.............................................................

.............................................................

.............................................................
باأية و�سيلة؟  	

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
لمن؟  	

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
باأي تاأثير؟  	

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي )١(

 Lasswell Formula :شيغة لزويل�
من؟   	

ُره؟ من معد اخلرب وم�سدِّ
يقول ماذا؟   	

ما الذي يريد اإي�ساله من حمتوى وم�سمون؟
باأية و�سيلة؟   	

ما الو�سيلة التي ينقل بوا�سطتها اخلرب؟ 
ملن؟   	

من امل�ستهدف من اخلرب؟ 
باأي تاأثري؟   	

ما التاأثري املتوقع يف امل�ساهد واملتلقي و م�سدر اخلرب؟ 

لل�س��ائعات دوٌر خط��رٌي يوؤث��ر يف ال��راأي الع��ام ويف الأم��ن 
ا ول �سيما يف اأثناء احلروب والأزمات. وهذه  الوطني اأي�سً
��ى لكونه��ا تخاط��ب عق��وًل ق��د ل تتل��ك  اخلط��ورة تتاأتَّ
مهارات التفكري الناقد؛ لذا فاإن َن�ْس��ر ال�س��ائعات جرمية 

يعاقب عليه��ا القانون. 

اإ�ساءة
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اأتدّرب )٢(

املرا�شل ال�شحفي: 
اأوًل، اأود �س��كرك عل��ى خطاب��ك، اأود �س��وؤالك ع��ن الأزم��ة يف �س��وريا، اأن��ا م��ن تركي��ا، وكم��ا 
يع��رف اجلمي��ع اأن تركي��ا ت�س��ت�سيف قراب��ة مليون��ني ون�س��ف ملي��ون لج��ئ �س��وري. وبع���س 
الأتراك ينتقدون ال�س��عودية بدعوى اأن ال�س��عودية ل ت�س��تقبل الالجئني ول تفعل ما يكفي 
لأجل الالجئني كبقية الدول. وكما ذكرت، تتلك ال�سعودية م�سوؤولية مبا اأنها قلب العامل 
الإ�سالمي، لذلك، يقول بع�س الأتراك: مبا اأن ال�سعودية بلد اإ�سالمي، فلماذا ل تفعل ما 

يكفي لالجئني ال�س��وريني؟
اأود �سوؤالك عن هذه امل�سكلة، اأود منك اأن تو�سح لنا �سيا�سة ال�سعودية جتاه الالجئني.

معايل الوزير عادل اجلبري: 
نع��م، اأ�س��كرك، اأعتق��د اأن��ه ميكنن��ا �س��رح موقفن��ا جت��اه الالجئ��ني ال�س��وريني ب�س��كل اأف�س��ل، قام��ت ال�س��عودية باإ�س��دار اأك��ر م��ن 
مليونني ون�سف مليون تاأ�س��رية لالجئني ال�س��وريني منذ بدء الأزمة. قمنا بن�س��ر بيان ومل يالحظه اأحد. مليونان ون�سف مليون 
لجئ جاوؤوا اإىل ال�س��عودية، اأعتقد اأنه ل يزال ٦00 اإىل ٧00 األف لجئ مقيم يف ال�س��عودية، لي���س من بينهم لجئ واحد يعي���س 
يف خمي��م، ولي���س م��ن بينه��م لج��ئ واح��د يعي���س يف خيم��ة، لأن خ��ادم احلرم��ني ال�س��ريفني ق��د اأم��ر ل��كل ال�س��وريني الوافدين اإىل 
ال�س��عودية باحل�س��ول عل��ى ت�سري��ح اإقام��ة، حت��ى يتمكنوا من اإر�س��ال اأبنائهم اإىل املدار���س، ويكون لديه��م رعاية �سحية و�سمان 
اجتماع��ي ويح�سل��وا عل��ى وظائ��ف. م��ن ب��ني 2.4 ملي��ون لج��ئ، ل اأحد منهم يعي���س يف خيم��ة، وفعلنا املثل م��ع اليمنيني منذ بدء 
احلرب يف اليمن. و�سل اإىل ال�س��عودية قرابة مليون لجئ ميني مت تطبيق نف���س ال�سيا�س��ة معهم، ل اأحد منهم يعي���س يف خميم 
لالجئني ول اأحد منهم يعي�س يف خيمة. ول نتفاخر بالأمر ول نقوم بت�سويرهم لأن هذه ثقافتنا. جاء هوؤلء النا�س لأن منازلهم 
تعر�س��ت للدم��ار، ج��اوؤوا يطلب��ون امللج��اأ والأمان يف ال�س��عودية وهذا ما فعلناه لهم، وه��ذا يحفظ كرامتهم ول يعر�سهم لالإذلل، 
م��ا ي�س��مح له��م ولذويه��م بعي���س حي��اة طبيعي��ة ق��در امل�س��تطاع بالنظ��ر اإىل ظروفه��م. لذل��ك اأق��در �س��وؤالك حتى اأتكن م��ن اإطالع  

احل�سور على �سيا�س��اتنا جتاه الالجئني.

املرا�شل ال�شحفي:
�سكرًا جزياًل لك.
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ما راأيك ب�سيغة �سوؤال ال�سحفي ملعايل الوزير عادل اجلبري؟ هل هو متحيز؟ براأيك، ملاذا مل ي�ساأل �سوؤال مبا�سرًا دون نقل   .١
�سورة ُمغالطة للواقع؟ 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ما الذي اأراد معالي الوزير عادل الجبير اإي�ساله عندما رد على ال�سحفي بقوله: �قمنا بن�سر بيان ولم يالحظه   .٢
اأحد� ؟ هل الإعالم متحيز لعدم نقله لل�سورة كاملة؟ 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ا�سرح كيف وظف المفكر الناقد معالي الوزير عادل الجبير معايير التفكير الناقد ومهاراته في رده على الإعالم و   .٣
اإبراز جهود حكومة خادم الحرمين ال�سريفين وولي عهده الأمين تجاه الأ�سقاء ال�سوريين.  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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اإذا كن�ت ع�س�ًوا ف�ي مجموع�ة عائلي�ة اأو مجموع�ة م�ن الأ�سدق�اء ف�ي اأح�د تطبيق�ات التوا�س�ل الجتماع�ي وق�ام اأحده�م 
بم�س�اركة خبر اأو معلومة معينة )على �س�بيل المثال مقطع فيديو ل�س�خ�س ُيعتقد اأنه طبيب يّدعي اأنه يقدم و�سفة عالجية 
لمر��س معي�ن، اأو ت�م تمري�ر خب�ر ع�ن اكت�س�اف علم�ي حدي�ث(. ق�م بالتعلي�ق عل�ى الخب�ر اأو الر�س�الة بط�رح مجموع�ة م�ن 

الأ�س�ئلة الناق�دة والمحف�زة عل�ى التفكير.
ُن اأ�سئلَتهم كمفكر ناقد واأقيِّم ردودهم اأي�سا وفق ما اكت�سبُته من مهارات في هذا الدر�س.  اأدوِّ

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

فائدة
عند قراءة خرب اأو حمتوى اإعالمي على من�سات التوا�سل الجتماعي: 

تاأك��د م��ن م�س��در اخل��رب. ه��ل ه��و جه��ة حكومي��ة؟ اأو ح�س��اب موث��ق؟ اأو م�س��در . 1
جمهول؟

تاأكد من تاريخ اخلرب. هل هو خرب قدمي اأو حديث؟ . 2
تاأك��د م��ن املحت��وى وم�سم��ون الر�س��الة ع��رب ت�سف��ح املوق��ع الر�س��مي، ولي���س عرب . 3

الروابط املر�سلة. 
براأي��ك، م��ا اله��دف م��ن اخل��رب؟ )خ��رب ر�س��مي م��ن جه��ة ر�س��مية- توع��وي- . 4

ت�س��ويقي- خ��رب م�سل��ل- �س��ائعة...(.
 

��ي املعلوم��ات م��ن م�سادره��ا الر�س��مية اأو م��ن جه��ة موث��وٍق به��ا واج��ب وطن��ي و اأخالق��ي والت��زام اأدب��ي وم�س��وؤولية  تلقِّ
قانوني��ة. لذل��ك ف��ال تنج��رف وراء ت�سدي��ق ال�س��ائعات جمهول��ة امل�س��در، ول تك��ن ج�س��ًرا لن�س��رها.

اإ�ساءة
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هل كانت لديك معلومات �سابقة عن مو�سوع الدر�س؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

هل اكت�سبت معارف ومهارات جديدة خالل هذا الدر�س؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

هل ت�سعر بالحاجة اإلى معارف جديدة لها عالقة بالتفكير الناقد والإعالم؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي )٢(

الأجوبة اأ�سئلة توجيهية
............................................................ كم تق�سي من الوقت يف م�ساهدة التلفاز؟

............................................................ كم تق�سي من الوقت على �سفحات الإنرنت ومواقع التوا�سل الجتماعي؟

............................................................ ما الذي كان ميكن اأن جتنيه لو ق�سيت وقًتا اأقل؟

............................................................ ما قيمة امل�ساهد والر�سائل التي ا�ستقبلتها؟

............................................................ ما القيم التي ي�سجع عليها التلفاز والإنرنت؟

............................................................ ما الذي تغرّي يف �سلوكك بتاأثري من و�سائل الإعالم؟

............................................................ ا اأو �سلبًيا؟ هل تعدُّ هذا التغرّي اإيجابيِّ

............................................................ ما ن�سبة م�ساهد العنف التي تتابعها يف التلفاز والإنرنت؟

............................................................ ما تاأثري و�سائل الإعالم يف �سلوكك ال�ستهالكي كمًيا ونوعيًّا؟

............................................................ ما ن�سبة �سدق م�سادر املعلومات التي يعر�سها التلفاز والإنرنت؟

............................................................ هل ت�سعر باحلاجة اإىل معلومات جديدة للتثبت من �سدق اخلرب وامل�سدر؟
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رابط الدر�س الرقمي
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عل��ى  �س��ك  دون  الأدلة�ي�س��دُقُ  �س��يد  قولنا:�الع��راف  اإن 
ال�س��ورة، ب��ل لع��ّل ال�س��ورة اأق��وى م��ن الع��راف لكونه��ا دلي��اًل ل 
ُيداخله �سّك. وهذا يجعل ال�سورة يف عالقة وثيقة مبقيا�س الواقعية 
ومعي��ار احلقيق��ة. اإن الوظيف��ة التوا�سلي��ة التي تتمت��ع بها ال�سورة - 
يف ع�س��ر ال�س��ورة - يجعله��ا يف �سل��ب اهتمام��ات التفك��ري الناق��د 
من جهة م�سداقيتها ووظيفتها، فهل ال�سورة فوق ال�سبهات؟ وهل 
ميكن اأن تكون مو�سوعية وحمايدة وقادرة على نقل الواقع والتعبري 

ع��ن حقيقة الأ�س��ياء؟

متهيد 〈〈
الأهداف

1.   اأتعرف على حقيقة اأن ال�سورة و�سيلة من 
و�سائل التفكير الناقد.

اأبّين دور التفكير الناقد في الك�سف عن   .2
اأهمية ال�سورة في تقنيات التوا�سل.

اأ�ستخل�ص دور التفكير الناقد في الك�سف عن   .3
مغالطات ال�سورة.

اأقراأ
اإن ال�س��ورة ل��دى خ��رباء الإع��الم و�س��يلة م��ن و�س��ائل التوا�س��ل، فه��ي ر�س��الة مرئي��ة وحداته��ا الأل��وان واخلط��وط والأ�س��واء وزواي��ا 
النظ��ر، وه��ي بذل��ك ت�س��تويف جمي��ع عنا�س��ر اأدوات التوا�س��ل اللغوّية البنيوية والدللي��ة والتداولية. وال�سورة م��ن الناحية البنيوية 
مرّكب��ة م��ن عنا�س��ر ووح��دات اأّولّي��ة قابل��ة للف�س��ل فيم��ا بينه��ا. وه��ي من الناحي��ة الدللية حُتي��ُل اإىل معنى اأي �س��ورة ذهنية. وهي 
ي و�س��ياق التوا�سل واأهدافه. لعلَّ  م��ن الناحي��ة التداولي��ة ل تق��ّل فعالي��ة ع��ن اللغ��ة التقليدية، وتاأخد بعني العتب��ار خ�سو�سية املتلقِّ
ال�سورَة تفوق اللغة قدرة، فهي ب�سرية َيُفكُّ �َسْفَرتها جميع الب�سر، فتتجاوز بذلك حدود اللغات املنطوقة وحواجز الثقافات. اإنها 

مبثاب��ة اأبجدي��ة كوني��ة ل حتت��اج اإىل ترجم��ة اأو مرافقة لغوية تبّلغ معناه��ا ومقا�سدها لإدراك املتلّقي. 

التفكري الّناقد وال�صورة  الدر�س 
الثالث

اإ�صاءة

��ر بالكلم��ات عّم��ا  �ل��و ا�س��تطعت اأن اأَُعبِّ
اأري��د َلَم��ا َحَمْل��ت الكامي��را مع��ي�. 

بطر�س غالي، اأمين عام �صابق للأمم المتحدة

�اإّن ال�س��ورة ال�سحفّي��ة اأ�سبح��ت 
��و ال�ساد���س ف��ي مجل���س الأم��ن  الُع�سْ

ال��ذي َيْمِلك َح��قَّ الِفيُتو�. 

لوي�س هاين، باحث اجتماعي اأمريكي.
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اأفهم واأحلل
اأحّدد من خالل الن�س الُمْفَردات الّداّلة على الّلغة والُمْفَردات الّداّلة على ال�سورة م�ستعماًل الجدول   .1

التالي:

اأبّين اعتماًدا على الن�ّس معنى �الأبجدية الكونية�، واأ�ستخل�س اعتماًدا على ذلك اأهمية ال�سورة في التوا�سل.  .2
معنى �الأبجدية الكونية�:....................................................................................
...................................................................................................................
اأهمّية ال�سورة في التوا�سل:  ...................................................................................
...................................................................................................................
3.    �ال�سورة اأداة توا�سل�. اختبر تِبعات هذا القول في �سوء مهارات المفكر الناقد مبّيًنا عالقة ال�سورة 
بالمفردات التالية: المو�سوعية، الحياد، التعبير، الحقيقة، الواقع، المغالطة، الدعاية والإعالن. اأ�سوغ 

فقرة من �سبعة اأ�سطر للتعبير عن ت�سّوري.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ال�صورة  اللغة
........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................
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اأتدّرب )١(
�ا �س�واٌء بو�سفه�ا ال�س�اخر اأم التوع�وي. و�س�ح  �ا ُمهمًّ �ُن كي�ف يمك�ن اأن ت�وؤدي ال�س�ورة الناق�دة اأحياًن�ا دوًرا مجتمعيًّ اأبيِّ  .1
الر�س�الة الت�ي فهمته�ا م�ن ال�س�ور التالي�ة. وه�ل ال�س�ورة اأكث�ر تعبي�ًرا في ه�ذا الموقف م�ن المقال ال�سحف�ي؟ مع ذكر 

ال�سبب.  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

امل�صدر: �صحيفة احلياة، الر�صام ال�صاخر نا�صر خمي�س

امل�صدر: �صحيفة الريا�س، الر�صام ال�صاخر عبدالعزيز ربيع

امل�صدر: الإدارة العامة للمرور
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  ن�ص رقم1:
     ال�س��يطرة عل��ى ال�س��ورة تّث��ل اخلط��وة الأوىل حل�س��م املعرك��ة، وم��ن ث��ّم كان التوظي��ف املحم��وم لل�س��ورة م��ن اأج��ل 
�سن��ع الواق��ع، حي��ث ت��دور رح��ى احل��رب بني مت�س��ابقني على من ميلك قدرة فر�س الواقع الذي ي�س��اء وحرمان اخل�سم من 
امل�س��اركة يف �سنع��ه اأو تبدي��ل ه��ذا الواق��ع الفرا�س��ي بال�س��رورة، وهو ما يجعل م�سادر انط��الق ال�سورة هدًفا مركزًيا يف 

امل�صدر: احلرب وال�صورة، بيري بورديو اأجن��دة )ج��دول اأعمال( احل��روب الأخرية.

ل اأن مدار الحروب الحديثة هو ال�سورة. يك�سف الن�سُّ الأوَّ  .2

مع مجموعتي اأقوم بالتالي:

اأر�سد المفردات الدالة على اأهمية ال�سورة زمن الحروب والأزمات: 	

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

ما واجبنا الوطني تجاه من يحاول اإعادة ن�سر ال�سور في اأوقات الحروب و الأزمات؟  	

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

هل توؤدي ال�سورة دوًرا مهًما في ت�سدير وترويج ال�سائعات في اأوقات الحروب؟ ا�سرح ذلك.  	

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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اأفكر واأتدّبر

غ�س���ل  اأ�س���اليب  كّل  َحْظ���ُر  يج���ب 
الدم���اغ امل�س���تخدمة يف الإعالن���ات...
فاأ�س���اليب الإع���الن الت���ي توّجهنا جنحت 
يف جعلن���ا غ���ري مالك���ني تاًم���ا لقدراتن���ا 
تل���ك  ب���ني  الت�س���ابه  بف�س���ل  الذهني���ة 
الأ�س���اليب واأ�س���اليب الإيح���اء املّتبع���ة يف 
التنومي املغناطي�سي. ولدرء هذا اخلطر 
َب���ة  يج���ب من���ع الأ�س���اليب الإيحائي���ة املَُغيِّ
للعق���ل... اإن الأ�س���اليب الإيحائّي���ة �ِس���ْبه 
الإعالن���ات  يف  امل�س���تخدمة  التنوميّي���ة 
التجاري���ة والدعاي���ة ُتَع���دُّ خط���ًرا كب���رًيا 
���ا عل���ى  عل���ى ال�سّح���ة العقلي���ة وخ�سو�سً
ال�سف���اء الذهن���ي وعل���ى التفك���ري الناق���د 
الهج���وم  الوج���دان...اإن  وا�س���تقاللية 
ال�س���اري على احلقيقة وعلى الإح�سا����س 
بالواق���ع ُياَلِح���ق الأف���راد يف كل وق���ت ويف 

كّل م���كان.
الم�صدر: الإن�صان بين الجوهر 
والمظهر، اإيريك فروم، ١٩٨٩م

١.   اعتماًدا على الن�س:
اأحّدد معنى �غ�سل الدماغ� واأك�سف عن بع�س مظاهره. 	
اأبّين الآليات الم�ستعملة في ذلك مثل التكرار والإيحاء... 	
اأحّلل اأخطار الإعالن. 	
اأبّين الدور الذي يمكن اأن ي�سطلع به التفكير الناقد في مواجهة هذه الأخطار. 	



143

معنى �غ�سل الدماغ� ومظاهره: 	
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

الأ�ساليب الم�ستعملة في �غ�سل الدماغ�: 	
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

تحليل مخاطر الإعالن:  	
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

دور التفكير الناقد في مواجهة مخاطر الإعالن والدعاية: 	
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

اإ�صاءة

�المهم في الكثير من ال�سلع هو التغليف�. 

غي ديبور
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اأتدّرب )٢(
اأناق�س مجموعتي في معنى ال�سور التالية، واأدّون تعليقي عليها:   .1

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Source: Express Today

 Source: Softpedia

Source: Telegrafi
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اأقترح عنواًنا لل�سورة: ............................................................................................  .2
اأذكر بع�س التطبيقات البرمجية الخا�سة بالتالعب بال�سور:

............................................................................................................................

............................................................................................................................
اأكتب فقرة تاأليفية عن دور ال�سورة في الت�سليل اأو التاأثير الإعالمي )وّظف الأ�سئلة الناقدة التي تعلمتها من �سيغة 

لزويل في الدر�س ال�سابق(:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

  Lasswell Formula :سيغة الزويل�
ي�ستخدم النموذج التايل لتحليل عنا�سر الت�سال:

من؟   	
من معد اخلرب؟ )ال�سورة هنا( وم�سدره؟

ماذا يقول؟  	
ما الذي يريد اإي�ساله من حمتوى وم�سمون داخل ال�سورة؟

باأي و�سيلة؟   	
ما الو�سيلة التي ينقل بوا�سطتها اخلرب؟ 

من؟   	
من امل�ستهدف من اخلرب؟ 

باأي تاأثري؟   	
ما التاأثري املتوقع على امل�ساهد واملتلقي و م�سدر اخلرب؟ 

اأتذكر اأن
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اأناق�س عائلتي واأدّون باخت�سار هذا النقا�س.

اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

اأدلجة ال�سورة ت�ستهوي »القطيع« في مواقع التوا�سل االجتماعي..! 
�اأو�س�ح د. فاي�ز ال�س�هري -ع�س�و مجل��س ال�س�ورى، واأ�س�تاذ الإع�الم الجدي�د- اأن المث�ل القائ�ل: »ال�س�ورة تغن�ي 
ع�ن األ�ف كلم�ة« ظه�ر ف�ي الع�س�رينيات م�ن الق�رن الما�س�ي، حيث لم تك�ن ال�س�ورة المتحركة والملون�ة حا�سرة في 
و�سائل الإعالم كما هي عليه اليوم، م�سيًرا اإلى اأن عدم تجاهل قوة تاأثير ال�سورة في ذهن المتلقي نتج منه ظهور 
م�س�ميات ع�دة م�ن بينه�ا »ع�س�ر ال�س�ورة« ال�ذي ياأت�ي و�سًف�ا لقوة ح�س�ور ال�سورة في حياتن�ا المعا�س�رة وتاأثيرها 
التراكمي لفًتا اإلى اأن ال�سور المتداولة �سلبية كانت اأم اإيجابية تعزز الفكرة التي يتبناها من و�سع ال�سورة؛ لذلك 
تتغي�ر الأزي�اء ويرت�دي المراهق�ون وبع�س الن�س�اء مالب��س غريب�ة اأحياًنا بتاأثير تكرار عر�س �سور الم�س�اهير الذين 
يتبنون اإطالق خطوط المو�سة، والتاأثير في ذائقة و�سلوك الجماهير �سمن �سناعة محترفة و�سخمة تقف وراءها 

موؤ�س�س�ات وخبراء في علم ال�س�لوك والإقناع وفنون التاأثير.

اأناق�س عائلتي في دور ال�سورة في ت�سكيل ذهن المتلقي وتاأثيرها التراكمي.  .١
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

هل توؤدي ال�سورة - بالفعل - دوًرا في التاأثير على �سلوك الفرد �سرائًيا من خالل التكرار وعر�س �سور الم�ساهير،   .٢
عبر توظيف علم ال�سلوك والإقناع وفنون التاأثير؟ وما هو دور الوعي المجتمعي في ذلك؟ 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

امل�صدر: �صحيفة الريا�س، حتقيقات وتقارير،  ١٣/ ١١/ ٢٠١٣م، نورة العطوي
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد اإجابة عنه؟  .3
.........................................................................................................................

4. ما اأهم مهارة من مهارات التفكير الناقد التي اكت�سفت اليوم جدواها؟
.........................................................................................................................

ما اأبرز اإعالن تجاري تذّكرته خالل الدر�س؟  .5
.........................................................................................................................

ما اأبرز �سورة لفتت انتباهك في الدر�س؟   .6
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالث مفردات تعّرفت عليها في الدر�س؟  .7
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة الجتماعية التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .8
.........................................................................................................................

هل تتوّقع تغييًرا في �سلوكك ال�ستهالكي بعد هذا الدر�س؟  .9
.........................................................................................................................

ما اأهّم م�ساركة تخّللت در�س اليوم؟  .10
.........................................................................................................................

في راأيك، ما الفائدة التي يمكن اأن تترّتب على التربية الإعالمية؟  .11
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�صباتي
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

يتمّي��ز الإن�س��ان بامت��الك العق��ل، وينخ��رط يف اأن��واع خمتلف��ة م��ن 
التفك��ري ُت�س��رُي اإىل قدرت��ه عل��ى ال�س��تدلل، وبن��اء موق��ف م��ا م��ن العامل 
وخمتلف التجارب الإن�س��انّية من ناحية، واقراح حلول لق�سايا احلياة 
اليومّي��ة م��ن ناحي��ة اأخ��رى. اإنَّ امت��الك العق��ل ل يعن��ي بال�س��رورة اأن 
يك��ون تفك��ري الف��رد تفك��رًيا �س��ليًما، فق��د يحت��اج الأم��ُر اإىل و�س��ع قواعد 
للتفك��ري َتع�س��م الإن�س��ان م��ن الوقوع يف اخلط��اأ، وجَتعله قادًرا على فهم 

مقت�سي��ات احلي��اة لتخ��اذ الق��رارات ال�سائب��ة.

متهيد 〈〈
الأهداف

اأتعرف على قدرة الإن�سان على التفكير.  .1
اأمّيز بين امتالك العقل وا�ستعماله.  .2

اأتعّرف على معاني التفكير.   .3
اأ�ستخل�س الحاجة اإلى و�سع قواعد   .4

للتفكير.

اأقراأ )١(

التفكري  املنهجي حاجة اإن�سانية الدر�س 
الرابع

ِم��ن ل��ه البق��اء والتط��ور. ويَتجّلى  تنب��ع ِرفع��ة الإن�س��ان م��ن ك��ون الإل��ه �س��بحانه وتع��اىل وَهب��ه عق��اًل �سَ
ه��ذا العق��ل يف النُّط��ق وال��كالم، واحل��وار وال�س��تدلل، والّتاأم��ل والفه��م ملختل��ف جوان��ب احلي��اة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  تع��اىل:﴿گ  ق��ال  الجتماعي��ة. 
ھ﴾)1(.  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
والإن�س��ان مبا له من عقل فاإنه ميتلُك القدرة الكامنة على التفكري ولكّنه اأحياًنا ليدرك اأهميته اأو 
كيفيته. وقد تَتوارى داخل الإن�س��ان القدرة على التفكري ب�س��بب  احلفظ والتقليد الأعمى وم�س��ايرة 

احلي��اة اليومي��ة. ق��ال تع��اىل:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾)2(. وتتوّق��ف عملي��ة التفك��ري عل��ى ا�س��تعمال العق��ل ا�س��تعماًل ح�س��ًنا طلًب��ا للحقيق��ة 
الوا�سحة والدقيقة. اإّن اعتبار الإن�سان نف�َسه خملوًقا مفكًرا ل َي�سمن له التفكري اإّل اإذا وّجه هذه القدرات التوجيه ال�سحيح الذي 
ينتج اأفعاًل و�س��لوًكا تدلُّ على تفكري فعاٍل وناقٍد يرتبط مبجالت التجارب الإن�س��انية وباملمار�س��ات اليومية. اإن القدرة على التفكري 
مه، وتقّدم  ��ا، وه��ي العملي��ة العقلية التي ت�س��اعد على تطوُّره، وت�س��هم يف تقدُّ حت��دد �س��خ�سية الف��رد، وتاأث��ري الآخري��ن يف حيات��ه اأي�سً

املجتم��ع على حد �س��واء. 

)1( �سورة اآل عمران الآية 191                              
)2( �سورة البقرة الآية 1٧0
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اأفهم واأحلل )١(
اأقراأ الن�س واأر�سد �سبكة المفاهيم الواردة فيه:  .1

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
بال�ستناد اإلى الن�ساط الأّول اأ�ستخل�س الفكرة الأ�سا�سية للن�س:  .2

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
3.   ا�ستناًدا اإلى الن�س، اأتاأمل مع مجموعتي المفاهيم التالية واأبّين عالقتها بالعقل واأ�ستعين بالإ�ساءات 

المرافقة خالل النقا�س مع مجموعتي.   

الكالم
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

الحوار
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

ال�ستدلل
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

فهم الحياة الجتماعية
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................



150

اإ�ساءة
�سيًئا ي�ساف  التفكري  ولي�س  اأثناء حديثه  بالكالم يف  الإن�سان يفكر  اإّن   ⦁
لذا  تت�سمنه من معاٍن.  وما  نف�سها  الألفاظ  الفكر هو  بل  الكالم،  اإىل 
ا الكالم فهو تفكري منطوق. ُيقاُل اإنَّ التفكري هو كلمات غري منطوقة اأمَّ
ال�ستدلل  بقوانني  واللتزام  احلر�س  هو  املنطقي  التفكري  مييز  ما   ⦁

ال�سحيح.
يلجاأ الفرد اإىل التفكري من اأجل اكت�ساب معرفة وفهم خمتلف جوانب   ⦁
احلياة الجتماعية والربوية والأخالقية، ومن اأجل فهم وجهات النظر 

وتقييمها وحل امل�سكالت.

اأفكر واأتدّبر
ا�ستناًدا اإلى الن�س هناك عدد من العوائق التي قد تمنع الإن�سان من التفكير اأو تحّد من قدرته على ذلك. اأناق�س   .١

مجموعتي واأدّون كيف اأن العوامل التالية قد تحد اأو تعوق قدرة الإن�سان على التفكير.

عوائق خارجية: عوائق ذاتية تت�سل بالفرد:

م�سايرة الآخرين

................................................................

................................................................

احلفظ

................................................................

................................................................

العادات والتقاليد

................................................................

................................................................

النفعال

................................................................

................................................................
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اإ�ساءة
ال�سورة النمطية: 

هي و�سف اأو تعميم اأو اأحكام م�س��بقة تطلق على جمموعة من النا���س، اأو الأعراق، اأو الأفكار، اأو الق�سايا دون تحي�س. 
ال�سورة النمطية قد يكت�سبها الفرد من املجتمعات اأو الإعالم وتر�سخ اأكر عندما يتناقلها الأفراد دون وعي. 

تلميحات
اه منذ الطفولة من اأفكار واآراء قد يكون - اأحياًنا -  ي�ستقي الفرد معارفه من املوروث الثقايف وعاداته وتقاليده، وما َتَلقَّ  ⦁

َحِفظها دون اأن ُيعمل العقل من خالل عملية التفكري فيها.

من �س��روط التفكري ال�س��ليم تخّطي العوائق مثل احلفظ، وم�س��ايرة الآخرين، وقبول ال�سور النمطية عن بع�س الق�سايا   ⦁
دون تحي�س. 

للفرد الذي يفكر بع�س ال�سمات، على �سبيل املثال: الرغبة يف اكت�ساف احلقيقة، والنفتاح على اأفكار جديدة، والعتماد   ⦁
على ذاته يف التفكري ب�سورة م�ستقلة.

تلميحات

اأقراأ )٢(
اإن النا���س يندفعون وليت�س��اءلون ول يراجعون ول يفح�سون واإمنا هم دائًما واثقون ثقة عمياء مطلقة ي�س��تكينون للم�س��ايرة ويحَتمون  
بالتقلي��د ويكتف��ون باملح��اكاة لأن التفك��ري اجل��ادَّ امل�س��تقل - كم��ا يق��ول دجل��ادو - يحت��اج اإىل الكث��ري م��ن العن��اء واجله��د وم��ن ال�س��هل 
اأن ي�س��ري الإن�س��ان م��ع القطي��ع واأن ي�س��تجيب مل��ا مُيل��ى علي��ه. ل��ذا فعلين��ا اأن نعلِّ��م النا���س كي��ف يحكم��ون عل��ى املعلومات الت��ي تقّدم لهم 
لي�سبحوا �سادة و�سعهم اخلا�س وفًقا ملا ي�سميه دجلادو مبداأ التاأ�سيل النف�ساين الذي يزّود كل فرد بالوعي الذي يدرك به اإمكاناته 

والآلي��ات العقلي��ة واآلي��ات الربجم��ة الذهنية والوجدانية التي تخطفه من ذاته قبل اإ�س��راق وعيه...
وهك��ذا ن��رى خط��ورة ال�س��تجابة للع��وام يف الثقاف��ات املغلق��ة لأنه��م ل يقيم��ون �س��لطتهم عل��ى العلم الدقي��ق والتفكري اجل��اد واملراجعة 
هم اإذا كان ُيذكي ما هو م�س��تقر يف اأذهانهم ويتنا�س��ب مع اجتاهات وجدانهم وين�س��جم مع  املتاأنية واإمنا يندفعون خلف من ي�س��تِخفُّ

ت�سوراته��م ع��ن الإن�س��ان وقدرات��ه وعالقاته وقيمه وعن احلياة وهدفها وكيفية ممار�س��تها.

امل�سدر: �سحيفة الريا�س، �سلطة العوام اأحد منابع اجلهل والظلم والتخلف، ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤م، عبداهلل البليهي
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اأ�سنف العوامل التالية التي قد تحّد من قدرة الإن�سان على التفكير اإلى عوامل: ذاتية وخارجية.    .1
الخوف من اتخاذ القرار - التع�سب والتطرف- تغليب العاطفة على العقل - محدودية الم�سادر 

المعلوماتية - الخوف من الوقوع في الخطاأ اأو النقد- نمط حياة المجتمع- �سيق الوقت

عوائق خارجية عوائق ذاتية )داخلية(

................................................

................................................
................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
................................................

................................................

................................................
................................................
................................................

اإ�ساءة
يف بع���س الأحي��ان ق��د ل يتمك��ن الإن�س��ان م��ن التفك��ري ب�س��بب عوام��ل ذاتي��ة اأو خارجي��ة وقد يرج��ع ذلك اإىل   ⦁
ت�س��بُِّثه بالآراء بتع�سب اأعمى، ورف�س قبول اأفكار جديدة مبا ينّمي قدراته الذاتية على التفكري ويحررها 

م��ن الع��ادات ال�س��يئة املر�ّس��بة فيها وم��ن العواطف والنفعالت املت�س��رعة التي حتد من فعاليتها.
م��ن مظاه��ر التفك��ري امل�س��تقل الق��درة عل��ى اتخ��اذ القرار الكفي��ل بفهم الواق��ع والنُّهو�س به �سماًنا حل�س��ن   ⦁

العي���س امل�س��رك م��ع الآخرين. 

اأتدّرب 
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2.  اأبنّي كيف ميكن للعوامل التالية اأن توؤدي دوًرا يف التفكري ال�سليم.

عوامل داخلية للتفكري ال�سليم

...................................................................................................... الوعي بقدرات الإن�سان

...................................................................................................... التفكري تفكرًيا م�ستقاًل

...................................................................................................... الرغبة يف البحث عن 
احلقيقة

...................................................................................................... احلر�س على النقد

...................................................................................................... اإرادة التفكري

عوامل خارجية للتفكري ال�سليم

...................................................................................................... م�ساغل احلياة دافٌع اإىل 
التفكري

...................................................................................................... التجارب الإن�سانية حافز 
للتفكري

......................................................................................................
الت�سجيع على �النقد� 

واقرتاح حلول للممار�سات 
اليومية
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ح مدى �سحة العبارات التالية يف عالقة تفكري الفرد ب�سورة م�ستقلة اأو يف عالقة تفكريه بالآخرين. 3.  اأو�سّ

اأ�سع عالمة √ اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة × اأمام العبارة اخلاطئة مع التعليل.
مالحظة: ال�سوؤال قد َيحتمل اأكر من اإجابة �سحيحة.

التعليل الإجابة

لأن:............................................................ اأن اأفكر مثل الآخرين

لأن:............................................................ اأن اأفكر ب�سكٍل ُمغايٍر لالآخرين

لأن:............................................................ اأن اأفكر بنف�سي 

لأن:............................................................ اأن اأفكر مع الآخرين

4.  اأناق�س جمموعتي واأدّون كيف ميكن للعنا�سر التالية اأن حتّفز على التفكري:
الذات لأّن:  .......................................................................................................
....................................................................................................................
احلياة لأّن:  .......................................................................................................
....................................................................................................................
الكتب لأّن:  .......................................................................................................
....................................................................................................................

اإ�ساءة
الط��الع عل��ى كت��ب املبدع��ني يف العل��وم والفن��ون يع��ود بفوائ��د خمتلفة على الف��رد؛ فالقراءة تو�س��ع مداركه وقدرته 
عل��ى حتلي��ل الأم��ور.. غ��ري اأّن الإن�س��ان ل ي�س��لك نه��ج الإب��داع اإّل اإذا انخ��رَط يف ممار�س��ة التفك��ري بنف�س��ه م�س��تقاًل 
ع��ن كل اأ�س��كال التب��اع والتقلي��د الأعم��ى. التفك��ري ولي��د جه��د ذات��ّي ينم��و ويتط��ور يف تفاع��ل مع الأح��داث واملواقف 
والعالق��ات م��ع الآخري��ن. اإّن احلي��اة اليومي��ة ه��ذه ق��د َتدفعنا اإىل التفكري والتقييم وحّب املعرف��ة والّثقة يف الذات.
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٥.  اأقّدم مع جمموعتي ُحَجًجا تدعم حاجة الإن�سان اإىل التفكري:

حجة من حياتك ال�سخ�سية 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

حجة من املجتمع 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

حج��ة م��ن التاري��خ
........................................................................................................................
........................................................................................................................

اأتذكر اأن

احلجة هي الربهان والدليل الذي يدعم راأيي. 

اعلْم اأنك

⦁   لك��ي تقن��ع الآخري��ن فاإن��ك حتت��اج اإىل اأن تق��دم حجت��ك والإثبات��ات املنطقية التي تدعم راأيك عند مناق�س��ة 
اأي ق�سية اأو فكرة معينة.

يختل��ف التفكي��ر ع��ن التذّك��ر ف��ي اأن التذّك��ر ه��و العملي��ة الت��ي يت��م ع��ن طريقه��ا 
ا�س��ترجاع الخب��رات الما�سي��ة، اأم��ا التفكي��ر فاإن��ه يذه��ب اإل��ى اأبع��د م��ن مج��رد 
ا�سترجاع هذه الخبرات اإذ اإنَّه يعيد تنظيم هذه الخبرات في كل جديد ينا�سب 
الموقف الذي يواجهه الإن�سان. التفكير هو العملية التي ينظم بها العقل خبرات 

الإن�س��ان بطريق��ة جدي��دة لح��ل الم�س��كالت واإدراك العالقات. 
امل�سدر: تعليم التفكري: النظرية والتطبيق، �سالح ابو جادو و حممد نوفل، ٢٠١٧م 
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٦.  اأحّلل مع جمموعتي قيمة التفكري وفوائده من خالل عالقته بجوانب احلياة التالية:
قيمة التفكري جوانب احلياة

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
الرغبات وال�سهوات الذاتية

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
ال�سلوك والت�سرف مع الآخرين

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
عالقة الفرد بالآخرين والآراء ال�سائدة

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
النجاح يف احلياة الدرا�سية

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
حتقيق الإجنازات يف احلياة العملية

اعلْم اأن
التفك��ري امل�س��تقل والثق��ة يف ال��ذات �س��رطان 
لزمان حل�سن التدبري يف احلياة الجتماعية.

اإ�ساءة
لي���س لالإن�س��ان اأن ي�س��ون نف�س��ه م��ن الّتع�س��ب واملي��ل 
اإىل الأهواء اإل بالتفكري الذي ميّكنه من التمييز بني 

الآراء الزائفة والأفكار ال�سحيحة.
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اأفهم واأحلل )٢(

اأ�ستكمل هذا الجدول مع مجموعتي بما يتنا�سب مع التعريفات الأربعة الواردة في الن�ساط:  .1

التعريف الأّول:
التفكي���ر ه���و عملي���ة التفاع���ل الت���ي 
َتج���ري بي���ن م���ا ه���و بداخ���ل النف����س 
وم���ا ه���و بخارجه���ا فتتول���د اأف���كاٌر 
ُتعّب���ر ع���ن ت�س���ّوٍر للعال���م ولمختل���ف 
جوان���ب الحي���اة بفعالي���ة وف���ق خطط 

واأه���داف.

التعريف الثالث:
 التفكي���ر عملي���ة واعي���ة َتح���دث ف���ي 
العق���ل وُتخ�س���ع المواق���ف للمحاكمة 
العقلي���ة للو�س���ول اإل���ى نتيج���ة. وه���و 
���ا المه���ارة الفّعال���ة الت���ي تدف���ع  اأي�سً

بال���ذكاء الفط���ري اإل���ى العم���ل.

التعريف الثاني:
التفكي���ر ه���و ن�س���اط اأكث���ر م���ن كون���ه 
اآلية اأ�سا�س���ية للدماغ الب�سري، وحينما 
يمار����س الف���رد عملّي���ة التفكي���ر، ويبادر 
بحّل الم�س���كالت واتخاذ قرارات فهذا 

ي���دل عل���ى فاعلية التفكي���ر ونجاعته.

التعريف الرابع:
 اإّن التفكي���ر عملي���ة ذهني���ة فردي���ة 
لكنه���ا ل تت���ّم بمع���زل ع���ن المحي���ط 
وع���ن التفاع���ل م���ع الآخري���ن، اأي 
اإنَّ عملي���ة التفكي���ر تتاأث���ر بال�س���ياق 
الجتماع���ي والثقاف���ي ال���ذي تن�س���اأ 

في���ه.

التفكير

التعريف الرابع التعريف الثالث التعريف الثاين التعريف الأول معاين التفكري

...................

...................
...................
...................

...................

...................
...................
................... جمالت التفكري

...................

...................
...................
...................

...................

...................
...................
................... خ�سائ�س التفكري

...................

...................
...................
...................

...................

...................
...................
................... وظائف التفكري
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بعد قراءة الن�س بتمّعن، قم بالمهام التالية:  
اأر�سد اأهّم المفردات التي وردْت في الن�س وتت�سل بالتفكير المنهجي:  .2

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

اأبّين مع مجموعتي كيف يختلف التفكير المنهجي عن التفكير غير الفعال:  .3

التفكري املنهجي الفعال التفكري غري الفعال

.............................................. م�سّتُت الأهداف ولي�س له هدف حمدد

.............................................. غري منّظِم املراحل

.............................................. �سلبي

.............................................. لي�س له قواعد وا�سحة

.............................................. الأفكار ل ت�ستند اإىل اأي تربير معقول

تفكري يعتمد على التجربة والأدلة املنطقية �س اخليايل والأ�ساطري تفكري يعتمد على الَق�سَ

.............................................. قراراته مت�سرعة

التفكي�ر المنهج�ي ن�س�اط عقل�ي وجه�د �س�خ�سي فع�ال، وم�ن اأه�ّم قواع�ده تنظي�ُم الأف�كار، والبرهن�ة وبن�اء 
اأح�كام متين�ة مبني�ة عل�ى ال�س�تدلل المنطق�ي ال�س�ليم، فيم�ا َيعر��س م�ن م�س�كالت. ينبغ�ي لن�ا تعل�م التفكير 
هنا وُت�ساعُدنا على اتخاذ القرار مثل التحليل والتركيب والمقارنة والتمييز والتقييم  واإخ�ساعه اإلى قواعد ُتوجِّ
والتدقي�ق. وبغ��س الّنظ�ر ع�ن المج�الت الت�ي نفّكر فيها تفكيًرا منطقًي�ا وُمنظًما، فاإّن المنه�ج ُيجّنبنا الوقوَع 
ف�ي الخط�اأ، وُيوّجهن�ا اإل�ى ح�ّل ق�ساي�ا الحي�اة، وح�س�ن التوا�س�ل م�ع الآخ�ر، وُيو�سلن�ا بالتدري�ج اإل�ى اكت�س�اف 

الحقيق�ة. التفكي�ر المنهج�ي عك��ُس التفكي�ر غي�ر الفع�ال الذي ي�س�ير دون قواعد وخط�ط توّجهه.
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اعتماًدا على الن�س اأ�ستخرج مفهوم التفكير المنهجي وقواعده:  .4
التفكير المنهجي هو:

...................................................................................................................

...................................................................................................................
قواعده هي:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

اإ�ساءة
⦁     يعتم��د التفك��ري عل��ى قواع��د جتعل��ه منطقًي��ا يف حتلي��ل الأف��كار 
وتنظيمها وت�سل�سلها وترتيبها بكيفية تف�سي اإىل اإنتاج فكرة وا�سحة 

ومتمي��زة، وكذلك التعبري عنه��ا بدقة وو�سوح.
⦁     حتقي��ق اله��دف م��ن التفك��ري مره��وٌن مبعرف��ة قواع��د التفك��ري 

املنهج��ي التي ت�س��تمد اأ�س�س��ها من التفك��ري املنطقي.
⦁     يه��دف التفك��ري املنهج��ي اإىل الك�س��ف ع��ن الأ�س��باب احلقيقي��ة 
الت��ي تنّظ��م الأفع��ال وتوّج��ه املمار�س��ات وتبن��ي الأف��كار ال�س��ليمة بن��اًء 

منطقًي��ا عل��ى براه��ني عقلي��ة، ل عل��ى اأحكام م�س��بقة جاهزة. 
⦁     ل تقت�س��ر عملي��ة الربهن��ة عل��ى اجلان��ب املع��ريف وعر���س 
الأ�س��باب الوجيه��ة لالعتق��اد يف �س��يء م��ا، بل ت�س��مل اجلان��ب العملي 

��ا والت�س��رف باأ�س��لوب عق��الين نق��دي. اأي�سً
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اأحّلل العالقات بين المفاهيم التالية:  .٥

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

التفكري املنهجي 
وال�ستدلل

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

التفكري املنهجي 
والأحكام

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

التفكري املنهجي 
والتحليل

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

التفكري املنهجي 
والرتكيب

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

التفكري املنهجي 
والتقييم
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ا�ستناًدا اإلى ما ا�ستفدته من اأن�سطة الدر�س، اأ�ستكمل الجدول التالي بذكر اأهمية التفكير المنهجي ووظائفه   .٦
في الجوانب التالية: 

اأهمية التفكري املنهجي ووظائفه

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
الأفكار

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
الأحكام

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
العقل

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
اخلطاأ وال�سواب

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
احلقيقة

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
ق�سايا احلياة

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
التوا�سل مع الآخر
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اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

ل �س�ك اأن الحف�اظ عل�ى قي�م المجتم�ع والرق�ي بال�ذوق الع�ام وحمايت�ه م�ن المتهوري�ن والمخالفي�ن يتطل�ب ت�سافر 
جه�ود الموؤ�س�س�ات التنفيذي�ة، وموؤ�س�س�ات المجتم�ع المدن�ي، اإل�ى جان�ب الأ�س�رة والموؤ�س�س�ات التربوي�ة والتوعوي�ة. 
الأ�س�رة ه�ي الموؤ�س�س�ة الت�ي تب�داأ عنده�ا عملي�ة غر��س القي�م النبيل�ة ف�ي المحافظ�ة عل�ى ال�ذوق الع�ام واحت�رام 

الآخري�ن، م�ع �س�رورة الحر��س عل�ى وج�ود �الق�دوة الح�س�نة� لالأبن�اء. 

الذوق العام�مجموعة �سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته�. 
ت�م اإق�رار قان�ون للمحافظ�ة عل�ى ال�ذوق الع�ام به�دف الحف�اظ عل�ى قي�م 
المجتمع وهويته، لكن ما الذي يجعل بع�س ال�س�باب والفتيات يرتكبون هذه 
المخالف�ات؟ ه�ل القان�ون ه�و الع�الج للم�س�كلة اأو ه�و اأ�س�لوب ردع ق�د يح�د 
م�ن ع�دد المخالفي�ن ول�ن يق�س�ي عل�ى الم�س�كلة؟ األ ينبغي اأن يك�ون م�سدر 

اللت�زام داخلًيا؟ 
با�س�تخدام مهارات التفكير الناقد وقواعد التفكير المنهجي الفعال اأحاول 
م�ع عائلت�ي مناق�س�ة ه�ذه الم�س�كلة و درا�س�ة الجوان�ب المحيط�ة به�ا كاف�ة: 
الف�رد، الأ�س�رة، التعلي�م، المجتم�ع، القان�ون، وتحليله�ا وو�س�ع مقترح�ات 
لعالجها، واأكتب مقاًل يقدم تو�سيًحا لما تو�سلنا اإليه من نتائج اأنا وعائلتي 

بع�د مناق�س�تنا للمو�سوع. 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

الم�سدر: �سحيفة القت�سادية، اإنما الأمم الأخالق والذوق، ٧/ ٤/ ٢٠١٩م، ر�سود محمد الخريف

به�ا  يق�وم  واعي�ة  عقلي�ة  عملي�ة  التفكي�ر 
اتخ�اذ  اأو  الم�س�كالت  لح�ّل  �س�واء  الف�رد 
مو�سوع�ات،   واإدراك  فه�م  اأو  الق�رارات 

اأف�كارا. تت�سم�ن  وق�ساي�ا 

"اإن علين���ا جميع���ا اأن ن���درك اأن تطلعن���ا 
اإىل املزيد من التقدم والرقي، ي�س���تلزم اأول 
م���ا ي�س���تلزم التم�س���ك بالعقي���دة الإ�س���المية 
ال�سحيح���ة، واللتف���اف حوله���ا والعم���ل ب���كل 
اإخال����س �سمان���ًا لرب���ط املا�س���ي باحلا�س���ر، 

واأم���اًل يف ات�س���ال احلا�س���ر بامل�س���تقبل " 
الملك خالد بن عبدالعزيز- دارة الملك 

عبدالعزيز، ١3٩٩/١٢/١٩هـ 



163

ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
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ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .3
.........................................................................................................................

4. ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
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ما اأهّم ثالث مفردات تعّرفت عليها في الدر�س؟  .٥
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .٦
.........................................................................................................................

ا من  هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير في طريقة تفكيرك؟ اذكر بع�سً  .7
الخطوات التي �سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

هن��اك خ�سائ���س تّي��ز الإن�س��ان ع��ن غ��ريه م��ن املخلوقات،    
ول �س��كَّ اأنَّ يف اأن الإن�س��ان ميت��از مَبَلك��ة النط��ق والتفك��ري، فالإن�س��ان 
يع��رف باأن��ه خمل��وق ناط��ق اأي خملوق مفّكر. ولي���س مق�سوًدا بالنطق 
جم��رد خ��روج الألف��اظ م��ن ف��م املتح��دث، واإمن��ا معن��اه اإدراك وفه��م 
املع��اين الكلي��ة املُج��ردة مث��ل احل��ق وال�س��دق والعدال��ة والإن�س��اف 
واحلب. والإن�سان يفكر بطريقة تختلف عن طريقة تفكري احليوانات، 
ب��ل حت��ى الإن�س��ان الأول مل يك��ن كل تفك��ريه ب�س��يًطا وحم��دوًدا، فلق��د 
توّق��ع الإن�س��ان الأول �س��وت الرع��د عندم��ا �س��اهد ال��ربق، وتوق��ع 
هط��ول الأمط��ار ح��ني �س��اهد ال�س��حب الكثيف��ة. الخت��الف اجلوهري 
ب��ني تفك��ري الإن�س��ان وتفك��ري احلي��وان ه��و اأن الإن�س��ان يفك��ر بطريق��ة 
منطقية ي�ستطيع من خاللها معرفة الختالف بني ال�سواب واخلطاأ 
والتَّفرقة بني ال�سدق والكذب، وال�ستدلل على النتائج من جمموعة 

م��ن املقدمات.

متهيد 〈〈

الأهداف

1.  اأتعرف على التفكير المنطقي. 
2.  اأحدد خ�صائ�ص التفكير المنطقي. 

3.  اأ�صتنتج اأهمية التفكير المنطقي في حياتنا 
اليومية.

اأقراأ
التفك��ري املنطق��ي ه��و التفك��ري ال��ذي منار�س��ه عندم��ا نح��اول اأن نتب��ني الأ�س��باب والعلل التي تكمن وراء الأ�س��ياء. اإن��ه التفكري الذي 
منار�س��ه عندم��ا نح��اول معرف��ة نتائ��ج م��ا ق��د نق��وم ب��ه م��ن اأعم��ال. ولكن��ه اأك��ر م��ن جم��رد حتدي��د الأ�س��باب اأو النتائ��ج. اإن��ه يعن��ي 

احل�س��ول عل��ى اأدل��ة توؤي��د اأو تثب��ت �سح��ة وجهة نظ��رك اأو تنفيها.
اإن التفكري املنطقي يقوم على الأدلة، وهذا النوع من التفكري ي�س��اعدنا على الو�سول اإىل اأف�سل اإجابة عن الأ�س��ئلة التي ن�س��األها، 

اأو امل�سكالت التي نحاول اأن جند لها حاًل.
ي��وؤدي التفك��ري املنطق��ي اإىل جع��ل احلي��اة اأ�س��هل مم��ا ه��ي علي��ه. اإن��ه يق�س��ي عل��ى الكثري من الن�س��اط العقل��ي عدمي القيم��ة عندما 

جت��د عقل��ك ي�س��ري يف حلق��ة مفرغ��ة دون اأن ت�سل اإىل نتيجة. 
م��اذا نفع��ل اإزاء الق��رارات ال�سخم��ة الت��ي يج��ب اأن تتخذه��ا، اأو الأ�س��ئلة الهام��ة الت��ي ينبغ��ي ل��ك اأن جتي��ب عنه��ا، والت��ي تتعل��ق 

بامل�س��تقبل؟ اإن التفك��ري الوا�س��ح ي�س��اعدك كث��رًيا عل��ى ه��ذا الأم��ر اأي�س��ا. 

اإذا عرفت كيف تفكر تفكرًيا منطقًيا، فاإنك ت�ستطيع اأن ت�سع خطًطا اأف�سل لتحقيق الأهداف.

التفكري املنطقي واأهميته الدر�س 
اخلام�س

امل�صدر: الطريق اإىل التفكري املنطقي، وليم �صانر، ترجمة عطية حممود و عبدالعزيز القو�صي، ١٩٦١م )بت�صرف(
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اأفهم واأحلل

القيم�ة العملية للتفكير المنطقي هي 
تنمية َمَلكة تقويم الأفكار وبناء ووزن 
بالكم�ال  عليه�ا  والحك�م  البراهي�ن، 
اأو النق��س، بال�سح�ة اأو الخط�اأ كم�ا  
تظهر في اأقوال النا��س اأو اأفعالهم اأو 
كتبه�م اأو مقالته�م العلمية اأو الأدبية 

اأو حديثه�م اليومي.

1.    انطالًقا من الن�س والعبارات التالية، اأ�ستخل�س مع مجموعتي 
تعريًفا للتفكير المنطقي. 

تنظيم الأفكار وترابطها - معنى وا�صح - نتيجة مرتبطة بالحجة 
- معقولية الحجة - اعتماد على الأدلة - اأف�صل اإجابة عن ال�صوؤال - 

اأف�صل حل للم�صكالت
............................................................................
............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
ُن ما تو�سلنا اإليه.  2.    اأناق�س مع مجموعتي اأهمية التفكير المنطقي وجوانب الحاجة اإليه، واأدوِّ

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

اإ�صاءة
المفكر المنطقي دائما يطرح الأ�سئلة التالية ب�سكل م�ستمر ومتكرر:

ما مدى معقولية الفكرة اأو الراأي؟   ⦁
هل يوجد تناق�س بين الأفكار والعبارات؟  ⦁

هل العالقة بين المقدمات والنتيجة وا�سحة وغير غام�سة؟  ⦁
⦁  هل المبررات اأو المقدمات توؤدي اإلى هذه النتيجة بال�سرورة؟

هل يوجد خلل في ال�ستدلل؟   ⦁



166

غالبا ما يدفعنا الركون اإلى العاطفة اإلى الفعل المت�سرع ؛ غير اأن العتماد على العقل يجعل قراراتنا اأكثر دقة 
و فعالي�ة ويجعلن�ا نحّي�د العاطف�ة ق�در الإم�كان في م�س�ائل اتِّخاذ القرارت وتحليل الأم�ور والق�سايا. يحدث هذا 
الأمر في اأثناء الحديث على و�سائل التوا�سل الجتماعي، والجدل مع العائلة والأ�سدقاء، وحتى عند التعامل مع 
اأهلن�ا واأقاربن�ا، لك�ن العواط�ف ل ت�س�تند غالًب�ا اإلى العقل، بل ت�س�تند اإلى التجارب ال�س�خ�سية والمعرفة الذاتية 

لكل فرد، اأما التفكير المنطقي في�ستند اإلى قواعد مو�سوعية ل تتغير بتغير الأ�سخا�س اأو المواقف. 

3.    هل توافق على الن�س ال�سابق؟ مع ذكر ال�سبب.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

اإ�صاءة
مراحل التفكير المنطقي:

⦁  وجود حاجة اإىل التفكري، كحل م�سكلة اأو اتخاذ قرار اأو تقييم حجة معينة اأو الإجابة عن �سوؤال معني.
ا�س�تح�سار المعلومات والخبرات ال�س�ابقة لال�س�تفادة منها من اأجل التو�سل اإلى تقييم للحجج اأو حلول للم�س�كالت اأو   ⦁

اتخاذ ق�رار �سائب.
البحث عن اأفكار اأخرى م�ساندة، وربطها بالهدف من التفكري و مدى ال�ستفادة منها لتقييم الأفكار، اأو لتحقيق الأهداف   ⦁

والو�سول اإىل النتائج املرجوة.
اختيار الإجابة، اأو احلل، اأوالقرار املنا�سب، و تقييمه للتاأكد من �سالحيته.   ⦁
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اإ�صاءة
خ�صائ�ص التفكير المنطقي:

⦁  يعتمد على اإيجاد عالقات بني الق�سايا والظواهر املراد فح�سها، وبني املعلومات واخلربات ال�سابقة يف الذاكرة.
تفكري منهجي حمدد الأدوات، وا�سح الأ�ساليب، ويتطور من خالل البحث عن العالقات بني الأ�سياء وربط بع�سها   ⦁

ببع�س.
التعميم،  التنظيم،  الت�سنيف،  املقارنة،  مثل  الأهداف  لتحقيق  املت�سلة  العقلية  العمليات  من  عدد  على  يعتمد   ⦁

التحليل، الركيب، ال�ستدلل ال�ستقرائي اأو ال�ستنباطي.
الم�صدر: تنمية القدرات الإبتكارية والإبداعية عند القائد ال�صغير: 

�صل�صلة الم�صتقبل، الطبعة الأولى، عبدالعظيم محمد، 20١5

اأتدّرب
1.    يروى اأن اأربعة اأ�س��قاء يعي�س��ون يف البادية هم ُم�سر وربيعة واأمنار واإياد، قابلوا اأعرابًيا يف ال�سحراء ف�س��األهم عن بعري �ساع 
من��ه، ف�س��األه ُم�س��ر: اأه��و اأع��ور؟ )اأي بع��ني واح��دة(، ق��ال الأعرابي: نعم، و�س��األه ربيعة: اأهو اأزور؟ )اأي اإنَّ اإح��دى اأقدامه بها مر�س 
جتعل��ه ي�س��ري بطريق��ة ُمهت��زة(، ق��ال الأعراب��ي: نع��م ه��و اأزور، و�س��األه اأمن��ار: اأه��و اأب��ر؟ )اأي لي���س ل��ه ذي��ل(، قال: نع��م، ويف النهاية 
�س��األه اإي��اد: اأه��و �س��رود؟ )اأي ل ي�س��تقر عل��ى م��كان واح��د اأبًدا(، قال: نع��م، اأين هو؟ فقالوا جميًعا يف �سوت واح��د: واهلل ما راأيناه!! 
فتعّج��ب الرج��ل وق��ال: كي��ف، وق��د ع��ددمت �سفات��ه الفري��دة؟! فق��ال م�سر: راأيت املرعى وق��د مر به بعري ياأكل م��ن جانب واحد فقط 
فقل��ت م��ّر م��ن هن��ا بع��ري اأع��ور، وق��ال ربيع��ة: راأي��ت اآثار اأقدام بعري بها قدم غري �س��ليمة الأثر فعرفت اأن بع��رًيا اأزور اأعرج القدم مّر 
من هنا، وقال اأمنار: راأيت بعره جمتمًعا يف مكان واحد ل متفرًقا فعرفت اأنه اأبر لي�س له ذيل، وقال اإياد: عرفت من روؤيتي للكالأ 

اأن بعرًيا مّر من هنا ياأكل من ِمنَطقة ثم فجاأة يركها اإىل غريها، فا�س��تنتجت اأنه �س��رود!

�سع مع جمموعتك عنواًنا منا�سًبا للق�سة ال�سابقة. اأ. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

برهن من الق�سة ال�سابقة على اأن ال�ستدلل املنطقي مهم يف احلياة اليومية.  ب. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

اأي ال�ستدللت ال�سابقة يف راأيك اأكُر اإحكاًما؟ وملاذا؟ ج. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

هل ميكنك التفكري يف رد على واحد اأو اأكر من ال�ستدللت املقدمة؟ د. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

الم�صدر: تاريخ الخمي�س في اأحوال اأنف�س النفي�س، ق�صة الأفعى الجرهمي، �س ١٤٨، ح�صين الديار،١٩٧٣م
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2.    يف اأح��د برام��ج امل�س��ابقات التلفازي��ة كان اأم��ام املذي��ع ث��الث قبع��ات؛ اثنت��ان لونهم��ا اأ�س��ود وواح��دة حم��راء. و�سع املذيع 
ع�سابة �سوداء على اأعني ثالثة مت�سابقني ثم و�سع قبعة �سوداء على راأ�س املت�سابق الأول واأخرى �سوداء على راأ�س املت�سابق 
الث��اين، ث��م و�س��ع القبع��ة احلم��راء عل��ى راأ���س املت�س��ابق الثال��ث، وتاأك��د م��ن اأن كل مت�س��ابق ي�س��تطيع بع��د اإزال��ة الع�ساب��ة اأن 
ي��رى قبع��ة املت�س��ابق الآخ��ر لكن��ه ل ي�س��تطيع روؤي��ة قبعت��ه الت��ي يرتديه��ا، ث��م و�س��ع املت�س��ابقنْي الأول والث��اين متواجهنْي وطلب 
من املت�س��ابق الأول بعد اأن اأزال الع�سابة من على عينيه اأن يخربه بلون القبعة التي يرتديها بعد اأن ي�س��اهد قبعة املت�س��ابق 
الث��اين، فعج��ز ع��ن ذل��ك، وك��رر الأمر نف�س��ه مع املت�س��ابق الثاين بع��د اأن جعله يرى قبعة املت�س��ابق الأول، فعجز عن الإجابة. 
ومل��ا ج��اء دوُر املت�س��ابق الثال��ث �س��رَخ طالًب��ا م��ن املذي��ع األ يزي��ل الع�ساب��ة م��ن عل��ى عيني��ه لأنه تك��ن من معرفة ل��ون القبعة 

الت��ي يرتديها با�س��تخدام التفكري املنطقي.

كي��ف ا�س��تطاع املت�س��ابق الثال��ث دون ا�س��تخدام احلوا���س وم��ن خ��الل التفك��ري املنطق��ي فق��ط اأن يع��رف ل��ون القبعة التي  اأ. 
ُو�سع��ت على راأ�س��ه؟

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ه��ل ت�س��تطيع التفك��ري يف موق��ف مماث��ل ميكن��ك م��ن خالل��ه ا�س��تخدام ال�س��تدلل املنطق��ي فق��ط لت�س��ل اإىل حل م�س��األة  ب. 
م��ا اأو تف�س��ري موقف معني؟

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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اأفكر واأتدّبر
١.   م�س�تعيًنا بالتفكي�ر المنطق�ي م�ن خ�الل البح�ث ع�ن العالق�ات بي�ن الأج�زاء ورب�ط بع�سه�ا ببع��س، اأح�اول م�ع 

مجموعت�ي الإجاب�ة ع�ن الأ�س�ئلة التالي�ة: 

في اإحدى رحالت الطيران، كان يتاألف طاقم الطائرة من قائد الطائرة، والقائد الم�س�اعد، والمهند��س الجوي،   ⦁
وه�م ب�دون ترتي�ب �س�عود وفه�د و من�س�ور. القائ�د الم�س�اعد، لي��س ل�ه اإخ�وة ذك�ور اأو اإن�اث، ويتقا�س�ى اأق�لَّ رات�ب 
بينه�م. يتقا�س�ى من�س�ور، المت�زوج م�ن اأخ�ت فه�د، راتًبا اأكثر مم�ا يتقا�سى قائد الطائرة. اذك�ر وظيفة كل واحد 

م�ن الثالثة.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ا�س�تريت دي�ًكا جمي�ل ال�س�كل، ق�ال ل�ك البائ�ع: علي�ك اأن تتوق�ع اأن تح�سل منه على ثالث بي�س�ات كل يوم. كم عدد   ⦁
البي�س�ات الت�ي �س�تح�سل عليها في اأ�س�بوع كامل؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

في م�سابقة للجري، تمكنت من تخطي المت�سابق الثاني، فما هو ترتيبك في الم�سابقة؟  ⦁
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ا من علًي3.     اأحمد اأكرب �سنًّ
ا من اأحمد حممد اأكرب �سنًّ
ا من حممد علّي اأكرب �سنًّ

اإذا كانت الق�سيتان الأوىل والثانية �سادقتني، فهل الق�سية الثالثة �سادقة اأو كاذبة؟ اأ. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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اإذا كان بمقدور ثالثة اأطفال اأن ينتهوا من تناول ثالث تفاحات مت�ساوية في الحجم في دقيقة واحدة، فكم يلزم   ⦁
م�ن الوق�ت ك�ي ينتهي 100 طفل من تناول 100 تفاحة بنف��س الحجم؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

راوات اأن يعبر النهر اإلى ال�سفة الأخرى في قارب �سغير  اأراد فاّلح معه كلب جائع مفتر�س وخروف وبع�س الَخ�سْ  ⦁
وياأخ�ذ مع�ه الثالث�ة، لكن�ه ل ي�س�تطيع اأن ياأخ�ذ مع�ه ف�ي الق�ارب اإل واح�ًدا م�ن الثالث�ة. ل�و ت�رك الكل�ب والخ�روف 
مًعا، ف�س�وف يفتر��س الكلُب الخروَف، ولو ترك الخروَف والخ�سراوات ف�س�وف يلتهم الخروف الخ�سراوات. كيف 

فة الأخرى؟ ت�س�تطيع م�س�اعدته ف�ي اأن ياأخذ الثالثة اإل�ى ال�سَّ

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

تخي�ل اأن�ك ت�س�ير ف�ي طري�ق موؤدي�ة اإل�ى مدينتي�ن؛ الأول�ى   ⦁
كّل م�ن فيه�ا يك�ذب دائًم�ا ول يق�ول ال�س�دق اأب�ًدا، واأه�ل 
المدين�ة الثاني�ة ل يكذب�ون ويقول�ون ال�س�دق دائًم�ا. عن�د 
تع�رف  ل  ولكن�ك  واقًف�ا  ا  �س�خ�سً وج�دت  الط�رق  مفت�رق 
اإل�ى اأي المدينتي�ن ينتم�ي. م�س�موح ل�ك ب�اأن ت�س�األه �س�وؤاًل 
واح�ًدا ي�س�اعدك في معرفة الطري�ق اإلى مدينة ال�سادقين 
والطري�ق اإل�ى مدين�ة الكاذبي�ن. م�ا ال�س�وؤال ال�ذي يمكن اأن 

تطرح�ه علي�ه؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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تخي�ل اأن�ك ف�ي م�اأزق ولك�ي تخ�رج من�ه لي��س اأمام�ك اإل اأن   ⦁
تهرب من خالل اأحد ثالثة اأبواب، اأخبروك اأن الباب الأول 
ت�س�تعل خلف�ه ني�ران هائل�ة، والثاني يقف خلف�ه مجرم قاتل 
يحم�ل م�سد�ًس�ا، والثال�ث يوج�د خلف�ه اأ�س�د مفتر��س �س�بق 
اأن قت�ل الكثيري�ن، واأن�ه ل�م يتن�اول اأي طع�ام اأو �س�راب منذ 

عامي�ن. م�ا ه�و اأف�س�ل ب�اب تخرج منه �س�الًما؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

م�س�تعيًنا بالتفكي�ر المنطق�ي م�ن خ�الل البح�ث ع�ن العالق�ات بي�ن ال�س�ياء ورب�ط بع�سه�ا ببع��س، اأح�اول م�ع عائلت�ي 
الإجاب�ة ع�ن الأ�س�ئلة التالي�ة:

عامل في محل جزارة يبلغ طوله متًرا وثمانين �سم، ويرتدي حذاء مقا�سه 9، وعمره 32 عاًما، فماذا يزن؟  .١
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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خم�س�ة اأ�س�قاء كانوا يمار�س�ون اأن�س�طة مختلفة في المنزل. نورة كانت تقراأ، وحور كانت تنظف الغرفة، وعلياء كانت   .2
تطه�و الطع�ام، وفه�د كان يلعب تن��س الطاولة، فماذا كان يفعل ال�س�قيق الخام��س؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ثالث�ة اأ�س�خا�س )ب�دون ترتي�ب ه�م �سال�ح وخال�د و نا�س�ر(، اأحده�م جن�دي يق�ول ال�س�دق دائًم�ا، وم�ن بينه�م ل��س   .٣
ا مهرج اأحياًنا ي�سدق واأحياًنا يكذب. قال �سالح: اإن نا�سر هو الل�س المحتال، وقال  محتال يكذب دائًما، وفيهم اأي�سً

خال�د: اإن �سال�ح ه�و الجن�دي ال�س�ادق، وق�ال نا�س�ر: اأن�ا المه�رج. من فيهم الجن�دي؟ ومن الل��س؟ ومن المهرج؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .2
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد اإجابة عنه؟  .3
.........................................................................................................................

4. ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�صباتي
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ما اأهّم ثالثة مفاهيم تعّرفت عليها في الدر�س؟  .5

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من معرفة مراحل التفكير المنطقي في هذا الدر�س؟  .6

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير في طريقة تفكيرك؟ اذُكر بع�س الخطوات التي   .7
�سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

قوان��ني الفك��ر الأ�سا�س��ية ه��ي القوان��ني الأولي��ة ال�سرورية التي    
ي�سري الفكر مبقت�ساها ول حتتاج اإىل برهان لإثباتها، ول ينبغي للفرد 
اأن يحي��د عنه��ا يف اأثن��اء تفك��ريه وا�س��تدلله حت��ى ل يق��ع يف الأخط��اء. 
مبعن��ى اأن��ه ل ميك��ن لأح��د اأن يفك��ر عم��ًدا بطريق��ة خمالف��ة له��ا، وه��ي 
مب��ادئ اأولي��ة �س��ابقة عل��ى كل تفك��ري، اأي اإنه��ا لي�س��ت جم��رد تعميم��ات 
تو�سلن��ا اإليه��ا ع��ن طري��ق التجرب��ة - كم��ا ه��و احل��ال يف قان��ون �س��قوط 
الأج�سام مثاًل- بل هي قواعد بديهية توجد يف الذهن وتوؤ�س�س لتاأطري 
نظ��ري لأي ممار�س��ة فكري��ة. ه��ذه القوان��ني �سدقه��ا عام ب�س��كل مطلق، 
وم�ستقل تاًما عن مادة املو�سوعات اجلزئية التي نفكر فيها. فما هي 

ه��ذه املب��ادىء الأ�سا�س��ية للفك��ر؟ وكي��ف نطبقه��ا يف حياتن��ا اليومي��ة؟ 

متهيد 〈〈

الأهداف

1.    اأتبين قوانين الفكر الأ�سا�سية. 
2.    اأ�ستخل�س اأهم خ�سائ�س قوانين الفكر.

3.    اأحلل ا�ستخدام قوانين الفكر الأ�سا�سية في 
حياتنا اليومية.

اأقراأ
نة يف كل تفكري عقلي متَّ�سق، وُتعدُّ هذه القوانني �سرورية، واأحياًنا �سرًطا كاماًل للتفكري ال�سحيح، وهي:  قوانني الفكر الأ�سا�سية ُمت�سمَّ

قانون الهوية، وقانون التناق�س، وقانون الثالث املرفوع.
1. قانون الهوية )الذاتية(:

ويعرب عنه رمزًيا اأن )اأ هو اأ(، اأ = اأ، ومعنى ذلك اأن ال�سيء هو ذاته اأو ميلك هوية خا�سة يحتفظ بها، فهذا الكتاب هو الكتاب نف�سه �سواٌء 
اأكان يف املدر�سة اأم يف املنزل، الإن�سان هو الإن�سان ومعنى ذلك اأن الهوية تفر�س ثبات ال�سيء. وُيعدُّ هذا القانون اأ�سل القوانني و�سورة 

ة املتبقية.  موجبة للبقيَّ
2. قانون عدم التناق�س:

ي�ساغ قانون عدم التناق�س بعدة �سور اأهمها: )�اأ � ل ميكن اأن يكون � ب � اأو ل � ب � مًعا يف اآٍن واحد(. 
ل ميكن اأن يكون اأ موجوًدا وغري موجود ؛ اأي ل ميكن اأن تكون ال�سفتان املتناق�ستان �سادقتني مًعا... اإلخ. فلي�س �سحيًحا القول مثال: بدر 

طالب ولي�س بطالب، وي�ستحيل اأن ي�سدق القول اأين يف املنزل ول�ست فيه. وُيَعدُّ هذا القانون �سورة �سالبة من قانون الهوية. 
3. قانون الثالث املرفوع:

و�سيغته اأ اإما اأن تكون ب اأو ل ب ول ثالث بينهما، 
يكون  اأن  ُبدَّ  ل  املتناق�سني  اأحد  اأن  يعني  وهذا 
بجانب  ثالث  احتمال  هناك  لي�س  اإذن  �سادًقا؛ 
املتناق�سني ميكن اأن يكذبهما مًعا. وهذا القانون 

هو �سورة �سرطية من قانون عدم التناق�س.
بديل  يوجد  ول  را�سب  اأو  ناجح  اإما  مثال: حممد 
يوجد  ول  مقفل  غري  اأو  مقفل  اإما  الباب  ثالث. 

خيار ثالث. 

قوانني الفكر الأ�سا�سية  الدر�س 
ال�ساد�س

يمكن رد قوانين الفكر الأ�سا�سية اإلى قانون واحد

قوانين الفكر الأ�سا�سية

قانون الثالث المرفوعقانون عدم التناق�سقانون الهوية

العالقة بينهما



175

م�سودة قبل العتماد- مينع تداولها ون�سرها 

اأفهم واأحلل )١(
  ما الذي يجعلني اأعتقد اأنني اأنا؟

هل اأنا بالفعل هو اأنا؟ 	
ما الذي يجعلني اأفكر في ذاتي اأو هويتي على هذا النحو؟ 	
من اأنا؟ 	
هل اأنا هذا الج�سد الذي هو ج�سدي؟ 	
هل اأنا اأفعالي، وكل ما تعلمته طوال حياتي؟ 	
هل اأنا عقلي؟ اأفكاري؟ �سخ�سيتي؟  	
هل كنت �ساأكون نف�س ال�سخ�س اإذا ع�ست في ج�سد مختلف؟ 	
هل اأنا بالفعل نف�س ال�سخ�س الذي اأفكر اأنه اأنا؟ 	

1.  اأكتب عدة �سطور حول العالقة بين قوانين الفكر الأ�سا�سية واعتقادي بثباِت ذاتيتي وكذلك روؤيتي ل�ستمرار 
هويات النا�س، ولالأ�سياء في العالم من حولي.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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اأتدّرب
اأقارن بني قوانني الفكر الأ�سا�سية؛ م�ستعيًنا باجلدول التايل:  .1

القانون
اأوجه املقارنة

الثالث املرفوع عدم التناق�س الهوية

............................

............................

............................

............................

............................
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............................

............................

............................

............................

............................

من اأمثلتها

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

تعريفها

............................

............................

............................

............................

............................

............................
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............................

............................

............................

............................

............................

العالقة بينها

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

اأهميتها
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��ل فق��رة اأق��راأ م��ع اأق��راين م�س��تفيًدا م��ن التو�سيح��ات والأمثل��ة التالي��ة؛ لأتب��ني كيفي��ة تطبي��ق كل قان��ون م��ن  اأتاأمَّ  .2
قوانني الفكر الأ�سا�سية واأقدم اأمثلة واقعية من اأحاديثنا اليومية تو�سح ا�ستخدامنا لهذه القوانني يف ممار�ساتنا 

احلياتية.
الثالث املرفوع عدم التناق�س قانون الهوية

مثال:
اإم��ا اأنَّ �س��عاد كان��ت تق��ول احلقيق��ة 
اأو اأنه��ا كان��ت تك��ذب، ول يوج��د بدي��ل 

ثالث.

مثال:
وقت  �سقيقته  يزور  كان  املتهم  اإن 
مع  يكوَن  اأن  ميكن  ول  اجلرمية 
�سقيقته ويف مكان اجلرمية يف الوقت 

نف�سه. 

مثال:
اأب��ًدا  تتغ��ري  ل  اإن��ك   .. �سديق��ي  ي��ا 
.. اأن��ت ه��و اأن��ت. ولق��د �س��رت اأ�سي��ق 

بت�سرفات��ك.
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يلي بو�سع عالمة )√( يف  الذي تعرب عنه كل عبارة مما  القوانني(  يناق�س هذه  الفكر )اأو ما  اأحدد قانون   .3
اخلانة املنا�سبة.

الثالث 
املرفوع

عدم 
التناق�س

قانون 
الهوية العبارة م

اجلو اإما اأن يكون حاًرا اأو غري حار. 1
ل ميكن اأن يكون اجلو حاًرا وغري حار يف اآن واحد. 2

الإن�سان هو الإن�سان. 3
الفاكهة ل ميكن اأن تكون نا�سجة وغري نا�سجة يف وقت واحد 4

حامت الطائي كرمي ولكنه بخيل. ٥
ل ميكن اأن يكون زيد حًيا وميًتا يف نف�س الوقت. ٦

هذا الدواء اإما اأن يكون مفيًدا اأو غري مفيد. ٧
ل ميكن اأن ل يكون زيد حًيا ول ميًتا يف الوقت نف�سه. 8

هذا الرجل اإما اأن يقول ال�سدق اأو اأنه كاذب ول �سيء غري ذلك. 9
ا غبي. هذا ال�سخ�س ذكي لكنه اأي�سً 10

لأجل اأن تفكر نقدًيا يف مو�سوع فال بد اأن تكون مفكًرا ناقًدا. 11
تناول الأطفال جميع الب�سكويت، وعلبة الب�سكويت لي�ست فارغة. 12

املربع �سكل م�ستو له اأربعة اأ�سالع. 13
هذا ال�سخ�س يفكر بطريقة نقدية، وغالًبا فهو ميتلك مهارات التفكري الناقد. 14

اأكون اأو ل اأكون تلك هي امل�ساألة. 1٥
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اأفهم واأحلل )٢(

اإن اإنجاز الأعمال المطلوبة من الطالب في المرحلة المتو�سطة تتم في ال�سف اأو خارج ال�سف ول يوجد 
بدي�ل اآخ�ر. وللح�س�ول عل�ى درج�ات عالي�ة ف�ي ه�ذه المرحل�ة، فاإن�ه يتعي�ن عل�ى الط�الب اإنج�از معظ�م العمل 
ته خارج ال�سف. وكذلك على الطالب اإما اأن يعتمدوا اعتماًدا كاماًل على  المطلوب منهم داخل ال�سف، وبقيَّ
�سرح المعلمين اأو ل يعتمدوا على ال�سرح وي�ستذكروا درو�سهم ب�سورة م�ستقلة مع المعلمين. على الطالب اأن 
ين�ستوا جيًدا اإلى توجيهات المعلمين ويلتزموا بها التزاًما كاماًل، لكن اإن لم يلتزموا بدقة بتعليمات المعلمين 

فل�ن يح�سلوا على درجات عالية.

 اإن اللتحاق بمدر�سة مميزة يتطلب الح�سول على درجات عالية ول يمكن دخولها بدرجات غير مرتفعة؛ 
لذا فالطالب المتفوقون - من ح�سلوا على درجات مرتفعة جدا - اأكثر الطالب قبول بالمدار�س المميزة.

ل�ن يك�ون الأم�ر مفاجًئ�ا اإن عان�ى ه�وؤلء الطالب من �سعوبات في تحفيز اأنف�س�هم وتنظي�م اأوقاتهم عندما 
ينتقل�ون اإل�ى الجامع�ة؛ فالتعلي�م الجامع�ي يتطل�ب اأن يق�وم الط�الب بمعظ�م عملي�ة التعل�م باأنف�س�هم، ولي��س 

اعتم�اًدا على اأ�س�اتذتهم ب�س�كل كامل.

�ًنا كبي�ًرا ف�ي درجاته�م م�ن خالل العتم�اد فقط على محا�س�رات المعلمين.  �ا األَّ يتوقع�وا تح�سُّ ينبغ�ي اأي�سً
فالطالب غالًبا يعتمدون في الجامعة على محا�سرات الأ�ساتذة اأو يعتمدون على اأنف�سهم وقراءاتهم الخا�سة 
ولي��س اأمامه�م �س�بيل اآخ�ر. فالنج�اح الجامع�ي يقت�س�ي اعتم�اد الطال�ب عل�ى نف�س�ه ف�ي عملي�ة التعل�م، ول�ذا 
ينبغي الهتمام بتنمية مهارات التعلم الذاتي عند الطالب في مرحلة التعليم العام لكي ينجحوا في حياتهم 

الدرا�س�ية الحالية، والجامعية الم�س�تقبلية.
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ال�سياغة املنطقية للعبارات وفًقا 
للقانون اخلا�س بها القانون الذي تنتمي اإليه العبارة
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اأق��راأ الن���س ال�س��ابق واأ�س��تخل�س من��ه العب��ارات الت��ي ت�س��ري اإىل قوان��ني الفكر الأ�سا�س��ية اأو التي تعار�س ه��ذه القوانني،   .1
واأكت��ب العب��ارة ث��م اأ�سوغه��ا، واأح��دد القانون ال��ذي تنتمي اإليه.
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�سيء اأريد اأن اأعرف المزيد عنه هو:   .1
.........................................................................................................................

فكرة وجدت اأنها مثيرة لالهتمام في الدر�س هي:  .2
.........................................................................................................................

في در�س اليوم تعلمت:   .3
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ا تعلمته اليوم هو:  4.  ال�سيء المميز جًدا ممَّ
.........................................................................................................................

�سيء لم اأكن متاأكًدا منه تماًما هو:   .5
.........................................................................................................................

ال�سوؤال الكبير المتبقي لدّي هو:   .6
.........................................................................................................................

اأحد المفاهيم الأ�سا�سية التي تعلمتها اليوم هو:   .7
.........................................................................................................................

�سيء واحد من در�س اليوم جعلني اأفكر هو:   .8
.........................................................................................................................

9.   اأهم �سيء يجب اأن اأتذكره في در�س اليوم هو: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اإن كان بو�سعي تلخي�س تعلمي في مجموعة محددة من العبارات فاإنها �ستكون:  .10
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي
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الق�سي��ة ه��ي وح��دة التفك��ري، اأو ه��ي احل��د الأدن��ى م��ن ال��كالم 
ال��ذي يفه��م في��ه معن��ى م��ا، وميك��ن احلك��م علي��ه باأن��ه �س��ادق اأو كاذب. 
ول��ذا ع��ادة م��ا تع��رف يف ال�س��تدلل املنطق��ي باأنه��ا كل ق��ول يفي��د خ��رًبا 
�، �الأر�س  يحتم��ل ال�س��دق كم��ا يحتم��ل الك��ذب مثل: �الطالب جم��دٌّ
كوك��ب ي��دور ح��ول ال�سم���س.�، وغ��ري ذل��ك. فم��ّم تتك��ون الق�سي��ة؟ وم��ا 
اأنواعه��ا؟ وم��ا حدوده��ا؟ وم��ا العالق��ة ب��ني الق�ساي��ا املتقابل��ة املختلف��ة؟ 

متهيد 〈〈
الأهداف

اأتعرف معنى الق�ضية لكونها وحدة التفكير.     .1

٢.  اأتعرف مفهوم الق�ضايا الحملية ومكوناتها.

٣.  اأُحلل ا�ضتغراق الحدود في الق�ضايا الحملية.

٤.  اأ�ضرح عالقات التقابل بناء على اال�ضتدالل 
المبا�ضر.

اأقراأ )١(
الق�ضايا 

الوحدة  املنطقي، فهي  التفكري  يت�سمنه  اأب�سط ما  الق�سية هي  اإىل: 1( ق�سايا حملية، 2( ق�سايا �سرطية.  املنطقية  الق�سايا  تنق�سم 
الأ�سا�سية فيما ي�سمى احُلجة املنطقية )اأي ال�ستدلل( فاأي ُحجة منطقية تتكون من ق�سيتني اأو اأكر. واأب�سط ق�سية تركب من حدين؛ 
ين رابطة حتدد نوع العالقة بينهما. احلد هو م�سطلح منطقي  اأحدهما ي�سمى مو�سوًعا والآخر ي�سمى حمموًل وتربط بني هذين احلدَّ

ي�سري اإىل ما نخرب به اأو نخرب عنه اأمًرا معيًنا.
واحلد ميكن اأن نعرب عنه بلفظ واحد مثل: �ال�سم�س� يف الق�سية �ال�سم�س �ساطعة�، فال�سم�س هنا حد )مو�سوع(، و�ساطعة حد 
)حممول(، اأو بلفظني مثل القول: �الطالب المجتهد متمّيز�، اأو بثالثة األفاظ اأو اأكر مثلما نقول: �وزير الخارجية ال�سعودي� فهذه 

املجموعة من الألفاظ تعرب عن حد واحد.
وت�سنف احلدود من حيث الكم اإىل جزئية، وكلية: 

احلد اجلزئي: هو ما يطلق عادة على فرد واحد بعينه اأو ما ي�سري اإىل �سيء واحد بعينه مثل قويل: �هذه الورقة� اأو �راكان�.
احلد الكلي: هو ما يطلق عادة على اأكر من فرد اأو اأكر من �سيء مثل: �مدينة�، �اإن�سان�، ... اإلخ.

اأما من حيث الكيف؛ فتنق�سم احلدود اإىل موجبة و�سالبة:
احلد املوجب: هو الذي يدل على �سفة متحققة يف فرد اأو اأكر مثل: �ذكي�، ��سبور� ... اإلخ.

اأما احلد ال�ضالب: فهو الذي يكون نفًيا حلد موجب مثل: �غري ذكي�، �غري �سبور� ... اإلخ.
اأما الق�سية ال�سرطية فتنق�سم بدورها اإىل ق�سية �سرطية مت�سلة، وق�سية �سرطية منف�سلة:

م، والق�سي��ة الثاني��ة ت�س��مى  الق�ضي��ة ال�ض��رطية املت�ضل��ة: عب��ارة ع��ن ق�سيت��ني حمليت��ني مت�سلت��ني ببع���س؛ الق�سي��ة الأوىل ت�س��مى املُق��دَّ
التَّايل:

الق�ضايا املنطقية واأنواعها الدر�س 
ال�ضابع

يختبر الطالباإذا بداأ �ضهر ربيع االآخر

التالي المقدم



183

والق�سي��ة ال�س��رطية املت�سل��ة ق��د تك��ون مثبت��ة وت�س��مى ق�سي��ة �س��رطيَّة مت�سل��ة موجب��ة مث��ال: )اإذا دخ��ل ال�س��تاء تنخف���سُ درج��ة 
احل��رارة(. اأو تك��ون �س��البة منفي��ة كذل��ك وت�س��مى ق�سي��ة �س��رطية مت�سل��ة �س��البة )اإذا مل تراج��ع الأ�س��عار فل��ن ُيقِب��ل النا���س عل��ى 

ال�س��راء(.
والرابط يف الق�سية ال�سرطية املت�سلة هو اأداة �سرط مثل:�اإذا�.

الق�ضية ال�ضرطية املنف�ضلة: هي التي ل يجتمع فيها البديالن يف بع�س الأحوال، مثال: �اإما اأن الطالب ناجح اأو را�سب�.
 وقد يجتمع البديالن يف اأحيان اأخرى،  مثال: �نا�سر طبيب اأو ر�سام�

يف هذا املثال نحكم بالنف�سال بني املت�سلة واملنف�سلة؛ فالق�سية ال�سرطية اإما اأن تكون مت�سلة اأو منف�سلة، ول ميكن اأن تكون يف 
الوقت نف�سه مت�سلة ومنف�سلة.

ت�ضنيف الحدود المنطقية

من حيث الكيفمن حيث الكم

حد �ضالب حد موجب حد كلي حد جزئي

اأفكر واأتدبَّر

اأقارن بين الحد والق�ضية                                                    .١

الق�ضية الحد                    
...................................          ...................................
...................................          ...................................
...................................          ...................................
...................................          ...................................
...................................          ...................................
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اأتدّرب )١(
اأُحدد يف كلٍّ من الق�سايا التالية املو�سوع  واملحمول.  .1

املحمول املو�ضوع الق�ضية

................................. ................................. ال�سعودي وطني

................................. ................................. �سلطان مهذب

................................. ................................. النحا�س معدن

الُحجة: هي مجموعة من الق�سايا؛ واحدة منها نتيجة والباقي مقدماٌت تدعم النتيجة.
مثال: 

مقدمة 1: التدخين ي�سبب ت�سلب ال�سرايين
مقدمة 2: بندر مدخن

نتيجة: اإذن من المحتمل اأن ي�ساب بندر بت�سلب ال�سرايين
نج��د الف��رق بي��ن الق�سي��ة والعب��ارة - مث��اًل - ف��ي قولن��ا: اإن كل ق�سي��ة ه��ي بال�س��رورة عب��ارة؛ لك��ن لي���س كل عب��ارة 
بال�س��رورة ق�سي��ة. فال�س��تفهام والنف��ي و الأم��ر والتعج��ب... اإلخ؛ ت�ساغ في عب��ارات؛ لكنها ل تعد ق�سايا، مثل عبارات: 

�م��ا اأجم��ل الج��و الي��وم!�، اأو �األ لي��ت ال�س��باب يع��ود يوًم��ا!�، وغيرها م��ن العبارات.
يمك��ن تحوي��ل العب��ارات الإن�س��ائية اإل��ى ق�ساي��ا منطقي��ة؛ فالق�سيت��ان ال�س��ابقتان مثاًل يمك��ن تحويلهم��ا لي�سبحا: �الجو 

الي��وم جمي��ل�، اأو �ال�س��باب ل يع��ود اأب��ًدا�. 

الغرفة يف حالة فو�سى لأن خالًدا كان هنا من قبل، وهو فو�سوي. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

لكي اأفكر منطقًيا يف مو�سوع معني؛ فال بدَّ اأن اأمتلك املعرفة الكافية عن هذا 
املو�سوع. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة
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لكي اأجيد لعب كرة القدم فالبد اأن اأتدرب جيدا وب�سكل منتظم ؛ لذا علّي 
اأن اأتدرب كل يوم.  العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

ميكن اأن ت�ساعدين درا�سة التفكري الناقد على التفكري بو�سوح، واأن اأتبنى 
اختيارات اأف�سل يف اأقوايل، واأفعايل؛ فينبغي لكل الطالب درا�سة التفكري الناقد. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

اإذا بذلت اجلهد يف درا�ستي لهذا املقرر، واإذا طبقُت ذلك يف مواد اأخرى؛ فيمكن 
ملادة التفكري الناقد اأن ت�ساعدين على الرتقاء مبهاراتي يف التفكري. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

اإن درا�سة مقرر واحد للتفكري  الناقد لن يجعلني اأفّكر ب�سكل اأف�سل تلقائًيا. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

الت�سامح والعي�س امل�سرك �سرورة كونية؛ لذا ينبغي لنا اأن نتجاوز الختالف 
ونتحاور لكي نبني هذا الكون مًعا ب�سالم. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة
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ر. اأنا َو�ْسَط اختناق مروري لهذا من املحتمل اأن اأتاأخَّ العبارة
النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

اإن مل ُيعِمل الفرد عقله ويفكر ف�سينقاد كالقطيع وراء الأفكار املتطرفة. العبارة

النتيجة املحمول املو�ضوع العبارة بعد حتويلها اإىل حجة

اأقراأ )٢(

اال�ضتغراق:
ا�س��تغراق ح��د يف ق�سي��ة معن��اه اأن يك��ون احلك��م )احلم��ل( متعلًق��ا ب��كل الأف��راد الذي��ن ي��دل عليه��م اللف��ظ اأو احل��د، وع��دم 
ال�ستغراق معناه اأن احلكم )احلمل( ينطبق على جزء معني من احلد. فاإذا قلنا مثاًل: �كل ال�سعوديني �سعداء�، فاإننا 
جند اأن احلكم هنا ينطبق على كل الأفراد ال�سعوديني، اأي على كل اأفراد املو�سوع. بينما لفظ ال�سعوديني ل ي�سمل جميع 

�ال�س��عداء�. وعلى هذا فاإن املو�سوع؛ هنا م�س��تغرق دون املحمول.
ولو نظرنا يف الق�سايا الأربع الرئي�سة من هذه الناحية وجدنا ما يلي:

⦁  الكلية املوجبة )ك. م( كما يبدو يف املثال:�كل ال�سعوديني �سعداء�. ت�ستغرق املو�سوع ول ت�ستغرق املحمول.
ٌق � ت�ستغرق املو�سوع واملحمول. الكلية ال�سالبة )ك. �س(، مثال: �ل خائَن ُم�سدَّ  ⦁

اجلزئية املوجبة )ج. م(. مثال:  �بع�س ال�سعوديين اأطباء�؛ فاإنها ل ت�ستغرق املو�سوع ول املحمول.  ⦁
اجلزئية ال�سالبة )ج. �س(، مثال: � بع�س النقا�سات لي�ست مفيدة�؛ فهي ل ت�ستغرق املو�سوع وت�ستغرق املحمول.  ⦁
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كل الربتقال فاكهة. الق�ضية

الكم املحمول املو�ضوع

احلدود غري امل�ضتغرقة احلدود امل�ضتغرقة الكيف

التعليل
كل الطالب لي�سوا ناجحني. الق�ضية

الكم املحمول املو�ضوع

احلدود غري امل�ضتغرقة احلدود امل�ضتغرقة الكيف

التعليل
بع�س الفاكهة �ستوية. الق�ضية

الكم املحمول املو�ضوع

احلدود غري امل�ضتغرقة احلدود امل�ضتغرقة الكيف

التعليل
بع�س الالعبني لي�سوا موهوبني. الق�ضية

الكم املحمول املو�ضوع

احلدود غري امل�ضتغرقة احلدود امل�ضتغرقة الكيف

التعليل
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اأنواع التقابل بني الق�ضايا:
الختالف يف الكم والكيف ينتج لنا التق�س��يم الرباعي للق�سية احلملية )ك. م، ك. ���س، ج. م؛ ج. ���س( ومربع التقابل يو�سح لنا العالقة 

بني هذه الق�سايا.

التقابل بالتداخل

ويكون بين )ك. م، ج. م، 
واأي�سا ك. �س، ج. �س(.

الحكم:اإذا �سدقت الكلية 
�سدقت بال�سرورة الجزئية 

المتداخلة معها ولي�س العك�س.
اأي اإذا �سدقت الجزئية فال 

نعرف حكم الكلية )مجهولة(. 
اإذا كذبت الجزئية كذبت 

بال�سرورة الكلية المتداخلة 
معها؛ اأما اإذا كذبت الكلية 

فال نعرف حكم الجزئية 
)مجهولة(.

التقابل بالدخول تحت 
الت�ضاد

ويكون بين )ج. م، ج. 
�س(.

الحكم:ل يكذبان مًعا 
وقد ي�سدقان.

التقابل بالت�ضاد

ويكون بين )ك. م، ك. 
�س(.

الحكم:ل ي�سدقان مًعا، 
وقد يكذبان.

التقابل بالتناق�س

ويكون بين )ك. م، ج. 
�س، واأي�سا ك. �س، ج. 

م(.
الحكم:ل َي�سُدقان 

مًعا، ول َيكِذبان مًعا.

ت�ضاد كل الطالب 
عباقرة

بع�س الطالب
 عباقرة

كل الطالب 
لي�ضوا عباقرة

بع�س الطالب 
لي�ضوا عباقرة

ت�ناق�����ست�ناق�����س

ك.�سك.م

ج.�س ج.م

خل
تدا

خل
تدا

دخول تحت الت�ضاد
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اأفهم واأحلل
.� 1.  اأحدد نوع العالقة المنطقية بين كٍل من الق�ضايا التالية، والق�ضية �ال تاجَر م�ضتغلٌّ

نوع العالقة الق�ضية
...................................................... اأ.  بع�س امل�ستغلني من التجار.
...................................................... ب.  كل التجار من امل�ستغلني.
...................................................... ج.  لي�س بع�س امل�ستغلني من التجار.
...................................................... د.  كل التجار م�ستغلون.
...................................................... ه�. بع�س التجار م�ستغلون.
...................................................... و.  ل اأحد من امل�ستغلني من التجار.
...................................................... ز.  بع�س التجار لي�سوا من امل�ستغلني.

اأتدّرب )٢(
اإذا �س��لمت ب�سدق الق�سية الأ�سا�س��ية القائمة على راأ���س كل عبارة مما يلي؛ فما هو تقييمي للنتيجة التي يكون   .1

ها لزمة عن مقدمتها. ال�س��تدلل عليها من هذه الق�سية مبا�َس��رًة؟ اأ�سع عالمة )√( اأمام النتيجة التي اأعدُّ
النتيجة ال�ضحيحة النتائج املقرتحة الق�ضية االأ�ضا�ضية

.................................

.................................

.................................

.................................

اأ.  ل يوجد طلبة يحبون النوم يف �ساعة مبكرة.
ب.  بع�س الطلبة يحبون النوم يف �ساعة مبكرة.

ج.  بع�س الطلبة ل يحبون النوم يف �ساعة مبكرة.
د.  جميع الأ�سخا�س ل يحبون النوم يف �ساعة مبكرة.

ه�.  ل يوجد اأ�سخا�س ممن يحبون النوم يف �ساعة مبكرة.

جميع الطالب 
يحبون النوم يف 

�ساعة مبكرة.

.................................

.................................

.................................

.................................

جميع الأدباء يحبون م�سرحيات �سك�سبري اأ. 
بع�س النا�س الذين يحبون م�سرحيات �سك�سبري هم اأدباء. ب. 

بع�س الأدباء ل يحبون م�سرحيات �سك�سبري. ج. 
بع�س الطلبة يحبون م�سرحيات �سك�سبري. د. 

لي�س هناك اأدباء يحبون م�سرحيات �سك�سبري ه�. 

بع�س الأدباء 
يحبون م�سرحيات 

�سك�سبري

.................................

.................................

.................................

.................................

اأ.  جميع الأطباء جراحون.
ب.  ل يوجد اأطباء جراحون.
ج.  بع�س الأطباء جراحون.

بع�س اجلراحني لي�سوا اأطباء. د. 
ه�.  بع�س طلبة الطب لي�سوا جراحني.

بع�س الأطباء 
لي�سوا جراحني.
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اأقراأ )٣(
دورنا يف املحافظة على اأمن الوطن وتنميته:

اإن ترجم��ة ح��ب الوط��ن ه��و بالعم��ل م��ن اأجل��ه، وت�س��كب قط��رات الع��رق على تراب��ه، واحلفاظ عل��ى اأمنه والإ�س��هام يف تنميت��ه وتنميته اأمانة 
يف عن��ق كل مواطن ومواطنة.

⦁   لكن كيف ي�سهم الإن�سان يف العطاء لوطنه اأمنًا واإمناًء؟.
اًل بالعلم واملعرفة وقبل ذلك باحلب والنتماء، واإل فاإنه يظلُّ عاجًزا عن اأداء الدور املنوط به. اإنَّ هذا لن يكوُن اإل اإذا كان الإن�سان موؤهَّ
" ثقاف��ة النتم��اء للوط��ن عقي��دًة واإن�س��اًنا وتراًب��ا"  ه��ي الت��ي ت�س��تطيُع اأن تراه��َن عليه��ا الأمُم يف بقائه��ا ومنائها. وبقدر اّت�س��ام ه��ذه الثقافة 
�س��امها بقي��م الت�س��امح وخط��اب التنوي��ر يتحق��ق بن��اُء الأم��ة وط��رُد عوام��ل  بال�س��دق وال�س��مولية وجت�س��يدها اأعم��اًل ل اأق��واًل ف�س��اًل ع��ن اتِّ

التمزق!.
" ثقافة النتماء ال�سادق" هي العامل الأ�سا�س يف اأيِّ َحراك اأمني اأو تنموي اأو اجتماعي.

وهي القادرة على جعل النا�س يتفاعلون ويفيدون من اأيِّ ُمنجز وينافحون عن اأي مكت�سب تنموي.
م��ن هن��ا ف��اإنَّ املواط��َن م��ن خ��الل ارتهان��ه بثقاف��ة ح��بِّ الوط��ن والنتم��اء اإلي��ه، وجت�س��يده  لذلك ي�س��تطيع اأن ي�س��هَم ويوؤدي واجَب��ه املنوط به 

يف حتقي��ق املزيد م��ن املنجزات لوطنه.
⦁   النتماء احلقُّ اإىل الوطن هو اأ�سا�ُس قدرة املواطن يف زرع الأمن بني ربوع وطنه والإ�سهاِم يف تنميته.

⦁   املواطن وم�سوؤوليته نحو بناء وطنه.
ق بالأحالم والآمال والأمنيات. ⦁   بناء املواطن ل يتحقَّ

الم�ضدر: �ضحيفة الجزيرة، دورنا في المحافظة على اأمن الوطن وتنميته، 
٨/ ١/ ٢٠١٥م، حمد القا�ضي

اأفهم واأحلل
1. ا�ستخرج من الن�س ال�سابق خم�س جمل تمثل ق�سايا منطقية تمثل دور في المحافظه على اأمن الوطن وتنميته.

٢. عبر عن هذه الق�سايا ب�سيغ منطقية دقيقة.
٣. بّين نوع كلٍّ من هذه الق�سايا )حملية اأو �سرطية(.

نوع الق�ضية ال�ضيغ املنطقية للق�ضايا الق�ضايا

..................................... ..................................... .....................................

..................................... ..................................... .....................................

..................................... ..................................... .....................................

..................................... ..................................... .....................................

..................................... ..................................... .....................................
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

�سيٌء اأريد اأن اأعرف المزيد عنه هو:   .1
.........................................................................................................................

فكرة وجدت اأنها مثيرة لالهتمام على نحو خا�س هي:  .٢
.........................................................................................................................

اليوم تعلمت:   .٣
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ا تعلَّمُته في هذا الدر�س هو:  ٤.  ال�سيء المميز جًدا ممَّ
.........................................................................................................................

�سيء لم اأكن متاأكًدا منه تماًما هو:   .5
.........................................................................................................................

ال�سوؤال الكبير المتبقي لدّي هو:   .6
.........................................................................................................................

اأحد المفاهيم الأ�سا�سية التي تعلمتها في هذا الدر�س هو:   .7
.........................................................................................................................

�سيء من در�س اليوم جعلني اأفكر هو:   .8
.........................................................................................................................

9.   اإن كان بو�سعي تلخي�س تعلُّمي في مجموعة محددة من العبارات، فاإنها تكون: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

10.  اأهم �سيء يجب اأن اأتذكره في در�س اليوم هو: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�ضباتي
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التقومي 

الدر�س الأول: التفكري الناقد ومهارات القراءة

اذكر الفرق بين اأنواع القراءة التالية: الحرفية، والتحليلية، والناقدة، والإبداعية.  .١

القراءة الإبداعية  القراءة الناقدة  القراءة التحليلية  القراءة احلرفية 
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� القدرة على تخ�سي�س وقت للقراءة هي الموؤ�سر الذي ينبغي اعتماده لتقييم جودة الحياة�.  .٢
بّي�ن كي�ف يمك�ن اأن تك�ون الق�راءة موؤ�س�را على �ج�ودة الحياة� بذكر ثالث فوائد للقراءة مرتبط�ة بالمعايير التالية 

من معايير التفكير الناقد: العمق والت�س�اع وال�س�تدلل المنطقي. 

فوائد القراءة املرتبطة باملعيار معيار التفكري الناقد

مث��ال: الق��راءة الن�س��طة با�س��تمرار تك�س��بنا كلم��ات وعب��ارات جدي��دة تع��زز من لغتنا 
املنطوق��ة واملكتوب��ة وت�س��اعدنا عل��ى التعب��ري ع��ن راأين��ا ب��كل و�س��وح دون غمو���س ق��د 
ين�ساأ من عدم امتالكنا الكلمات والعبارات التي تتنا�سب مع معاجلة امل�سكلة وطرح 

الق�سايا والأ�س��ئلة املنا�س��بة لها.
مثال: القراءة والو�سوح 

القراءة والعمق             

القراءة والت�ساع

القراءة وال�ستدلل املنطقي             
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الدر�س الثاين: التفكري الناقد والإعالم

ران هذه الأهمية. ما اأهمية التفكير الناقد للفرد في التعامل مع ما يعر�س في الإعالم؟ قّدم �سببين يف�سِّ  .١

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

٢.  �القري�ة الكونية�بّي�ن معن�ى ه�ذه العب�ارة، وف�س�ر م�ا اإذا كان ه�ذا التعبي�ر يعك��س الواق�ع بدع�م ه�ذا الو�س�ف 
بحجتي�ن للتاأيي�د، اأوحجتي�ن لبي�ان اأنه�ا ق�د تك�ون عب�ارة ل تنطب�ق عل�ى الواق�ع اإذا ل�م تتف�ق م�ع العب�ارة ال�س�ابقة.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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�ا م�ن المخاط�ر الت�ي قد يت�س�بب فيها ترويج ال�س�ائعات عل�ى المجتمع والوطن، م�ع تو�سيح الدور الذي  ٣.   اذك�ر بع�سً
يج�ب علين�ا القي�ام به لمحاربة ال�س�ائعات في مواقع التوا�سل الجتماعي. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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الدر�س الثالث: التفكري الناقد وال�صورة

�برغ�م بع��س التج�اوز ف�ي اإ�س�اءة ا�س�تخدام ال�س�ورة وموا�س�ع توظيفه�ا، تظ�ل لل�س�ورة ال�سحفي�ة اإيجابي�ات ل   .١
ننكره�ا. فال�س�ورة تعتب�ر وثيق�ة تاريخي�ة وثقافي�ة جعلتها من اأهم النوافذ لالإطالل على الع�س�ر الذي الُتِقَطت فيه 

ومالمح�ه واأحداث�ه�.
اذكر بع�س اإيجابيات ال�سورة م�ستح�سرا مثال على ذلك من ال�سحافة الورقية اأو مواقع التوا�سل الجتماعي.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
٢.   م�ا اأب�رز برام�ج الحا�س�وب وتطبيقات�ه الت�ي قد ت�س�تخدم ف�ي الت�سليل واإع�ادة اإنتاج ال�سورة ؟ وكي�ف للمفكر الناقد 

اأن يك�س�ف هذا الت�سليل والتزييف؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

٣.   ه�ل عر��س ال�س�ور ب�سف�ة م�س�تمرة ف�ي و�س�ائل التوا�س�ل الجتماع�ي والتلف�از من قبل بع��س ال�س�ركات التجارية له 
تاأثي�ر تراكم�ي ويجعلن�ا اأكثر ا�س�تهالًكا لهذه المنتجات؟ اذكر ال�س�بب.  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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اكت�ب مق�اًل - لك�ي ين�س�ر ف�ي مجل�ة مدر�س�تك اأو ُيق�راأ ف�ي الإذاع�ة المدر�س�ية - تح�اول في�ه توعي�ة الق�ارئ اأو   .٤
الم�س�تمع باأهمي�ة التفكي�ر الناق�د ف�ي التعام�ل م�ع الإع�الم وال�س�ور المعرو�س�ة ف�ي و�س�ائل التوا�س�ل الجتماع�ي.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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التفكري غري الفعال التفكري املنهجي
........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

الدر�س الرابع: التفكري املنهجي حاجة اإن�صانية 

�اإّن التفكي�ر ف�ي اأّي�ة م�س�األة م�ن الم�س�ائل ي�س�تدعي �س�رورة العلم بقواع�د فكرية معينة وط�رق �سحيحة في 
ال�س�تدلل المنطق�ي. والتفكي�ر المنهج�ي الفعال يعطي اأهمية بالغة لال�س�تدلل المنطق�ي وتنظيم الأفكار�.

المطلوب الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
١.عرف التفكير المنهجي واذُكر قواعده.

الفكير المنهجي:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

قواعد التفكير المنهجي:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

قارن بين التفكير المنهجي الفعال والتفكير غير الفعال.  .٢
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اإن الق�درة عل�ى التفكي�ر الت�ي ترج�ع اإل�ى العق�ل لكون�ه هب�ة م�ن الخال�ق �س�بحانه وتعال�ى ل ت�سم�ن بال�س�رورة  
التفكير ب�س�كل �س�ليم، ولهذا كانت الحاجة اإلى ح�س�ن ا�س�تعمال العقل وو�سع قواعد في التفكير للتخل�س من 
الآراء الجاه�زة والتاأن�ي ف�ي اإ�س�دار الأح�كام والبتع�اد عن ردود الأفعال التي تتاأّت�ى عن معلومات غير موثوق 
به�ا اأو ا�س�تدلل مغال�ط وحج�ج خادع�ة؛ فال�س�خ�س ال�ذي يفك�ر تفكيرا �س�ليما يّتخ�ذ موقفا عند تواف�ر الأدلة 
ويع�رف الم�س�كلة ويبح�ث ع�ن الحقيق�ة والأف�كار الجدي�دة ويعتم�د منهج�ا ف�ي التعام�ل م�ع م�س�كالت الحي�اة 

اليومية.

اأهمية التفكري املنهجي ووظائفه

................................................................................. اتِّخاذ القرار

................................................................................. الو�صول اإىل احلقيقة

................................................................................. التوا�صل مع الآخرين

................................................................................. حل امل�صكالت

................................................................................. القراءة 

................................................................................. الكتابة

٣.اأذكُر اأهمية التفكير المنهجي في الجوانب التالية: 
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عرف التفكير المنطقي، وبيِّن قيمته.  .١
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

عدد مراحل التفكير المنطقي.  .٢
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

�التفكير المنطقي مهم لنا عند التمييز بين الراأي والحجة�. و�سح ذلك ب�سرب بع�س الأمثلة.  .٣
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

كي�ف يمك�ن لن�ا التميي�ز بي�ن الألف�اظ العاطفي�ة واألف�اظ الإقن�اع المنطق�ي؟ م�ا دور التفكي�ر المنطق�ي ف�ي ه�ذه   .٤
العملي�ة؟

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

الدر�س اخلام�س: التفكري املنطقي واأهميته
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الدر�س ال�صاد�س: قوانني الفكر الأ�صا�صية

اأذكُر قوانين الفكر الأ�سا�سية الثالثة، مع ذكراأمثلة لكلٍّ منها.  .١

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

علل ف�ساد التفكير في الأمثلة الآتية:  .٢

اأ.  قي�س هو ليلى .................................................................................................

ب. اأفالطون �حي� و �ل حي� الآن............................................................................

ج. اأفالطون ل هو �حي� ول هو �ل حي�.......................................................................

ق�ّدم الألف�اظ الت�ي تناق��س الألف�اظ الآتي�ة، والتي ت�سادها، �سع كل لفظ ونقي�سه في جملة مفيدة، ثم و�سح ُحكم   .٣
ه�ذه الألفاظ من ناحيت�ي ال�سدق والكذب.

اأوروبي - �صغير - اأول الف�صل - اأف�صل رجل - لذيذ - عمالق.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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الدر�س ال�صابع: الق�صايا املنطقية واأنواعها

بّين نوع الق�سايا الآتية من حيث الكم والكيف مع تو�سيح مو�سوعها ومحمولها.  .١

اأ. ما كل م�سقول الحديد غالي الثمن.............................................................
ب. ل واحد من الأوربيين هندي ..................................................................
ج. كل مفاجاأة هي غير متوقعة....................................................................
د. لي�س منا من دعا اإلى ع�سبية..................................................................
هـ. المثلث المت�ساوي الأ�سالع مت�ساوي الزوايا....................................................
و. كل ما ل ينفع لي�س مرغوًبا ....................................................................
ز. كل اإن�سان ي�سعى بفطرته لخير نف�سه...........................................................

ا ......................................................... ح. كل من يدعي الإخال�س لي�س مخل�سً

ط. كل الف�ساء ل نهائي..........................................................................

�سع كال من الق�سايا الآتية في �سورتها المنطقية الدقيقة، وحاول دائًما الحفاظ على المعنى الأ�سلي للق�سية.  .٢

ر  ......................................................................... اأ. اإن كل المعرفة تذكُّ

ب. فوق الجبال العالية تجد الهواء النقي .......................................................
ج. لكل خطاأ يوجد العالج اأو التكييف القانوني ..................................................
د. لي�س رجاًل من ظلم امراأة.....................................................................
هـ.الجهالء فقط يتم�سكون باآرائهم..............................................................
و. كلما �ساقت بنا الحياة انتظرنا فرج اهلل......................................................
ز. اإذا اأنت اأكرمت اللئيم تمردا..................................................................
ح.الحب محمود في كل �سوره ...................................................................
ط. ع�س كريًما تحَي �سعيًدا......................................................................

ي. القناعة كنز ل يفنى اأبًدا.....................................................................
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

الوحدة الثالثة



ابني الطالب ... ابنتي الطالبة

يف هييذه الوحييدة �شييوف تتعييرف علييى مبييادئ التفكيير املنطقييي و�شييوف تييرى اأن التفكيير 
ييا يف حياتنييا اليومييية؛ الأنييه يهتييمُّ ب�شييامة التفكيير اال�شييتداليل  املنطقييي يييوؤدي دوًرا ُمهمًّ
العقيياين الييذي ن�شييتخدم فيييه اال�شييتدالالت اال�شييتنباطية واال�شييتدالالت اال�شييتقرائية، 
ومنيييز عيين طريقييه بيين ال�شحيييح والباطييل ميين بيين اال�شييتدالالت اال�شييتنباطية، والقييوي 
وال�شعيييف ميين بيين اال�شييتدالالت اال�شييتقرائية. وملييا كانييت امل�شيياألة املحورييية يف التفكيير 
املنطقي هي التمييز بن اال�شتدالالت ال�شحيحة والفا�شدة، فاإنه يزودنا اأي�شا مبجموعة 
ميين القواعييد وطييرق البييت الختبييار �شييدق الق�شايييا و�شحيية و�شييامة احلجييج والرباهيين.

اأمييا علييى ال�شعيييد العلمييي فيياإن احلاجيية اإىل التفكيير املنطقييي متتييد اإىل كل العلييوم، بييل 
اأ�شبييح مدخييًا نحتيياج اإليييه يف كل العلييوم بق�شييد االهتييداء اإىل قوانينييه ومعرفيية ال�شييروط 
ييا يهدف اإىل  التييي متيييز ال�شحيييح والباطييل منييه، لكنييه يف الوقييت نف�شييه اأ�شبييح علًمييا معياريًّ
تطبيق هذه القوانن على اأنواع الفكر املختلفة. وتكمن القيمة العملية للتفكر املنطقي 
ييا يف االرتقيياء مَبلََكيية التفكيير والنقييد، وفح�ييص املزاعييم واحلجييج املختلفيية التي تتجلى  اأي�شً
يف اأقييوال النا�ييص اأو اأفعالهييم وكتاباتهييم يف املجيياالت املختلفيية؛ العلمييية واالأدبييية والدينييية. 

مقدمة متهيدية
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ال�س��تدلل ن��وع م��ن ال�س��تنتاج؛ ا�س��تنتاج �س��دِق اأو ك��ذِب ق�سي��ٍة م��ا، 
وه��و العملي��ة العقلي��ة الت��ي ينتقل فيها الفكر م��ن ق�سية اأو ق�سايا نعرف 

حكمه��ا اإىل ق�سي��ة اأخرى ي��راد معرفة احلكم فيها.
وت�س��مى الق�ساي��ا الت��ي يب��داأ منه��ا ال�س��تدلل با�س��م املقدم��ات؛ كم��ا 

ت�س��مى الق�سية التي عادة ُينتهى اإليها با�س��م النتيجة.
وهكذا ميكن حتديد اأهم عنا�سر عملية ال�ستدلل يف الآتي:

مقدمة اأو مقدمات ي�ستدل بها على �سحة النتيجة.. 1
نتيجة ترتَّب عن هذه املقدمة اأو املقدمات.. 2
عالق��ات منطقي��ة ترب��ط ب��ني ه��ذه املقدم��ات وب��ني النتيج��ة الت��ي . 3

تل��زم عنها.
ع��دة قواع��د يعتم��د عليه��ا التفك��ري يف انتقال��ه م��ن املقدم��ة اأو . 4

املقدم��ات اإىل النتيج��ة.

متهيد 〈〈

الأهداف
اأتعرف على معنى اال�شتدالل.     .1

اأر�شد اأنواع اال�شتدالل.     .٢
اأُحدد مفهوم اال�شتدالل اال�شتنباطي، واأنواعه.     .٣

اأو�شح مكونات اال�شتدالل اال�شتنباطي،      .٤
واإجراءاته.

اأقراأ )١(
هناك نوعان اأ�شا�شيان لا�شتدالل:

اال�شييتدالل اال�شييتنباطي: اأي ال�س��تدلل م��ن الع��ام اإىل اخلا���س، وه��و الذي يوؤدي اإىل ا�س��تنتاج القاع��دة اأو الت�سور بناء . 1
عل��ى املعلوم��ات اأو احلقائ��ق املعط��اة معتم��ًدا عل��ى مقدم��ات عام��ة مو�سوعة ومعلوم��ة؛ بحيث ينتقل تفكرُيه م��ن العام اإىل 

ُننا من احل�سول على معلومة خا�سة من معلومة عامة.  اخلا�س. اإن ال�س��تدلل ال�س��تنباطي ميكِّ
اال�شتدالل اال�شتقرائي: وفيه ي�سري التفكري من اخلا�س اإىل العام، ومن اجلزئي اإىل الكلي وي�ستخدم للتحقق من . ٢

�سدق املعرفة اجلزئية من خالل املالحظة والتجربة. 
ي�سمى ال�ستدلل ال�ستنباطي مبا�َشًرا عندما يتكون من مقدمة واحدة.  ◂

مثال: اإذا كان كل ال�سعوديني كرماء  ⦁
فاإن بع�س الكرماء �سعوديون   

◂    وقد يكون ال�ستدلل غر مبا�شر عندما يتكون من مقدمتني اأو اأكر ونتيجة.
مثال: اإذا كانت زاوية �اأ� ت�ساوي زاوية �ب�،   ⦁

وكانت زاوية �ب� ت�ساوي زاوية �ج�،    
فاإن زاوية �اأ� ت�ساوي زاوية �ج�.    

مقدمة اأوىل     زاوية �اأ� ت�ساوي زاوية �ب�
مقدمة ثانية    زاوية �ب� ت�ساوي زاوية �ج�

نتيجة               زاوية �اأ� ت�ساوي زاوية �ج� 

ال�ستدلل ال�ستنباطي الدر�س 
الأول
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◂   ويطل��ق عل��ى بع���س اأن��واع ال�س��تدلل ال�س��تنباطي �اال�شييتدالل ال�شييرطي� اأو � االفرتا�شييي�، عندم��ا 
يتك��ون م��ن مقدميية كييربى )يتييم �شياغتها ب�شييكل افرتا�شييي(، ومقدمة �شغرى)عبارة عن ق�شييية حملية( ونتيجة 
ي�س��تدل عليه��ا م��ن املقدمت��ني؛ فاملقدم��ة الك��ربى عب��ارة ع��ن ق�سي��ة �س��رطية؛ تتك��ون م��ن �س��رطني يرتبط��ان ب�سيغ��ة 

�س��رطية؛ ي�س��مى الأول )املقييدم( وي�س��مى الث��اين )التييايل(.

مثال: اإذا انخف�ست الأ�سعار اأقبل النا�س على ال�سراء.   ⦁
املقدم انخف�ست الأ�سعار.   

التايل اأقبل النا�س على ال�سراء.   
النتيجة اإَذن اأقبل النا�س على ال�سراء.   

ا كان �سهل املنال. مثال اآخر: اإذا كان �سعر ال�سلعة رخي�سً  ⦁
املقدم �سعر ال�سلعة رخي�س.   

التايل �سهل املنال.   
النتيجة اإذن �سهل املنال.   

◂    اأما اال�شتدالل اال�شتقرائي فمثاله كالتايل:
احلديد يتمدد باحلرارة.  ⦁

النحا�س يتمدد باحلرارة.   
الر�سا�س يتمدد باحلرارة.   

اإذن املعدن يتمدد باحلرارة.   

اإ�ساءة

اال�شتدالل:
ال�س�تدلل لغ�ًة معن�اه تقوي�م الدلي�ل اأو طلب�ه لإثب�ات 
فه�و   ا�سطالًح�ا  واأم�ا  معين�ة،  ق�سي�ة  اأو  معي�ن  اأم�ر 
عملي�ة منطقي�ة ننتق�ل فيه�ا م�ن مقدمات معين�ة اإلى 

نتيج�ة تترت�ب عل�ى تل�ك المقدم�ات.
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اأفكر واأتدّبر
1.  اأ�ستخرج ال�ستدللت املت�سمنة يف الن�س واأ�سوغها يف �سور منطقية �سليمة واأبنّي نوعها.

ُبل التي تتفاعل بها الغيوم مع �سوء ال�سم�س قد يكون غير �سحيح:  ت�سير بع�س البحوث الحديثة اإلى اأن فهمنا لل�سُّ
اإن القيا��س الحدي�ث ي�س�ير اإل�ى اأن الغي�وم تمت��سّ م�ن الطاق�ة اأربع�ة اأ�سعاف الكمي�ة التي كنا نفتقدها م�ن قبل. ولما 
كانت النماذج القائمة التي تف�ّسر وظائف الُمناخ تعتمد على القيا�س الأ�سلي؛ فاإن ثبات �سحة القيا�س الجديد يعني 
�ا دقيًق�ا وكام�اًل. واإننا ن�س�تعمل نماذج المناخ ف�ي محاولتنا لقيا��س ارتفاع  وج�وَب فح��س نم�اذج عم�ل المن�اخ فح�سً
ح�رارة من�اخ الأر��س، ف�اإذا ثَب�َت اأن ه�ذه النماذج الُمناخية غير �سحيحة فعلينا اأن نراجع فهمنا لرتفاع حرارة مناخ 

الأر�س مراجعة كاملة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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اال�شتدالل اال�شتنباطي

هو النتقال من ق�سية عامة اأو ق�سايا اإلى ق�سية جديدة، اأو هو بوجه عام 
النتقال ال�سروري من مقدمة اأو مقدمات اإلى نتيجة معينة

ا�شتدالل ا�شتنباطي غير مبا�شر 
وهو ال�ستدلل على نتيجة من مقدمتين 

اأو اأكثر وله اأكثر من �سورة من بينها 
القيا�س، واأهم �سوره:

االأقي�شة ال�شرطية
وهي ا�ستدللت غير 

مبا�سرة تكون ق�ساياها 
�سرطية منف�سلة اأو 

مت�سلة.

االأقي�شة الحملية
وهي ال�ستدللت غير 
المبا�سرة التي تكون 

ق�ساياها حملية.

التقابل بين الق�شايا
وهو النتقال من الحكم على ق�سية معلومة 
اإلى ق�سية جديدة تتفق معها في المو�سوع 

والمحمول وتختلف معها في الكم اأو في 
الكيف اأو فيهما مًعا.

ا�شتدالل ا�شتنباطي مبا�شر
وهو ال�ستدلل على ق�سية جديدة من 

ق�سية معلومة ويتمُّ بدون وا�سطة، وله اأكثر 
من �سورة؛ من بينها:

اأتدّرب )١(
1.   اأمالأ الفراغات باختيار كلمة من الكلمات التالية للتعرف على اأهم خ�سائ�س ال�ستدلل ال�ستنباطي.

�شادقة - كاذبة - بال�شدق - اأو الكذب - ق�شايا - مقدمة - مقدماته - ا�شتدالل - ا�شتنتاج - مقدمة - ا�شتدالل - 
نتائج - اال�شتدالل - عدة مقدمات - اال�شتدالل - ال�شوري - اال�شتقراء.

ال�س��تنباط ه��و ............... اأو ه��و ا�س��تخراج فك��رة معين��ة م��ن فكرة اأخ��رى اأو .............. معينة م��ن  ..............   ⦁
اأو ................ .

وه��ذا يعن��ي اأن ال�س��تنباط ............ لأن ............... ه��و انتق��ال التفك��ري من مقدم��ة اأو مقدمات اإىل ..............   ⦁
تلزم عنها.
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ُيق�سد بال�ستدلل ال�ستنباطي كلُّ ا�ستدلل ل تتجاوز نتيجته ما ورد يف املقدمات التي يتكون منها هذا ال�ستدلل؛ 
وبناء عليه فاإن كل ا�ستدلل ا�ستنباطي جتيُء النتيجة فيه دائًما م�ساوية اأو اأقل من مقدماتها.

2.   اأ�ستكمل اجلدول التايل باأمثلة جت�سد هذا املعنى.

وميك��ن الق��ول ب��اأن ال�س��تنباط ن��وع م��ن .............؛ يتعل��ق باجلان��ب .......... م��ن التفك��ري، وذل��ك يف مقاب��ل   ⦁
اجلان��ب امل��ادي ال��ذي ن�س��مي عملي��ة انتق��ال الفك��ر في��ه م��ن املقدم��ات اإىل النتائ��ج با�س��م .................... .

نهت��م يف ال�س��تدلل املنطق��ي باجلم��ل اخلربي��ة الت��ي ي�س��ح و�سفه��ا ..........، اأو ......... والت��ي يطلق��ون عليه��ا   ⦁
م�سطل��ح ................ .

وم��ن امله��م اأن نالح��ظ اأن ال�س��تدلل ال�س��تنباطي ق��د يك��ون �سحيًح��ا عل��ى رغ��م ك��ذب ............. اأو اأك��ر م��ن   ⦁
.................. ب��ل اإنه��ا ق��د تك��ون �سحيح��ة رغ��م ك��ذب كل ق�ساياه��ا. 

ل ت�ستمل بع�س ال�ستدللت ال�سحيحة اإلَّ على ق�سايا ..............  مثال: لكل الثدييات رئات  ⦁
كل احليتان ثدييات

لذا، لكل احليتان رئات
قد تكون كل ق�سايا ال�ستدلل ...................... وتظل �سحيحة. مثال: لكل املخلوقات ذوات الع�سر اأرجل اأجنحة  ⦁

لكل العناكب ع�سر اأرجل
لذا، لكل العناكب اأجنحة

ال�ستدلل ال�سابق �سحيح؛ لأنه لو �سدقت مقدمتاه ل�سدقت نتيجته؛ على رغم اأنها جميعها يف واقع الأمر كاذبة.

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................
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3.   اأعي��د كتاب��ة اجلم��ل التالي��ة م�س��تخدًما اأ�س��لوب ال�س��تدلل ال�س��رطي )اإذا كان ك��ذا .. كان ك��ذا( اأو )اإذا.. ف��اإن..( 
للتعب��ري ع��ن نف���س العالق��ة ب��ني الق�ساي��ا، وهن��اك اأداة اأحت��اج اإىل اإ�سافته��ا اأو حذفه��ا وه��ي )ل( اأو اأداة نف��ي اأخ��رى.

ال�شياغة ال�شرطية للجمل اجُلمل

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

اإما اأحمد كان طبيًبا اأو �سامل كان طبيًبا.

الكالب وفية لأ�سحابها ما مل يوؤذوها. 

لن اأجنح ما مل اأدر�س.

�سيتم قبولك اإذا كنت لبًقا يف املقابلة ال�سخ�سية.

لن يتم قبولك اإذا مل تكن لبًقا يف املقابلة ال�سخ�سية.

�ستنجح اإذا فقط در�ست.

�ستنجح فقط اإذا در�ست.

�سيفوز البطل اإذا فقط ناف�س بحما�سة.

اإما اأن حت�سر الكرة اأو يح�سرها اأحمد ما مل ت�سقط 
الكرة يف املاء.

يغرد بلبلي اإذا غرد بلبلك.
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اإ�ساءة
الق�شايا المتقابلة

هي الق�سايا التي تتفق في المو�سوع المحمول، وتختلف في الكم اأو الكيف، اأو في الكم والكيف مًعا.

اال�شتدالل المبا�شر
ال�س�تدلل المبا�س�ر نوع من ال�س�تدلل ننتقل فيه من ق�سية اإلى ق�سية اأخرى، ومن اأهم اأنواعه: ال�س�تدلل عن 

طريق التقابل بين الق�سايا.

اأقراأ )٢(
يو�سف ال�س��تدلل ال�س��تنباطي باأنه �سحيح اإذا حتقق فيه لزوم النتيجة عن 
املقدمات بغ�س النظر عن �سدق م�سمون ق�ساياه اأو كذبها. ولذلك قد يكون 
ال�س��تدلل �سحيًح��ا، وتك��ون ق�ساي��اه كاذب��ة، وق��د يك��ون ال�س��تدلل �سحيًح��ا 
وق�ساي��اه �سادق��ة؛ ف�سح��ة ال�س��تدلل يف احلالت��ني متوقف��ة عل��ى ال�س��ورة اأو 

�ال�س��كل� الذي نظمت على اأ�سا�س��ه.

ف�سح��ة ال�س��تدلل م��ن الناحي��ة املنطقي��ة مرتبط��ة بالدرج��ة الأوىل بال��كل 
ال��ذي نظم��ت عل��ى اأ�سا�س��ه املقدم��ات والنتيجة، وم��ا اإذا كان��ت النتيجة لزمة 
من مقدماتها. ومن جهة اأخرى؛ فاإن النتيجة التي يتم التو�سل اإليها يف عملية 
َن��ًة يف املقدم��ات، ول ي�س��ح اأن  ال�س��تدلل ال�س��تنباطي؛ ل ُب��دَّ اأن تك��ون ُمت�سمَّ
تتجاوز حدود املعلومات الواردة فيها. وقد تكون مادة املقدمات �سادقة ولكن 

النتيج��ة كاذب��ة، وبالت��ايل فاإن ال�س��تدلل يكون غري �سحيح.
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اأتدّرب )٢(
1.   اإذا كان��ت املقدم��ات التالي��ة تق��ود اإىل نتيج��ة �سادق��ة فاأكت��ب النتيج��ة يف اخلان��ة املخ�س�س��ة لذل��ك، واإذا كان ل يرت��ب 

عليه��ا التو�س��ل اإىل نتيج��ة �سادقة فاأكتب ال�س��بب يف ذلك.
�شبب عدم التو�شل اإىل نتيجة املقدمات

حتى يكون الطالب موؤهاًل لدخول كلية الطب يف اجلامعات احلكومية ال�سعودية 
فيجب اأن يح�سل على درجات عالية يف ال�سهادة الثانوية
 اأحمد ُقِبَل يف كلية الطب باإحدى اجلامعات ال�سعودية 

النتيجة:

اإذا مل اأُجدَّ يف درا�ستي ف�سوف اأح�سل على درجات متدنية
 اأنا مل اأُجدَّ يف درا�ستي 

النتيجة:

جميع الريا�سيني ع�سالتهم قوية
جميع لعبي التن�س املحرمني ريا�سيون

النتيجة:

كل الفلزات مو�سلة للحرارة
 املاء مو�سل للحرارة 

النتيجة:

جميع ال�سعوديني كرماء
 حممد كرمي 

النتيجة:

اإما اأن يكون �سقيقك طالًبا يف اإحدى اجلامعات ال�سعودية اأو موظًفا يف اإحداها
 �سقيقك لي�س طالًبا باإحدى اجلامعات ال�سعودية 

النتيجة:
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2.  اأ�سع هذه العبارات يف ا�ستدللت ا�ستنباطية �سحيحة.

ال�شيغة اال�شتنباطية للعبارة العبارة

....................................................................

....................................................................

....................................................................

كل  �س��ركة�اأبل�يف  ف��روع  تنت�س��ر   .1
اأنح��اء الع��امل ولذل��ك يوج��د له��ا ف��رع يف 

اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

يف  ال�س��عودية  احلكوم��ة  جن��اح  اإن   .2
تطوي��ر الأو�س��اع القت�سادي��ة يف الب��الد 
اأدى اإىل زي��ادة متو�س��ط الدخ��ل ال�س��نوي 

ال�س��عودي. للمواط��ن 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

اأك��دت درا�س��ة قام��ت به��ا اخلط��وط   .3
اجلوية ال�س��عودية اأن التعاون بني �س��ركات 
تن�س��يق  جم��ال  يف  اخلليجي��ة  الط��ريان 
ْح��الت اخلارجي��ة �س��يحقق وف��ًرا كبرًيا  الرِّ
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��ْدُق املقدم��ات ي�سم��ن ب�س��ورة مطلق��ة  يف ال�س��تدلل ال�س��تنباطي �سِ
�س��دق النتيج��ة؛ اأم��ا يف ال�س��تدلل ال�س��تقرائي، فعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم 
�سمان �سدق املقدمات فيه ل�سدق النتيجة، لكنه يرجحها بدرجة معينة. 
وتقا���س ق��وة احلج��ة ال�س��تقرائية بق��در الدع��م والتعزي��ز ال��ذي تقدم��ه 
املقدمات للنتيجة. يف احلجة ال�س��تقرائية القوية، �سدق املقدمات ُيرجح 
�س��دق النتيج��ة اإىل ح��د كب��ري )واإن ظ��ل عاج��ًزا ع��ن �سم��ان �سدقه��ا(، يف 
ح��ني اأن درج��ة الرجي��ح تك��ون اأقل يف ح��ال احلجة ال�س��تقرائية ال�سعيفة. 
يكم��ن معي��ار التفري��ق ب��ني ال�س��تقراء وال�س��تنباط يف ق��در ال�سم��ان ال��ذي 
توفره املقدمات للنتيجة، ول يرتهن بالو�سيلة التي مت وفقها احل�سول على 
املقدم��ات. ك��ون العل��وم الطبيعي��ة ح�س��ية، وكونه��ا ترك��ن اإىل ال�س��تقراء، ل 
يعن��ي اأن ال�س��تقراء ح�س��ي؛ كم��ا اأن ك��ون العل��وم الريا�سي��ة عقلي��ة، وكونه��ا 

ترك��ن اإىل ال�س��تنباط، ل يعن��ي اأن ال�س��تنباط عقل��ي.
 ول��ذا كان ال�س��تنباط ه��و املنه��ج الأن�س��ب والأ�س��ح لال�س��تخدام يف 
العل��وم ال�سوري��ة املج��ردة كالريا�سي��ات، وكان ال�س��تقراء ه��و الأن�س��ب 
��د بال�س��تقراء انتق��ال  لال�س��تخدام يف العل��وم املادي��ة اأو الطبيعي��ة، وُيق�سَ
الفك��ر م��ن ع��دة اأح��كام تتعلق بعينة م��ن الظواهر اأو مو�سوع��ات معينة اإىل 

حك��م ع��ام ي�س��مل تل��ك الظواه��ر اأو املو�سوع��ات جميًع��ا. 

متهيد 〈〈

الأهداف

اأتعرف على طبيعة اال�ستدالل اال�ستقرائي      .1
وخ�سائ�سه واأنواعه.

اأعطي اأمثلة من الحياة اليومية لال�ستقراء.     .٢
اأميُِّز باالأمثلة بين اال�ستنباط واال�ستقراء.     .٣

اأ�ستخل�ص طبيعة االحتمال في نتيجة الُحجج      .٤
اال�ستقرائية.

اأقراأ )١(

ال�ستدلل ال�ستقرائي الدر�س 
الثاين

اال�ستدالل اال�ستقرائي:
ال�س��تدلل ال�س��تقرائي عملي��ة ا�س��تدلل عقل��ي تنطل��ق م��ن مقول��ة اأو مالحظ��ة، وتت�سم��ن اإم��ا القي��ام باإج��راءات منا�س��بة 
لفح�س الفر�سية اأو اإثباتها، واإما التو�سل اإىل نتيجة اأو تعميم بال�س��تناد اإىل املالحظة، وُيق�ّس��م ال�س��تدلل ال�س��تقرائي 

م��ن حي��ث طريق��ة التو�سل اإىل النتيج��ة اإىل نوعني:

ا�س��تدالل ناق���ص: وفي��ه يت��م التو�س��ل اإىل النتيج��ة بعد درا�س��ة عينة من احلالت اأو املف��ردات املتعلقة مبو�سوع اأو . 1
ظاهرة ما. وهذه النتيجة تظل احتمالية؛ اإذ يكفي ل�سقوطها اأن تظهر حالة واحدة معار�سة لهذه النتيجة الكلية.

ومن االأمثلة على ذلك:
احلديد .. النحا�س .. الذهب .. الألومنيوم تتمدد باحلرارة

ولكن احلديد .. النحا�س .. الذهب .. الألومنيوم معادن
اإذن جميع املعادن تتمدد باحلرارة

وبه��ذا املث��ال نالح��ظ اأن النتيج��ة ت�س��تمل عل��ى تعمي��م م��ن خ��الل مالحظ��ة اأن بع�سه��ا تتم��دد باحل��رارة، وه��ذا الن��وع م��ن 
ال�س��تقراء مطب��ق يف العل��وم الطبيعي��ة والجتماعي��ة لأن��ه يتي��ح التنب��وؤ مب�س��تقبل الظواهر.
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٢.    ا�ستدالل تام: وفيه يتم التو�سل اإىل النتيجة بعد درا�سة جميع حالت اأو مفردات املو�سوع اأو الظاهرة املعينة.
ومن اأمثلة هذا النوع من اال�ستقراء:

البقرة .. الغزال .. اخلروف .. حيوانات جمرة
البقرة .. الغزال .. اخلروف هي كل ذوات قرون

اإذن كل ذوات القرن حيوانات جمرة 
��ه م��ن امل�س��تحيل اإج��راء مث��ل ه��ذا احل�س��ر ال�س��امل جلزئي��ات  وق��د وجه��ت انتق��ادات اإىل ال�س��تقراء الت��ام حي��ث اإنَّ
ال�س��يء الع��ام. وعل��ى كل ح��ال، فاإن��ه ميك��ن ال�س��تفادة م��ن ال�س��تقراء التام يف ح��الت معينة اإذا ما توافر �س��رط 

اإمكاني��ة ح�س��ر جمي��ع اجلزئي��ات الت��ي ه��ي مو�سوع ال�س��تدلل.
ومن االأمثلة على ذلك:

�سهور يناير .. فرباير .. مار�س .. دي�سمرب يقلُّ عدد اأيامها عن 32 يوًما
�سهور يناير .. فرباير .. مار�س .. دي�سمرب هي كل �سهور ال�سنة

اإذن كل �سهور ال�سنة تقل عدد اأيامها عن 32 يوًما
��ة ل�س��تدلل ا�س��تقرائي م��ن الن��وع الت��ام؛ لأن��ه اأمكنن��ا ح�س��ر جمي��ع �س��هور ال�س��نة، ومالحظ��ة اأنه��ا  وه��ذه نتيج��ة يقينيَّ

جميًع��ا تق��ل ع��ن 32 يوًما بالفعل.
الم�سدر:المنطق والتفكير الناقد، الطبعة الأولى، ع�سام جميل، 20١2م

اأفكر واأتدّبر
1.  اأمالأ الفراغات باختيار كلمة من الكلمات التالية للتعرف على اأهم خ�سائ�س ال�ستدلل ال�ستقرائي.

تعميمات - ا�ستقرائي - ا�ستنتاج - اال�ستدالل اال�ستقرائي - ا�ستدالل - االأدلة - الدليل - �سحيًحا - املعلومات -  
الدليل- االحتمالية - الدليل - مرجًحا.

⦁   التفكي�ر ال�س�تقرائي ه�و عملي�ة .............. عقل�ي، ت�س�تهدف التو�س�ل اإل�ى ا�س�تنتاجات اأو ............ الت�ي تقدمه�ا 
الم�س�اهدات الم�س�بقة؛ فلو �س�اهدت واأنت في طريقك اإلى العمل �س�يارتي اأجرة �سغيرتين تقطعان اإ�س�ارة �سوئية حمراء؛ 
ثم و�سفت الحادثة ل�سديق لَك واأنهيت كالمك بالقول: �جميع �سائقي �سيارات الأجرة ال�سغيرة غير مبالين ل يراعون 
الإ�سارات ال�سوئية�، فاإنك تكون قد تجاوزت حدود المعلومة التي انطبقت في حقيقة الأمر على �سائقين فقط، وعممتها 

على فئة �سائقي �سيارات الأجرة ال�سغيرة دون ا�ستثناء.
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٢. يق�سد بال�ستدلل ال�ستقرائي اأنه كل ا�ستدلل جتيُء النتيجة فيه متجاوزة املقدمات التي ت�سبقها.
اأ�ستكمل الجدول التالي باأمثلة تج�سد هذا المعنى.

اال�ستدالل اال�ستقرائي

وهو النتقال من الحكم على جزئيات اإلى حكم عام على الكل

اال�ستقراء التام
وهو يتمُّ بح�سر جميع الجزئيَّات 

ك�سرط لالنتقال منها اإلى تقرير حكم 
عام �سواء اأكانت هذه الجزئيات اأفراًدا 

اأم نوًعا.
واإذا ما تحقق هذا الح�سر الكامل فهو 

ق اليقين. ا�ستقراء ُيحقِّ

اال�ستقراء الناق�ص
وهو ا�ستدلل ننتقل فيه انتقاًل غير 

يقيني من الحكم على بع�س الجزئيَّات 
الم�ساهدة اإلى الحكم على الكل وهو 

ا�ستقراء احتمالي.

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

...........................................

...........................................

اإذن:     ...........................................

⦁   م�ن الوا�س�ح هن�ا اأن ال�س�تنتاج ال�ذي تو�سل�ت اإلي�ه ه�و ا�س�تنتاج .............. ل يمك�ن �سمان �سحت�ه بالعتماد 
عل�ى ............. المتواف�ر بي�ن يدي�ك، واأق�س�ى م�ا يمك�ن اأن يبلغ�ه ............ وله�ذا ه�و ........... ف�ي اأن يك�ون 
............ وهكذا يت�سح اأن ............، ........... يذهب دائًما اإلى ما هو اأبعد من حدود ............. المعطاة 
اأو .........الماثل اأمام الم�ستقرىء. وُجلُّ ما يطمح اإليه هو اتخاذ الدليل اأو المعلومات المتوافرة �سنًدا ........... 

لال�س�تنتاجات. 
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اأقراأ )2(
االحتمالية يف اال�ستدالل اال�ستقرائي:

⦁   ال�س��تدللت ال�سحيح��ة ا�س��تنباطًيا تكنن��ا ب��اأن نك��ون متاأكدي��ن م��ن �س��دق نتيجته��ا؛ ل��و اأنن��ا متاأك��دون من �سدق 
املقدمات.

⦁   وال�س��تدلل الق��وي ا�س��تقرائًيا ل ي�س��مح لن��ا اأن نك��ون متاأكدي��ن م��ن �س��دق النتيج��ة لكن��ه ي�س��مح لن��ا - يف غي��اب 
معلوم��ات اأخ��رى تت�س��ل بقي��م �س��دق النتيج��ة - اأن نفك��ر يف نتيج��ة اأك��ر ترجيًح��ا.

مثال:
معظم اأ�سماك  الزينة توت لو اأكلت طعام القطط

 )من املحتمل( اأن اأ�سماك الزينة اجلديدة لديَّ �سوف توت لو اأطعمتها طعام القطط.

نالحظ اأن هذا ال�ستدلل ذو �سورة ا�ستقرائية من عينة حمدودة اإىل جمموع اأكرب من النوع املاأخوذ منه العينة.
اإن �ساح��ب ال�س��تدلل هن��ا مل يوؤك��د م��ا اإذا كان��ت كل اأ�س��ماك الزين��ة ت��وت ل��و اأكل��ت طع��ام القط��ط. اإن م��ا اأك��ده ه��و اأن 
كل اأ�س��ماك الزين��ة الت��ي اأطعمه��ا طع��ام القط��ط ق��د مات��ت. ومن ث��م؛ فاإن النموذج ال��ذي اختاره �ساحب ال�س��تدلل من 
اأ�س��ماك الزين��ة ج��زء ب�س��يط ج��ًدا م��ن اأ�س��ماك الزين��ة املوج��ودة يف الع��امل. لذل��ك؛ مل يق��ل �ساحب ال�س��تدلل اأي �س��يء 
ع��ن كل اأ�س��ماك الزين��ة اأو معظمه��ا. وه��ذا معن��اه اأن��ه و�س��ل اإىل التعمي��م عن ك��رة كلية من خالل عينة ب�س��يطة، ولذلك 

تظ��ل نتيج��ة ال�س��تدلل ال�س��تقرائي لي�س��ت يقينية؛ اإمنا تخ�س��ع لحتمالية �سدقها.

1.   اأ�س��ع العب��ارات التالي��ة يف �سي��غ ا�س��تدللت ا�س��تقرائية �س��ليمة، واأح��دد م��ا اإذا كان ال�س��تدلل �سحيًح��ا اأو قوًي��ا 
ا�س��تقرائًيا.

اال�ستدالل غري 
�سحيح

اال�ستدالل 
�سحيح ال�سيغ املنطقية للعبارات اجُلمل

الربازي��ل اأق��رب اإىل اأن تف��وز بكاأ���س الع��امل مقارن��ة 
بالأرجنتني؛ لذلك من املحتمل اأن الربازيل �سوف تفوز 

بكاأ���س العامل.

م��ن  لذل��ك  اأب��ًدا؛  الع��امل  بكاأ���س  هندورا���س  تف��ز  مل 
املحتم��ل اأن هندورا���س ل��ن تف��وز بكاأ���س الع��امل اأب��ًدا.

اأتدّرب
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2.   اأُعي��د بن��اء ال�س��تدللت التالي��ة واأُح��دد م��ا اإذا كان ال�س��تدلل �سحيًح��ا اأو قوًي��ا ا�س��تقرائًيا، واإذا مل يك��ن قوًي��ا 
ُ النتيج��ة لتك��ون كذل��ك.  �سي��ف اإح��دى املقدم��ات اأو اأغ��ريِّ غ��رَيّ اأو اأُ ا�س��تقرائًيا اأُ

اال�ستدالل غري 
�سحيح

اال�ستدالل 
�سحيح ال�سيغ املنطقية للعبارات اجُلمل

م��ن املحتم��ل اأن م�س��جعي ك��رة الق��دم لفري��ق Χ �س��وف 
يثريون ال�س��غب يف كاأ���س العامل القادم، ولذا هناك فر�سة 
كبرية اأن يتم ا�ستبعاد فريق Χ من البطولة القارية؛ لذلك 
فاإنه من املحتمل جًدا اأن يتم ا�ستبعاد فريق Χ من البطولة 

القارية.

تقريًب��ا كل الريا�سي��ني الناجح��ني ترن��وا طوي��اًل وِبُجه��ٍد 
لي�سبح��وا ناجح��ني. لذل��ك؛ ل��و اأن��ك تدرب��ت طوي��اًل وِبُجهٍد 

فاإن��ك �س��وف ت�سب��ح ريا�سًي��ا ناجًحا.
معظ��م النباتي��ني ياأكل��ون البي���س؛ ع��دد كب��ري ج��ًدا م��ن 
وعبداحلمي��د  اأحم��د  نباتي��ون.  ج��دة  مدين��ة  يف  النا���س 
يقطن��ون مدين��ة ج��دة، لذل��ك، م��ن املحتم��ل اأن اأحم��د ي��اأكل 

البي���س.
��ي عم��ره  الفيتامين��ات توؤخ��ذ لتحقي��ق حي��اة طويل��ة؛ عمِّ
93 عاًم��ا، ومل يغ��ب ع��ن تن��اول الفيتامين��ات قرابة خم�س��ني  

عاًما.

التغيري املقرتح اال�ستدالل 
غري �سحيح

اال�ستدالل 
�سحيح اجُلمل

1. لق��د اأدى ا�س��تبعاد احللوي��ات وغريه��ا م��ن الوجب��ات 
ال�سريعة من قوائم طعام املدار�س اإىل حت�سني اأداء الطلبة 
يف �س��تى اأنح��اء اململك��ة. ويف كل حال��ة جربناه��ا. ل��و فعلن��ا 
ذل��ك يف مدار�س��نا فاإنن��ا ن�س��تطيع امل�س��ي يف تطوي��ر الأداء.

2. معظ��م الأطف��ال الذي��ن يذهب��ون اإىل املدار���س ب��دون 
اإفط��ار يعان��ون م��ن �س��وء الركي��ز يف ال�سب��اح. �سالح يركز 
جي��ًدا يف املدر�س��ة يف ال�سب��اح؛ لذل��ك م��ن املحتم��ل اأن��ه ل 

يذه��ب اإىل املدر�س��ة ب��دون اإفط��ار.
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التغيري املقرتح اال�ستدالل 
غري �سحيح

اال�ستدالل 
�سحيح اجُلمل

3. معظ��م املراهق��ني الذي��ن يدخن��ون ال�س��جائر يعان��ون 
م�س��كالٍت اأ�س��رية، ولأنن��ي كموج��ه للمراهق��ني اكت�س��فت اأن 
معظ��م م��ن ياأت��ون اإيلَّ م��ن املراهق��ني م��ن املدخن��ني يعانون 

م�س��كالٍت اأ�س��رية.
��رو احلي��اة الفطري��ة من هن��ا؛ فمن املحتمل  4. اإذا م��رَّ ُمدمِّ
اأن يك��ون هن��اك جل��ود وبقاي��ا حيوان��ات، ولك��ن لي���س هن��اك 
��رو احلي��اة  جل��ود وبقاي��ا حيوان��ات؛ لذل��ك مل مي��ر ُمدمِّ

الفطري��ة م��ن هنا.
٥. ل��و مت حظ��ر اإعالن��ات التدخ��ني؛ فاإن��ه م��ن املحتم��ل اأن 
يراج��ع حج��م التدخ��ني، ول��و تراج��ع حج��م التدخ��ني؛ فاإنه 
م��ن املحتم��ل اأن يراج��ع العن��ف املنزيل؛ لذل��ك لو مت حظر 
اإعالن��ات التدخ��ني؛ فاإن��ه م��ن املحتم��ل اأن يراج��ع العن��ف 

املنزيل.
3.   اأكمل اجلدول ببيان الفروق بني ال�ستدلل ال�ستنباطي وال�ستقرائي:

تنح�س��ر اأن��واع ال�س��تدلل يف اثن��ني هم��ا: ال�س��تنباط، وال�س��تقراء؛ ي�س��تخدم اأولهم��ا يف الريا�سي��ات، والث��اين يف خمتل��ف 
العل��وم الطبيعي��ة، ويف بع���س الأحي��ان يجتم��ع كًلّ م��ن املنهج��ني يف منه��ج واح��د كم��ا ه��و احل��ال يف املنه��ج العلم��ي املعا�س��ر 
امل�س��تخدم يف بع���س ف��روع العل��وم الطبيعي��ة، ولك��ن ال�س��وؤال املهم الآن هو: ما جوانب الختالف بني ال�س��تدلل ال�س��تنباطي 

وال�س��تدلل ال�ستقرائي؟

اال�ستدالل اال�ستقرائي اال�ستدالل اال�ستنباطي

1 ....................................................

2 ....................................................

3 ....................................................

يتكون من مقدمة اأو اأكر ونتيجة. . 1

يكون ال�ستدلل فيه من العام اإىل اخلا�س. . 2

النتيجة مت�سمنة يف املقدمات وحمكومة بها.. 3
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نوعه اال�ستدالل
جميع ال�سيارات تتوقف عندما ينَفُد َوقوُدها

�سيارتي توقفت
اإَذن �سيارتي َنِفَد َوقوُدها
كل الأعداد الأولية فردية

العدد 2 عدد اأويل
اإذن العدد 2 عدد فردي

ال�سعوديون كرماء، والبحرينيون كرماء، وامل�سريون كرماء،
 والإماراتيون كرماء

اإذن من املحتمل اأن كل العرب كرماء
اإذا ارتفعت اأ�سعار الأ�سهم ف�سوف اأ�سبح غنًيا

اأ�سعار الأ�سهم مل ترتفع
اإذن لن اأ�سبح غنًيا

ا�ستئ�سال بع�س الغدد ي�سعف القدرة البدنية لأن ذلك لوحظ يف حالة حممد، واأحمد، 
واإبراهيم، و�سعاد وغريهم

كان �سقراط �سعيًدا لأنه فيل�سوف وكل فيل�سوف �سعيد

اال�ستدالل اال�ستقرائي اال�ستدالل اال�ستنباطي

4 ....................................................
...................................................

٥ ....................................................
...................................................

٦ ....................................................
...................................................

٧ ....................................................
8 ....................................................

اإذا كان��ت املقدم��ات �سادق��ة ف��ال ُب��دَّ اأن تك��ون النتيجة . 4
�سادقة.

يق��وم ال�س��تنباط عل��ى اللت��زام باملقدم��ات واإثب��ات . ٥
حك��م الع��ام للخا���س.

قواع��د . ٦ با�س��تخدام  النتيج��ة  �س��دق  اإثب��ات  ميك��ن 
ال�س��تنباطي. للمنط��ق  حم��ددة 

يوجد به مغالطات �سورية.. ٧
قد يكون مبا�سًرا اأو غري مبا�سر.. 8

4.   اأبني نوع ال�ستدلل يف اجلدول التايل:
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .٢
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .٣
.........................................................................................................................

٤.  ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالثة مفاهيم تعّرفت عليها في الدر�س؟  .5
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .6
.........................................................................................................................

هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير في طريقة تفكيرك؟ اذكر بع�س الخطوات التي   .7
�سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي
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القيا���س اأو ال�س��تدلل غ��ري املبا�س��ر يت��م في��ه النتق��ال م��ن ق�سيت��ني 
اإىل ق�سي��ة جدي��دة تث��ل نتيج��ة لزم��ة عن هاتني الق�سيت��ني. وتتم تلك 
العملي��ة بوا�س��طة وب�س��روط معين��ة. وُيع��دُّ القيا���س اأه��م ن��وع م��ن اأن��واع 
ال�ستدلل ال�ستنباطي بل يعد الركن الرئي�س للتفكري املنطقي قدميا. 
فم��ا معن��ى القيا���س؟ وم��ا �س��روطه اأو قواع��ده؟ وم��ا اأه��م اأ�س��كاله؟ وه��ل 

هن��اك فائ��دة من القيا���س يف حياتن��ا اليومية؟

متهيد 〈〈 الأهداف
اأبّين معنى القيا�س.     .1

اأحّدد �شروط اأو قواعد القيا�س.     .٢
اأحّدد اأ�شكال القيا�س.     .٣

اأ�شتخل�س اأهمية القيا�س.     .٤

اأقراأ )١(

القيا�س: �شروطه، واأ�شكاله الدر�س 
الثالث

��ٌف م��ن ق�ساي��ا اإذا �سدق��ت ل��زم عنه��ا لذاته��ا ق��وٌل اآخ��ر، كقولن��ا: الع��امل مت�س��ارع، وكل مت�س��ارع ح��ادث؛ فاإن��ه قول  َق��وٌل ُموؤَلَّ
مرك��ب م��ن ق�سيت��ني؛ اإذا �سدقت��ا لزم عنهما لذاتهم��ا: العامل حادث. 

مثال:
كل �سعودي يح�سل على التعليم جماًنا

عبدالعزيز �سعودي
عبدالعزيز يح�سل على التعليم جماًنا

يف هذا القيا�س لدينا ثالث ق�سايا:
مقدمة كربى: كل �سعودي يح�سل على التعليم جماًنا.. 1
مقدمة �شغرى: عبدالعزيز �سعودي.. ٢
نتيجة: عبدالعزيز يح�سل على التعليم جماًنا.. ٣

اأم��ا املقدم��ة الأوىل فت�س��مى يف القيا���س �املقدم��ة الك��ربى�، واأم��ا املقدم��ة الثاني��ة فت�س��مى �املقدم��ة ال�سغ��رى�، واأم��ا 
النتيجة فتتولد بعد اأن نحذف احلد الأو�س��ط. وف�ساًل عن املقدمتني والنتيجة لدينا ثالثة حدود يف كل قيا���س:

حٌد اأ�شغر: وهو �مو�سوع� املقدمة ال�سغرى )عبدالعزيز(.. 1
حد اأكرب: وهو �حممول� املقدمة الكربى )يح�سل على التعليم جماًنا(.. ٢
ح��د اأو�ش��ط: وه��و الكلم��ة املتك��ررة يف املقدمت��ني، وتك��ون حمم��وًل للمقدم��ة ال�سغ��رى، ومو�سوع��ات للمقدم��ة الك��ربى . ٣

)�سعودي(.
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

عنا�شر القيا�س 

اأفكر واأتدّبر
1.  اأحلل كل قيا�س مما يلي واأبنّي مكوناته من حيث مقدماته ونتائجه وحدوده.

النتيجة

عبدالعزيز يح�سل على التعليم مجاًنا

المقدمة الكبرى

كل �سعودي يح�سل على التعليم مجاًنا 

المقدمة ال�شغرى

عبدالعزيز �سعودي

حد اأو�سط
حد اأكبرحد اأ�سغر

لحظ اأنَّ احلدَّ الأ�سغر واحلدَّ الأكرب ي�سكالن النتيجة.

احلد الأكرب احلد الأ�شغر املقدمة الكربى املقدمة ال�شغرى القيا�س

كل اإن�سان له عقل
عبداهلل اإن�سان
عبداهلل له عقل

كل ال�سعوديني وطنيُّون
بندر �سعودي
بندر وطني

كل ال�سمك يتنف�س بخيا�سيم
َلمون �سمك ال�سَّ

َلمون يتنف�س بخيا�سيم ال�سَّ

كل الأزهار جميلة
اليا�سمني زهٌر 
اليا�سمني جميل
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احلد الأكرب احلد الأ�شغر املقدمة الكربى املقدمة ال�شغرى القيا�س
كل املدن ال�سعودية متطورة

جازان مدينة �سعودية
جازان متطورة 

كل املعلمني ال�سعوديني مبدعون
خالد معلم �سعودي 

خالد مبدع 
كل الطرق يف مدينة جدة منظمة 
��ساري� طريق يف مدينة جدة

طريق �ساري منظم 
كل �سكان مدينة تبوك يحبون اإكرام ال�سيف

م�ساري من �سكان مدينة تبوك 
م�ساري يحبُّ اإكرام ال�سيف 

كل املواقع الأثرية يف العال جميلة
ق�سر الفريد موقع اأثري يف العال

ق�سر الفريد جميل 

اأقراأ )٢(
هناك �ش��ت قواعد رئي�س��ة للقيا���س؛ تنق�س��م عادة اإىل جمموعات ثالث بح�س��ب نوع ال�س��رط املطلوب توافره يف القيا���س، 
فنج��د قاعدت��ني تت�س��الن بطبيع��ة القيا���س م��ن حي��ث تركيب��ه، وقاعدت��ني متعلقت��ني بال�س��تغراق يف احل��دود، وقاعدت��ني 

تخت�س��ان بالك�س��ف يف الق�ساي��ا، وفيما يلي نو�سح ه��ذه املجموعات الثالث:
اأوًل: قواعد الرتكيب

1. يجب اأن يتاألف القيا�س من ثالثة حدود: احلد الأكرب، واحلد الأو�سط، واحلد الأ�سغر. 
2. يج��ب اأن يتاأل��ف القيا���س م��ن ث��الث ق�ساي��ا فق��ط؛ ت�س��كل ق�سيت��ان منه��ا املقدمت��ني، وتك��ون الثالث��ة النتيج��ة الالزم��ة 

ع��ن املقدمتني.
ثانًيا: قواعد ال�شتغراق

1. يجب اأن يكون احلد الأو�سط ُم�ستغَرًقا يف اإحدى املقدمتني على الأقل. وهذا مثال لعدم ا�ستغراق احلد الأو�سط:
كل التجار ُم�ستِغلُّون

كل النتهازيِّني ُم�ستِغلُّون
.......................
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2. ل يجوز ا�ستغراق حد يف النتيجة ما مل يكن م�ستغرًقا يف املقدمة التي ورد فيها. مثال:
كل الورود جميلة ال�سكل

ل �سيء من هذه احل�سائ�س بورود
ل �سيء من هذه احل�سائ�س جميلة ال�سكل

ثالًثا: قواعد الكيف

1. ل ميك��ن ا�س��تخال�س نتيج��ة م��ن مقدمت��ني �س��البتني؛ اأي يج��ب اأن تك��ون اإح��دى مقدمت��ْي القيا���س عل��ى الأق��ل موجب��ة. 
وتت�س��ح ه��ذه القاع��دة م��ن خ��الل املث��ال التايل:       

ل اأحد من العرب من الأوربيني
ل اأحد من الأمريكيني من العرب
.................................

وهنا ل ن�ستطيع اأن ن�سل من مقدمتني �سالبتني اإىل نتيجة حمددة.

2. اإذا كانت اإحدى املقدمتني �سالبة، وجب اأن تكون النتيجة �سالبة. مثال: 
ل اأحد من القوانني العلمية حتمي ال�سدق

كل قوانني الفيزياء قوانني علمية
كل قوانني الفيزياء حتمية ال�سدق

وهي نتيجة خاطئة.
ه��ذه ه��ي القواع��د ال�س��ت الرئي�س��ة للقيا���س، ولك��ن هن��اك ث��الث قواع��د اأخ��رى فرعي��ة، ولك��ن الربه��ان عل��ى �سح��ة ه��ذه 

القواع��د الث��الث يت��م عل��ى اأ�سا���س القواع��د الرئي�س��ة:
1. ل ميكن ا�ستخال�س نتيجة من مقدمتني جزئيتني.

2. اإذا كانت اإحدى املقدمتني جزئية وجب اأن تكون النتيجة جزئية.
3. ل ميكن ا�ستخال�س نتيجة من مقدمة كربى جزئية و�سغرى �سالبة.
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1.   اأحدد يف كل من الأمثلة التالية قاعدة القيا�س التي مت خمالفتها اأو القيا�س ال�سحيح منها.

اأتدّرب )١(

القاعدة التي مت خمالفتها القيا�س

...................................................

...................................................

...................................................

بع�س احليوانات لي�ست متوح�ّسة                         ج. �س
ج. �س     بع�س ما هو متوح�س اآكل حلوم  
ج . �س بع�س اآكالت اللحوم لي�ست بحيوانات  

...................................................

...................................................

...................................................

كل الرجال يحبون ال�سفر                         ك. م
ج. م بع�س املوظفني رجال                         
بع�س املوظفني يحبون ال�سفر                         ج. م

...................................................

...................................................

...................................................

ك. م كل اجلنود اأبطال                         
بع�س الرجال لي�سوا جنوًدا                         ج. �س
بع�س الرجال لي�سوا اأبطاًل                        ج. �س

...................................................

...................................................

...................................................

ج. م بع�س الأغنياء جّتار                   
ل اأحد من العلماء من الأغنياء                   ك. �س
ج. �س بع�س العلماء لي�سوا من التجار                   

...................................................

...................................................

...................................................

ك. م كل التجار م�ستغلون                   
ك. م كل النتهازيِّني ُم�ستِغلُّون                  
ك. م كل التجار انتهازيون                  

...................................................

...................................................

...................................................

ك. م كل الورود جميلة ال�سكل                  
كل ما هو جميل ال�سكل مريح للنظر                  ك. م
ك. م كل ما هو مريح للنظر ورود             

...................................................

...................................................

...................................................

كل القوانني العلمية لي�ست حتمية ال�سدق         ك. م
ك. م كل قوانني الفيزياء قوانني علمية         
ك. م كل قوانني الفيزياء حتمية ال�سدق         
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اإنَّ للقيا���س اأربعة اأ�س��كال، وكل �س��كل له عدة اأنواع، ُويَعدُّ ال�س��كُل الأوُل الأهمَّ والأكر ا�س��تعماًل، حتى اإن بقية الأ�س��كال 
تعود اإليه. 

ال�شكل الأول: عبارة عن مقدمتني ونتيجة يجب اأن يتوافر يف مقدمتْيه �سرطان اأ�سا�سيان:
 ال�شرط الأول: اأن تكون املقدمة ال�سغرى موجبة ولي�ست �سالبة.

ومعن��ى الإيج��اب اأن تك��ون غ��ري منفي��ة؛ مث��اًل: العل��م ناف��ع؛ فه��ذه ق�سي��ة موجب��ة، اأم��ا العل��م غ��ري ناف��ع؛ فه��ذه ق�سي��ة غري 
ى الق�سيُة املنفيُة ق�سيًة �س��البًة. موجب��ة؛ لأنه��ا منفي��ة، وُت�س��مَّ

رة، وق�سي��ة مهمل��ة.   ال�ش��رط الث��اين: اأن تك��ون املقدم��ة الك��ربى كلي��ة. والق�ساي��ا م��ن حي��ث الك��م نوع��ان: ق�سي��ة ُم�َس��وَّ
رة ب�س��ور جزئ��ي مث��ل:  رة ب�س��ور كل��ي مث��ل: �كل جن��م يف ال�س��ماء�، اأو تك��ون م�س��وَّ رة اإم��ا اأن تك��ون م�س��وَّ والق�سي��ة امل�س��وَّ
رة ب�س��ور كلي اإذ يج��ب اأن تبداأ بالألف��اظ التي تدل على  �بع���س امل�س��لمني ع��رب�. �س��رط املقدم��ة الثاني��ة اأن تكون م�س��وَّ

رة ولك��ن ب�س��ور غ��ري كلي ف��ال تنتج اإنتاج��ات �سحيحة. الكلي��ة مث��ل: كل اأو جمي��ع، واأم��ا اإذا كان��ت ق�سي��ة مهمل��ة اأو م�س��وَّ
 اإذن؛ ال�س��كل الأول ي�س��رط �س��رطني حت��ى يك��ون منتًج��ا: �س��رطا متعلق��ا باملقدم��ة ال�سغ��رى )وه��و اأن تك��ون موجب��ة(، 

و�س��رط متعل��ق باملقدم��ة الك��ربى، وهو اأن تك��ون كلية.
دعنا نفكر؛ اإذا طّبقنا هذين ال�سرطني على املقدمتني: كم نوًعا منطقيًّا �سُتنتُج؟ يجب اأن يكون لدينا اأربعة اأنواع:

اأوًل: اأن تكون املقدمتان كليتني موجبتني: 

مثال:

ثانًيا: اأن تكون املقدمة ال�سغرى جزئية موجبة، واملقدمة الكربى كلية موجبة:

مثال:

نتيجة

اإذن كل �سقر يطير

مقدمة الكبرى موجبة

وكلُّ ما َلُه جناحان يطير

مقدمة ال�شغرى موجبة

كل �سقر له جناحان

نتيجة

اإذن محمدنبي

مقدمة الكبرى كلية

كل من يوحى اإليه نبي

مقدمة ال�شغرى موجبة

محمد  يوحى اإليه

اأقراأ )٣(
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ثالًثا: اأن تكون املقدمة ال�سغرى جزئية موجبة، واملقدمة الكربى كلية �سالبة:

مثال:

رابًعا: اأن تكون املقدمة ال�سغرى كلية موجبة، واملقدمة الكربى كلية �سالبة:

 مثال:
ه��ذه ه��ي ال�س��روب الأربع��ة لل�س��كل الأول، وه��ي جميعه��ا منتج��ة اإذا تواف��ر 
فيه��ا ال�س��رطان الأ�سا�س��يان: اأن تك��ون املقدم��ة ال�سغ��رى موجب��ة واأن تك��ون 

املقدم��ة الك��ربى كلية.

نتيجة

اإذن تويتر غير �سيء

مقدمة الكبرى كلية

وكل ما ي�ساعد على 
التوا�سل الجتماعي غير �سيء

مقدمة ال�شغرى موجبة

موقع تويتر ي�ساعد على 
التوا�سل الجتماعي

نتيجة

كل اأنواع الزيوت المهدرجة
 غير مرغوبة

مقدمة الكبرى �شالبة

كل ما هو �سار بال�سحة 
غير مرغوب

مقدمة ال�شغرى موجبة

كل اأنواع الزيوت المهدرجة 
�سارة بال�سحة

ور والنتيجة يف كل قيا�س. 1.   اأكمل ال�سُّ

القيا�س بعد ا�شتكمال ال�شور والنتيجة القيا�س ينق�شه ال�شور، والنتيجة

...................................................

...................................................

...................................................

...............ج�سٌم موؤلف من جزئيات
..........موؤلف من جزئيات ............
..........................................

اأتدّرب )٢(
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القيا�س بعد ا�شتكمال ال�شور والنتيجة القيا�س ينق�شه ال�شور، والنتيجة
...................................................
...................................................
...................................................

....................الورود جميلة ال�سكل
..........ما هو جميل ال�سكل يريح النظر
..........................................

...................................................

...................................................

...................................................

....................احليوانات اآكلة حلوم
....................اآكالت اللحوم متوح�سة
..........................................

2.   اأف�ّسر �سبب عدم �سحة ُكلٍّ من اأ�سكال القيا�س التالية:

�شبب عدم �شحته القيا�س

...................................................

...................................................

...................................................

كل �ساعر مرهف احل�س
بع�س مرهفي احل�س م�سابون بداء ال�سكري

ال�سعراء م�سابون بداء ال�سكري

...................................................

...................................................

...................................................

بع�س احليوان يطري
بع�س احليوان قار�س
بع�س القوار�س تطري

...................................................

...................................................

...................................................

ال�سعراء لي�سوا منافقني
بع�س املنافقني ف�سحاء

بع�س ال�سعراء لي�سوا ف�سحاء
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3.   اأكّون قيا�ًسا �سحيًحا واأحتّقق من �سحته عن طريق تطبيق قواعد القيا�س عليه

�شبب عدم �شحته القيا�س

...................................................

...................................................

...................................................

بع�س احلقائق لي�ست حمتملة
بع�س احلقائق موؤدية اإىل الرفعة

بع�س ما يوؤدي اإىل الرفعة لي�س حمتماًل

...................................................

...................................................

...................................................

لكل حيوان ج�سم
بع�س الأج�سام �سامة

كل حيوان �سام

نتيجة تطبيق قواعد القيا�س القيا�س نوع القيا�س املطلوب

.................................

.................................
.................................
.................................

1. تختل��ف املقدمت��ان م��ن حي��ث الكيف، 
وتكون فيه املقدمة الكربى جزئية.

.................................

.................................
.................................
.................................

2. املقدم��ة الك��ربى يف القيا���س تك��ون:
لي�س��ت  الهند�س��ية  الأ�س��كال  �بع���س 

مثلث��ات�.

.................................

.................................
.................................
.................................

الك��م،  3. تتف��ق املقدمت��ان م��ن حي��ث 
وتختلف��ان م��ن حي��ث الكي��ف.

.................................

.................................
.................................
.................................

4. املقدم��ة الك��ربى كلي��ة، وال�سغ��رى 
موجبة.
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اأقراأ )٤(
ما فائدة القيا�س؟

اإذا كن��ا نق�س��د بالفائ��دة اإ�ساف��ة معلوم��ة جدي��دة مل نكن نعرفها �س��ابًقا فهذا غري موجود يف القيا���س، اأي اإنَّ القيا���س ل 
ي�سي��ف لن��ا معلوم��ة مل نك��ن نعرفه��ا �س��ابًقا لأن نتيج��ة القيا���س هي يف نهاية املطاف جزء من مقدمات القيا���س.

مثال: الفيزياء علم، وكل علم نافع؛ اإذن الفيزياء نافع.

نالح��ظ - يف ه��ذا القيا���س - اأن النتيج��ة موج��ودة يف املقدمت��ني. فالنتيج��ة عب��ارة ع��ن كلمت��ني �فيزياء�و�ناف��ع�. 
والكلم��ة الأوىل �فيزياء�موج��ودة يف املقدم��ة ال�سغ��رى، والكلم��ة الثاني��ة �ناف��ع� موج��ودة يف املقدم��ة الكربى.

اإذن نتيج��ة القيا���س موج��ودة �شمًن��ا يف مقدمات��ه؛ لك��ن للقيا���س قيم��ة وفائ��دة م��ن ناحي��ة اأخ��رى، فه��و يعينن��ا عل��ى 
ترتي��ب الأف��كار، وتنظيمه��ا وي�ش��اعدنا عل��ى و�ش��ع اأفكارن��ا يف �ش��ورة اأ�ش��كال من�شبط��ة ُتنت��ج نتائ��ج منطقي��ة.

اأفهم واأحلل
1.   ما اأهم الأفكار التي وردت يف هذا الن�س؟ 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2.   هل اأ�ستخدم يف حياتي اليومية مثل هذا النوع من ال�ستدلل؟ ما اأمثلة ذلك؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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3.    ما فائدة هذا النوع من التفكري املنطقي من وجهة نظري؟ 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

4.     يف �س��وء ق��راءة الن���س )4(، م��ا اأن��واع احُلج��ة املنطقي��ة الت��ي ميك��ن اأن اأ�سوغه��ا لتاأيي��د فكرة عدم جدوى القيا���س؟ 
وما احُلجة املنطقية التي ميكن اأن اأ�سوقها لتاأكيد جدوى القيا�س واأهميته؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .٢
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .٣
.........................................................................................................................

٤.  ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالثة مفاهيم تعّرفت عليها في الدر�س؟  .5
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .6
.........................................................................................................................

هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير في طريقة تفكيرك؟ اذكر بع�س الخطوات التي   .7
�سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�شباتي
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن التفك��ري املنطق��ي ه��و بن��اء و تقيي��م احلج��ج 
لكنن��ا كث��رًيا م��ا نعج��ز عن تقييم احلجج التي ت�س��اغ يف اللغة الطبيعية 
)مث��ل اللغ��ة العربي��ة اأو الإجنليزية( ب�س��بب غمو�س والتبا���س األفاظها، 
ومراوغ��ة تراكيبه��ا النحوي��ة، والعب��ارات ال�سطالحية امل�سللة التي قد 
ت�س��تمل عليه��ا، واأ�س��لوبها املج��ازي، ومغزاها العاطف��ي الذي قد ُيحدث 

اخلل��ط، ويجعلن��ا عاجزي��ن عن فهم تلك احلجج بدقة. 
 لتجنب هذه ال�سعوبات، مت ا�ستخدام لغة رمزية  دقيقة تاثل 

اللغة الرمزية امل�ستخدمة يف جمال الريا�سيات، وطرق منطقية 
�سارمة لختبار �سدق الق�سايا و�سحة احلجج با�ستخدام اأقل عدد 
من الرموز والعالمات وهو ما ي�ساعد على الدقة واخت�سار الوقت 

واجلهد.

متهيد 〈〈

الأهداف
اأمّيز بين اال�ستخدامات المختلفة للجمل.     .1

اأحدد معنى الق�سية الب�سيطة والق�سية      .٢
المركبة.

اأ�ستخدم جداول ال�سدق الختبار �سدق      .٣
الق�سايا.

اأقراأ )١(

اختبار �ضدق الق�ضايا  الدر�س 
الرابع

اإ�ضاءة

الف�رق بي�ن الجم�ل والق�سي�ة مهم ج�ًدا. الجملة 
تك�ون دائًم�ا جمل�ة ف�ي لغ�ة بعينه�ا، ف�ي حي�ن اأن 
الق�سي�ة ل تنتم�ي اإل�ى اأي�ة لغ�ة. اأن�ت تالح�ظ اأن 
الجم�ل الأرب�ع التالي�ة مختلف�ة لأنه�ا تنتم�ي اإل�ى 
لغ�ات مختلف�ة )العربي�ة والإ�س�بانية والفرن�س�ية 
تعب�ر جميًع�ا  والألماني�ة والإنجليزي�ة(، ولكنه�ا 

ع�ن ق�سي�ة منطقي�ة واح�دة ه�ي ن�زول المطر:
اإنها تمطر. 

Está lloviendo.
Il pleut. 
     Es regent. 
It is raining. 

ميكننا و�سع الأ�ساليب املتنوعة ل�ستخدامات اللغة يف ثالثة   ⦁
اأق�سام عامة هي: الإخبارية، والتعبريية، والتوجيهية. ويف كل 

هذه الأ�ساليب ن�ستخدم اجلمل للتعبري عن اأفكارنا.
اجلملة، هي القول املفيد الذي يح�ُسُن ال�سكوت عنده.   ⦁

ال�ستدلل املنطقي ل ُيعنى بجميع اأنواع اجلمل بل فقط   ⦁
باجلمل اخلربية التي ي�سح و�سفها بال�سدق والكذب. 

ل يهتم ال�ستدلل املنطقي باجلمل الإن�سائية التي تاأمر   ⦁
وتنهى، وتدعو وتتعجب، وتت�ساءل وتتمنى.

نطلق يف جمال ال�ستدلل املنطقي م�سطلح ق�سية على   ⦁
اجلملة اخلربية. 
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اأفهم واأحلل )١(
1.   انطالق��ًا م��ن الن���س ال�س��ابق اأناق���س م��ع جمموعت��ي اأوج��ه التف��اق والخت��الف ب��ني اجلمل��ة يف اللغ��ة والق�سي��ة يف 

ال�س��تدلل املنطق��ي.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.   اأمّيز مع جمموعتي الق�سايا فيما ياأتي:

هل هي ق�سية؟
العبارة

ال نعم
اخلط امل�ستقيم ميتد اإىل ما ل نهاية.

قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزِل.
اإن اأحالمنا يف ال�سط غافيٌة.

م�سى �سراعي مبا ل ت�ستهي ريحي.
ل لكاأ�س العامل لكرة القدم خم�س مرات.  املنتخب ال�سعودي تاأهَّ

مدغ�سقر دولة اآ�سيوية.
اخليُل َوالّلْي�ُل َوالَبْي�داُء َتعِرُفن�ي.

اأحب لأخيَك ما حُتبُّ لنف�سَك.
يف يوم عزِّ جتّلى حوله الفخر    ول نزال نوايل ذكره العطر.

م�سجد قباء هو اأعلى م�سجد على �سطح الأر�س يف العامل.
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

هل هي ق�سية؟
العبارة

ال نعم
حجم ال�سم�س 1،300،000مرة تقريًبا قدر حجم الأر�س. 

القمر ي�سّع ال�سوء لياًل. 
ما راأيك يف مواقع التوا�سل الجتماعي؟ 

فليت الذي بيني وبينك عامٌر . 
يحتوي ج�سم الإن�سان البالغ على )20٦( من العظام. 

    . �سالًما اأيها الوطن الأعزُّ   بف�سل اهلل واهلل املعزُّ

3.   هل ت�ستطيع حتديد الق�سايا ال�سادقة والق�سايا الكاذبة يف العبارات ال�سابقة ؟

لي�ست ق�سية 
منطقية

هل هي �سادقة؟
العبارة

كاذبة �سادقة
اخلط امل�ستقيم ميتد اإىل ما ل نهاية.                        

قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزِل.                             

اإن اأحالمنا يف ال�سط غافيٌة.                           

م�سى �سراعي مبا ل ت�ستهي ريحي.                              

املنتخب ال�سعودي تاأهل لكاأ�س العامل لكرة القدم ٥ مرات.   

مدغ�سقر دولة اآ�سيوية.                       

اخليُل َوالّلْي�ُل َوالَبْي�داُء َتعِرُفن�ي.

اأِحبَّ لأخيَك ما حُتبُّ لنف�سَك.

يف يوم عزِّ جتّلى حوله الفخُر    ول نزال ُنوايل ذكَره العطر.   

م�سجد قباء هو اأعلى م�سجد على �سطح الأر�س يف العامل.   

حجم ال�سم�س 1،300،000مرة تقريًبا قدر حجم الأر�س. 
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

هل هي �سادقة؟
العبارة

كاذبة �سادقة
القمر ي�سّع ال�سوء لياًل.               

ما راأيك يف مواقع التوا�سل الجتماعي؟                

فليت الذي بيني وبينك عامٌر.                       

يحتوي ج�سم الإن�سان البالغ على )20٦( من العظام.  

    . �سالًما اأيها الوطن الأعزُّ   بف�سل اهلل واهلل املعزُّ

اأقراأ )٢(
تركيب الق�سايا:

 تنق�سم الق�سايا من حيث الركيب اإىل نوعني: ق�سايا ب�سيطة وق�سايا مركبة. 
⦁  الق�سية الب�سيطة: تتكون من َمَعَنْيني مفردين ل ميكن ف�سلهما دون فقدان املعنى. 

من اأمثلة الق�سايا الب�سيطة:
 اأمل مهند�سة.

الأمرية رميا بنت بندر �سفرية اململكة العربية ال�سعودية لدى اأمريكا. 
 تقع املك�سيك يف اأمريكا ال�سمالية.

ول�سياغ��ة الق�ساي��ا الب�س��يطة رمزًي��ا ميكنن��ا اأن نخت��ار اأي ح��رف م��ن ح��روف اأي لغة طبيعي��ة، هكذا ميكنن��ا يف اللغة العربية 
اأن نخت��ار احل��روف )ع، ل، م، ن، اأو اأي ح��رف اآخر(.

فل��و اأردُت اأن اأع��رّب رمزًي��ا ع��ن الق�سي��ة )اأم��ل مهند�س��ة( فاأ�س��تطيع اأن اأق��ول ع ، ول��و اأردُت اأن اأع��رّب عن الق�سي��ة )اآدم طبيب 
اأطف��ال( اأخت��ار اأي رمز اآخر وليكن ل

⦁  الق�سايا املركبة: تتكون من ق�سيتني ب�سيطتني اأو اأكر يربط بينهما رابط ق�سوي اأو اأكر.
الروابط الق�سوية: هي روابط لغوية ن�ستخدمها للربط بني الق�سايا الب�سيطة فتحولها اإىل ق�سايا مركبة، وبيانها:

رابط الو�سل )اأو العطف(، ورابط الف�سل، ورابط ال�سرط، ورابط الت�سارط.
ا رابط ال�سلب اأو النفي الذي يحول الق�سايا املوجبة اإىل ق�سايا �سالبة. وهناك اأي�سً
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اأفهم واأحلل )٢(
1.  انطالًق��ا م��ن الن���س، اأناق���س م��ع جمموعت��ي املق�س��ود بالرواب��ط الق�سوي��ة 

واله��دف منها. 
................................................................................
................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2.  اأمّيز من خالل الن�س الختالف بني الق�سية الب�سيطة والق�سية املركبة مع �سرب بع�س الأمثلة.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اإ�ضاءة
الق�سي�ة المركب�ة ه�ي الت�ي 
تت�سم�ن رابًط�ا ق�سوًي�ا بي�ن 

طرفيه�ا.
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

الروابط الق�سوية: 
رابط ال�سلب )النفي(:. 1

ا: �من الكذب اأن�. ونعرّب عنه يف اللغة العربية بطرق عديدة، من بينها: )ل - لي�س - مل - لن( واأي�سً
اأمثلة:

)اجلو لي�س ممطًرا اليوم( - )الطماطم لي�ست من اخل�سراوات( - )من الكذب اأن الأر�س م�سّطحة(.
⦁  وهناك عدة طرق رمزية لكتابة الروابط الق�سوية، �سنختار منها للتعبري عن النفي الرمز ∽

فلو اأردت اأن اأعرّب عن الق�سية )الأر�س لي�ست م�سطحة( فاإنني اأقول: ∽ ل 
⦁  حك��م الق�سي��ة ونفيه��ا: اإذا �سدق��ت الق�سي��ة �اجل��و الي��وم ممط��ر�، لكذب��ت الق�سية �اجلو اليوم لي���س ممطًرا�، 
والعك���س �سحي��ح. و�س��نعرّب ع��ن الق�سي��ة �اجل��و الي��وم ممط��ر� بالرم��ز )ع(، و�اجل��و الي��وم لي���س ممط��ًرا� بالرم��ز 

)∽ ع(. 
⦁  اجلدول الذي يعرّب عن �سدق وكذب ق�سية النفي: 

 رابط الو�سل )العطف(:. ٢
⦁  ونع��رّب ع��ن ق�سي��ة الو�س��ل اأو العط��ف يف اللغ��ة بع��دة ط��رق، اأهمها واأكرها ا�س��تخداًما حرف الواو )اأحمد مهند���س و 

ا بطرق اأخرى من بينها: ثّم، لكن، و�سنكتفي يف هذه الدرو�س بحرف الواو. اأ�سامة طبيب(، ونعرّب عنها اأي�سً
⦁  يف املنط��ق الرم��زي نع��رّب ع��ن ق�سي��ة الو�س��ل باأك��ر م��ن طريق��ة، ولكنن��ا �س��نختار بع�س��ا منه��ا النقطة، ورم��ز النقطة 

ب��ني الق�سيتني ).(
م��ن هن��ا فالق�سي��ة )اأحم��د مهند���س واأ�س��امة طبي��ب( مركب��ة م��ن ق�سيت��ني ب�س��يطتني هما )اأحمد مهند���س(، و)اأ�س��امة 

طبي��ب( وبينهم��ا واو الو�س��ل. والق�سية ال�س��ابقة نكتبه��ا رمزًيا كما يلي: 
)ل . ع(

حكم ق�سية الو�سل:
ُدق ق�سية الو�سل فقط اإذا �سَدق مو�سولها )اأي طرفاها( مًعا.  ⦁  ت�سْ

⦁  تْكِذب ق�سية الو�سل اإذا كَذب اأحد املو�سولنْي )اأو كَذَب املو�سولن مًعا(.

اأقراأ )٣(

∽ ع    ع
ك �س

)ل . ع( ع ل
�س �س �س
ك ك �س
ك �س ك
ك ك ك
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

1.   انطالًق��ا م��ن الن���س ، ناق���س م��ع جمموعت��ك كيفي��ة احلك��م عل��ى حج��ة اأو راأي اأو م��ا ي��رد يف التلف��از وفق��ا مل��ا ج��اء يف 
الدر�س: 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
٢.   �سغ الق�سايا الآتية يف �سورة رمزية:

⦁  �سغ الق�سايا الآتية يف �سورة رمزية:

)خلف بن هذال �ساعر و حممد اخلليوي لعب كرة قدم(.
.......................................................................................................................

)ال�سني اأكر بلدان العامل �سكاًنا وال�سعودية لي�ست اأقّلها �سكاًنا(.
.......................................................................................................................

)�سعد البازعي لي�س مثقًفا متع�سًبا(.
.......................................................................................................................

⦁  )العال مدينة �سياحية واجلبيل مدينة �سناعية(

�سع الق�سية ال�سابقة يف �سورة رمزية ثم ا�ستخدم جداول ال�سدق للحكم عليها
.......................................................................................................................

⦁  ا�ستكمل جدول ال�سدق التايل:
)م . ق( ق م

�س
ك �س

ك ك
ك

اأتدّرب )١(
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

 ٣.  رابط الف�سل:

 .�v� يف ق�سية الف�سل، ن�ستخدم الأداة �اأو� للتعبري عن الف�سل، و�سوف نرمز لهذا الرابط بالرمز  ⦁

⦁  الف�س��ل احل�س��ري ال�س��تبعادي َيح��وُل دون اجلم��ع ب��ني البديل��ني املطروح��نْي، كم��ا يف القول:)اأحم��د نائ��م اأو يذاك��ر 
درو�س��ه(، اأو يف الق�سي��ة )�س��تهبط الطائ��رة يف ال�س��ابعة �سب��اح الي��وم يف مط��ار ج��دة اأو مط��ار الريا���س(، حي��ث م��ن 
امل�ستحيل اأن تهبط الطائرة نف�سها يف املطارين يف الوقت نف�سه، اأو اأن يكون اأحمد نائًما ويذاكر يف الوقت نف�سه. ونحن 

ل�س��نا معني��ني يف درو�س��نا به��ذا املعنى الق��وي اأو ال�س��تبعادي لق�سية الف�سل. 

ُدق فيه البديالن مًعا.  ⦁  الف�سل باملعنى ال�سمويل اأو ال�سعيف، وهو الف�سل الذي ميكن اأن ي�سْ

⦁  من اأمثلة ذلك )اإما اأن اأحمد يتناول طعامه اأو ي�ساهد التلفاز(، فهنا ن�ستطيع اأن نتخيل اأن البديلنْي �سادقان 
مًعا.

اأمثلة على ق�سية الف�سل:

)اإبراهيم طالب اأو موظف(
)خولة طبيبة اأو �ساعرة(

)ل v ع(
جدول �سدق ق�سية الف�سل:

حكم ق�سية الف�سل:
ُدق ق�سية الف�سل اإذا �سَدق اأحد مف�سولتها )اأي اأحد طرفيها(. ⦁  ت�سْ

⦁  تْكِذب ق�سية الف�سل اإذا كذب املف�سولن )الطرفان( مًعا.

اأقراأ )٣(

)ل v ع( ع ل
�س �س �س
�س ك �س
�س �س ك
ك ك ك
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

1.  �سع عالمة �سواب ) √ ( اأو عالمة خطاأ ) Χ ( اأمام العبارات التالية:

⦁ تْكِذب ق�سية الو�سل اإذا كَذب الطرفان.                                                                      )        (

ُدق ق�سية الو�سل اإل اإذا �سَدق طرفاها مًعا.                                                      )        ( ⦁ ل ت�سْ

⦁ تْكِذب ق�سية الف�سل اإذا كَذب طرفاها مًعا.                                                                )        (

⦁ تْكِذب ق�سية الو�سل اإذا كَذب طرف واحد من طرفيها.                                              )        (

⦁ تْكِذب ق�سية الو�سل اإذا �سَدق طرف واحد فقط فيها.                                               )        (

⦁ نفي الق�سية الكاذبة ق�سية �سادقة.                                                                            )        (

ُدق ق�سية الف�سل اإذا �سدق طرف واحد فقط.                                                    )        ( ⦁ ت�سْ

⦁ تْكِذب ق�سية الف�سل اإذا كذب الطرف الأول.                                                             )        (

ُدق ق�سية الف�سل اإذا �سدق الطرف الثاين.                                                         )        ( ⦁ ت�سْ

⦁ تْكِذب ق�سية الو�سل اإذا كذب الطرف الأول.                                                              )        (

نة يف اجلدول الآتي: مَّ ٢.   ا�ستخرج الأخطاء املُت�سَ

)ل v ع( ع ل
ك �س �س
ك ك �س
�س �س ك
�س ك ك

اأتدّرب )٢(
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

 ٤.  رابط ال�سرط:

⦁  ونعرّب عنه يف اللغة با�ستخدام اأداة ال�سرط �اإذا�، وقد نعرّب عنه باحلرف �لو�:

اأمثلة:

)اإذا ُزرتني ف�سوف اأكون يف انتظارك(

)اإذا تفوقت ف�سوف نخرج اإىل نزهة(

ونطلق عند حتليل ال�ستدلل املنطقي على فعل ال�سرط ا�سم�املُقدم�وجواب ال�سرط ا�سم�التايل�، وهكذا يف 
املثال ال�سابق تعبرُي �انخف�ست الأ�سعار� هو املقدم، وتعبري��سيقبل النا�س على ال�سراء� هو التايل.

اأما الرمز الذي �سن�ستخدمه تعبرًيا عن ق�سية ال�سرط فهو ال�سهم: ←

وجدول �سدق الق�سايا ال�سرطية يكون على النحو التايل:

)ع ← ل( 

حكم ق�سية ال�سرط:
ُدق ق�سية ال�سرط اإذا كَذب املقدم اأو اإذا �سَدق التايل. ⦁  ت�سْ

⦁  تْكِذب ق�سية ال�سرط اإذا �سَدق املقدم وكَذب التايل.

اأقراأ )٤(

)�س ← �س( ل ع
�س �س �س
ك ك �س
�س �س ك
�س ك ك
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اأتدّرب )٣(
اأناق�س مع مجموعتي عنا�سر ال�سدق والكذب في الجدول الخا�س بالق�سية ال�سرطية.  .1

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

)جنح الطالب بتفّوق(

٢.  اجعل الق�سية ال�سابقة مقدًما يف ق�سية �سرطية، ثم كّون جدول اختبار �سدق الق�سية التي كونتها.
 ..........................................................................................................................

٣.  ا�ستخرج الأخطاء املت�سمنة يف اجلدول الآتي مع تربير اإجابتك:

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

اإ�ضاءة

ل���و تاأملن���ا الق�سي���ة ال�س���رطية القائل���ة:�اإذا 
زرتن���ي ف�س���اأكون ف���ي انتظ���ارك�، نج���د اأنه���ا 
تْك���ِذب ف���ي حال���ة واح���دة فق���ط ه���ي اإذا �س���َدق 
المق���دم وك���َذب التال���ي، اأي اإذا زرتن���ي ول���م 
اأكن في انتظارك، اأما اأي و�سع اآخر ف�س���تكون 
الق�سي���ة فيه���ا �سادق���ة حت���ى ل���و اأنك ل���م تزرني 
ولم اأكن في انتظارك )اأي لو كَذب الطرفان، 

اأو ل���و ك���َذب المق���دم(.

)ل ← م( م ل
�س �س �س
�س ك �س
ك �س ك
ك ك ك
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

 ٥.  رابط الت�سارط

⦁ ق�سية الت�سارط )التكافوؤ( : وهي ق�سية جتمع بني الق�سية ال�سرطية وعك�سها، ونعرّب عن الت�سارط يف اللغة 
الطبيعية بالقول: اإذا وفقط اإذا...

اأمثلة:

)اإذا وفقط اإذا فاز الفريق باملباراة القادمة �سيح�سل على الكاأ�س(.

)اإذا وفقط اإذا اأخذت تطعيًما م�سادا لكورونا ف�ست�سعد اإىل الطائرة(.

⦁ والرمز الذي �سن�ستخدمه للتعبري عن ق�سية الت�سارط هو ال�سهم ذو الراأ�سني:

 ↔

⦁ وهكذا نعرّب رمزًيا عن الق�سية )اإذا وفقط اإذا ت�ساحمُت مع الآراء املخالفة ف�ساأكون مفكًرا ناقًدا(.

)ل ↔ ع(
جدول �سدق ق�سية الت�سارط:

حكم ق�سية الت�سارط:
ُدق ق�سية الت�سارط اإذا �سَدق املت�سارطان مًعا، اأو كَذبا مًعا. ⦁ ت�سْ

⦁ تْكِذب ق�سية الت�سارط اإذا �سَدق طرف وكَذب الآخر.

اأقراأ )٥(

)�س ↔ �س( ل ع
�س �س �س
ك ك �س
ك �س ك
�س ك ك
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

اإ�ضاءة
ح�ال  ف�ي  فق�ط  الت�س�ارط  ق�سي�ة  �ُدق  ت�سْ
كان للطرفي�ن القيم�ة نف�س�ها، وتْك�ِذب ف�ي 
ح�ال اخت�الف قي�م ال�س�دق والك�ذب ف�ي 

الطرفي�ن.

)يك��ون ال�س��كل الهند�س��ي مربًع��ا اإذا وفق��ط اإذا كان��ت اأ�سالع��ه 
الأربع��ة مت�س��اوية(.

1. م��ا حكم��ك عل��ى الق�سي��ة ال�س��ابقة؟ ه��ل ه��ي ق�سي��ة �س��رط اأو 
ق�سي��ة ت�س��ارط؟ مل��اذا؟

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
٢. اخترب �سْدَق وكِذَب الق�سية ال�سابقة با�ستخدام جداول ال�سدق.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

٣. �سع عالمة �سواب ) √( اأو عالمة خطاأ ) Χ ( اأمام العبارات التالية:

⦁ تْكِذب الق�سية ال�سرطية اإذا كَذب املقدم.                                                            )        (

⦁ تْكِذب الق�سية ال�سرطية اإذا كَذب املقدم والتايل.                                                )        (

ُدق ق�سية ال�سرط اإذا �سَدق التايل.                                                               )        ( ⦁ ت�سْ

ُدق ق�سية الت�سارط اإذا �سَدق اأحد املت�سارطني.                                             )        ( ⦁ ت�سْ

ُدق الق�سية ال�سرطية اإذا �سَدق املقدم.                                                         )        ( ⦁ ت�سْ

⦁ تْكِذب ق�سية الت�سارط اإذا كذب املت�سارطان مًعا.                                                )        (

اأفكر واأتدّبر
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م�شودة قبل االعتماد- مينع تداولها ون�شرها 

ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .٢
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .٣
.........................................................................................................................

٤.  ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالثة مفاهيم تعّرفت عليها في الدر�س؟  .٥
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .6
.........................................................................................................................

هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير في طريقة ال�ستدلل التي تقوم بها اأو تحليل   .7
ا�ستدللت الآخرين؟ اذُكر بع�س الخطوات التي �سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�ضباتي



٢٥٠



www.ien.edu.sa

 IÉ``«M  ‘  ¬``àª«≤d  á``é«àf  »``JCÉj  »``≤£æŸG  Ò``µØàdÉH  ΩÉ``ªàg’G  ¿EG
 π«∏– ≈∏Y IQó`̀≤dG OôØdG Ö`̀°ùµJ »`̀≤£æŸG Ò`̀µØàdG äGQÉ`̀¡ªa ;¿É`̀°ùfE’G
 á`̀ bóH è`̀ FÉàædG ¢UÓîà`̀ °SG º`̀ K ø`̀eh ,AGõ`̀LCGh ô`̀ °UÉæY ≈`̀ dEG ´ƒ`̀ °VƒŸG
 á`̀ ªµMh ≥`̀ ª©H ô`̀ ¶ædG ≈`̀ ∏Y ÉfóYÉ`̀ °ùj »`̀ ≤£æŸG Ò`̀ µØàdG .á`̀ «Yƒ°Vƒeh
 ,á`̀«ØWÉ©dG Ö`̀fGƒ÷G ó`̀««– ™`̀e É`̀¡d á`̀æµªŸG π`̀◊G π`̀FGóHh πcÉ`̀°ûª∏d
 ΩÉµ`̀MC’G QGó`̀°UEGh äGQGô`̀≤dG π`̀°†aCG PÉ`̀îJG ≈`̀∏Y ø`̀jQOÉb ¿ƒ`̀µf ∂`̀dòHh

.É`̀jÉ°†≤dG ø`̀e Ò`̀ãc ≈`̀∏Y á`̀ë«ë°üdG

 〈〈 


 



 





 




 ,ÜòµdGh ¥ó°üdG ÚH õ««ªàdG ≈∏Yh ,CÉ£ÿGh ÜGƒ°üdÉH AÉ«`̀°TC’G ≈∏Y ºµ◊G ≈∏Y QOÉb ¬fEG …CG √ÒµØJ ‘ h ¬©Ñ£H »≤£æe ¿É`̀°ùfE’G
 ,èFÉàædG ø`̀e á`̀é«àæd hCG ,Ú`̀©e …CGQ hCG ∞`̀bƒe »`̀æÑàd äGQÈ`̀ŸG Ëó`̀≤J ≈`̀∏Yh ,É`̀¡æY Ωõ`̀∏J »`̀àdG äÉ`̀eó≤ŸG ø`̀e è`̀FÉàædG ∫’óà`̀°SG ≈`̀∏Yh
 k’GDƒ`̀°S ¬LGƒf ÚM ,∫ÉãŸG π«Ñ`̀°S ≈∏Yh .√Ò`̀Z óæY kGÒ¶f É`̀¡d ó`̀‚ ’ »`̀àdG á`̀«ægòdG äÉ`̀«∏ª©dG ø`̀e ∂`̀dP Ò`̀Z ≈`̀dEG ,á`̀¨∏d ¬eGóîà`̀°SGh
:∫ƒ≤dÉH áHÉLE’G CGóÑf Ée kIOÉ©a èFÉàædG øe áé«àf ≈dEG Éædƒ°Uh á«Ø«c øY ≈àM hCG ¬àë°üH ó≤à©f ,Ée A»°T hCG Iôµa hCG môeCG pÖÑ°S øY
 -ìƒ`̀°VƒH- ÆÉ`̀°üoJ Ú`̀ëa ;É`̀æ pé né oM �äÉ`̀eó≤e� hCG ,á`̀«≤£æŸG ¢`̀ù°SC’G hCG ,π`̀«dódG hCG ÜÉÑ`̀°SC’G ô`̀jô≤àH kÉ`̀YƒÑàe Gò`̀g ¿ƒ`̀µjh �¿C’�
 .�¿PEG� á`̀«≤£æŸG á«MÓ£°U’G á`̀¨∏dG ‘ ¬«ª`̀°ùf Ée É`̀æjód ¿ƒ`̀µj �äÉ`̀eó≤ŸG� √ò`̀g ø`̀Y Ωõ`̀∏J »`̀àdG �á`̀é«àædG� h �äÉ`̀eó≤ŸG�
 âæc ƒ∏a ;áé o◊G äÉeó≤e ™`̀«ªL ôcP ¬«a ºàj ’ …òdG ô°üàîŸG ´ƒædG ø`̀e »`̀≤£æŸG Ò`̀µØàdG ¿ƒ`̀µj á`̀«eƒ«dG á`̀jOÉ©dG IÉ`̀«◊G ‘ ø`̀µdh
 áLQO 42 ) , ´ÉØJQ’G ‘ ¢ùª°ûdG IQGôM äòNCGh ,IQGô◊G ójó°T Ωƒj ‘ ¢ùª°ûdG á©°TCG øY Üƒéfi ÒZ ¿Éµe ‘ - kÓãe - πªYCG
 ‘ ÖÑ`̀°ùdG ∑Qój »æ©ª`̀°ùj øe ¿CG ∂`̀°T Óa ;¬«a πªYCG ¿CG ø`̀e ≈`̀°ùbCG QÉ`̀◊G ƒ`̀÷G Gò`̀g :∫ƒ`̀bCGh π`̀ª©dG ø`̀Y ∞`̀bƒJCG ó`̀b ,( kÓ`̀ãe á`̀jƒÄe
 »≤£æe πµ`̀°ûH É«ægP ádÉ◊G √òg ™e Éæ«WÉ©J óæY QGO Ée º¡Øfh È©f øµdh .∞bƒàdG Gòg ÖÑ`̀°S øY »ædCÉ`̀°ùj ’h ,πª©dG øY »ØbƒJ

 :‹ÉàdÉc
 .¬«a πªYCG øe ≈°ùbCG ƒ÷G íÑ°üj áLQO 42 ≈dEG IQGô◊G áLQO π°üJ Éªæ«M

.áLQO 42 ≈dEG IQGô◊G â∏°Uh Ωƒ«dGh
.¬«a πªYCG ¿CG øe ≈°ùbCG ƒ÷G Gò¡a ¿PEG

 ób ¿É`̀°ùfE’G ¿C’ ∂dP ,¬J’’óà`̀°SG ‘ CÉ£î∏d ¢Vô©e ¬`̀fEG PEG ;á`̀ë«ë°U á`̀«≤£æe á`̀≤jô£H kÉ`̀ªFGO ¿ƒ`̀µj √Ò`̀µØJ ¿CG »`̀æ©j ’ ∂`̀dP ¿CG s’EG
 §≤a ¢`̀ù«d ,¢`̀SQÉ oÁ kÉeÉY ≈ëæe »≤£æŸG ÒµØàdG πqãÁh .äGQÉ`̀¡ŸG √ò¡d ¬`̀cÓàeG Ωó`̀©d ∫’óà`̀°S’G ≈`̀∏Y ¬`̀JQób ΩGóîà`̀°SG ø`̀°ùëj ’
 á`̀jOÉ°üàb’Gh á`̀«YÉªàL’G É`̀æJÉ«M ä’É`̀›h Ö`̀fGƒL ≈à`̀°T ‘ kÉ`̀°†jCG ¬`̀°SQÉ‰ π`̀H ,É`̀ k°†©H É`̀æ°†©H ™`̀e É`̀æ∏°UGƒJh á`̀«eƒ«dG É`̀æJÉbÓY ‘

.¿É`̀«MC’G Ö`̀∏ZCG ‘ á`̀∏eÉc IQƒ`̀°üH á`̀ë°VGh Ò`̀Zh kÉ`̀fÉ«MCG É`̀æd á`̀ë°VGh hó`̀ÑJ ó`̀b äÉ`̀°SQÉ‡ ∂`̀∏Jh .á`̀«fƒfÉ≤dGh á«`̀°SÉ«°ùdGh
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اإ�ساءة
بن��اء الُحج��ج وال�س��تدللت المنطقي��ة 
بطريق��ة منظم��ة و �سحيحة له دور كبير 

في اإقن��اع الآخرين منطقًيا.

احلياة  يف  املنطقي  للتفكري  الأ�سا�سية  الوظائف  اأهم  اأ�ستنتج    .1
اليومية لالإن�سان، واأ�سرح العبارات التالية:

ي�ساعد التفكير المنطقي الإن�سان في:

⦁   فهم مبادئ ال�ستدلل المنطقي:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

⦁   تقديم اأدلة وم�سببات للنتائج التي نتو�سل اإليها:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

⦁   التميي��ز بي��ن المي��ل النف�س��ي اإل��ى �س��يء )تاأثي��ر العاطف��ة اأو �سغ��وط الأغلبي��ة(، وبين القتناع العقل��ي بالدليل والتفكير 
المنطقي:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
⦁   ُيعد التفكير المنطقي مدخاًل للمبادئ الرئي�سة ومناهج البحث العلمي:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اأفكر واأتدّبر )١(
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احُلجة الراف�سة احُلجة املوؤيدة جمال الق�سية الق�سية

...................
....................

...................
....................

...................
....................

1. اإن تبعية ال�سغري للكبري ب�سكل دائم 
قانون ل بد اأن ُيتََّبع.

...................
....................

...................
....................

...................
.................... 2. املعرفة والقوة الب�سرية مرادفتان.

...................
....................

...................
....................

...................
....................

3. من امل�سروع اأن منتلك الروات، لكن ل 
يجب اأن تتلكنا الروات.

...................
....................

...................
....................

...................
....................

4. ل ميكن اأن نعي�س حياة اأخالقية �سوية 
يف جمتمع تنعدم فيه مبادئ الت�سامح. 

...................
....................

...................
....................

...................
....................

٥. اإن حت�سني احلياة املادية يوؤدي اإىل 
حت�سني احلياة الأخالقية. 

...................
....................

...................
....................

...................
....................

٦. كلُّ ما هو ُمتواَرٌث من الأفكار والعادات 
قابل للمناق�سة.

...................
....................

...................
....................

...................
.................... ٧. العمل احلر اأف�سل من الوظيفة.

...................
....................

...................
....................

...................
....................

8. اأثق ثقة مطلقة يف كل اأقوال وماأثورات 
واأمثال العلماء ال�سابقني.

...................
....................

...................
....................

...................
....................

9. العن�سرية داء ينبغي اأن ن�ستاأ�سله من 
�سلوك الأفراد يف املجتمع.

...................
....................

...................
....................

...................
....................

10.  زرُع الأع�ساء يحل م�ساكل �سمور 
الأع�ساء الب�سرية.

...................
....................

...................
....................

...................
.................... 11. العقل هو املتحكم يف �سلوك الإن�سان.

٢.  اأبنّي جمال كلٍّ من الق�سايا التالية، واأ�سع لكل منها ُحجة توؤيدها اأو ترف�سها.
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1. اأُحدد جمال كل ُحجة من احُلجج التالية ثم اأ�سع احُلجة يف �سكل ا�ستدليل.
مثال:

يج��ب ت�س��ريع ف�س��ل الأجه��زة الطبي��ة ع��ن املر�س��ى املوت��ى دماغي��ًا الذي��ن ل ُيرج��ى �س��فاوؤهم، واإتاح��ة فر�س��ة تق��دمي اخلدمة 
العالجي��ة وال�س��رير الطب��ي ملر�س��ى اآخري��ن يكون��ون يف اأم���سِّ احلاج��ة اإىل ه��ذا ال�س��رير وق��د ينق��ذ حياته��م بالإ�ساف��ة اإىل 
التكلف��ة املادي��ة والب�س��رية والعالجي��ة يف امل�ست�س��فيات الت��ي ته��در دون فائ��دة عن��د الإبق��اء عل��ى املر�س��ى املوت��ى دماغي��ًا عل��ى 

الأجه��زة الطبية.   
ن�سع احُلجة يف �سكل ا�ستدليل كالتايل:

⦁   مقدم��ة1 -م1: املر�س��ى املوت��ى دماغي��ًا ل ُيرج��ى �س��فاوؤهم، وال��راأي الطب��ي العلم��ي يق��ول با�س��تحالة ع��ودة خالي��ا الدم��اغ 
للحي��اة مرة اأخرى. 

ة الطبية يف امل�ست�سفيات. ة لبع�س املر�سى الآخرين اإىل هذه الأ�سرَّ ⦁   مقدمة٢- م٢: يجدر مراعاة احلاجة املا�سَّ
⦁   مقدم��ة٣- م٣: الإبق��اء عل��ى املر�س��ى املوت��ى دماغي��ا عل��ى قي��د احلي��اة تكلف��ة مادي��ة وب�س��رية عل��ى امل�ست�س��فيات والأطق��م 

الطبية.
⦁   نتيجة ن: يجب ت�سريع ف�سل الأجهزة الطبية عن املر�سى املوتى دماغيًا.

المجال
 ال�سيا�سي

المجال 
القانوني

المجال 
الإعالمي

المجال
 القت�سادي

المجال
 الفل�سفي

المجال
 الديني

المجال
 العلمي

التفكير المنطقي 
في مجالت الحياة 

الإن�سانية 

المجال
 الأخالقي

المجال
 الجتماعي

اأفكر واأتدّبر )٢(
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ال�سكل ال�ستدليل للُحجة جمال احُلجة احُلجة

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

1. كي��ف يتحق��ق ال�س��الم العامل��ي؟ دعن��ي اأخ��ربك؛ 
علين��ا الب��دء بالإن�س��ان الف��رد، ف��كل �س��خ�س يج��ب اأن 
يعي���س يف �س��الم مع نف�س��ه. يتعني على كلٍّ منا اأن يقبل 
ذات��ه كم��ا ه��و، مهم��ا كان��ت خ�سائ�سن��ا. يج��ب اأي�س��ًا 
اأن نقب��ل الع��امل كم��ا ه��و. اإذا تقّبلن��ا اأنف�س��نا، واقتنعن��ا 
بالع��امل واأدركن��ا جي��ًدا مغ��زاه؛ فق��د ن�س��ل اإىل حتقيق 
تغ��ري م�سب��وط يجل��ب الرفاهي��ة ل��كل النا���س. هك��ذا 

فق��ط ميك��ن اأن يتحق��ق مب��داأ ال�س��الم العامل��ي. 

.........................................

.........................................
...............
...............

2. اإن م��ن امل�سلح��ة اأن تذع��ن لقواع��د امل��رور، واإلَّ قد 
ت�سيبك اأ�سرار وتتكبد كثريًا من الغرامات.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

اأخالقي��ة  تربي��ة  ابن��ي  تربي��ة  �س��بيل  3.جاه��دت يف 
�سحيح��ة. ولك��ن حماولت��ي ب��اءت بالف�س��ل؛ فهو يختار 
اأ�سدقاءه بعناية، واأ�سبح يدّخن وانحرف عن �س��لوكه 
ل من اجلامعة، كما مل يحتفظ  امل�ستقيم، ولذلك ُف�سِ
باأية وظيفة ح�سل عليها. النتيجة الوا�سحة اأنه يجب 

ع��دم النح��راف ع��ن القيم الأخالقية ال�س��ليمة.

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

4. ُيع��دُّ املواط��ن اأعظ��م ث��روة تتلكه��ا ال��دول حي��ث 
اإن��ه الرك��ن الأ�سا�س��ي يف بنائه��ا وحمايته��ا، وه��و عل��ى 
ا�س��تعداد للت�سحي��ة ب��كل غ��اٍل ونفي���س يف �س��بيل تق��دم 

وطن��ه وازده��اره.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

��ُم املدر�س��ة مو�سوع��اٍت ل تفي��د الط��الب  ٥. مل��اذا تعلِّ
يف حياتهم؟ ملاذا ل تعتني بتعليمهم م�سكالت وق�سايا 
يرغب��ون يف تعّلمه��ا؟ مل ل تهت��مُّ املدار���س بحاج��ات 
الط��الب وميوله��م؟ م��ن امله��م توجي��ه ق��در اأك��رب م��ن 

العناي��ة ب�س��خ�سية الطال��ب و�سق��ل موهبت��ه.
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ال�سكل ال�ستدليل للُحجة جمال احُلجة احُلجة

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

٦. اإن امل�سن��ع ال��ذي اأعت��زم اإقامت��ه ي�س��اعد يف تنمي��ة 
احل��ي اقت�سادًي��ا، ويق��ّدم وظائف جدي��دة للمواطنني، 
ويحق��ق اأرباًح��ا طائل��ة. ل ميك��ن اإن��كار اأهمي��ة ه��ذا 

امل�سن��ع، ويج��ب الإ�س��هام يف اإقامت��ه.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

٧. كان �ه��ادي �سوعان�ع��ّداًء بارًع��ا يقط��ع م�س��افة 
ال�س��باق يف م��دة اأق�س��ر م��ن �غ��ريه�. لق��د ا�س��تغرق 
تدريب��ه �س��نوات طويل��ة لك��ي يحق��ق هذا الن�س��ر. ولقد 
ف��از �ه��ادي �سوع��ان� يف �س��باقات كث��رية �س��ابقة 
واكت�سب خربات كبرية يف هذا املجال. اإًذا اإنَّ �هادي 
�سوع��ان� ل ي��زال ميل��ك الكث��ري ليقدم��ه للوط��ن يف 
جم��ال الإ�س��راف والتدريب عل��ى ريا�سة األعاب القوى. 

.........................................

.........................................
...............
...............

األتح��ق به��ذا الربنام��ج للتاأم��ني ال�سح��ي  8.�س��وف 
حي��ث اإن اأربع��ة م��ن كل خم�س��ة اأطب��اء يع��ددون مزاي��اه 

ملر�ساه��م.

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

9. انت�س��ر خ��رٌب باإح��دى القن��وات الف�سائي��ة ع��ن اثن��ني 
م��ن اأبط��ال ك��رة الق��دم املعروفني، يقوم��ان بت�سرفات 
�س��لوكية ل تلي��ق بهم��ا. يج��در بهم��ا اأن يقدم��ا �س��ورة 

اإيجابي��ة للن���سء. ل ب��د م��ن عقابهما.  

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

10.  �س��اع كتاب��ي، ويج��ب اتخ��اذ موق��ف ح��ازم م��ن 
اأجل و�سع حد لل�سرقات التي حتُدُث هنا. يتعنّي تغيري 
الأقفال، وتركيب كامريات واأجرا�س اإنذار، كما يجب 

ع��دم ال�س��ماح بدخول القاع��ة اإل لالأمناء فقط.

.........................................

.........................................

.........................................

...............

...............

ا يج��ب اأن يعاق��ب، وم��ن ينق��ل  11.  م��ن ي�س��ّر �س��خ�سً
��ا معدًي��ا اإىل �س��خ�س اآخ��ر ي�س��ّره، اإذن من ينقل  مر�سً

��ا معدًي��ا اإىل �س��خ�س اآخ��ر يجب اأن يعاقب. مر�سً
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احُلجة يف املجال العلمي:
ي�س��تخدم العلم��اء احُلج��ج لتاأ�سي���س النظري��ات والنم��اذج والتف�س��ريات للظواه��ر الطبيعي��ة والجتماعي��ة، وتث��ل احُلج��ج 
املنطقية الأ�س�س التي يعتمد عليها العلماء عند �سياغة فر�سيات البحث العلمي وتقدمي النتائج مدعومة بالرباهني والأدلة 

التجريبية.

٢. اأ�ستخل�س احُلجج املنطقية املت�سمنة يف الفقرات التالية:

اإ�ساءة
⦁   تقييم الُحجج يتم وفًقا للمجال المتعّلق بالُحجة، فيتم التقييم وفًقا لمجموعة من المعايير وال�سروط العقالنية 

والمنطقية التي يتم في �سوئها الحكم على الُحجج.

⦁   المتخ�س��س ف�ي المج�ال )مث�اًل اقت�س�ادي، طب�ي ، اجتماع�ي ال�خ.( ه�و الأق�در عل�ى تقيي�م الحجة ف�ي مجاله 
لأن�ه م�درك للمعايي�ر وال�س�روط العقالنية والمنطقي�ة في تخ�س�سه. 

احُلجج املنطقية الفقرات

..........................................................

..........................................................

1. الع��امِل احل��ق ل يك��ون اإل �سادًق��ا م��ع نف�س��ه وم��ع الآخري��ن؛ 
ذل��ك لأن اخلائ��ن ل يوؤت��ن، وم��ن ل يوؤت��ن ل يوؤخ��ذ عن��ه عل��م.

..........................................................

..........................................................

2. تب��داأ احلي��اة الإن�س��انية مع احتاد احلي��وان املنوي والبوي�سة، 
ولذا فاإن وقف منّو اخللية الإن�سانية ُيَعدُّ جرمية قتل. ولذا يتعنيَّ  

معاقبة اأطباء الإجها�س.
..........................................................
..........................................................

ا عل��م املر�س. اإذن الطب  3. الط��ب ه��و عل��م ال�سح��ة، وهو اأي�سً
هو علم ال�سحة واملر�س.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

اأنَّ   الأم��ر - يف  الكت�س��افات - يف حقيق��ة  اأح��دث  تتمث��ل   .4
�س��دة ال��ربد ت�س��ّبب ح��دوث �س��داع لالإن�س��ان؛ فلق��د اأظهر حتليل 
�ال�س��ائل اللمف��اوي� الدقي��ُق ملر�س��ى ال�س��داع تركي��زا لبع���س 
تاأث��ريات ال��ربد خ��الل الف��رات الت��ي ينتابه��م فيه��ا ال�س��داع، 

وتركي��ًزا اأق��ل يف الأح��وال العادي��ة.
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احُلجج املنطقية الفقرات

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

٥.  اأث��ار �س��قوط الُكَرت��نْي املعدنيت��نْي يف نف���س اللحظ��ة ده�س��ة 
�غاليلي��و�، فاأخ��ذ ك��رة �سغ��رية واأخ��رى كب��رية واألق��ى بهم��ا 
يف وق��ت واح��د م��ن ف��وق ب��رج �س��اهق. واأظه��رت جتربت��ه اأن كل 

الأج�س��ام ت�س��قط بنف���س ال�س��رعة.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

٦. املعرف��ة �س��الح ق��وي يف ي��د الإن�س��ان، واحلكي��م ه��و ال��ذي ل 
يدخل، ول يدع اأبناءه يدخلون معركة احلياة دون �سالح املعرفة 
ال��ذي ه��و اأ�س��مى م��ا ُي�س��رى بامل��ال. ل ب��د اإذن م��ن بن��اء جامع��ة 

جدي��دة يف منطقتن��ا لتعليم الن���سء.

اأقراأ )٢(
ثم��ة عالق��ة دقيق��ة ب��ني التفك��ري املنطق��ي والقان��ون. تت�س��ح ه��ذه احلقيق��ة م��ن عبارات ن�س��معها كث��رًيا بعد حماكم��ة ق�سية 
متن��ازع عليه��ا... كث��رًيا م��ا ن�س��مع عب��ارات مث��ل: �ق��دم حمام��ي الدف��اع ُحج��ة منطقي��ة جي��دة للقا�س��ي�، �ق��دم حمامي 

املدع��ي اأدلت��ه بطريق��ة منطقي��ة�، اأي اإنَّ هن��اك تاأث��رًيا ل��كل منهم��ا يف الآخر.
التفكرياملنطقي وال�س��تدللت املنطقية هي �س��ريان احلياة للقانون. يف حالة ما بعد الق�سية ي�س��تدعي املّدُعون العامون، 
وحمامو الدفاع، واملحامون املدنيون، والق�ساة، قواعَد ال�س��تدلل املنطقي لهيكلة ُحَججهم. كما اأن اأ�س��اتذة القانون من 
جهتهم يطالبون الطالب بالدفاع عن تعليقاتهم با�ستدلل منطقي متما�سك وقابل للتحديد. فال�ستدلل املنطقي ميكن 
اأن ي�س��اعد القان��ون يف اإيج��اد اأف�س��ل اللغ��ات للتعب��ري ع��ن القواع��د الت��ي اعتمدته��ا املوؤ�س�س��ات القانوني��ة. اإذ اإن ال�س��تدلل 
املنطقي هو حلقة الو�سل بني الوقائع وعامل القانون؛ وهو مبثابة اجل�س��ر املبا�س��ر بني عامل القانون اإىل العامل اخلارجي.

الم�سدر: دور المنطق في ال�ستدلل القانوني، مجلة كلية الآداب للإن�سانيات والعلوم 
الجتماعية،�س ٢٦٩،  ماي�سة ال�سيد، يوليو ٢٠٢٠م )بت�سرف(
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اأفكر واأتدّبر )٣(

ِفرا�سُة اإيا�ِس بِن معاوية
اأي وُبعد النَّظر و�َسَعة العقل. وُيحكى اأنه ملا توىلَّ  ن ُي�سرب به املَثُل يف الذكاء وحكمة الرَّ كان اإيا�ُس بُن معاوية واحًدا ممَّ
عي: اأين  عى عليه اأخَذ املال من �ساحبه، فقاَل اإيا�ٌس للُمدَّ اإيا�ُس بن معاوية الق�ساَء حتاَكم اإليه رجالن يف مال، فجَحد املدَّ
ر املاَل، فذهَب  عي: عند �سجرٍة يف ب�ستان، فقال له اإيا�ٌس: اذهب اإىل تلك ال�سجرة لعلك تتذكَّ دفعَت اإليه املال؟ قال املدَّ
عى عليه عنده، ثم �ساأله بعد �ساعة: اأترى خ�سَمك و�سل اإىل تلك ال�سجرة؟ قال: نعم،  عي، واأم�سَك اإيا�ٌس املدَّ الرجُل املدَّ

عى عليه باأخذ املال. فقال اإيا�س: يا خائُن، قم واأدِّ اإليه ماله، وعندئٍذ اأقرَّ املدَّ

ق�سة القا�سي احلكيم
باع تاجٌر مزارًعا بئَر ماٍء وقب�س ثمنها، وحني جاء املزارُع لي�ستقَي من البئر اعر�س التاجُر طريَقه وقال له: قد ِبْعُتك 

البئَر ل املاَء الذي فيها، واإذا اأردت اأن ت�سَتِقَي من البئر فعليك اأن تدفَع ثمن املاء.
ه فوًرا اإىل القا�سي و�سكا التَّاجر اإليه. رف�س املزارع اأن يدفَع ثمن املاء، واجتَّ

ا�ستدعى القا�سي التاجَر لي�ستمع اإىل اخَل�سَمني، وبعد �سماع كلٍّ منهما قال القا�سي للتاجر: �اإذا كنت قد ِبعت البئر 
ُمقابَل  للمزارع  اأجرًة  اأو ادفع  املاء منها لأنَّه ل يحقُّ لك الحتفاظ مبائك فيها،  باإخراج  للمزارع بدون مائها، فعليك 

ته قد ف�سلت، فغادَر املحكمَة مهزوًما. الحتفاِظ مبائك يف بئره�. عَرف التاجر اأنَّ خطَّ

الم�سدر: ال�سخ�سية العربية في التراث الأدبي، اأحمد �سويلم، ٢٠١٠م

الم�سدر: ٥٠ ق�سة ممتعة للأطفال، ن�سرين فرعون، ٢٠١٤م
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اأغرُب ق�سية يف املحاكم ال�سعودية
ِتهما. اخل�سومُة بني حيزان و�سقيقه  ها اإىل املحكمة للنَّظر يف ق�سيَّ اختلف حيزاُن الفهيدي مع �سقيقه الأ�سغر، واجتَّ
الوحيد مل تكن ب�سبب مال اأو عقار، بل كانا يتنازعان على امراأة طاعنٍة يف ال�سنِّ حتتاج اإىل الرعاية واملتابعة. اإنها 
والدُتهما العجوُز التي ل تلُك يف هذه الدنيا �سوى خامٍت من النَّحا�س يف اأ�سبع يدها، وكانت الأمُّ يف كَنِف ابنها الأكرب 
مت به ال�سنُّ جاء �سقيُقه الأ�سغُر غالٌب  ا مزمنًة كذلك. وعندما تقدَّ حيزان الذي كان يعي�ُس وحيًدا ويعاين اأمرا�سً

ر لها اخلدمة والرعاية املطلوبة. ه كي تعي�َس مع اأ�سرته، ويوفِّ الذي ي�سُكن يف مدينٍة اأخرى، لياأخَذ اأمَّ
اأمه  تطّور اخلالُف بني حيزان واأخيه غالب حتى و�سل اإىل �ساحة الق�ساء ب�سبب رف�س حيزان التنازل عن خدمة 
باٍب م�سدود  اإىل  الذي و�سل  بينهما اخلالُف  وا�ستدَّ  ينُق�سها،  �سيَء  واأْن ل  قادًرا على رعايتها،  زال  ما  اأنه  بحجة 
ل املحكمة ال�سرعية لف�سِّ النزاع، وقال حيزان حينها: )بيني وبينك حكم اهلل يا غالب( يق�سد �سقيَقه. ا�ستدعى تدخُّ
ل اإىل ق�سية راأٍي عام على م�ستوى املحافظة، حتت  ه ال�سقيقان اإىل حمكمة الأ�سياح لتتواىل اجلل�سات، وتتحوَّ توجَّ
عاية؟� وعندما مل ي�سال اإىل حلٍّ عن طريق َتقاُرب وجهات النظر، طلب القا�سي اإح�ساَر  �سعار: �اأيُّهما يفوز بالرِّ
َحملها،  على  يتناوبان  بها  جاءا  املحددة  اجلل�سة  ويف  تريد.  من  بنف�سها  وتختاَر  الأمر  لتح�سَم  املحكمة  اإىل  هما  اأمِّ
اأيَّ وَلَدْيِك  اأبعاده:  مها بالعمر - ُتدرك كلَّ  اإليها �سوؤاًل ل تزال - على رغم تقدُّ ه  اأمام القا�سي الذي وجَّ وو�سعاها 

تختارين يا اأمَّ حيزان؟
مل تُكِن الإجابُة اأف�سَل من كلِّ حماولت تقريب وجهات النظر. نظَرت الأم اإليهما واأ�سارت اإىل حيزان، قالت: هذا 

)عيني هذه( )وذاك عيني تلك( لي�س عندي قوٌل غري هذا.
الم�سدر: العربية نت.  ٤ مايو ٢٠١٩

1. بعد قراءتك ق�سَة حيزان واأخيه، مالحكم المنطقي في هذه الق�سية؟ وما المبرر؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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٢. اأق��رح ُحجًج��ا تع��رّب ع��ن وجه��ة نظري يف كل من الق�ساي��ا واملو�سوعات القت�سادية والجتماعية التالية، واأدعمها بالأدلة 
املوؤيدة اأو املعار�سة. 

احُلجج املنطقية احُلجة املعار�سةالق�سية احُلجة املوؤيدة

.................................

.................................
.................................
.................................

1. �س���وق العم���ل ه���و م���ن يح���ّدد التخ�س�س���ات 
املطلوب���ة يف اجلامع���ات.

.................................

.................................
.................................
.................................

2. اإ�س��دار اأح��كام للتط��ّوع الجتماع��ي للمراهق��ني 
بدل �س��جنهم يف ق�سايا ب�سيطة.

.................................

.................................
.................................
................................. 3. قانون الذوق العام.

.................................

.................................
.................................
.................................

4. من��ع قي��ادة ال�س��يارة مل��ن هم دون �س��ن اخلام�س��ة 
ع�سرة �سنة.

.................................

.................................
.................................
.................................

٥. الوال��دان هم��ا م��ن يج��ب اأن يخت��ارا التخ�س���س 
اجلامعي لأبنائهما.

.................................

.................................
.................................
................................. ٦. الإنرنت �سبب امل�سكالت الجتماعية.

.................................

.................................
.................................
................................. ٧. منع عر�س م�ساهد العنف يف و�سائل الإعالم.

.................................

.................................
.................................
................................. 8. الترّبع بالأع�ساء بعد الوفاة.

التقييم المنطقي ال�سليم لأي حجة

تطبيق المعايير تحليل الُحجة
المنطقية التي يتم 
في �سوئها الحكم 

على الُحجة

التعرف على المغالطات 
المنطقية

احُلجة يف املجال الجتماعي:
تف�س��ري وجه��ة نظ��ر جت��اه الق�ساي��ا واملو�سوع��ات الجتماعي��ة، وتدعيمه��ا بالأدلة املوؤي��دة اأو املعار�سة، ومن ه��ذه املو�سوعات: 

قان��ون ال��ذوق الع��ام، و حتدي��د التخ�س�س اجلامعي لالأبناء، والتربع بالأع�ساء بعد الوفاة... اإلخ.
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.........................................................................................................................

ما اأهّم فكرة اأو مهارة اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .٢
.........................................................................................................................

ما ال�سوؤال الذي بقي عالقًا في ذهنك وتاأمل اأن تجد الإجابة عنه؟  .٣
.........................................................................................................................

٤.  ما اأبرز معلومة لَفتْت انتباهك في الدر�س؟ 
.........................................................................................................................

ما اأهّم ثالثة مفاهيم تعّرفت عليها في الدر�س؟  .5
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ما الفائدة التي اكت�سبتها من هذا الدر�س؟  .6
.........................................................................................................................

هل ما اكت�سبته من معارف ومهارات في هذا الدر�س �سوف يغير طريقة تفكيرك وا�ستدللك؟ اذُكر بع�س   .7
الخطوات التي �سوف ت�ساعدك على ذلك.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

اأتدّرب واأقّيم مكت�سباتي
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الدر�س االأول: اال�ستدالل اال�ستنباطّي

اأم منف�سلا بح�س�ب طبيع�ة المقّدم�ة ال�سغ�رى  مّت�سلا كان  ال�س�رطّي  اأ�س�كال ال�س�تدلل ال�س�تنباطي  ت�سّن�ف 
وعالقته�ا بالتال�ي والمق�ّدم ف�ي المقّدم�ة الكب�رى: وذلك على جهتين اإّما النف�ي اأو الثبات وهو ما ينتج �سوًرا اأربعة 

له�ذا الن�وع من ال�س�تدلل ال�س�تنباطّي.   

1. ا�ستكمل جداول �سور اال�ستدالل اال�ستنباطّي ال�سرطّي التالية بما ينا�سب:
ال�سورة االأولى: اإثبات مقّدم الق�سّية ال�سرطّية المت�سلة اأو المنف�سلة. )هل ال�ستدلل: �سحيح اأم غير �سحيح؟(

ال�سورة الثانية: نفي مقّدم الق�سّية ال�سرطّية المت�سلة اأو المنف�سلة. )هل ال�ستدلل �سحيح اأم غير �سحيح؟(

ال�سورة الثالثة: اإثبات تالي الق�سّية ال�سرطّية المت�سلة اأو المنف�سلة. )هل ال�ستدلل �سحيح اأم غير �سحيح؟(

ال�سورة الرابعة: نفي تالي الق�سّية ال�سرطّية المت�سلة اأو المنف�سلة. )هل ال�ستدلل �سحيح اأم غير �سحيح؟(

التقومي 

ال�ستنباط ال�سرطي المنف�سل ال�ستنباط ال�سرطّي المت�سل
اإّما اأن تلّقح )املقّدم( اأو قد تر�س )التايل( اإذا لّقحت )املقّدم( �سلمت )التايل( املقّدمة الكربى

)اثبات املقّدم( اأنت لّقحت )اثبات املقّدم( اأنت لّقحت املقّدمة ال�سغرى
...................................... ...................................... النتيجة

ال�ستنباط ال�سرطي المنف�سل ال�ستنباط ال�سرطّي المت�سل
...........)املقّدم( اأو قد تر�س )التايل( اإذا لّقحت )املقّدم( �سلمت )التايل( املقّدمة الكربى

)نفي املقّدم( اأنت مل تلّقح )نفي املقّدم( .................... املقّدمة ال�سغرى
...................................... اإذا اأنت مل ت�سلم النتيجة

ال�ستنباط ال�سرطي المنف�سل ال�ستنباط ال�سرطّي المت�سل
اإّما اأن تلّقح )املقّدم( ............ )التايل( اإذا لّقحت )املقّدم( �سلمت )التايل( املقّدمة الكربى

)اثبات التايل( اأنت قد تر�س )اثبات التايل( ..................... املقّدمة ال�سغرى
...................................... ...................................... النتيجة

ال�ستنباط ال�سرطي المنف�سل ال�ستنباط ال�سرطّي المت�سل
اإّما اأن تلّقح )املقّدم( اأو قد تر�س  )التايل( اإذا لّقحت )املقّدم( ............ )التايل( املقّدمة الكربى

)نفي  التايل( ...................... )نفي  التايل( اأنت قد تر�س املقّدمة ال�سغرى
...................................... ...................................... النتيجة
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�سدق الق�سّية اأو كذبها بناء على �سكل التقابل         �سكل التقابل  مجال التقابل
........................................... ويكون بني )ك*م و ج*�س( التقابل بالتناق�س )1(
........................................... ........................................... التقابل بالتناق�س )2(

............................................. ........................................... التقابل بالت�ساّد
ل يكذبان معا وقد ي�سدقان معا لوجود و�سط. ........................................... التقابل بالدخول حتت الت�ساد

...........................................

...........................................
...........................................
........................................... التقابل بالتداخل )1(

...........................................

...........................................
...........................................
........................................... التقابل بالتداخل )2(

اأ�س�تكمل الّر�س�م التال�ي، ال�ذي يمّث�ل مرب�ع التقاب�ل، بو�س�ع كّل عب�ارة م�ن العب�ارات التالي�ة في مكانها المنا�س�ب:   .٢
الّتداخلل - التناق�لس - الت�سلاّد - الدخلول تحلت الت�سلاّد.

ما المق�سود بال�ستدلل ال�ستنباطّي بتقابل الق�سايا؟ وما قيمته المنطقّية؟  .٣
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

اأحّدد �سدق اأو كذب ق�سّية ما اعتمادا على اأ�سكال التقابل الأربعة الممكنة، واأ�ستكمل الجدول التالي:  .٤

...............

...............

...............

...............

كلّية �سالبةكلّية موجبة

جزئّية �سالبة جزئّية موجبة

...............
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الدر�س الثاين: اال�ستدالل اال�ستقرائي

بّين في ال�ستدللت التالية نوع كل ا�ستدلل معلاًل ما تقول.  .1

اأ. اإدمان المخدرات يدمر خاليا المخ، لأن ذلك لوحظ في حالة �س، �س، ع، و، وغيرهم.
.............................................................................................................................

ب. العاِلُم ناجح في حياته، لأنه يخطط لكل اأعماله، وكل من يخطط لأعماله ناجح في حياته.
.............................................................................................................................

ج. اإذا �سدقت الق�سية: كل الطلبة ناجحون كذبت الق�سية: بع�س الطلبة لي�سوا ناجحين.
.............................................................................................................................

د. اإذا ت�ساوى مثلثان في �سلعين وزاوية مح�سورة بينهما كان المثلثان متطابقين.
.............................................................................................................................

على فر�س �سدق الق�سية القائلة )كل الجنود �سجعان( المطلوب:  .٢

اأ. ماذا يقابل الق�سية ال�سابقة من ق�سايا؟ وبّين حكمك عليها.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ب. ما الفرق بين التقابل بالتناق�س والتقابل بالت�ساد؟
.............................................................................................................................

حدد الحدود الم�ستغرقة في ُكلٍّ من الق�سايا التالية مع اإي�ساح ال�سبب في كل حالة:  .٣

اأ. بع�س الظن اإثم...................................................................................................

ب. بع�س الطير ل يوؤكل لحمه ......................................................................................
ج. كل مدمرة هي �سفينة حربية.....................................................................................
د. بع�س الطالب لي�سوا حا�سرين...................................................................................
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الفق�رات التالي�ة تحت�وي عل�ى ا�س�تدللت ا�س�تقرائية. اأع�د كتابته�ا بال�س�ورة النموذجي�ة )قد تحتاج اإل�ى اإ�سافة   .٤
�س�وٍر مفقوٍد(.

لقد اأدى ا�ستبعاد الحلويات والوجبات ال�سريعة من قوائم طعام المدار�س اإلى تح�سين اأداء الطالب في المدار�س  اأ.  
ف�ي �س�تى اأنح�اء المملك�ة، وف�ي كل حال�ة جربناه�ا. ل�و فعلن�ا ذل�ك في مدار�س�نا فاإننا ن�س�تطيع الم�س�ي في تطوير 

الأداء.

اأعلى في الذكاء من الأطباء والمحامين، وك�سفت درا�سة علمية  اأن المو�سيقيين لديهم معدل  من الم�ستغرب  ب.  
ا من كبار قادة الفرق المو�سيقية اأن معدل ذكائهم اأعلى من الأطباء بمعدل  من 10  �سملت �سبعة ع�سر �سخ�سً

اإلى 1٧ نقطة واأعلى من المحامين بمعدل 18 نقطة.

الفيتامين�ات توؤخ�ذ لإطال�ة عم�ر الإن�س�ان، الع�م خال�د يبل�غ م�ن العم�ر 9٥ عاًم�ا، ول�م ينقط�ع يوًم�ا ع�ن تن�اول  ج.  
عاًم�ا.  ٥0 لنح�و  الفيتامين�ات 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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العرب - ف�سالء - كرماء.

كّون من الحدود ال�سابقة قيا�ًسا من ال�سكل الأول، وبّين اأ�سباب اإنتاجه.  .1

........................................................................................................................

........................................................................................................................

اذُك�ر مقدمتي�ن تنت�ج عنهما النتيجة: �كل ال�س�عوديين وطنيون�؛ ومقدمتي�ن اأُخَريين تنتج عنهما النتيجة: �ل   .٢
اإن�س�ان مع�س�وم م�ن الخط�اأ�، وبّي�ن الحدود التي يجب ا�س�تغراقها في المقدمات.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ك�ّون قيا�ًس�ا �سحيًح�ا تختل�ف في�ه المقدمت�ان من حيث الكيف، وتكون فيه المقدم�ة الكبرى جزئية، ثم تحقق من   .٣
م�دى �سحت�ه ع�ن طريق تطبيق قواعد القيا��س عليه.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

كّون قيا�ًس�ا �سحيًحا تكون مقدمته الكبرى )بع�س الأ�س�كال الهند�س�ية لي�س�ت مثلثات(؛ ثم تحقق من مدى �سحة   .٤
القيا��س عن طريق تطبيق قواعد القيا��س عليه.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

الدر�س الثالث: القيا�س
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٥.  و�سح الخطاأ بالتف�سيل في كٌل من الأقي�سة التالية:

اأ. بع�س الحا�سرين مجدون.

بع�س التالميذ حا�سرون.

بع�س التالميذ مجدون.

كل الحا�سرين مجدون. ب. 
بع�س التالميذ حا�سرون. 

كل التالميذ مجدون.

كل الحا�سرين لي�سوا مجدين. ج. 

بع�س التالميذ حا�سرون. 

بع�س التالميذ مجدون.

كل الحا�سرين لي�سوا مجدين. د. 

كل التالميذ لي�سوا حا�سرين.

كل التالميذ لي�سوا مجدين.

هل. كّون من الحدود الثالثة )تالميذ، حا�سرون، مجدون( قيا�ًسا �سحيًحا من ال�سكل الأول تتفق مقدمتاه كًما وكيًفا.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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ًن�ا ن�وع الجمل التي يهت�م بها التفكير المنطقي و يمك�ن اختبار �سدقها  و�س�ح ال�س�تخدامات المختلف�ة للجم�ل ُمبيِّ  .1
وا�س�م الم�سطل�ح ال�ذي ُيطلق عليها.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

مي�ز بي�ن الجم�ل والق�ساي�ا المت�سمن�ة ف�ي العب�ارات التالي�ة، م�ع تو�سي�ح الق�ساي�ا الكاذب�ة )يمكن�ك ال�س�تعانة   .٢
الإنترن�ت(: ب�س�بكة 

الدر�س الرابع: اختبار �سدق الق�سايا

اأ. تعد م�ساحة كندا الأكبر بين دول العالم بعد رو�سيا............................................................

ب. �سلني اآِتَك فورا بالخبر...................................................................................

ج. الخيل والليل والبيداء تعرفني.................................................................................

د. قم للمعلم وفه التبجيال.......................................................................................

هل.تقع ماليزيا بجوار البرازيل...................................................................................

و. ل يتم اقت�سام جائزة نوبل في العلوم والآداب بين اأكثر من ثالثة فائزين.....................................

ز. تعد �ساعُة مكَة المكرمة اأطوَل �ساعة في العالم بطول 40 متًرا، وارتفاع 400 متٍر عن م�ستوى �سطح الأر�س
.................................................................................................................
ح.�سرعة ال�سوء تبلغ ع�سرة اأ�سعاف �سرعة ال�سوت............................................................

ط. القمر ي�سع ال�سوء لياًل.....................................................................................

ي. ما راأيك في مواقع التوا�سل الجتماعي؟...................................................................

ك. يحتوي ج�سم الإن�سان البالغ على 1000 عظمة.............................................................

ل. يا ليتني كنت �سباًحا ماهًرا..................................................................................
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٣.  بين با�ستخدام بع�س الأمثلة معنى الق�سية الب�سيطة والق�سية المركبة. 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

٤.  عرف الروابط الق�سوية مع ذكر مثال واحد على الأقل تو�سح به اإجابتك.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

٥.  �سع عالمة �سواب ) √( اأو عالمة خطاأ ) × ( اأمام العبارة المنا�سبة فيما يلي:
)            (اأ. ت�سدق ق�سية الو�سل اإذا �سدق مو�سولها مًعا.                  

)            (ب. ل ت�سدق ق�سية الو�سل اإذا �سدق فيها مو�سول واحد فقط.    

)            (ج. تكذب ق�سية الف�سل اإذا كذب طرفاها معَا. 

)            (د. تكذب ق�سية الو�سل اإذا كذب طرف واحد من طرفيها.          

)            (هل. تكذب ق�سية الو�سل اإذا �سدق طرف واحد فقط فيها.           

)            (و. نفي الق�سية الكاذبة ق�سية كاذبة.                                  

)            (ز. ت�سدق ق�سية الف�سل اإذا �سدق طرف واحد فقط.               

)            (ح. ت�سدق الق�سية ال�سرطية اإذا كذب المقدم.   

)            (ط. تكذب الق�سية ال�سرطية اإذا كذب المقدم والتالي.

)            (ي. ت�سدق ق�سية ال�سرط اإذا �سدق التالي.     

)            (ك. ت�سدق ق�سية الت�سارط اإذا �سدق اأحد المت�سارطين فقط.   

)            (ل. ت�سدق الق�سية ال�سرطية اإذا �سدق المقدم.       

)            (م. تكذب ق�سية الت�سارط اإذا كذب المت�سارطان مًعا.

)            (ن. تكذب ق�سية الت�سارط اإذا �سدق طرف وكذب الآخر.
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٦.  ا�ستكمل جداول ال�سدق الآتية:

)ل v ع( ع ل
�س

ك �س
ك

)م ← ن( ن م
�س �س �س

ك �س
ك

)ب ↔ ج( ج ب
�س �س

ك ك
ك
ك

)ب . ج( ج ب
�س
ك �س

ك
ك
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�اإذا وفقط اإذا فاز الفريق بالمباراة النهائية �سيحقق الفوز بالكاأ�س� 

٧.  ما حكمك على الق�سية ال�سابقة؟ هل هي ق�سية �سرط اأم ق�سية ت�سارط؟ لماذا؟ 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

8.  اختبر قيم �سدق وكذب الق�سية ال�سابقة با�ستخدام جداول ال�سدق.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

الدر�س اخلام�س: تطبيقات التفكري املنطقي يف حياة االإن�سان

1.  التفكي�ر المنطق�ي مه�م ف�ي جوان�ب الحي�اة المختلف�ة ب�كّل تفا�سيله�ا ومجالته�ا، فه�و ي�وؤدي وظائ�ف عدي�دة لع�ّل 
اأهّمها الدح�س اأو التفنيد والتاأ�سي��س اأو الإثبات. اأكمل الجدول التالي ببيان عالقة الأطروحات الواردة بالخانة 

الأول�ى بالحي�اة اليومّي�ة ثّم اب�ِن حّجة تدح�س الأطروح�ة واأخرى تثبتها:

التفكير المنطقي                                            الحياة
حجة تدح�س 

االأطروحة
حجة تثبت 
االأطروحة جمال احلياة اليومّية االأطروحة

يت�ساعف جناح العمل القت�سادّي يف 
الدول مبقدارانفتاحه على العامل وا�ستغالل 

الفر�س.
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التفكير المنطقي                                            الحياة
حجة تدح�س 

االأطروحة
حجة تثبت 
االأطروحة جمال احلياة اليومّية االأطروحة

ل قيمة لالإن�سان اإل مبدى التزامه بالدفاع 
عن القيم الإن�سانّية النبيلة.

ل ترقى الأمم اإّل بالإ�سهام يف الإبداع 
العلمي.

الراث والأماكن التاريخية تعك�ُس اأ�سالة 
ال�سعوب.

ل حاجة اإىل التفكري ما دام هنالك من 
يفّكر بدل عّنا.

اللتزام الأعمى بالتقاليد واجب ل يجب اأن 
نحيد عنه.

ى دماغًيا مربر  ف�سل الأجهزة عن املتوفَّ
طبًيا.

الت�سّرف يف اجلينات الب�سرّية جرمية 
اأخالقية.

مبقدار ما اأتعّلم اأت�سامح و اأرتقي يف �سّلم 
الإن�سانية.
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٢.  ي�س�تعمل الإن�س�ان ف�ي خطاب�ه اليوم�ّي مب�ادئ التفكي�ر ومختل�ف اأ�س�اليب الحج�اج دون وع�ي من�ه بذل�ك. تاأّم�ل 
المواق�ف التالي�ة واك�س�ف ع�ن ال�س�تعمال العف�وي للمنط�ق فيه�ا:

الموقف االأّول:
عبد اهلل: يا �سالم، اأين كنت اأم�س منت�سف الّنهار؟

�سالم: لقد كنت األعب بالكرة مع زيد في حديقة منزلنا.
عبد اهلل: عجبا!!! ...ولكن زيدا لم يفارقني طوال اليوم. 

�سالم: عفوا ولكن عن اأّي زيد تتكّلم؟

اأ. كيف اأثبَت عبداهلل اأنَّ �سالًما ل يقول الحقيقة؟ ما هو المبداأ المنطقي الذي ارتكز عليه؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ب. اأكم�ل الح�وار بحي�ث تعتم�د مب�داأ ال�س�تراك ف�ي ال�س�م )العالق�ة بي�ن اللف�ظ والمدل�ول( لتثب�ت اأّن �س�اِلًما ل�م يكن 
يكذب: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
الموقف الثاني:

المتهم:  اأنا بريء يا�سّيدي القا�سي.
القا�سي:  هنالك ثالثة �سهود اأثبتوا اأّنك �سربت ال�ساكي �سربا مبّرحا

المتهم:  اأنا اآتيك بع�سرة �سهود ي�سهدون باأّنهم لم يروني واأنا اأ�سربه يا �سيدي القا�سي

اأ. اإذا كان ما يقوله كّل من القا�سي والمتهم �سليما من حيث الم�سمون، فاأين يكمن الخلل المنطقّي؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ب. ماذا تتوّقع اأن يكون رّد القا�سي؟ 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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الموقف الثالث:
غالبا ما ي�س�تعمل بع�سنا في الحياة اليومّية اأ�س�اليب المواربة والمغالطات المنطقّية لتحقيق الم�سلحة: اقراأ الن�ّس 

ثم اك�سف عن الأ�سا�س المنطقي للمغالطة التي اعتمدها الغالم.
   ُي�روى ع�ن المغي�رة ب�ن �س�عبة قول�ه: ل�م يخدعن�ي غي�ر غ�الم م�ن بن�ي الح�ارث ب�ن كع�ب، فاإّن�ي ذك�رت ام�راأة منه�م 
لأتزّوجها. فقال: �اأّيها الأمير، ل خير فيها�. فقلت:�ولم؟� قال: �راأيت رجال يقّبلها، فاأعر�س عنها�. ثّم بلغه 
نب�اأ زواج ذل�ك الغ�الم منه�ا فالم�ه المغي�رة عل�ى ذل�ك وق�ال ل�ه:� األ�م تخبرن�ي اأّن�ك راأي�ت رج�ال يقّبله�ا؟!� فاأج�اب 

الغ�الم: �نع�م لقد راأيت اأباه�ا يقّبلها�.
الجواب: ..............................................................................................................
........................................................................................................................

ن من مثل هذه المغالطة؟  ب.ما هو ال�سرط المنطقي الذي يجب تطبيقه في الحياة اليومّية للتح�سّ
........................................................................................................................
........................................................................................................................

كّل  لأنَّ وراء  العلمّي  المجال  المنطقي هو  التفكير  ا�ستعمال  يتجلى فيها  التي  الإن�سانية  الحياة  اأكثر مجالت  لعّل    
اكت�ساف علمّي تفكيًرا منطقيًّا. وُيَعدُّ اكت�ساف اأرخميد�س لقانون الطفو من بين ال�ستعمالت العبقرّية للعقل وللمنطق 

فيما ينفع الإن�سانية. 
ة، فطلب       �سّك الملك هيرون فيما اإذا كان التاج الذي لديه م�سنوعا من الّذهب الخال�س اأم اأنه مخلوط بالف�سّ
من اأرخميد�س اأن يك�سف ذلك دون ك�سر التاج اأو اإذابته. ظلَّ اأرخميد�س يفّكر في الحّل، وبينما كان ي�ستحّم لحظ 
اأن دخول ج�سمه في حو�س الماء يجعل م�ستوى الماء يرتفع بمقدار حجم ج�سمه لين�سكب خارج الحو�س، ف�سرخ 
�وجدتها�. وبذلك ا�ستنتج منطقّيا اأن الماء المزاح يعادل وزن ج�سمه. وقّرر و�سع التاج في اإناء ُمِلَئ ماًء ليحّدد 
ة ليالحظ اأّن حجم الماء المن�سكب في حال الّذهب اأقّل. وهو ما يعني اأّن  حجمه وقام بنف�س الأمر مع تاج من الف�سّ

التاج لي�س من الّذهب الخال�س وقام بناء على ذلك ب�سياغة قانونه في الطفو.

٣.  بّين بالعتماد على الن�ّس قيمة الأ�سلوب المنطقي الذي اعتمده اأرخميد�س لكت�ساف قانون الطفو، ثّم ابحث في 
الإنترنت عن ال�ستعمالت اليومية لقانون الطفو في مجالت �سناعة ال�سفن والمالحة وغيرها. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


