
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 درس التفكیر ومستویاتھ  حل
 یعتبر ھذا الدرس اول درس من دروس الكتاب نعرض لكم حلول اسئلة الدرس

 : االھداف للدرس

 أتعرف على معنى التفكیر. 
 أبین بعض أنماط التفكیر. 
 أستنتج معوقات التفكیر. 
 أستخلص مستویات التفكیر. 

 

 : حل سؤال أفھم وأحلل
 ارسم خریطة ألھم المفردات التي تشكل معنى التفكیر

  التخیل 
  التذكر 
  التجرید 
  التفكیر 
  االستدالل 
  الذكاء 
 االستجابة 

 



 یلیي  اضغ عالمة صح امام الخاصیة التي یمتلكھا كل من الجنس البشري أو الحیواني فیما

 
باختالف العلوم التي أسھمت في تفسیر ) ١أحدد النتائج اإلیجابیة والسلبیة التي قد تترتب على ما أورده الكاتب في أقرأ ( .٣

 علم الفسیولوجیا )  -علم األعصاب  -علم االجتماع  -عملیة التفكیر (علم النفس  



 
 التفكیر ظاھرة نفسیة

 إن التفكیر فعالیة نفسیة راقیة یحیلھا علم النفس إلى ما یختلج داخل اإلنسان من ملكات ودوافع واعیة أو ال واعیة

 لمالئمة بین أنفسنا وبین قوانین البیئةاالیجایبات ا 
 
 

 قد یؤدي إلى الضغوط النفسیة واالنتحار  السلبیات 
 
 

 التفكیر ظاھرة اجتماعیة

 یربط علم االجتماع التفكیر بتأثیرات المجتمع وتصوراتھ 

 انتشار العدل واالحترام في مجتمع ما یؤثر في طریقة التفكیر  االیجایبات 
 
 

 انتشار التعصب والظلم في مجتمع ما یؤثر في طریقة التفكیر  السلبیات 
 
 

 التفكیر ظاھرة اجتماعیة

وتصوراتھ التفكیر ظاھرة فیسیولوجیة عصبیة یحیل علم الفیسیولوجیا (علم دراسة  یربط علم االجتماع التفكیر بتأثیرات المجتمع 
 وظائف األعضاء واألجھزة الحیویة وعلم األعصاب عملیة التفكیر إلى الدماغ والخالیا العصبیة



 یؤدي إلى االبداع والنقد  االیجایبات 
 
 

 التفكیر الزائد یرھق الدماغ السلبیات 
 
 

 (١) حل سؤال أتدرب 

 
  حدّد مراتب درجات مستوى التفكیر

  من المستوى األدنى إلى األعلى وأضعھ في الھرم المقابل
 ى الھرم یشیر إلى المستوى األعلى في التفكیرحیث إن أسفل الھرم یشیر إلى المستوى األدنى من مستویات التفكیر وأعل

 
 

 حل سؤال أفكر وأتدرب 



 
 معوقات داخلیة متعلقة بالشخص  - ١

 أو الخطأ  الخوف من الفشل 
 تأكد أن الوقوع في الخطأ یعطیك العدید من الخبرات الحیاتیة : الحلول

 صعوبة تحدید المشكلة  المعوقات
 

 بشكل دقیق وواضح یساعد في طرح األفكارالحلول : التعرف على المشكلة 

 معوقات خارجیة متعلقة بمحیطھ االجتماعي
 

 

 المعوقات ضیق الوقت

  الحلول تحدید األھداف یساعد على تولید األفكار في أقل وقت ممكن
 

 : عدم تقبل اآلخرین للتغییر   المعوقات

 الحلول : الثقة بالنفس ومحاولة اقناع اآلخرین 
 

 س: اذكر بعض اآلیات التي تحث على التفكیر واعمال العقل ؟

 س: ما النشاط العقلي الذي یمیز اإلنسان ؟

 س: ما العملیات العقلیة المتعلقة بالتفكیر ؟ 
 

في في المملكة العربیة السعودیة وعالقتھا  التفكیر عملیة اجتماعیة متصلة بمحیطنا المجتمعي، فما قیمة التنوع الثقا -٢
 بتفكیر األفراد؟ 



 التنوع الثقافي أنھ یؤدي إلى النجاح واإلبداع واالبتكار لدى األفراد   قیمة
 

 
 

عبارة التالیة ؟ " التنوع الثقافي عامل رئیسي في تحفیز االبتكار. أبدأ إجابتي ب " أتفق مع القول السابق" أو ما رأیك في ال -٣
 "ال أتفق مع القول السابق " ألن 

 
 ل السابق أتفق مع القو

 ألنھ یحتوي على مخزون واسع وكبیر من المعرفة والثقافةوالتي تحفز على االبداع واالبتكار وتتغلب على التحدیات

 (٢)حل سؤال أتدرب



 أصل فقرات القائمة أ بما یناسبھا من القائمة ب

 
 

 .. أقوم مع مجموعتي بتحدید مستوى التفكیر الذي مارسناه في التمرین السابق، ھل ھو بسیط أو مركب؟ مع ذكر السبب  -٢

 مستوى التفكیر البسیط 
 ألن المھارة التي مارستھا ھي ( الفھم ) 

 



 

٣- 

لتفكیر األساسیة بمستویاتھا الثالثة  ھو النشاطات العقلیة غیر المعقدة والتي تتطلب ممارسة مھارات ا التفكیر البسیط االساسي
 الدنیا (المعرفة، واالستیعاب، والتطبیق) 

 

ھو النشاطات العقلیة األكثر تعقیداً التي تتطلب ممارسة مھارات التفكیر العلیا بمستویاتھا الثالثة ( التحلیل،    التفكیر المركب
 والتقییم ، واالبتكار ) 

 

 
 

ھل األسرة فعال لھا دور مھم في تحفیز التفكیر؟ ما ھو الدور الذي ینبغي أن تقوم بھ في ھذا الجانب؟ وما التصرفات التي یجدر  
 كتساب األبناء لمھارات علیا في التفكیر ؟باألسرة أن تتجنبھا، وتحد من ا

 . نعم، لألسرة دور مھم في تحفیز التفكیر

 : والدور الذي ینبغي أن تقوم بھ

ا إیجابی�ا من التواصل والنقاش المتسامح والمرن مع األبناء  أن تتیح َجو�

لدیھم عملیات عقلیة وتفكیًرا ذا مستوى  تستثیر  تساعدھم على عدم التردد بطلب االستشارات وطرح االسئلة التي عادة ما 
 . أعلى

 
 : وما التصرفات التي یجدر باألسرة أن تتجنبھ

 عدم تعوید أبنائھم على الحلول الجاھزة، 

 


