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حل درس معاییر التفكیر الناقد
 

 
 ناقد أول ثانوي مساراتحل درس معاییر التفكیر الناقد مادة التفكیر الناقد ثالث متوسط وحلول التفكیر ال

حل درس معاییر التفكیر الناقد
 .أتبین المقصود بمعاییر التفكیر الناقد

 .أتعرف على معاییر التفكیر الناقد
 .أستنتج قیمة المعاییر في تطبیقات التفكیر الناقد في الحیاة الیومیة

  

حل أفھم وأحلل 

 ھل یكفي أن یستعمل اإلنسان الكلمات لكي یكون مفكًرا ناقًدا بحق؟ -١

 إالم یحتاج المفكر الناقد لیتمكن من التفكیر بفاعلیة؟ 

 الوضوح 
  الصحة 
  االتساع 
  الدقة 
  االستدالل المنطقي 
 الربط 
 العمق 

  

 

 

  



 ٣ 

 ما الذي تمثلھ للتفكیر الناقد العبارات المظللة باللون األصفر في الرسم التالي؟  -٢
  

 
  

 .العبارة عند التواصل مع اآلخرین تكرر في الدرس معنى الوضوح، أحدد مفھوم الوضوح وأبین أھمیة وضوح -٣

 .الوضوح یشمل قدرة الشخص على توضیح ما یقصد، وتقدیم األمثلة لتعزیز وضوح الفكرة الخاصة بھ
وتكمن أھمیة وضوح العبارة عند التواصل مع اآلخرین في وصول الفكرة بسھولة بعیًدا عن الغموض أو التمویھ أو التشتت، 

 .ة وإیجابیةحتى تكون عملیة التواصل فعال
فإذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطیع فھمھا ولن نستطیع معرفة مقاصد المتكلم، وبالتالي لن نستطیع الحكم علیھا بأي  

 .شكل من األشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٤ 

 :قد یوقعنا عدم وضوح العبارة في العدید من األخطاء والمغالطات، أبین سبب عدم الوضوح فیما یلي -٤
  

 م الوضوح علة عد العبارة  المجال 

 الكلمة

 ھناك كلمات تحمل أكثر من معنى 
 كلمة عین ھنا تحمل أكثر من معنى في حیّنا عین 

 الجملة
 لیس معي سواك

 في الحدیقة أراك
 كل جملة تحوي أكثر من معنى 

 االستدالل / الحجة 
دعمكم لي في بناء مصنعي سوف یكون لھ 

أثر كبیر في مستقبل أبنائكم ألن ھذه التجربة  
 .تذكرني بنجاح تجاربي

 عدم وجود دلیل 

  

 

 

 

 

 



 ٥ 

حل أفكر وأتدبر 

 :أكتب السؤال الذي سأطرحھ تحقیقًا لمعیار الوضوح في المواقف التالیة -١

 السؤال الذي یتطلب الوضوح  موقف یدل على عدم الوضوح 

 ماذا تقصد بقولك؟  عدم وضوح القصد 

 ھل یمكن أن تحدد معنى ھذه الكلمة؟  بعض الكلمات قد تحمل أكثر من معنى

 ھل یمكن طرح السؤال بصیغة أخرى؟  غموض السؤال

 ھل تستطیع تفصیل إجابتك؟  عدم وضوح اإلجابة

 ما دلیلك على؟  عدم وضوح الدلیل والبرھان الداعم للحجة

 ل بإمكانك ذكر أمثلة على ما تقول؟ھ عدم وضوح المثال 

 ما موقف تجاه؟  عدم وضوح موقف ورأي المتحدث

 
 

 



 ٦ 

 :ھل یكفي وضوح العبارة أو االستدالل لیكونا صحیحین؟ أكمل الجدول التالي -٢

 فكرة واضحة وصحیحة فكرة واضحة وغیر صحیحة

 مثال: كل الحیوانات تحرك فكھا إلى األسفل 

 النجم جسم معتم 

  

 حجرات ٥قلب اإلنسان یتكون من 

 مثال: كل إنسان یملك عقالً 

 األرض تدور حول الشمس 

  

 الماء یتكون من اتحاد ذرة أكسجین وذرتین ھیدروجین 

  

 :التزاًما بمعیار الصحة، أكتب السؤال الذي سأطرحھ طلبًا للتثبیت من توافر معیار الصحة في المواقف التالیة -٣
  

 السؤال الذي یطلب الصحة  موقف یدل على الشك في الصحة 

 من أین جئت بھذه المعلومة؟ .التثبیت من صحة الدلیل أو البرھان الذي یدعم الحجج

 ما مصدر معلوماتك؟ .علومةتقصي مصداقیة مصدر الم

 ھل ذلك صحیح بالفعل؟  .فحص األرقام واإلحصاءات المقدمة

 كیف یمكن التأكد من صحة ذلك؟  التثبت من صحة اإلجراءات المستخدمة

 كیف یمكن أن نفحص ذلك؟ .التأكد من صحة االقتباس ومرجعھ

  



 ٧ 

 :أقرأ التعریف المناسب لمعیار الدقة، وأفكر فیما یمكن أن ینجم عن عدم احترام ھذا المعیار -٤
یقتضي معیار الدقة أن یكون التفكیر مستوفیًا لكل شروط، معالجة الموضوع مع صیاغة تتحرى التعبیر عنھ باختصار دون 

تعبیر عن الفكرة ویستلزم ھذا المعیار تمكنًا من اللغة وإلماًما زیادة أو اختزال. وھذا یوجب حصر األلفاظ في المعاني الواجبة لل
بالموضوع المدروس حتى ال نسقط في الثرثرة واإلطناب غیر المفید، أو نقصر عن بعض المعاني األساسیة بسبب االختزال 

 .الشدید

 یترتب على عدم احترام معیار الدقة ما یلي: 
  لن تستوفى الفكرة حقھا 
  التعمیم المفرط 
 م إعطاء تفاصیل دقیقةعد  

  

 :التزاًما بمعیار الدقة، أكتب السؤال الذي سأطرحھ طلبًا لتحري معیار الدقة في المواقف التالیة -٥
 

  

 السؤال الذي یطلب الدقة موقف یدل على عدم الدقة

 ھل یمكن أن تكون أكثر تحدیًدا؟  التعمیم المفرط 

 ھل یمكن أن تعطي تفاصیل أكثر؟  عدم إعطاء تفاصیل دقیقة

 ما معلوماتك حول؟ غیاب الصرامة في توظیف المعلومات

  

 



 ٨ 

غالبًا ما ینساق بعض المتحدثین وراء استطرادات قد تكون مقصودة أو غیر مقصودة تفقد كالمھم كل ارتباط بموضوع   -٦
 .السؤال أو المشكلة أو العرض أو الحوار

  .التفكیر الناقد التقید بمعیار الربط. أفكر فیما یمكن أن ینجم عن عدم احترام معیار الربطویتطلب 

 :یترتب على عدم التقید بمعیار الربط ما یلي

 .غیاب االنسجام الداخلي بین عناصر موضوع البحث

 غموض العالقة بین المعلومات وموضوع البحث 

  الخروج عن الموضوع الرئیسي

 إھمال الروابط المنطقیة بین عناصر خطة حل المشكلة 
  

 :التزاًما بمعیار الربط، أكتب السؤال الذي سأطرحھ لمعرفة مدى توافر معیار الربط في المواقف التالیة -٧
  

 السؤال الذي یطلب الربط  موقف یدل على عدم الربط 

 مع العالقة التي تربط بین ھذه األفكار؟  اب االنسجام الداخلي بین عناصر موضوع البحث غی

 ھل تعطي ھذه المعلومات تفصیًال لموضوع البحث؟  غموض العالقة بین المعلومات وموضوع البحث 

 ھل یمكنك أن تكون أكثر إیجاًزا؟  الخروج عن الموضوع الرئیسي

 ھل تتضمن ھذه األفكار أدلة مؤیدة أو داحضة للموقف؟  خطة حل المشكلة  إھمال الروابط المنطقیة بین عناصر

 

 



 ٩ 

تتفاوت صعوبة وتعقید أسباب وعناصر المشكلة المطروحة من موقف إلى آخر وھذا یستوجب ضرورة اإللمام بعمق بكل   -٨
ا. دون إھمال للعالقات  مكونات الموضوع واألسباب الكامنة وراءه، والتفكیر في كل الزوایا واألبعاد للمشكلة وعناصرھ

الداخلیة والمؤثرات المحیطة بالموضوع، فضالً عن ضرورة التفطن للقضایا الضمنیة الخفیة. وھذا ما یختصر في معیار  
 .العمق

 :یترتب على عدم االلتزام بمعیار العمق ما یلي

 تغییب عناصر أساسیة في معالجة المشكلة •

 لمشكلة عدم التقطن للقضایا الضمنیة في معالجة ا•

 غیاب الحجج المتعلقة بجوھر المشكلة •

 المبالغة في التركیز على المؤثرات الجانبیة في التحلیل •

  

 :التزاًما بمعیار العمق، أكتب السؤال الذي سأطرحھ طلبًا لتحري معیار العمق في المواقف التالیة -٩
  

 
  

یستوجب معیار االتساع اإللمام بكل جوانب الموضوع، فالتفكیر الناقد ال یھمل أي معلومة ذات صلة بالموضوع كما   -١٠
یفحص جمیع اآلراء والحجج والبراھین الداعمة أو المخالفة، ویستعرض جمیع الحلول الموجودة والممكنة، ویسلك جمیع 

 :رتب على اإلخالل بھذا المعیارالطرق للنظر في المسألة. أفكر فیما یمكن أن یت
 :ینجم عن اإلخالل بمعیار االتساع ما یلي

 .عدم التوسع إلیجاد طرق أخرى لمعالجة المشكلة

 الحاجة إلى وضع آراء أخرى بعین االعتبار إزاء المشكلة

  عدم إبراز كل المعطیات لمعالجة المشكلة
  



 ١٠ 

  

 :طرحھ طلبا لاللتزام بمعیار االتساع في المواقف التالیةالتزاًما بمعیار االتساع، أكتب السؤال الذي سأ -١١
  

 السؤال الذي یطلب االتساع موقف یدل على عدم االتساع 

 ھل ھناك طریقة أخرى لمعالجة المشكلة؟  عدم التوسع إلیجاد طرق أخرى لمعالجة المشكلة

 ھل ھناك حاجة ألخذ وجھة نظر أخرى بعین االعتبار؟ الحاجة إلى وضع آراء أخرى بعین االعتبار إزاء المشكلة

 ھل ھناك معطیات أخرى لمعالجة المشكلة؟  عدم إبراز كل المعطیات لمعالجة المشكلة 

 ا الوضع؟ھل ھناك جھة أو جھات ال ینطبق علیھا ھذ السكوت المتعمد على بعض زوایا النظر للمشكلة 

 

 

 

 

 



 ١١ 

إن التفكیر الناقد تفكیر منطقي بالضرورة، والمقصود باالستدالل المنطقي سالمة العالقات الداخلیة بین المقدمات   -١٢
والنتائج، وانسجام العناصر المكونة لالستدالل وذلك التزاًما بمبدأ عدم التناقض بین األفكار للوصول إلى الحل الصحیح  

 :ا یمكن أن ینتج عن عدم اعتماد التفكیر على معیار االستدالل المنطقيللمشكلة المطروحة: أفكر فیم

 :یترتب على عدم االلتزام بمعیار االستدالل المنطقي ما یلي

 .عدم الثقة في سالمة االستدالل المنطقي للحجة

  الشك في مدى معقولیة الرأي أو الفكرة

  غموض العالقة المنطقیة بین المبادئ والنتائج

 ض بین األفكار وجود تناق 

 وجود مغالطات في االستدالل

 :التزاًما بمعیار االستدالل المنطقي، أكتب السؤال الذي سأطرحھ الستیضاح المسائل في المواقف التالیة -١٣
  

 السؤال الذي یطلب الوضوح  موقف یدل على عدم الوضوح 

 ھل أنت متأكد؟ عدم الثقة في سالمة االستدالل المنطقي للحجة

 ھل ھذا معقول؟ الشك في مدى معقولیة الرأي أو الفكرة 

 ھل المبادئ تؤدي إلى ھذه النتائج بالضرورة؟  غموض العالقة المنطقیة بین المبادئ والنتائج 

 ھل یوجد تناقض بین األفكار؟  وجود تناقض بین األفكار 

 ھل ھذا صحیح؟ ات في االستداللوجود مغالط

  



 ١٢ 

أتدرب وأقیم مكتسباتي حل

المفكر الناقد یستحضر دائًما ما ینبغي االلتزام بھ من معاییر وخطوات للتفكیر الناقد. أحرر مذكرة لمعاییر التفكیر الناقد   -١
  أللتزم بھا عند تواصلي مع اآلخرین

  

 .......:مذكرة المفكر الناقد معاییر التفكیر الناقد التي یجب علي االلتزام بھا
 

 الوضوح
 الصحة
 االتساع

 قةالد
 االستدالل المنطقي

 الربط 
 العمق

  

أكتب مقاالً عن خطر ظاھرة التنمر بین بعض طالب المدارس، وال أنسى أني مفكر ناقد، وأستحضر المفكرة التي حررتھا   -٢
 .في التمرین السابق لتذكرني بمعاییر التفكیر الناقد عند الكتابة أو التحدث مع اآلخرین

عدد محدود من الطالب في المدرسة على طالب آخرین بشكل مستمر ومتكرر (أشكال  التنمر ھو سلوك عدواني یمارسھ 
 إلكتروني)  -اجتماعي  -جسدي-التنمر: لفظي 

  

 

 


