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حل درس معنى التفكیر الناقد وخطواتھ

 
 حل درس معنى التفكیر الناقد وخطواتھ مادة التفكیر الناقد ثالث متوسط وأول ثانوي 

حل درس معنى التفكیر الناقد وخطواتھ
 .أتعرف على معنى التفكیر الناقد وخصائصھ

 .أذكر شروط التفكیر الناقد
 .أتعرف على خطوات التفكیر الناقد

 .معوقات التفكیر الناقدأتعرف على 
 .أستخلص أھمیة التفكیر الناقد في حیاة اإلنسان

 

ل أفھم وأحل  حل
 :قارن من خالل قراءة النص بین نمطي تفكیر كل من غالیلیو وسمبلیسیو -١

 تفكیر غالیلیو الناقد: تفكیر مستقل یستعمل التحقّق الشخصيّ 
 ء عبر التجربة وإعمال العقل بصفة ذاتیّة وفاحص لآلرا

 ةالّسائدة والمعتمد على الذّات في إدراك الحقیقة عبر التجرب
 .وإعمال العقل وعدم االعتقاد في امتالك الحقیقة المطلقة

 

تفكیر سمبلیسیو: تفكیر غیر ناقد یتسم بالّطابع المتعصب المستسلم للتقلید بشكل أعمى دون تمحیص والخاضع لسلطة السائد  
 ء من األرآ

 



 ٣ 

 

اعتمد غالیلیو في تفكیره الناقد على جملة من اإلجراءات والخطوات للوصول إلى إثبات نظریة كوبرنیكوس الجدیدة في   -٢
 .من البدایة إلى النھایة ١١-١علم الفلك إال إنھا مبعثرة في الرسم التالي: رتبھا من 

 

 

 

 

 



 ٤ 

 

یعد وضع استراتیجیة للتفكیر عملیة معقدة تتضمن المشاكل، والفرص، والمھام، والمستقبل، والنزاعات حیث توضع كلھا في  
عملیة التصمیم كما تحتوي كًما كبیًرا من المعلومات والتحلیالت واالحتماالت واالستجابات المنافسة. إننا نحتاج إلى اإلبداع  

 .إلدخال أسالیب جدیدة

عتماد على ما سبق فقرة تألیفیة مسترسلة تصف رحلة غالیلیو في إثبات نظریة كوبرنیكوس بخصوص مركزیة الشمس  أبني باال
 :ودوران الكواكب حولھا واكتشافھ لدوران األرض حول نفسھا

 

.. اكتشف «جالیلیو» أن لكوكب «المشتري» أربعة أقمار تدور من حولھ؛ وسمیت ھذه األقمار «أقمار  ١٦١٠في ینایر 
رصد كوكب «فینوس» ودرس حركتھ. من  ١٦١٠رصد كوكب «زحل» بحلقاتھ. وفى سبتمبر  ١٦١٠جالیلیو»؛ وفى یولیو 

ھنا تأكد «جالیلیو» من فكرة «مركزیة الشمس» والمعارضة لفكرة «مركزیة األرض» التي وضعھا قدیما اإلغریق  
ح «جالیلیو» محور الحدیث في كل األوساط اإلیطالیة  (بطلیموس وأرسطو) وھى الفكرة السائدة حتى القرن السابع عشر. أصب

 والجمیع یقبلون على محاضراتھ لیروا بأعینھم ما رأى من حقیقة ال تقبل شكاً وال جداالً 
ھذا العلم الجدید قد أثار غیرة علماء الكنیسة المنحازین لفكر السلف من العلماء اإلغریق؛ لذلك شنوا علیھ حربا شعواء..  

ن علمھ واستنتاجاتھ؛. مدعین أن ھذا العلم یتعارض مع ما جاء في الكتاب المقدس»؛ وأن «الروح القدس»  یسخرون فیھا م
أرادت لنا أن نعرف كیف نذھب للسماء ال كیف ھي السماء! لكن «جالیلیو» الواثق مما رآه كان یرد بأن. ھناك خطأً في تفسیر  

 ت اآلراء الفقھیة والعلوم وأن یفرقوا بین الفلسفة والریاضیاالكتاب المقدس وطلب من رجال الكنیسة أن یفرقوا بین 

 

 
 

 

 

 

حل أتدرب 
 



 ٥ 

 :ائص التفكیر الناقدأمأل الفراغات باختیار كلمة من الكلمات التالیة ألتعرف على أھم خص -١
 ل االحتماالت والبدائ –الجدل  –الحیاد والموضوعیة  –المعطیات والبیانات  –األسئلة  –المشكلة  –اآلراء  –حجج وبراھین 

 
 .السائدة قبل النظر في سالمة الحجج التي تقوم علیھا ءاآلرا ال یسلم الناقد بـ

  .آلراء السابقة بشأن المشكلة التي یعالجھاوا المعطیات والبیانات الناقد ینطلق من جمع وتصنیف
  .المتداولة ولكنة یبدع بدوره أسئلة جدیدة  األسئلة یعید الناقد صیاغة

 .اآلخرین ویحاول فھمھا قبل دحضھا أو القبول بھا ودعمھا نحجج وبراھی یحلل الناقد
 ةالمشكل ال یھمل الناقد أي جانب من جوانب

  .وال یساق وراء االنطباعات واألھواء الشخصیة الضیقة ةالحیاد والموضوعی  یتحرى الناقد
  .العقیم بشأن األسئلة الوھمیة والمشاكل الزائفة الجدل یطرح الناقد األسئلة الحقیقیة ویتجنب

 ل االحتماالت والبدائ ال یتوقف الناقد عند الحل األسھل بل یبحث دائًما عن
 

 

 :تعریفًا لمفھوم التفكیر الناقد  –ما سبق وباالعتماد على الجدول التالي م –أستخلص مع مجموعتي  -٢
 

 د التفكیر الناق

 ت القدرات والمھارا ت المیول واالتجاھا

 ل التحلی حاالنفتا

 ش النقا ل حب االستطالع والتساؤ

 ةطرح األسئل ةالمرون

  )االستقراء (القدرة على التعمیم فاحترام االختال

حل اسئلة أفكر وأتدبر 
 

  باقي حل الجدول في الصفحة التالیة 



 ٦ 

 طاالستنبا ب المیل للبحث عن األسبا

 م النقد والتقوی ة الجرأة وحب المبادر

 ) االستبصار (القدرة على التفكیر في التفكیر  ةاالستقاللیة الذاتی

 

 ............ التفكیر الناقد ھو

ھو نشاط عقلي مركب یرتبط بمجموعة المیول واالتجاھات التي یمتلكھا الفرد مثل االنفتاح، وحب االستطالع والتساؤل،  
والتي تقوده إلى نواتج یمكن التنبؤ بھا، وغایتھ التحقق من الشيء وتقییمھ باالستناد إلى معاییر مختلفة كالمرونة واحترام  

ألف من مجموعة من المھارات یمكن استخدامھا منفردة أو مجتمعة مثل: (التحلیل،  االختالف والجرأة وحب المبادرة، ویت
 ) النقاش، طرح األسئلة، االستقراء واالستنباط، النقد والتقویم، االستبصار

 

 .أقرأ النص وأستخلص خصال المفكر الناقد من خالل شخصیة عباس بن فرناس وأفعالھ -٣
 
 .االنفتاح –

 .ئلطرح العدید من البدا –

 .الحكم بدقة على مصداقیة المصادر –

 .الحكم على منطقیة الحجج المطروحة –

 .الدفاع عن وجھة نظره–

 .المیل للبحث عن األسباب –

 .الجرأة وحب المبادرة -

 .وضع فرضیات سلیمة –

 .تشكیل االستنتاجات بحذر –

 

 

 

 



 ٧ 

 :حدد القیم التي یجب أن یلتزم بھا المفكر الناقد لمواجھة معوقات التفكیر الناقد الواردة في الجدول التالي -٤
 
 

 

 

 "قیمة الشخص في نظر اآلخرین تتأثر بما یلبس ویملك من أشیاء ثمینة"



 ٨ 

مع القول السابق. أبدأ إجابتي بإحدى العبارتین التالیتین (أتفق مع  –كمفكرین ناقدین  –أبین مع مجموعتي كیف نتعامل  -٥
 .......القول السابق) أو (ال أتفق مع القول السابق) ألن

 د المفكر الناق 

ال أتفق مع القول السابق ألن قیمة اإلنسان لیست بما یملكھ بل بما یمنحھ، وال تقاس بثروتھ وال بمنصبھ وال بجاھھ وال بجمال 
 .جسمھ ومظھره، إنما تقاس بما یحملھ من أخالق

 

یة. أبدأ إجابتي مع القول بأن التدخین في األماكن العامة حریة شخص -كمفكرین ناقدین-أبین مع مجموعتي كیف نتعامل  -٦
 ....بإحدى العبارتین التالیتین: (أتفق مع القول السابق) أو (ال أتفق مع القول السابق) ألن

 د المفكر الناق 
 

المفكر ال أتفق مع القول السابق ألن ضرر التدخین ال یتوقف على المدخن فقط بل یمتد ضرره إلى من حولھ، ومن واجبي 
 .كان جاھل بھتوعیة المدخن بھذا الخطر فربما 

 د الناق 

مع القول السابق. أبدأ إجابتي بإحدى العبارتین التالیتین (أتفق مع  –كمفكرین ناقدین  –أبین مع مجموعتي كیف نتعامل  -٧
 .......القول السابق) أو (ال أتفق مع القول السابق) ألن

 
 د المفكر الناق 

 
ي المقام األول على احترامنا لذاتنا، إذ ال یستطیع الشخص احترام  ال أتفق مع القول السابق ألن احترامنا لألشخاص یعتمد ف  

 .اآلخرین وھو ال یُكن االحترام لنفسھ

 

مع القول السابق. أبدأ إجابتي بإحدى العبارتین التالیتین (أتفق مع  –كمفكرین ناقدین  –أبین مع مجموعتي كیف نتعامل  -٨
 .......ألنالقول السابق) أو (ال أتفق مع القول السابق) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩ 

أتقمص دور المفكر الناقد وأفكر مع نورة في معضلة قتل البشر للحیوانات البریة وتدمیرھم للطبیعة، عبر إكمال الجدول   -١
 :التالي

 

أتقمص دور المفكر الناقد وأفكر في مشكلة العبث في األماكن العامة وعدم المحافظة على نظافتھا من بعض المنتزھین،   -٢
 :عبر إكمال الجدول التالي

 

حل أتدرب وأقیم مكتسباتي 
 



 ١٠ 

 

 

 

 

 

 ؟كیف حول المفكر الناقد غازي القصیبي الھزیمة إلى محفز لإلبداع -١
 ة بالتفكیر الناقد، وذلك بتحلیل أسباب الھزیمة وتحمل المسؤولی

 

  .ھل یتعامل المفكر الناقد مع الفشل انفعالیًا أم عقالنیًا؟ علل إجابتك من النص -٢
ي عن جمیع عوامل المرارة الشخصیة واإلحباط الشخصي، ألن العناصر الشخصیة عندما تدخل تحلیًال عقالنیًا، وذلك بالتخل

 .موضوعیًا تفسده
 

 ؟ ھل یجب أن یخشى المفكر الناقد الفشل -٣
 .ال، بل یجب علیھ أن یعتبر من المحاوالت الفاشلة والھزائم

 

ي حل أتدرب وأتفاعل مع عائلت
 


