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حل درس مھارات التفكیر الناقد 

 
رس مھارات التفكیر الناقد من حل كتاب التفكیر الناقد للصف الثالث المتوسط والصف االول الثانوي السنة االولى  حل د

 . مشتركة مسارات

حل درس مھارات التفكیر الناقد
 .أتعرف على بعض مھارات التفكیر الناقد

 .أكتشف عالقة مھارة التفسیر بالتفكیر الناقد

 .أتبین عالقة مھارة التحلیل بالتفكیر الناقد

 .أشرح عالقة مھارة التقییم بالتفكیر الناقد

 .أستخلص عالقة مھارة اإلقناع بالتفكیر الناقد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل سؤال افھم وأحلل



 ٣ 

 :ة عند بناء وفحص الحجج والحكم علیھاأحدد في الجدول التالي المھارات الالزمة لتنفیذ اإلجراءات التالی
  

 

 (1) حل سؤال أتدرب
أحمد وخالد صدیقان في المرحلة المتوسطة ویسكنان في نفس الحي. أحمد یمتلك مھارات التفكیر الناقد فھو دائًما یتأمل في   

 .تصرفاتھ ویعید النظر فیھا لیرى أوجھ تحسینھا وتقویمھا
عادات السیئة عادات تعود  بعد تأمل أحمد وإعادتھ النظر في عاداتھ وعادات صدیقة الیومیة رأى أنھ من األفضل أن یستبدل بال

علیھ وعلى صدیقھ بالفائدة النفسیة والجسدیة. قرر أحمد إقناع خالد أن یترك عادة تناول المشروبات الغازیة والوجبات  
السریعة وأن یتناول العصائر الطبیعیة والمأكوالت الصحیة، وأن یقلص ساعات اللعب باألجھزة اإللكترونیة وأن یمارس  

 .ذلك الریاضة بدالً من
  

أحاول مساعدة أحمد لكي یكون أكثر إقناًعا لصدیقھ خالد بتقدیم الحجة عند حدیثھ معھ في المرة القادمة: یا صدیقي العزیز  
 :خالد، بعد التأمل وإعادة النظر في عاداتنا الیومیة اتخذت قراًرا بتجنب المشروبات الغازیة ألنھا مضرة بالصحة، فأضرارھا

 ة السمن
 بأمراض القل

 نسوس األسنات
 ي السكر

  

 

 :وقررت أن أستبدل بالمشروبات الغازیة العصائر الطبیعیة ألنھا مفیدة للجسم، وفوائدھا
 .تمنح الجسم نشاًطا وحیویة
 .غنیة بالفیتامینات والمعادن



 ٤ 

 .تزود الجسم بالمواد المضادة لألكسدة التي تساعد في الوقایة من السرطان
 .تنظیف الجسم من السموم المتراكمة

 .تحسین أداء الجھاز الھضمي
 

 :كذلك یا صدیقي سوف أمتنع عن تناول الوجبات السریعة ألنھا
 .السمنة المفرطة

 .تصلب الشرایین وأمراض القلب واألوعیة الدمویة
 .مرض السكر

 .فقر الدم
 .التسمم الغذائي

  

 :واستبدل بالوجبات السریعة األطعمة الصحیة والفواكھ ألنھا
  

 .تقویة العظام واألسنان

 .التقلیل من فرص اإلصابة بداء السكري

 .تعزیز صحة القلب

 .تقلیل مخاطر اإلصابة بالسرطان

 .تحسین المزاج

 .تعزیز صحة األمعاء

 .تحسین الذاكرة

 .الحصول على الوزن الصحي

  

 :أمتنع عن إضاعة وقتي الثمین على األلعاب اإللكترونیة ألن لھا جوانب سلبیة أھمھاومن اآلن فصاعدًا س
 .قلة الحركة وزیادة الوزن

 .إجھاد العینین

 .انحناء في العمود الفقري

 .األرق واضطراب النوم

 .خلل في االنتباه والتركیز

 ةالمشاكل النفسی

 .التحریض على العنف والسلوك العدواني

  

 

 

 :سة الریاضة بھذه العادة السیئة ألن ممارسة الریاضة لھا فوائد كثیرة، منھاوأستبدل ممار

 .تزید من الطاقة والقدرة على التحمل، كما أنھا تقوي العظام وتخفض فرص إصابتھا بالترقق



 ٥ 

 .تقوي العضالت وتزید من نشاط القلب وسعة الرئتین

 .تزید من مرونة المفاصل واألوتار واألربطة وكافة األنسجة التي تزید من خفة الحركة

 .تحسن وظائف وأداء الجھاز الھضمي بشكل كبیر

تساعد على تحسین التوازن وقد تقلل إلى حد كبیر من خطر فقدانھ، وھي حالة تعتبر أحد األسباب الرئیسیة لإلصابات بین  
 . المسنین

  

 
 .ح على مھارات التفكیر الناقد التي وظفتھا أنت وأحمد عند محاولتكما إلقناع خالدضع عالمة ص -٢

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .في حال التزامك أنت وأحمد بمعاییر التفكیر الناقد التالیة عند محاولتكما إقناع خالد  ضع عالمة صح -٣
  



 ٦ 

 

  

حل اسئلة افكر واتدبر 
ومات والتحري عن صدق مصدرھا وموثوقیتھ مھارة من المھارات الرئیسیة في المفكر الناقد ألنھ یعد التثبت من سالمة المعل

  .یھدف إلى إدراك حقیقة الوقائع واألقوال كما ھي من مصادرھا الرئیسیة دون زیادة أو نقص أو تأویل قد یطرأ علیھا
صادر المعلومات وتضخمھا دعم الحاجة الملحة إلى ھذه  وال شك أن ثورة المعلومات والتطور الھائل لتقنیات التواصل وتعدد م

  .المھارة
  

ففي الوقت الذي أدركت فیھ الشعوب أن المعلومة رأس مال ال یقل قیمة عن غیرة من الثروات الطبیعیة تسللت إلى ھذا المیدان  
طبیة والعلمیة. لقد طالت المغالطة الصور األخبار المضللة واألحداث الملفقة، وطالت العدید من المیادین بما في ذلك المیادین ال

بتقنیات المعالجة، كما طالت النصوص وتجاھلت حقوق الملكیة الفكریة باالقتباس غیر المشروع، وبعدم اإلفصاح عن المصادر  
لتواصل الكتابي أو عدم استیفائھا. وال شك أن التواصل الشفھي یعقد مھمة المفكر الناقد ویتطلب منھ قدرة انتباه تفوق ما یتطلبھ ا

 .إذا أراد أن ینأى بتواصلھ عن دفع المغالطة بالمغالطة والكذب بالكذب
  

 .أبین من خالل ما تقدم أھمیة البحث عن مصدر المعلومة الموثوق بھ

 .إلدراك حقیقة الوقائع واألقوال كما ھي من مصادرھا الرئیسیة دون زیادة أو نقص أو تأویل قد یطرأ علیھا
 

 ؟ذي یمارسھ المفكر الناقد یقتصر على المعلومة أو یمتد لیشمل مصدر المعلومةھل التحري ال 

 ةیمتد لیشمل مصدر المعلوم

  

 ؟ما األسئلة الناقدة واإلجراءات التي ینبغي أن یتبعھا المفكر الناقد للتحري عن المعلومة ومصدرھا
  



 ٧ 

 

  

٢حل اسئلة اتدرب 
المراسل ھل یتوجب السماح لمراسلي الصحافة واألخبار رفض اإلفصاح عن مصادرھم السریة؟ یقول بعضھم إن عالقة "

بمصدره شبیھة في النھایة بعالقة المحامي بموكلھ، والطبیب بمریضھ، وكلھا تحوز وفق القانون درجة من الخصوصیة  
 "أیًضا، وإذا لم یتم حمایة ھذه العالقة، فسوف تنضب موارد المعلومات التي یحتاج إلیھا الناس

  

 .الصحفي أختبر وجاھة التشبیھ بین عمل المحامي والطبیب والمراسل -١
المماثلة وجیھة في ظاھرھا ولكنھا أقرب للمقارنات الخطابیّة فھي تخفي فروقات ھاّمة بین المواقف المذكورة: المحامي 

یتحفظ على معلومات تخّص موكلھ مباشرة وكذلك األمر بالنسبة إلى الطبیب فھو معني بواجب التحفظ على المعطیات  
 ة فّي فحق التحفظ یتجاوز المعطیات الشخصیّة لمصدر المعلومالشخصیّة لمریضھ. أّما فیما یخّص الصح

ھل ترى أن احترام سریة المصدر قاعدة عامة ال تقبل االستثناء؟ كیف نتحقق من مصدر المعلومة في ھذه الحالة؟ وھل نأخذ   -٢
 ؟ المعلومة بجدیة ونبني علیھا اتخاذ ومواقف وآراء كأنھا حقیقة مطلقة

 ةرأي أو معلومة ونأخذھا على أنھا حقیقة مطلق ال ینبغي أن نتتعصب ألي 

 .أحرر فقرة لإلجابة عن سؤال: ما العمل؟ وأقدم الحجة المؤیدة لھذه اإلجابة -٣

  التوكل على هللا واالخذ باالسباب ومعرفة مایمكن حدوثھ وتقدیر المصالح والمفاسد

لو علمت القاضي أصدر حكًما یقضي باإلذن لألطباء بإجراء العملیة الجراحیة للفصل بین التوأمین بغرض إنقاذ حیاة   -٤
(غریسي) لم تكن قادرة على االستمرار في الحیاة بقدراتھا الخاصة، ھل ستغیر موقفك وتراجع حجتك؟ قیم وجاھة موقف 

 .األطباء ومعقولیة حكم القاضي

ن موقف االطباء نسبي غیر مقطوع وموقف االطباء في رفع الحكم للقاضي جید وحكم القاضي ھو شخصي  ال لن اتراجع ال
  . على مایراه من خیر وشر

  

لو علمت أن العملیة الجراحیة التي استمرت عشرین ساعة أدت إلى انقاذ حیاة (غریسي) ووفاة (روزي) فھل ستغیر   -٥
 ؟موقفك؟ وما ھو مبررك في ذلك

 ھیر الن ھناك من فقد حیاتال لن اغ

 

لو علمت أن العملیة الجراحیة التي استمرت عشرین ساعة أدت إلى انقاذ حیاة (روزي) ووفاة (غریسي) فھل ستغیر   -٦
 ؟موقفك؟ وما ھو مبررك في ذلك



 ٨ 

  ال الن موقف االطباء نسبي والن موقفي انساني

يحل اسئلة أتدرب وأقیم مكتسبات
 ؟سبقة عن الموضوعھل كانت لدیك معلومات م -١

 :اذكر بعضھا
 .نعم، أن امتالك مھارات التفكیر الناقد یجعلنا أكثر قدرة على إقناع اآلخرین

  

 :ھل اكتسبت معارف ومھارات جدیدة من ھذا الدرس؟ اذكر بعضھا -٢

 منع

 .عالقة مھارة التفسیر بالتفكیر الناقد•

 د عالقة مھارة التحلیل بالتفكیر الناق •

 .لتقییم بالتفكیر الناقدعالقة مھارة ا•

 .عالقة مھارة اإلقناع بالتفكیر الناقد•

 اھل شعرت بالحاجة إلى معارف جدیدة في عالقتك بالتفكیر الناقد؟ اذكر بعضھ -٣

 منع

 م التقیی•

 ي التنظیم الذات•

س الخامس  نكون بھذا الشكل قد عرضنا علیكم حل كتاب التفكیر الناقد وحل درس مھارات التفكیر الناقد وھو الدر
  من دروس الوحدة االولى

 


