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یعة المركبة للتفكیر كتفاعل  یكشف ھذا التعریف عن الطب
داخلي بین محددات واعیة تتحكم فیھا إرادة اإلنسان  

وبین تفاعالت ال شعوریة تنتج عن ارتباط نشاطات العقل  
یكون التفكیر إفراز العملیات  بالدوافع الغریزیة. بحیث 

ذھنیة منطقیة كما یرتبط في نفس الوقت بتصعید 
 فعاالت الباطنیة  المكبوتات والتعبیر عن المشاعر واالن

غالباً ما تركز المقاربة النفسیة في تعریف 
التفكیر على الفرد وما یعتمل داخل الشخصیة  

الفردیة من تفاعالت، بینما تھمل الجانب 
االجتماعي لوظیفة التفكیر. صحیح أن التفكیر 
عملیة داخلیة ولكنھا غیر مستقلة عن العالم  

 الخارجي المادي واالجتماعي 
یة الجماعیة  یكشف علم االجتماع عن الطبیعة المتواصل

للتفكیر. حیث تتأسس ھذه العملیة على التفاعل بین 
األفراد وتؤكد أن بناء األفكار متجذر في الواقع  

االجتماعي. فكل فرد یحمل بالضرورة جملة من البنى  
االجتماعیة القبلیة التي تشكل ذھنھ من خالل اللغة  

 والثقافة المشتركة والتي ال یمكن للفرد التفكیر بدونھا 

من مآخذ ھذا التصور تھشیمھ لقیمة الفرد في  
أن الفرد ال یمكن أ یفكر  عملیة التفكیر. صحیح

خارج األطر والمحددات الجماعیة ولكن ذلك ال  
یعني فقدانھ التام لالستقاللیة والحریة. بل إن  
القیمة الحقیقیة الفعالیة التفكیر. إنما تكمن في  
الجانب اإلبداعي الذي یلعب فیھ تمیّز الفرد  

من مزایا الدراسة الفیسیولوجیة الكشف عن اآللیات      
العضویة المادیة لكیفیة بناء األفكار وعمل الدماغ وتحدید  

دور الذاكرة والخالیا العصبیة في معالجة المعلومات  
بیان دور  وإعادة تركیبھا لبناء المعرفة. إضافة إلى 

الشبكات العصبیة في تشكیل رؤیتنا للعالم. وبالتالي  
تجاوز التفسیرات المیتافیزیقیة (ما وراء الطبیعة) للوعي  
والتفكیر التي تھمش دور الجسد وتحدیدا الجھاز العصبي  

 المادي في تفسیر عملیة التفكیر 

اختزالھ لعملیة  ما یؤاخذ علیھ ھذا التصور 
التفكیر في المحددات المادیة الصرفة وإھمالھ  

للبعد العقلي المجرد. فبعض الوظائف الذھنیة ال  
یمكن أن ترد للبنى العضویة فقط. ال یمكن أن  
ترد للبنى العضویة فقط. التفكیر لیس مجرد  

نشاط میكانیكي حیث إن لھ بعدا آخر من طبیعة  
لجانب روحیة قیمة. وھو ما یتجلى في ا 

عي للتفكیر وال سیما في مجالي الفن دااإلب
 واألخالق 
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 اإلبداع  -االبتكار 

 التقویم 
 التحلیل 

 التطبیق

 الفھم 

 المعرفة / التذكر 
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الخوف من الفشل والخجل عند الوقوع في الخطأ  
أو الوقوع تحت طائلة انتقادات اآلخرین 

ورفضھم، مع العجز عن مواجھة اآلخرین 
 لخوف من التغییر واالنطواء على الذاتوا

والخجل عند الوقوع في الخطأ  الخوف من الفشل  
أو الوقوع تحت طائلة انتقادات اآلخرین 

ورفضھم، مع العجز عن مواجھة اآلخرین 
 والخوف من التغییر واالنطواء على الذات

الثقة في النفس مع الوعي بقیمة المحاولة وقیمة  
الخطأ المثمر والتدرب على التعلم من األخطاء.  
وعدم اعتبار اآلخر معیار للنجاح والتحلي بروح  

 التحدي والمواجھة  
عدم االكتفاء بالموجود والتعاون مع اآلخرین دون  
التواكل علیھم. وتحّمل المسؤولیة في بذل الجھد  

شجاعة كواجھة المشكالت واالنخراط مع  والتحلي ب 
 اآلخرین في اتخاذ القرار وإبداء الرأي الشخصي  

استقاللیة التفكیر في المواضیع والمشاكل ودراسة  
طرق أخرى غیر تقلیدیة للتعامل معھا تنتج من 

 قناعة شخصیة ذاتیة  

التضلیل اإلعالمي والوقع فریسة للمغالطات الناتجة عن  
سلطة وسائل اإلعالم غیر الرسمي الموجھة واالفتقاد  

برمجة  للقدرة على التحلیل الناقد لما یتداول من إشاعات م
 لصناعة الرأي العام المتقبل دون تفكیر 

یمنة التفكیر النمطي القائم على الخضوع أو الحصر على  
توجھ فكري محدد مما یعوق االنفتاح على أفكار ورؤى  

 جدیدة  

الشجاعة الفكریة باستعمال العقل والحجة  
المنطقیة وعدم التسلیم األعمى بكل ما یطرح  
 من افكار. مع الحذر من الوقوع في التعصب
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إن التنوع الثقافي سمة تمیز المملكة العربیة السعودیة  
عبر التاریخ، فالتنوع الثقافي الذي نعیشھ یعد مصدر  
إثراء ال حدود لھ؛ فكل جنسیات وثقافات العالم ألداء  

فریضتي الحج والعمرة، وال یقتصر وجودھا على الحج  
جدھا في الدارس والجامعات وفي  والعمرة بل أیضاً ن

الشركات والمزارع والمصانع وفي كل المھن، وكل ذلك  
یعد مصدراً للثراء والتنوع الثقافي مما یساعدنا على  

والتي تتجلى في طریقة  إدراك كیف یفكر اآلخر المختلف  
تعاطیھ مع األمور. لقد أثبت النظریات في علم االجتماع  

تفكیر یتطور بقدر تفاعلنا  (مثال نظریة ھیجوسكي) بأن ال
االجتماعي، وبقدر ما كان ھناك اختالف في اآلراء وتعدد  
في األفكار تجد ان التفكیر یعزز وتتسع دائرتھ ویصبح  

 ً  أكثر أفقاً واتساعا
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أتفق مع القول السابق ألن إدراك حقیقة التنوع الثقافي بین أفراد البشر 
وشعوب الدول ھو بالفعل عامل یحفز المرء على اإلبداع وعلى أن 

سنة من سنن الكون وجزء من طبیعة البشر وھو ما یحفز إلى   االختالف
إبداع الجدید محاولة الخروج عن المألوف وابتكار الجدید دائماً. التنوع 
یجعل من الفرد أكثر انفتاحاً على األفكار وتحویلھا من الخیال إلى الواقع 

. مما یدفع نحو ابتكار الجدید دون خوف من التقید بالسائد من األفكار
 التنوع لھ قیمة عالیة في صقل األفكار وجعلھا أكثرة نضجاً وتجدداً 
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غیر   مستوى التفكیر بسیط، وذلك ألن النشاط تناول أنشطة ذھنیة
 معقدة اعتمدت على مھارة 
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 االحتماالت والبدائل 
 الجدل 

 الحیاد والموضوعیة 

 المشكلة 
 حجج وبراھین 

 األسئلة 

 المعطیات والبیانات 

 اآلراء 

https://hulul.online/


تفكیر یرتكز على مھارات الفھم والتحلیل واالستنباط والتقییم  
انفتاح على الممتلكات مع حب  والتبصر النقدي للذات وذلك في 

لالستطالع والمیل للبحث والجرأة على المبادرة المجددة في  
استقاللیة عن اآلخر طلباً للحقیقة دون ادعاء امتالكھا. مع سعي  
 تساؤلي مستمر دون الوقوع في الشك المطلق أو إقصاء اآلخر 
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 الشجاعة والجرأة   •
 الریادة والسبق واألصالة   •
 التجربة واإلصرار وتكرار المحاولة   •
 المداومة وعدم الیأس   •
 استعمال العقل وحسن المالحظة ودقتھا  •
 یركز على المنطق والتقصي االستقرائي والحساب   •
 یشارك اآلخرین معرفتھ وابتكاراتھ  •
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 دقة الھدف وشفافیة الرؤى والغایات  
 الحزم في االلتزام بالخطط المرسومة والوعي بھا 

 التعامل العقالني مع منتجات اآلخرین وعدم تقلیدھم 

 االنفتاح على قیم وأراء اآلخرین   
 التواضع والسلیم بقابلیة أي حجة للدحض 

 البحث دائماً عن نقاط االلتقاء مع اآلخر
 الثقة في النفس  

 السعي الدائم إلى التقدم والتطویر والتغییر 
 واالنطالق من جدید اعتبار الفشل فرصة للتعلم  

 الصعوبات محك الخبرة واكتساب المھارة  
 الرغبة الدائمة في تقدیم ما ھو أفضل 

 االندفاع الدائم بعقالنیة وأناة 
 التسامح والمرونة الفكریة 

 البحث عن حلول جدیدة تكون أنجح وإن صعب تحقیقھا  
 اعتبار الماضي مدرسة المستقبل  

 الجرأة والمغامرة نجاح بغض النظر عن النتیجة 
 للتطویر االستفادة إیجابیاً من نقد اآلخرین واعتباره محفزاً  

 تحمل المسؤولیة بروح تفاؤلیة 
 التخطیط وحسن التنسیق مع اآلخرین 
 اعتبار المحاولة شرف وإن لم ینجح 

 اعتباره المختلف في الرأي مصدر إثراء
 الثقة في العقل واالحتكام لقواعد المنطق السلیم 
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م إلى  الذي انتشر بشكل مفزع في كل أنحاء العال  19لقد أدت العدوى الشدیدة لمرض كوفید 
وفاة آالف األشخاص في ظرف وجیز + وجود أمراض أخرى معدیة تفتك باإلنسان كمرض 

 اإلیبوال المرعب في قارة إفریقیا أو الفطر األسود في الھند 
 لماذا تنتشر األمراض المعدیة عالمیاً؟  -لماذا توجد ھذه األوبئة القاتلة لإلنسان؟  •
لماذا لم یستطع التقدم العلمي  -ر ھذه األوبئة وانتشارھا؟ ھل اإلنسان مسؤول عن ظھو •

 ھل ھناك عدالة في توزیع األدویة على البشر عالمیاً؟  -القضاء على ھذه األوبئة؟ 
 كیف یمكن أن نقضي نھائیاً على األمراض المعدیة؟ •

بیان مصادر المعلومات المتعلقة بتشخیص األمراض المعدیة، والبحث في خلفیات النظر 
المفسرة للظاھرة (فرضیة صناعة األسلحة الجرثومیة مخبریاً. فرضیة انتقال الفیروسات  

 من الحیوانات للبشر، عدم احترام شروط الصحة والنظافة ... وغیرھا) 

ونسب اإلصابة باألمراض  -األوبئة المعدیة القاتلة عالمیاً یجب البحث عن نسب انتشار 
 وأسباب ظھور األمراض وكیفیة الوقایة منھا ومعالجتھا  –بحسب الفئات العمریة 

األبحاث العلمیة المحددة لكیفیة   –تقاریر منظمة الصحة العالمیة حول األمراض المعدیة 
   إحصائیات نسب النجاح في محاصرة األمراض وعالجھا –ظھور المرض وانتشاره 

اجھتھا تضافر جھود  األمراض المعدیة ظاھرة طبیعیة رافقت وجود البشریة منذ القدم. وتقتضي مو
 كل اإلنسانیة وتسخیر المعرفة العلمیة لذلك + ضرورة لعدالة في توزیع اللقاح وسائر العالجات 

البشریة عبر تصنیع األسلحة الجرثومیة + تسخیر كل طاقات  ضرورة فضح العبث باألرواح 
العلماء والمخابر في إنقاذ اإلنسان عوضاً عن صناعة األسلحة + نشر الوعي بضرورة التثقیف  

 الصحي واستباق انتشار األوبئة بواسطة برامج دقیقة 

یجب على الطالب أن یبني حجة تدعیم أھمیة المعرفة العلمیة وتظافر الجھود لتحقیق السالمة  
 الطبیة والبیئیة لجمیع من على األرض
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قیام بعض المتنزھین بالعبث في األماكن العامة  
 وعدم المحافظة على نظافتھا 

 لماذا یعبث المتنزھون في األماكن العامة وال یحافظون علیھا؟  •
 محافظتھم علیھا؟ ما صور عبث المتنزھین في األماكن العامة وعدم  •

 یجب البحث باستخدام شبكة االنترنت عن: 
 أسباب عبث المتنزھین باألماكن العامة وعدم المحافظة علیھا   •
 أكثر األماكن التي یعبث بھا المتنزھون في األماكن العامة   •
الجھود التي تبذل من جانب المسؤولین لعالج مشكلة عبث المتنزھین في   •

 محافظة علیھا  األماكن العامة وعدم ال

المتعلقة بتشخیص الظاھرة / المشكلة، والبحث في  بیان مصادر المعلومات 
خلفیات النظریات المفسرة للظاھرة (الحریة الشخصیة، الملكیة العامة، غیاب  

 المسؤولیة... وغیرھا)
 حكم العبث باألماكن العامة وعدم المحافظة على نظافتھا في اإلسالم 

 القوانین الخاصة بالمحافظة على البیئة  •
ة وعدم المحافظة علیھا خطر یھدد صحة  عبث المتنزھین في األمكن العام

المترددین على األماكن العامة ویتعارض مع حقھم في الجلوس بأماكن عامة  
 نظیفة وصحیة  

عبث المتنزھین في األمكن العامة وعدم المحافظة علیھا نتیجة عدم الوعي 
 بخطورة ذلك، وأیضاً بسبب وجود قصور في تطبیق القوانین المنظمة لذلك   

نظافة األماكن العامة وعدم العبث بھا حق لكل مواطن وواجب علیھ؛ ویكفل  
 القانون ذلك وینظمھ 
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 االعتراف بالھزیمة وتحمل المسؤولیة وعدم إلقاء اللوم على اآلخرین 
 دراسة موضوعیة ألسباب الفشل بالنظر أوال في أسباب نجاح اآلخرین  

 عدم الوقوع في فخ الشعور بالنقص والدونیة وجلد الذات  

 االعتبار من التجارب الفاشلة  
 ً  الخطأ مدرسة ومن لم یخطئ لم یحاول ومن لم یحاول لن یبدع شیئا

 تاریخ التقدم ھو تاریخ تجاوز األخطاء والھزائم 

 یجب أن یدفع المفكر الناقد ھو التفاؤل دوماً بالمستقبل   ما
 ال تكون الزیادة إال بالمخاطرة والجرأة على االبتكار
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 القدرة على التفكیر في التفكیر وفحص احتوائھ على المعاییر (الممارسة التبصریة)
 التفكیر في أن نفكر بـ "طریقة " نظامیة وتجنب العفویة واالرتجالیة  
 معرفة مبادئ التفكیر واألنظمة األساسیة المنطقیة التي یبنى علیھا  

 اكتساب القدرة على تحلیل تفكیرنا  
ة من المعاییر األساسیة؛ (مثال) الوضوح في استعمال العبارات والقضایا  القدرة على التقیّد بجمل

   حة +الربط + االتساع+ الدقة+ العمق+ المنطق +الص

معاییر التفكیر  
 الناقد 
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خص  ماء، أو ش عبارة "عین " یمكن أن تحیل على عین 
 یراقب وینقل ما یدور في الحي  

 سواك وأراك كلمات تحمل أكثر من معنى 

ھذه جملة ولیست قضیة، والجملة تتضمن رجاء یتسم خبرة  
ذاتیة ال یعتد بھا. وال یوجد دعم / برھان / دلیل یوضح ما  

 ھو النجاح في التجارب السابقة  

 داللة كذا. ھل یمكن أن توضح أكثر؟ماذا تقصد بقولك؟ حدد 

 ماذا تقصد بھذه الكلمة؟ 
 ھل یمكنك طرح السؤال بصیغة أخرى؟ 

 ھل باإلمكان تفسیر إجابتك؟
 ماذا تقصد بقولك؟ 

 ھل یمكنك ذكر مثال آخر؟
 ما رأیك / وجھة نظرك / موقعك من ھذه القضیة؟ 
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واضحة لكن غیر صحیحة؛ التمساح حیوان  
 یحرك فكھ األعلى) 

واضحة وصحیحة؛ ال وجود إلنسان دون 
 عقل)

 ھل یتطابق الدلیل أو البرھان الذي یدعم الحّجة مع الواقع؟ 

 للواقع؟من أین لك بھذه المعلومة؟ وھل ھي مطابقة 
 ما مدى سالمة األرقام واإلحصاءات؟ 

 ھل اختبرت مطابقة ھذه الفكرة للواقع الذي تعبر عنھ؟ 
 ما ھو األساس النظري الذي بنیت علیھ الفكرة؟ 

 عدم استیفاء شروط معالجة المشكلة المطروحة  
الصیاغة الموسعة والمطولة التي تضیع التركیز على ما ھو أساسي  

 وتتسبب في غموض المعنى  
 الصیاغة المختزلة جداً بما یھمش عناصر أساسیة من الموضوع  

 تشتت المعنى وإمكانیة االنسیاق وراء تأویالت جانبیة

https://hulul.online/


 أكثر اختصاراً؟ ھل من إضافة لتدقیق المعنى؟ ھل یمكن أن تكون 
 ھل یمكن تقدیم تعریف یستوفي جوانب الموضوع؟ 

 ھل یمكن تدقیق توظیف المرجعیات المعتمدة؟ 

 ھل بیّنت لنا عالقة العنصر كذا بالعنصر كذا؟ 
 ھل لك أن توضح لنا عالقة ما تقول بموضوع بحثنا؟

 أال تظن أنك خرجت عن موضوعنا الرئیسي؟
 إلى...؟ما الرابط المنطقي الذي انتقلنا على أساسھ من ... 

 عدم االھتمام بالعالقات المعقدة األساسیة في المشكلة  
 الوقوع في التناول السطحي وعم االنتباه لضمنیات المسألة المھمة  

 عدم توظیف كل المعلومات في معالجة الموضوع  
 على الحجج الحاسمة في حل المشكلة  عدم التركیز 
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 ھل استوفیت بالدرس كل عناصر المشكلة؟ 
 تأثیراً في الموضوع؟ألیست ھناك محددات أخرى أكثر 

 ما ضمنیّات الموضوع الذي نعالج؟ 
 ھل یمكن أن تقّدم حججاً تؤكد ما تّدعیھ؟

 ھّال قدمت لنا المعطیات الرئیسیة لفھم المشكلة؟ 
 ھل یمكن الغوص أكثر في العالقات اإلشكالیة لعناصر المشكلة؟ 

 

 ائل أخرى لمعالجة المشكلة؟أال توجد طرق ومناھج ووس
 ضوع البحث؟بشأن مو یمكن العثور على آراء أخرى  لھ

 ھل جمعنا كل البیانات التي تساعد في حل المشكلة؟ 
 لماذا أغفلت المعطى / زاویة النظر /الحل... وغیره؟

 غیاب المنطق یعني غیاب المعقولیة وبالتالي العجز عن اإلقناع   •
 السقوط في المغالطات وفقدان ثقة السامعین  •
غموض العالقة االستداللیة بین المقدمات والنتائج، یشكك في قیمة   •

 النتائج وجدواھا  
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 ما مدى سالمة الحجة؟ ھل تستجیب لقواعد المنطق؟ 
 ما مدى معقولیة االدعاء / القول...؟ 

 ھل ھناك انسجام منطقي بین المبادئ وما انتھینا إلیھ من نتائج؟
 تناقضاً بین القول بكذا ... والقول بكذا...؟أال ترى أن ھنالك 

 ألیس في ھذا القول / االستدالل / االدعاء مغالطة منطقیة؟ 

 معیار الوضوح  .1
 معیار الصحة   .2
 معیار االتساع  .3
 معیار الدقة   .4
 معیار العمق   .5
 معیار الربط  .6
 معیار االستدالل المنطقي   .7
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یحسن بناء اإلشكالیات  
 الفكریة والواقعیة 

ینصت ألفكار اآلخرین ویتحقق   
 ووجاھتھا دوماً من صدق حججھم 

 

التأكید على قدرة المفكر الناقد على تمحیص المسائل والمشكالت لیبین عدم بداھتھا 
وأنھا تحتاج دوماً إلى إعادة نظر وتفكیر ومراجعة، ألن اإلشكالیة دوماً تحمل طابع 

اللبس والحیرة والدھشة وتدفع العقل إلى إعادة التفكیر ومناقشة اآلراء والحلول 
 تجاوزھا والبحث إلى فھم آخرالسائدة والمنتشرة لنقدھا و

 متصف بالشجاعة الفكریة  

مؤمن بقیم الحق  
 والخیر والجمال 

 التسامح 

المفكر الناقد ینصت ألفكار اآلخرین وأراءھم وأفكارھم ووجھات نظرھم. وال یصدر حكماً 
سریعاً علیھا سواء بالقبول أو بالرفض. بل یحاول التأكد من صدق حججھم باألسالیب  

 المختلفة وفي ضوء معاییر التفكیر الناقد التي سبق دراستھا في الدرس السابق
المفكر الناقد یتسم بالشجاعة الفكریة؛ ألنھ یرتفع فوق العاطفة واالنفعال. وألنھ یعتمد 

 اع عن أفكاره وآرائھ على الحجج المنطقیة في الدف
الناقد یتجسد في المرونة الفكریة. وتقبّل النقد، ونبذ العنف، وتقدیر  تسامح المفكر 

 مشاعر اآلخرین، والتحكم في االنفعاالت، وتقبل االختالف 
الحق والخیر والجمال، فالمفكر الناقد یقول الحق یؤمن المفكر الناقد بالقیم المتمثلة في 

في حجج اآلخرین وأفكارھم سواء أكانت صادقة أم كاذبة. ففي حالة صدق حجج اآلخرین 
یعترف ببطالن حججھ وأفكاره، ویغیّر ویعّدل من  (حتى وإن تعارضت مع أفكاره..) فإنھ 

أفكاره. كما أن المفكر الناقد یبحث عن تحقیق الخیر لھ ولآلخرین. باإلضافة إلى أن  
المفكر الناقد دائماً یراعي المنطق في أقوالھ وتصرفاتھ وسلوكیاتھ مع اآلخرین ...  

 وغیرھا
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شخصیة تابعة تسعى إلى إرضاء  
اآلخرین حتى تجد مكانة بینھم وفیھم  
وحتى تحصل على المكافأة دوماً. ال  

تؤمن بمبدأ وال حقیقة وال رأي وتغیّر 
مواقفھا كلما تغیرت األغلبیة رأیھا  
قع  ومواقفھا وتتلون دوماً بألوان الوا

الذي نعیش فیھ. وھذه السمات تناقض 
 شخصیة المفكر الناقد 

شخصیة مستقلة في التفكیر ومسؤولة  
فتراعي محددات  في الوقت نفسھ 

التفكیر الناقد وضوابطھ. شخصیة  
قادرة على ممارسة التفكیر الناقد  
حرصاً منھا على خدمة المجتمع  
وتطویره واإلسھام اإلیجابي في  

تنمیتھ. وھذه شخصیة مجددة  
 باستمرار  
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 االجتھاد في طلب العلم لتخلیص وطنھ من الجھل   •
 المشاركة الفاعلة في المشاریع الوطنیة   •
 حمایة الوطن من الغزو الفكري لألفكار الھدامة   •
 تحصین الوطن بالدفاع عن قیمھ وترسیخھا   •
•  ً  ممارسة دوره الناقد لكل مظاھر اإلضرار بمصلحة الوطن داخلیاً وخارجیا
 نشر ثقافة الحوار المجتمعي نبذاً للتعصب واالنغالق   •
 ف  االنخراط في مسارات البحث العلمي والتقني للتطویر واالكتشا •
 نشر الوعي البیئي والمجتمعي  •

من صفات المفكر الناقد االنفتاح وعدم ادعاء امتالك الحقیقة المطلقة. فالحقیقة ال تسكن    
ھا. وبالتالي فالمفكر الناقد ال یقطع صلتھ مع ماضیھ  الماضي ولیس للحاضر أن یدعي امتالك

بما فیھ من قیم إیجابیة ونماذج إبداعیة ویقطع صلتھ مع  بل یتعامل معھ نقدیاً حیث یتمسك 
ما یكون فیھ من شوائب أھل الفتن والعادات السیئة التي تعوق التطور الحضاري. وبالمثل  

ویحترم  ألخرى التي یأخذ منھا ما ینفع اإلنسان  (أي نقدیاً) یتعامل مع الثقافات والحضارات ا
 القیم األخالقیة وال یتعارض مع ثقافة الوطن وقیم المجتمع السعودي النبیلة  

یكشف الكاتب في النص عن جملة من السمات التي یتصف بھا المثقف وھي: تحمل المسؤولیة.  
التخطیط للمستقبل وصنع التاریخ. العمل الدؤوب واالجتھاد في تعمیر البالد. منفتح على  

 منجزات العقل اإلنساني وعلى الثقافات األخرى. مجدد ومطور للحیاة اإلنسانیة  
ه ھي عین صفات المفكر الناقد من حیث ھو إنسان مسؤول وفاعل  وبین ان صفات المثقف ھذ 

 ومجدد ومبتكر ومبدع ومنفتح على اآلخرین ومتأصل في ھویتھ الفكریة والقیمیة الحضاریة  
یقتضي بناء الوطن توافر جملة من المقومات لعل أھمھا، فضالً عن الموارد الطبیعیة. الثروة  

البشریة. غیر أن رأس المال البشري ال یكون ناجحاً إال عندما یتسلح بطاقة اإلبداع والخلق التي  
تتوافر لدى الشباب المثقف على وجھ الخصوص. ولذلك تقع علیھم مسؤولیة تجدید الحیاة  

و المستقبل. ولعل ھذا ما جعل الكاتب یعتبر أن كل المسؤولیة تقع على عاتق الشباب  ح واالنطالق ن
 كما یسود لدیھم الفضول وحب االطالع والتجدید  ألن لھم نظرة نحو المستقبل الذي ینشدونھ 

 

نتعاون   التأكید على أن االختالف بین الثقافات ال یعني التناقض. فالمختلف لیس عدواً بل یمكن أن
ونتبادل األفكار واألشیاء مع من یختلف معنا دون أن یكون في ذلك ضرر بخصوصیتنا. فال یمنع  

تمسكنا بقیمنا المكنونة في كنز تراثنا من أن نستفید من تجارب اآلخرین في المجال الطبي مثالً أو  
 التقني... بل إن الحوار مع المختلف ھو الذي یمكن أن یولد أفكاراً جدیدة  
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 التفسیر -التوضیح  –التحلیل 

الكشف   – تحدید العالقات االستداللیة  –تحدید األسباب  –تفسیر 
 تقدیر مصداقیة المعلومات  –منطق التسلسل    –عن الحجج 

  –في عالقة بمھارة التفسیر: الفھم -یستحضر الطالب مفاھیم بعض المھارات: 
 –في عالقة بمھارة التحلیل: تحدید عالقات اختبار أفكار  –التمییز.  –الوصف 

 قوة الحجة المضادة  –قیمة الحجج  –في عالقة بالتقییم: المصداقیة -إعادة تركیب. 
 التحلیل   –التفسیر 

 منطق...  -استدالل -اختبار

 تقییم... –تقدیر  –قیمة الحجج 

 التحلیل 

 التنظیم الذاتي  -التحلیل -التقییم
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 قیة مصدر المعلومة  مطلب الحقیقة یمر بالضرورة عبر التحري في مصدا •
 یستند إلى معارف سابقة وعلیھ أن یتأكد من صدقھا البحث العلمي  •
 الحرص على التثبت من مصداقیة رواة األخبار یعبر عن ھذه األھمیة   •
 الثورة المعلوماتیة وفرت تطبیقات المغالطة وتطبیقات الكشف عن المغالطة  •

 وإحصاءات عن فیروس كورونا. مثال: بیانات  
 ما نوع المعلومات المنشورة؟  •
 ما مدى تطابقھا مع الواقع؟ •
 ما أھمیة المعلومات بالنسبة لألفراد؟  •
 أّي فئات المجتمع تھتم بھذه المعلومة؟  •
ما األثار المترتبة على ھذه المعلومات في   •

 حالة عدم دقتھا؟ 

 ما مصدر ھذه المعلومة؟  •
المنافع التي تعود على المصدر من نشر ھذه  ما  •

 المعلومات؟
 ما مدى ثقة األفراد في مصدر المعلومة؟ •
ما مدى مصداقیة مصدر المعلومة لدى السلطات   •

 الحكومیة؟
ما مدى تطابق ما ینشره مصدر المعلومة مع   •

 المصادر األخرى؟
 ما مدى توثیق المعلومة لدى المصدر؟ •
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المماثلة وجیھة في ظاھرھا ولكنھا أقرب للمقارنات الخطابیة فھي تخفي  
فروقات ھامة بین المواقف المذكورة: المحامي یتحفظ على معلومات  

تخص موكلھ مباشرة. وكذلك األمر بالنسبة إلى الطبیب فھو معنّي بواجب  
. أما فیما یخص الصحفي فحق  التحفظ على المعطیات الشخصیة لمریضھ

 التحفظ یتجاوز المعطیات الشخصیة لمصدر المعلومة  

 ونأخذھا على انھا حقیقة مطلقة ال ینبغي أن تتعصب ألي رأي أو معلومة 
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 القبول بإجراء عملیة الفصل  اإلمكانیة األولى: 
 االعتراف بصعوبة الموقف  .1
 واجب احترام الحق في الحیاة فھو من الحقوق األساسیة إلنسان وضرورة االمتناع عن القیم بعملیة الفصل   .2
الذي اعتبره ببعضھم مانعاً إلجراء العملیة. یحق لنا تبریر إجراء  اعتماداً على نفس المبدأ. وھو الحق في الحیاة  .3

 عملیة الفصل بین التوأمین  
 ورة عدم إجراء عملیة الفصل  الفتاتان مھددتان بالموت في ص  .4
 واجب علینا إنقاذ إحداھن ما دام یتعذر علینا إنقاذ الفتاتین   .5

 اإلمكانیة الثانیة: رفض عملیة الفصل  
 االعتراف بصعوبة الموقف   .1
واجب احترام الحق في الحیاة فھو من الحقوق األساسیة لإلنسان وضرورة االمتناع عن   .2

 القیام بعملیة الفصل  
 األطباء أولویة موقف الوالدین على موقف القضاء و .3
 ال یحق لنا اختیار من یحیا ومن یموت ألن الحیاة مقدسة للجمیع .4

موقف األطباء: موقف سلیم وأخالقي. فھم احترموا المعتقدات الشخصیة ولطنھم دافعوا   •
 عن الحق في الحیاة فلم یستخفوا بموقف الوالدین واحالوا األمر إلى السلطة القضائیة  

 اضي: عادل في ضوء المعطیات الطبیة والقانونیة التي توافرت  حكم الق  •

 اإلمكانیة األولى: تغییر الموقف. والمبرر ھو أن وفاة "روزي" أشعرتني بالذنب  •
اإلمكانیة الثانیة: الثبات على الموقف. واعتبار وفاة "روزي" كانت منتظرة طبیاً دون   •

 أدنى شك  
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 عن مشكلة األطباء الرئیسیة بخصوص أمراض القلب تساؤلھا  •
 انسداد الشرایین تساؤلھا عن طبیعة االلتھاب وماھیة  •
 تساؤلھا عن سبل إذابة الدھون المسببة النسداد الشرایین والجلطة  •

 األسئلة الجدیدة ھي التي تفتح سبالً جدیدة كانت مجھولة لمعالجة المشكلة 
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 ما البیانات واإلحصائیات الموجودة؟  •
 ھل ھناك تفسیرات ومقاربات للمشكلة؟  •
 ما التصورات السابقة للمسألة؟  •
 ما الجدید بخصوص المشكلة؟  •
 ما القیمة البرھانیة للمعلومات؟ •
أوجھ االختالف ونقاط التشابھ بین ما نعرفھ  ما  •

 عن المشكلة المطروحة وبین المستجد؟
 كیف یمكن صیاغة المعطیات من جدید؟ •

 ما مدى صحة المعطیات الموجودة؟  •
 ھل من فرضیات مختلفة لفھم الظاھرة؟ •
 ھل من حلول بدیلة لمعالجة المشكلة؟  •
 ما القرار البدیل في عالج المشكلة؟ •
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متى ظھر المرض وما ھي   -ما الكورونا؟  •
 أطواره؟ 

ما ھي مكونات الفیروس وكیف یؤثر في الخالیا   •
 البشریة؟ 

  -؟ 19ما أھمیة البحث في طبیعة وباء الكوفید  •
ما   -أین ظھر وباء الكوفید وما مدى انتشاره؟ 

 ھي العناصر المتدخلة في الموضوع؟ 

 كیف تتفاعل مكّونات فیروس كورونا؟ •
 ما عالقة الكوفید بالمحیط الذي نشأ فیھ وتطّور فیھ؟  •
ما أسباب ظھور   -كیف یھاجم الكوفید الخالیا الحیة؟  •

ما الحجج  -وأسباب العدوى الناتجة عنھ؟  المرض  
-والبراھین التي تثبت نجاعة التلقیح ضد الكورونا؟ 

  -ما مدى انتشار الوباء؟ وإلى أي مدى سیستمر؟ 
 ھل من حلول بدیلة للعالج؟

  –قیمة تجارب الحلول   – استفھم عن قیمة الحلول 
  – مدى االستفادة من الحلول   –حدود إمكانیة الحلول 

ما قیمة الحلول الوقائیة؟    -أھمیة الحل بالنسبة لآلخرین
ھل یمكننا أن    -وما قیمة الحلول العالجیة المتوفرة؟ 

ما مدى  -التي أقیمت بشأن اللقاحات؟ نثق في التجارب 
ھل   -الوقائیة والعالجیة الموجودة؟  فعالیة الطرق

كیف یرى   -استفدنا من الحلول الوقائیة والعالجیة؟ 
 اآلخرون الحلول المقترحة؟ 
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 ما العالقة بین انسداد الشرایین والدھون؟

 الشرایین؟الجلطة بانسداد كیف نستدل على ارتباط 
 متى یحدث انسداد الشرایین؟ متى تحدث الجلطة؟ 

 ما األمثلة الدالة على االلتھاب؟ 
 ما أوجھ الشبھ بین حدوث الجلطة وانسداد الشرایین؟ 

 ما أھمیة إزالة الدھون المتراكمة في الشرایین؟

 ما األجزاء العضویة في جسم اإلنسان المرتبط بمشكلة انسداد الشرایین؟
 كیف تصنف التھاب الشرایین في سلّم مدى خطورة المرض؟ 

 لحل مشكلة انسداد الشرایین؟  ما الوسیلة األفضل
 لماذا یحدث تراكم الدھون في الشرایین؟

 ما الطریقة المثلى لعالج انسداد الشرایین؟ 
 ما الذي تستنتجھ من فرضیة إزالة الدھون عبر الكبسولة الضوئیة؟ 

ھل یوجد بدیل عن العالج باألدویة التقلیدیة النسداد  
 ما قیمة الحل الذي توصلت لھ الدكتورة؟ لش

 یدي والحل الذي توصلت لھ الدكتورة؟ ما الفرق بین العالج التقل
 كیف تنظم عملیة العالج؟ 

ھل یوجد اختالف بین الحلول التقلیدیة النسداد الشرایین 
 بواسطة األدویة وعالجھا بواسطة كبسولة الضوء؟ 

الذي یفسر حدوث  ما الذي یفسر تراكم الدھون؟ ما 
لطة   ل
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في قراره  السؤال الناقد ھو سؤال یتطلب الحقیقة ال مجرد الجدل العقیم وھو ال یرى  
ال قصور فیھ، وأن صحتھ حقیقیة مطلقة نھائیة، بل یعترف المفكر الناقد  أنھ كامل  

ب في الرأي الذي یبنى على  بأن ھناك إجابات أخرى ممكنة حتى ال یسقط في التعص
 إنكار وجود أي إجابة أخرى

https://hulul.online/


 یجب االنتباه إلى أن: 
اإلجابة عن مثل ھذه األسئلة مستحیلة   •

 ً  منطقیاً وواقعیا
اإلجابة أو عدمھا ال ینفع اإلنسان في   •

 شيء 
 االنتباه لمعنى الجدل العقیم وعبثیتھ •

 یجب االنتباه إلى أن: 
مستحیلة  اإلجابة عن مثل ھذه األسئلة   •

 منطقیاً وواقعیاً 
اإلجابة أو عدمھا ال ینفع اإلنسان في   •

 شيء 
 االنتباه لمعنى الجدل العقیم وعبثیتھ •

 مضیعة للجھد اإلنساني وللوقت  •
 الھدف منھا المجادلة العبثیة   •
 اإلجابة عنھا مستحیلة   •
 أسئلة متعلقة بقضایا عدیمة الفائدة   •
 تؤول إلى المعاندة والخصام  •
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 ) اإلجابة(السؤال ھو الذي یقرر  األسئلة تتضمن داخلھا اإلجابات الممكنة •

(ولكن  األسئلة التي تضعنا أمام مقاربة أمیة تجرنا إلى افتراض وجود تناقض مسبق  •
 األسئلة ھي التي أوقعتنا في بركة التناقض)

 (بسبب األسئلة المھزوزة والفاسدة تقود إلى إجابات مھزوزة وفاسدة بالضرورة •
 أسئلة مھزوزة قادت إلى إجابات مصابة بمثل داء تلك األسئلة)

على سبیل المثال یفترض ووجود  (السؤال عن االختیار بین األصالة والمعاصرة  •
 ) تناقض بینھما، ولكن على العكس من ذلك ثمة تكامل ال تناقض
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 وضوح ودقة تحدید الھدف بكل 
 ً  تعقّد الھدف صیاغة ومضمونا

 عدم اإلعالن الواضح عن الھدف 
 لكل سؤال ھدف واحد بسیط 

 الدقة والصرامة 
 اإلجابة عنھ مستحیلة 

 مالئم لمستوى السامعین 
 غامض السیاق 

 مطّولة وموسعة 

 لغة غیر سلیمة  
 صیاغة مختزلة ومستوفیة للمطلوب  

 استعمال مصطلحات بسیطة 

 غیر 
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 ال یثیر: الذھن، والتأمل، والتساؤل 
 ال یدعو لالنتباه والیقظة 

 تحدید الھدف من السؤال بدقة  
 تحدید موضوع السؤال بدقة 

 اإلبداع التخیلي  
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 التفكیر الناقد واھمیتھ 

األسئلة النقدیة والتأملیة  
 (أھمیة التفكیر الناقد)

الدفاع عن المعتقدات  
والثوابت الوطنیة والمجتمعیة  

 المجتمعیة (حقائق) 

 كشف الحقیقة (حقیقة) 

كشف زیف المحتویات  
اإللكترونیة واإلعالمیة (بعض  

 المحتویات تعد مجرد آراء) 

كشف المغالطات  
والشبھات في اآلراء  

 (رأي)

كشف زیف اآلراء  
 واألفكار (رأي) 
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إضمار أھل الشر  
 طریق المكایدات 

إثارة األحقاد  
 واألضغان 

تأجیج الكراھیة إلى  
 حد الحرب 

استفزاز اإلنسان  
 والتحاقد  

تأجیج الصراع مع  
 النفوس 

 شحن النفوس 
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 احترام سمعة األفراد والجماعات 
 تحّري الصدق والموضوعیة  

 احترام الرأي المخالف 
 احترام حقوق اآلخرین  

 التسامح مع اآلخر 
 اإلصغاء لآلخرین أثناء الحوار 

 وتشویھ السمعة التشھیر 
 ترویج اإلشاعات 

 الشتم والسب 
 التحریض على العنف  

 رفض قبول النقد 
 التعصب 

 اكتساب محبة واحترام اآلخرین 
 تعلم تقبل النقد 

 إظھار حسن الخلق
التعاون على إیجاد حلول لكثیر من  

 المشاكل 

 عدم احترام آراء اآلخرین 
 التعنت وانعدام الثقة 

 یدب الخالف والتباغض بین الناس  
 األنانیة والتفرد بالرأي 
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  االلتزام بعد إفشاء أسرار الوطن أو أي معلومة قد یستخدمھا أعداء الوطن
لتھدید االمن والسلم الوطني، التصدي للشائعات واألخبار المغلوطة التي یروجھا  
أعداء الوطن، والحرص على عدم إثارة الفوضى وتغلیب المصلحة العامة. فكل  

   ستقرار والطمأنینةذلك یسھم في استتباب أمن الوطن وأمانھ ویعزز اال 

عدم اإلساءة إلى الرموز والقیادات الوطنیة والسیاسیة العامة في الدولة  
 فالرموز الوطنیة خط أحمر وصمام أمان للوطن واحترامھ واجب وطني  

ل خطاب الكراھیة  برفض كل أشكاعدم اإلخالل بوحدة المجتمع وتماسكھ  
والتمییز بین أفراد المجتمع؛ فخطاب الكراھیة یأجج النفوس وقد یؤدي  

 إلى تنافر مكونات المجتمع وتحز بھم 

فذلك واجب  عدم المساس بسمعة األفراد وشرفھم أو التشھیر بھم؛ 
 أساسي ودیني  

عدم اإلخالل بالثوابت الدینیة والوطنیة والدفاع عنھا ضد كل أشكال  
المزایدات أو التغلغل الفكري الھدام یسھم في النمو واالستقرار  

 واالزدھار 

الھویة ویحمیھا من االنصھار في ظل   احترام قیم المجتمع وثقافتھ یعز
 االنفتاح على الثقافات والمجتمعات األخرى
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وجھة نظر في موضوع معین بیّن فیھ  
سلبیات ذلك الفعل أو المشروع أو...  
 وإیجابیاتھ كما یراھا الشخص الناقد. 

وقد تكون وجھة النظر ھذه مختلفة مع 
وجھة نظر اآلخرین. والنقد أمر مقبول،  

ومفھوم متفق علیھ، ویعتبر النقد من قبل 
بناء   تقدیم النصح واإلرشاد طالما أنھ نقد

یتناول اإلیجابیات والسلبیات ویھدف إلى 
 التقویم والعالج 

التجریح والتشھیر باألفراد فھو أمر غیر  أما
مسموح بھ، وغیر مقبول اجتماعیاً وأخالقیاً  
وقانونیاً؛ ألنھ یمس كرامة الفرد ویطعن في  

شرفھ ویخترق خصوصیات الناس ویمس 
شخوصھم ویتدخل في حیاتھم الشخصیة.  

وھي خطوط حمراء وحدود محّرمة ال یحق 
 ن تجاوزھا ألي إنسا
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عدم إفشاء خصوصیات الناس أو المساس بسمعتھم، وذلك حرصاً على كرامة األفراد  
فما ال ترضاه على    والتزام داخلي ذاتي یجب أن نحرص علیھ.فذلك واجب إنساني  

 نفسك ال ترضاه على غیرك
 تجنب القول الفاحش نابع من الحرص الذاتي على األخالقیات العامة  

تجنب ترویج اإلشاعات المغرضة إدراك لدور الفرد في أمن الوطن، واستقرار 
 المجتمع والحفاظ على كل ما یكدر صفوه 

عدم إفشاء خصوصیات الناس أو المساس بسمعتھم، وذلك حرصاً على كرامة األفراد فذلك واجب إنساني  
 والتزام داخلي ذاتي یجب أن نحرص علیھ. فما ال ترضاه على نفسك ال ترضاه على غیرك 

 تجنب القول الفاحش نابع من الحرص الذاتي على األخالقیات العامة  
النظام/ القانون كفل حیة األفكار وحریة اآلراء وكیفیة طرحھا ومن المسؤول عنھا، حریة التفكیر قیم  

وتعمل كأساس لتطویر أي ثقافة بھدف نقلھا من مرحلة إل  مجتمعیة یؤطرھا القانون واألنظمة واللوائح 
 ى أكثر تقدماً مرحلة أخر 

في البرامج المختلفة أو وسائط التواصل االجتماعي بعضھا یمس أشخاصاً  قد نقرأ تعلیقات وآراء شخصیة  
یشجب مواقف حیاتیة مختلفة،  بعینھم والبعض اآلخر یتحدث عن رموز وافراد في مواقع مھمة وبعضھا 

یة حول ما یتحدثون عنھ، ویتم كل ذلك  وقد ال یكون لدى ھؤالء األشخاص أي أفكار علمیة أو اجتماعیة یقین
وحریة معارضتھ قیمتیھما الحقیقیة وقد نجلب  باسم حریة التعبیر، ولكن بھذا األسلوب نفقد حریة الرأي  

نتائج عكسیة. لذا فالقانون كفل ممارسة النقد في حدود معینة تكفل األمن والسلم واالنسجام وتكاتف  
 لة التقدم تحت مظلة المصلحة الوطنیة المشتركة الجھود في البناء والتطویر وتدفع بعج 
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إعادة نشر الصور المسیئة ال تمت إلى حریة التعبیر والتفكیر بصلة؛ إنما ھي  •
ویقدم خدمة ألصحاب المزایدات واألفكار المتطرفة. وفي   محض تعصب مقیت، 

 الوقت نفسھ ال یمكن أن یكون العنف وسیلة للتصحیح والمراجعة 
إن اإلسالم أمر باإلعراض عن الجاھلین، وسیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم   •

شاھدة على ذلك؛ فمنزلتھ علیھ الصالة والسالم ومنزلة األنبیاء والمرسلین  
 میة  محفوظة وسا 

إن وجب المسلمین وكل محب للتسامح نشر سیرة النبي علیھ الصالة والسالم بما   •
اشتملت علیھ من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف ورفض لكل أشكال العنف  

 وسعي لما فیھ خیر اإلنسانیة جمعاء 
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یتبیّن من خالل موقف خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز حفظھ هللا أخالقیات المفكر  
 ومن أھمھا ما یلي:  الناقد،  

الثقة: اتخاذ خادم الحرمین الشریفین الموقف الشجاع ینبع من ثقتھ حفظھ هللا التي تضع في المقام   •
تعلو فوق كل المزایدات واالدعاءات  األول مصالح المواطنین العلیا، ومصالح البشریة جمعاء، فھي 

 وتثبت صحتھا وصوابھا على المدى البعید
شریفین الشجاعة الفكریة والتصریح في المنابر الدولیة  الشجاعة الفكریة: امتالك خادم الحرمین ال  •

وعلى صعید االتصاالت الرسمیة برؤساء الدول والمنظمات العالمیة لرفض وإدانة كل أشكال اإلساءة  
للمعتقدات الدینیة وما یجره من تطرف وإرھاب ووجوب وضع قوانین تمنع كل األفعال واألقوال التي  

 ب تمنع كل أشكال الفرقة والتعص
 

إن اإلساءة إلى األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم لن تضرھم بشيء بل مكانتھم محفوظة، وإنما ھذه  
 یریدون نشر أجواء الكراھیة بین المجتمعات اإلنسانیة الممارسات تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذین 

الصالة والسالم بما  إن اإلسالم أمر باإلعراض عن الجاھلین، وإن واجب المسلمین نشر سیرة النبي علیھ 
 اشتملت علیھ من رحمة وعدل وسماحة ورفض لكل أشكال العنف. والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
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وفیما یلي أبرز    یتمثل دور األسرة في السعي نحو زیادة الوعي تجاه حریة وضوابط التعبیر عن الرأي 
 األدوار التي یمكن أن تؤدیھا األسرة في ھذا الجانب:

توعیة األبناء حول أھمیة احترام ضوابط حریة الرأي المتعلقة بثوابت الشریعة اإلسالمیة واحترام   •
 والة األمر وقیادات الوطن ورموزه وتاریخھ وأنظمة الدولة وسیاساتھا العامة وقراراتھا  

وضع الكلمات والعبارات  تنمیة االلتزام الذاتي ورفع الحس الوطني والمجتمعي بالحرص على  •
 منطوقة والمكتوبة في میزان المصلحة العامة ال

الحوار داخل األسرة حول معنى الحریة الفكریة واھمیة تحدید ضوابط تحمي المواطنین والمجتمع من   •
 مخاطر التطرف الفكري الذي یمكن أن ینتج عن الفھم الخاطئ للحریة الفكریة 

رة والمشاركة في األنشطة المشتركة  تشجیع أبناء األسرة واألصدقاء على أن یلعبوا من بناة الحضا •
 للحوار مع المختلف  

 توعیة األبناء على أھمیة التمییز بین النقد والتشھیر   •
 توعیة أفراد األسرة بأھم الضوابط التي یجب أن تحكم حریة الرأي والتفكیر   •
توعیة األبناء بمبادئ حقوق اإلنسان خصوصاً ما یتعلق منھا بأھمیة عدم اإلساءة إلى اآلخرین،   •

 واحترام سمعتھم وكرامتھم  
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راجع أوالً إلى طبیعة الموضوع  التفكیر مفھوم إشكالي اختلفت بشأن ماھیّتھ األراء وتعددت التعریفات. ولعل ذلك 
عقد بنیة مكّوناتھ الداخلیة. كما یعود ذلك االختالف ثانیاً إلى اختالف زوایا النظر  ذاتھ لتشعب مجاالتھ وت

 والمرجعیات التي یستند إلیھا كل تعریف 
تعریف إثرائي آخر: یعرف التفكیر عموماً على أنھ نشاط أو سلوك أو فعالیة ذھنیة واعیة مركبة یضطلع بھا العقل  

في تفاعل مع الذھن والمخیلة والحواس. ویتجلى التفكیر في جملة من العملیات اإلدراكیة  أو الدماغ البشري  
ھدف یتجاوز مطلب إدراك العالم وتذكر المعلومات  التجریدیة التي توجھھا اإلرادة اإلنسانیة نحو ھدف. ھذا ال 
 ومعالجتھا إلى بناء المواقف والتصورات وحل المشكالت 

 المالحظة 
 التذكر 
 الفھم 

 التطبیق
 

 التصنیف –المقارنة   –التحلیل 
 التقویم   –التركیب / التألیف 

 اإلبداع / االختراع / االبتكار  
 اتخاذ القرارات   -حل المشكالت
 التفكیر اإلبداعي    –التفكیر الناقد 

 التفكیر المنطقي  – التفكیر العلمي 
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لیست كل وظائف التفكیر مركبة. حیث تتصل بالتفكیر مھارات تتدرج في  
التعقید من البسیط إلى المركب. فلیس عرض موقف أو تذكر فكرة مثل بناء  

 حجة أو دحض أخرى مضادة  

التواصل بین الشعوب والحضارات والحوار معھم یجعل األفراد منفتحین على 
خر وافكاره، مستثمرین بما یجدون لدى الشعوب األخرى من فوائد، والتي قد  اآل

 لتأمل وإعادة النظر في واقعھم وسبیالً إلى تحسینھ وتقدمھ  تكون عمالً محفزاً ل 
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 التحلیل 
 النقاش 

 طرح األسئلة  
 االستقراء (القدرة على التعمیم)

 االستنباط  
 النفذ والتقویم  

االستبصار (القدرة على التفكیر في  
 التفكیر)

 االنفتاح  
 حب االستطالع والتساؤل 

 المرونة  
 احترام المختلف 

 المیل للبحث عن األسباب 
 الجرأة وحب المبادرة  

 االستقاللیة الذاتیة 
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أن تكون العبارة بیّنة المعنى بحیث ال تلتبس 
مع معان أخرى في ذھن الملتقي. وان تكون  
 لھا داللة واحدة في مختلف عناصر االستدالل  

 عدم القدرة على التواصل والتبلیغ 
غموض الرسالة التعبیریة × فساد االستدالل بسبب استعمال  
نفس العبارة للتدلیل على معان مختلفة في مختلف مراحل  

 االستدالل 

یقصد بالصحة أن تتطابق العبارة أو الحكم مع  
الموضوع وان تكون موثقة المصدر وقابلة  

 للتحقق والتثبّت

ة في اقتضاب  صیاغة تتحّرى التعبیر عن الفكر
 دون زیادة أو اختزال 

استطرادات قد تكون مقصودة  عدم االنسیاق وراء 
أو غیر مقصودة مما یفقد الكالم كل ارتباط  

 بموضوع السؤال أو المشكلة أو العرض أو الحوار 

واألسباب الكامنة وراءه، والتفكیر  اإللمام بكل مكونات الموضوع 
یة والمؤثرات  في كل زوایا النظر للمشكل دون إھمال للروابط الداخل

 المحیطة. فضالً عن ضرورة التقّطن للضمنیات والمسلّمات الخفیّة

. فالتفكیر الناقد ال یھمل أي معلومة في اإللمام بكل جوانب الموضوع
بالموضوع كما یتفحص جمیع اآلراء والحجج والبراھین  صلة 

الداعمة أو المخالفة. كما یستعرض جمیع الحلول الموجودة  
 والممكنة ویسلك جمیع الطرق للنظر في المسألة 

والقضایا  ضرورة سالمة العالقات الداخلیة بین العبارات  
وانسجام العناصر المكّونة لالستدالل. وذلك التزاماً بمبدأ  
عدم التناقض بین األفكار للوصول إلى الحل الصحیح  

 للمشكلة المطروحة 

 الوقوع في الخطأ لعدم مطابقة العبارة للمرجع 

 إھمال عناصر أساسیة في معالجة المشكل  
تقدیم صیاغات لفظیة موسعة (فضفاضة) تغیّب المعنى  

 عدم تقدیم ما یكفي من المعلومات لفھم المسألة المطروحة 

إھمال الموضوع الرئیسي واإلسھاب في ذكر معلومات ال  
عن  الخروج الكلي  –صلى لھا بالموضوع األصلي 

 تضییع وقت المتلقي في ما ال یعنیھ –الموضوع 

عدم الحرص على البحث بعمق لما وراء الظاھر من  
 اعتبارات مسكوت عنھا. مما یؤدي إلى السطحیة  

 الوقوع في ضیق أفق التفكیر  
عدم اإللمام بالحلول التي یمكن أن تعیننا على االقتصاد في  

 الجھد وتفتح لنا أفق أوسع 

 فقدان االنسجام المنطقي  
 العجز عن اإلقناع وفقدان ثقة المخاطب
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 یعرف الفرق بین النتیجة التي قد تكون حقیقة. والتي یجب أن تكون حقیقة 

 یحاول بناء مفرداتھ وزیادتھا باستمرار بحیث یستطیع فھم ما یقولھ اآلخرون  

 یكون المفكر الناقد منفتح الذھن  

 یتخذ موقفاً عندما یكون الدلیل كافیاً وتكون األسباب كافیة 

 ً  بشكل جیّد على المعلومات  یكون مطلعا

 یسعى إلى الدقة بقدر ما یسمح الموضوع بذلك 

 یأخذ بالحسبان الحالة كاملة 

 یتعامل بطریقة منظمة مع أجزاء الكل المقعد 
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 اللحظة األولى: 
عالقة التفكیر الناقد بالجھل: التفكیر في جوھره طلب للمعرفة ولذلك   -1

یجتھد المفّكر الناقد في تجاوزه جھلھ الخاص وھو ما یتطلب اعترافاً  
بأنھ ال یمتلك المعرفة الكاملة. ومن ثم علیھ السعي الدائم نحو  شخصیاً 

مواجھة جھل اآلخرین  بناء الذات في مسار ال یتوقف. كما أن علیھ  
 توعیتھم ودفھم نحو المعرفة بالحوار والحجة العقلیة  ب

عالقة التفكیر الناقد بالجمود: یحیل مفھوم الجمود الفكري إلى التعصب   -2
التطویر والتغییر والتقدم.  للرأي السائد والعادات والتقالید ورفض   الفكري

الواضح أنھ  ولما كان التفكیر الناقد تفكیراً إبداعیاً خالفاً ومتجدداً فمن 
 یرفض الجمود والثبات ویشجع على االبتكار وتجاوز الجاھز والسبیة 

 اللحظة الثانیة:
تجاوز الجھل والجمود یتجاوز عائق التقلید معتمداً العقل والمنطق  یمكن للمفكر الناقد 

والتعاون البنّاء مع اآلخرین وھو ما یستوجب التحلّي بالثقة في النفس دون غرور  
والشجاعة في نقد المألوف من أجل بناء المستقبل. ولھ أن  االستقاللیة  مع التحلّي ب 

یستفید في ذلك من قیم مجتمعھ األصلیة التي تدعوه على تحمل مسؤولیة وأمانة  
 التفكیر الذاتي وفي الوقت ذاتھ االنفتاح على تجارب الشعوب األخرى  
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 المقدمة:  
المتنزھات العامة كفضاء لالستجمام واللقاء مع اآلخرین والتواصل  االنطالق من حاجة اإلنسان إلى  -1

 معھم 
طرح المشكل: رغم تلك الحاجة الملّحة للمتنزھات ورغم جھد الدولة ومؤسساتھا في بناء المنشآت   -2

العامة وجھودھا في ھذا الجانب إال أن بعض من عامة الناس تعبث بھا وتدمرھا. فما ھي األسباب؟  
 بالكف عن تلك الممارسات؟ر الناقد كتابة مقال إلقناع ھؤالء وكیف یمكن للمفك

 الجوھر:   -3
 تشخیص ووصف مظاھر وأشكال العبث بالممتلكات العامة  •
البحث في أسباب قیام بعضھم بذلك: الجھل+ الال وعي+ فقدان الوازع األخالقي+ القانون   •

 الوادع+ غیاب الرقابة الكافیة.. 
 الكشف عن مخاطر تفاقم ھذه الظاھرة   •
 البحث في الحجج التي یمكن أن تقنع العابثین بالكف عن ممارستھم  •
 رصد الوسائل الكفیلة یردعھم عن االستمرار في اإلضرار باألمالك العامة   •

 الخاتمة: 
 خالصة تبیّن ما جاء في الجوھر عن أفكار  

االستطاعة أو القدرة على القیام بسلوك ما لبلوغ ھدف ما  تحیل المھارة في معناھا العام إلى معنى 
وتتضمن معنى اإلتقان وحسن التصرف. ویقتضي التفكیر الناقد بما ھو نشاط ذھني تملّك جملة  

األدوات والوسائل الكفیلة بتحقیق الھدف المنشود سواء تعلق األمر بحل مشكلة ما او اتخاذ قرار.  
صر مھارات التفكیر الناقد لكنھا تظل عصیة على الحصر رغم أن  ولقد حاول العدید من الدارسین ح 

 ھنالك شبھ إجماع على رّدھا إلى المھارات الرئیسیة التالیة والتي تتضمن كل منھا مھارات أخرى: 
مھارة التفسیر: وترتبط بالمستویات الدنیا للتفكیر كالفھم والوصف والتعریف والتعلیل غیر أنھا تظّل  

ساس للمھارات األخرى وشرط لھا. وتبنى علیھا الخطوات األولى الستراتیجیات  بالغة األھمیة كأ
 التفكیر الناقد؛ جمع البیانات والمعطیات واآلراء بخصوص الموضوع المدروس  

مھارة التحلیل: وھي من مستویات التفكیر المركب وتستوجب امتالك القدرة على تفكیك الموضوع  
ھ والوعي بالروابط والعالقات التي تربط العناصر بعضھا ببعض.  المطروح لسھل فھمھ واالشتغال علی

ألن المركب والمعقد والكل غالباً ما یكون غامضاً في مجملھ مما یتطلب عزل عناصره للتمكن من  
 التعامل معھا مثل تحلیل سالسل الحجج المطولة أو االستدالالت المركبة لفحصھا بدقة  

ات التفكیر المركب وترتبط بإصدار األحكام والقارات والتقدیرات  مھارة التقییم: وتعتبر أعلى مستوی
 بخصوص الحجج المطروحة أو النظریات موضوع التثبت والتمحیص  

مھارة االستدالل: اإلقناع مھم ومحوري في مجال التواصل المعرفي ولذلك كانت القدرة على بناء  
وات المفكر الناقد سواء لدحض حجج  االستدالالت واستخالص النتائج على أساس منطقي من أھم أد 

 اآلخرین أم إلثبات الحجة الخاصة بھ 
 مھارة االستقراء: وتتمثل في القدرة على استخالص الكل عبر مالحظة خصائص األجزاء  
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 صود باالحتباس الحراري؟ ما المق  •
 متى ظھر االحتباس الحراري على كوكب األرض؟  •
 ما ھي مكونات ظاھرة االحتباس الحراري؟ •
 أین تكمن أھمیة الموضوع؟  •
 ما األماكن التي تجلت فیھا الظاھرة؟ •
فیم تتمثل مختلف العوامل والمؤثرات المتداخلة في ظاھرة االحتباس  •

 الحراري؟

 كیف تتفاعل عناصر االحتباس الحراري فیما بینھا؟ •
 ما عالقة االحتباس الحراري بالبیئة المؤثرة؟  •
 ظھور االحتباس الحراري؟ ما ھي األسباب الكامنة وراء  •
 أّي براھین استندت علیھا الحلو المتداولة للظاھرة؟  •
ما مدى صالحیة تلك البراھین والحجج المعتمدة في حل مشكلة   •

 االحتباس الحراري؟ 
 أین تنتشر ظاھرة االحتباس الحراري؟ ھل ھي مستمرة؟ •
 فیم تتمثل الحلول البدیلة لحل مشكلة االحتباس الحراري؟  •

 أّي قیمة للحلول المقترحة لمواجھة االحتباس الحراري؟ •
 ھل جّربت الحلول؟ وھل أثبتت التجارب ناجح الحلول؟ •
 ما نسبة نجاحھا أو فشلھا؟ ما مدى فاعلیة الحلول؟   •
 ھل كانت الحلول مفیدة؟ ما مقدار االستفادة؟ •
 ھل القى الحل استحسان اآلخرین؟ ھل أفادھم؟ •
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توجد إجابات متعددة على  
 نفس السؤال 

لكل سؤال إجابة واحدة  
 ھائیة ن

 ال توجد إجابة ألي سؤال 

 الحقیقة نسبیّة 

 الحقیقة مطلقة 

 موجودة الحقیقة غیر 
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مفھوم الحقیقة یشیر إلى معلومات تقریریة 
باإلمكان مالحظتھا والتأكد من دقتھا؛  

 فالحقیقة شيء یمكن إثباتھ وبرھنتھ

الرأي باعتباره تعبیراً عن تقییم یعتمد على  
االعتقاد  أو الحكم الشخصي أو االنطباع 

 ویمكن أن تثق بھ أو ال نتفق معھ 

 الكعبة المشرفة قبلة المسلمین. 
 الشمس أكبر من القمر  

قي  تقع مدینة الدمام على الساحل الشر
للمملكة العربیة السعودیة. جمیعھا حقائق 

 مثبتة وواقعیة ال تقبل الشك 

 من الحیاة في المدن  الحیاة في القرى أفضل 
 الریاضیات أصعب من الفیزیاء  

 السیاحة أجمل الھوایات لریاضیة 

 االلتزام بالمسؤولیة والمحافظة على مصالح األسرة وتماسكھا 

أن ال تؤدي حریة التعبیر عن الرأي إلى اإلخالل بالنظام العام  
 وإحداث الفرقة بین المواطنین ومكونات المجتمع الواحد  

والمحافظة على مصالح الوطن وقیمھ  االلتزام بالمسؤولیات الوطنیة  
 وقیاداتھ ورموزه وسیاستھ العامة مطلب للنمو والتقدم واالزدھار 

احترام الشعوب أو الثقافات ومعتقداتھم یبني جسراً من التواصل  
 ویمھد لطرق من التعاون المشترك الذي یخدم البشریة جمعاء  
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ھل ھناك برھان أو دلیل یثبت وجھة نظر صاحبھا؟ ھل الدلیل صحیح  
 ة؟ من حیث بنیتھ الداخلی

ھل تلزم النتیجة منطقیاً عن المعطیات أو المقدمات المقدمة؟ أي ھل  
 االستدالل صحیح من الناحیة المنطقیة؟ 

ھل ھناك وجھات نظر أخرى؟ وإلى أي مدى تتفق أو تختلف مع  
 بعضھا البعض؟ 

ھل التوقیت مناسب لذلك؟ ھل التوقیت یخدم أجندات خارجیة أو  
 ن؟ أطراف وجماعات تضمر الشر للوط

ووحدة  ما تبعات ھذا الراي؟ ھل الرأي یؤثر على تالحمنا مع قیادتنا  
 الوطن وتماسك المجتمع؟ 

إن خطاب الكراھیة یؤدي إلى بث الفرقة التعصب بین أفراد المجتمع الواحد وبین الشعوب المختلفة  
مزایدات وادعاءات الجماعات المتطرفة؛ مما یتسبب في نشر مشاعر الحقد والضغینة،  ویغذي 

 وتراشق االتھامات، وإضمار الشر 
  دوراً مھمالكف عن خطاب الكراھیة واستبدالھ بخطاب التعاون والتواصل اإلیجابي وتعزیزه یؤدي  

دولیاً. فلكما ساد التعاون  في میسرة التقدم والنماء والحفظ واالستقرار على المجتمعات محلیاً و 
 بین األفراد والشعوب استفاد الجمیع وعّم السلم والرخاء  وعمت روح اإلخاء 

ومن األمثلة على أھمیة تالحم الشعوب والثقافات والدول باختالف أجناسھا ودیاناتھا مما تطلبھ  
. لو لم تكن  19كوفید الضرورة الحیاتیة الملحة ھو توفیر لقاح یقضي على جائحة كورونا المستجد 

لي لھذا  ھناك قاعدة صلبة من التعاون والتواصل والعمل الجماعي المشترك لما توصل المجتمع الدو 
 األكثر فقراً اللقاح وال تعاون الجمیع على توفیر اللقاحات للمجتمعات والدول  
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 یھوى القراءة لیكتب 

ً لیزداد   عمراً حسابیا

 حیاة واحدة ال تكفي للتعبیر عما یختلج في نفسي   •
 القراءة تعطیني أكثر من حیاة واحدة في مستوى العمق   •
 القراءة تجربة للتالقي تصبح فیھا الفكرة مئات األفكار   •

 ً  حیاة واحدة حسابیا
 حیاة ملیئة بالمعرفة المكتسبة عن طریق القراءة  

القراءة تكسب القارئ خیرات كبیرة ومتعددة لذا فھي ملیئة 
 بالخبرات المتنوعة والحكم السابقة 

 ً  حیاة واحدة حسابیا
حیاة ال یكتسب فیھا الفرد خبرات ومعارف إال من مصادر 

 محدودة  
 حیاة تختزلھا الحاجات األساسیة للفرد 

. في عالقة بالملبس نلبس بجسد واحد. في عالقة بالتنقل ال باألكل نأكل بمعدة واحدة ةفي عالق 
یمكن أن نكون في أكثر من مكان في نفس الوقت. بالقراءة یمكنني أن أتنقل من مكان إلى مكان 

من عبر مطالعة تجارب اآلخرین وقصصھم واإلفادة منھا. القراءة تغذي الروح والفكر وتزید 
 ة لألفراد والمجتمعات جودة الحیا

 قیمة القراءة كبیرة جداً ومتعددة األبعاد

المأكل والملبس والتنقل مطالب مادیة والقراءة مطلب روحي معنوي. القراءة  
تحررنا من سجن المطالب المادیة وتجعلنا نفكر ملیاً في أمور ذات أبعاد  

 معنویة، أخالقیة، قیمیة أكثر أھمیة 
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ال ینصح الكاتب بقراءة كل ما یقع في أیدینا من الكتب والمنشورات. فبعض ما ینشر ال قیمة لھ معرفیاً  
 ضیعة للوقت والجھد ولما ینشره من أوھام وضالالت وإفساد للذوق بل إنھ ضار لما یسببھ من م

  –نشر األوھام واألكاذیب  – إفساد الذوق   – القراءة ضارة عندما تتسبب في: إھدار الوقت وقتلھ 
 إضعاف ملكة االبانة واإلفصاح...... 

تتضمن   –وتتمثل شروط القراءة النافعة في: اختیار الكتب التي تضیف معلومات نافعة للقارئ 
 تنشط الملكات اإلدراكیة....  – معلومات ذات مصداقیة 
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 الخلیفة
 اعتذر النشغالھ بمحادثة حكماء 

 الغضب بقولھ: "ویحك" 
 غفر لھ قدومھ للتو: "لم ینكر علیھ تأخره" 

 كان بصدد قراءة بعض الكتب ومحاورة أصحابھ من خالل القراءة 
 واجب احترام الكتب فھي جلیس ال نمل حدیثھ... 

 فضل القراءة وفضل الخلیفة المستنیر والمدرك ألھمیة القراءة 
 موقف مستنیر وعادل

 ً  دال على مكانة القراءة قدیما
 موقف متسامح ومستنیر یقابلھ تعّصب كل من یقّرر حر ق الكتب رفضاً لالختالف 
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 ما ھو موضوع النص 
ھل عبر الكاتب عن موقف  

 ما ھو موقفھ من القراءة  
 لمن یتجھ بھذا الموقف 

 من ھم العازفون عن القراءة
 ما الفئة التي لم تكن تتوقع إدراجھ ضمن العازفین عن القراءة  

 ما ھي تبعات إھمال القراءة 
 ھل یمكن القول إن العزوف عن القراءة ظاھرة اجتماعیة 

 ما ھو الموقف الذي استفزك أكثر؟ 
 ما رأیك في رسالة الكاتب؟

 من سؤال ھل نقرأ؟ إلى سؤال ماذا نقرأ؟ 
 من سؤال ماذا نقرأ؟ إلى سؤال كیف تقرأ؟ 

 للترغیب في القراءة؟ ما السبیل 

 العزوف عن القراءة 
 نعم

 ینتقد العزوف عن القراءة 
 الناشئة والمسؤولین 

 غیر األمیین  -المعلمون -خریجي الجامعات –الناشئة 
 غیر األمیین  -المعلمون -خریجي الجامعات

 تناقض المعلومات والجھل وانتشار الخرافات 
 لألسف نعم طالت أغلب الفئات

 التباھي بعدم القراءة 
 في غایة األھمیة نظراً للدور الحضاري للقراءة 

 ً  كا ما یفید ثقافیاً وأخالقیاً وعلمیا
 القراءة الناقدة واألنشطة اإلبداعیة 

التعریف بإبداع الكتاب  - معارض الكتب
 تئمین العلم وتقدیر أھلھ   -والقارئین
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 تطویر معارفھ 
 تحیین مكتسباتھ 
 تنویع مھاراتھ 

 دعم توازنھ النفسي 
 اكتساب استقاللیة في الموقف 

 دعم الثقة بالنفس 

 تنسب قناعاتھ 
 على القیادةتطور قدرتھ 

 تكسبھ فضیلة التسامح 

 یشجع على القراءة 
 یطور أسالیب القراءة 
 یدعم القراءة اإلبداعیة 

 یصالح البعض مع القراءة 
 یشجع المقبلین على القراءة

 یعزز ثقة القراء في اھتماماتھم 
 تئمین العلم وأھل العلم

 بثقافات الشعوب یعرف 
 یشیع ثقافة القراءة في المجتمع 
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 تمكین الثقافات من التعبیر عن نفسھا   •
ترسیخ أسس التفاھم بین الشعوب والتعاطي والحوار بین   •

 الثقافات 
 تجاوز التصورات النمطیة الموروثة   •
 تعزیز روح التسامح  •
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 المواقف 

 الجھل

 الموروثة 

 سوء الظن

 التعبیر 

 التفاھم

 التاریخ

 الطرق

 االحترام  

 السلم 

 الحوار 
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االنتباه ألسلوب   –استحضار العالقات بین الدول المعنیّة بالخبر 
 التعبیر عن األحداث وصیغ التفضیل 

 سیطرة أجندات مالك القنوات اإلعالمیة   •
 وجھة نظرنا ھي األصح  •
 طریقتنا في النظر األشمل   •
 دول صدیقة نمدحھا   •
 اإلثارة مقیاس الوجاھة  •

 التعرف على التحیز  •
 اكتشاف الخلفیة الفكریة والمیل الفكري   •
 التفطن للدعایة الكاذبة  •
 أو تصحیحھ فیما یعرض  إدراك ما یجب استكمالھ أو تعدیلھ •
 كشف المغالطات   •

اإلفراط في التضخیم أو   –المقارنة بین صیغ نقل نفس الحدث 
 التفطن للتضلیل والمغالطة – التقزیم 

عرض مواقف متماثلة من   –تقدیم الخبر من زاویة نظر واحدة 
 عدم إعطاء فرصة لتعدد وجھات النظر  –الحدث 
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 رفض استراتیجیات مكافحة السمنة 

 ال تقوم على دلیل علمي 

حجة مغالطیة ألن مصدر القرار محل ثقة (منظمة الصحة العالمیة) ومصدر  
 (الشركات المصنعة لألغذیة والسكر)   الحجة مشكوك في نزاھتھ 

 الخسارة المالیة المتوقعة للشركات الغذائیة 
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 تكرار رسائل إعالمیة وتصّورات ورموز ومصطلحات معینة  •
 صنع رموز اجتماعیة توجھ السلوك  •
 ّزم بحسب أھدافھا  تضخم وتق •
 تنقل األحداث من سیاقھا  •

 ھل حیادیة اإلعالم حقیقیة أم وجھة نظر؟ •
 من یقف وراء اإلعالم؟  •
 اإلعالم العام یعبّر عن وجھة نظر رسمیة  •
 اإلعالم الخاص یخدم مصالح الباحثین عن الشھرة   •
 عدم وجاھة القول بحیاد اإلعالم  •
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 یستجیب لحاجة المتلقّي للقدوة والبطولة 

 ي  یشّكل سلوك المتلقّ 

 یسایر ھوى المتلقّي  

 میل البشر إلى تصدیق ما یرّسخ قناعاتھم 

 میل البشر إلى تصدیق ما یطمئنھم على الصورة التي كّونوھا 

 تصدیق ناقلي الخبر 
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 نحن نستجیب لرغبات المتلقي أو المشاھدة أو المستمع  
 نحن ال نلزم أحداً بمتابعة برامجنا وال ندخل للمنازل بالقوة  

 رسالة اإلعالم من رسالة الثقافة  
 دور اإلعالم ھو التثقیف واالرتقاء بالذوق العام 

 حجتھم مغالطة؛ ھم یصنعون ذوق المتلقي وال یستجیبون لھ 

 وجود قنوات إعالمیة ترتقي بذوق المشاھد وتساھم في تثقیفھ 
 بمراكز نفوذ وقوى مالیة وسیاسیة  ارتباط بعض وسائل اإلعالم 

 اإلسھام في التربیة على اإلعالم 
 الكشف عن مغالطات اإلعالم وتضلیلھ للرأي العام

 خلق مشاھد ناقد 
 اإلسھام في نشأة إعالم بدیل
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من الشخص الذي قام بإعداد المحتوى؟ ھل ھو فرد  
أو مجموعة من األفراد؟ وما مصدر ھذا المحتوى؟  

 ة؟ ھل ھو شخصیة مشھورة أو شخصیة مغمور

ما الرسالة التي یُراد إیصالھا للمستھدفین؟ ھل ھي  
 رسالة ترویجیة لسلعة أو منتج ما؟ 

ما الوسیلة التي ینتقل بواسطتھا الخبر؟ ھل من خالل منصات اإلعالم الرقمي الجدید مثل  
 ا  المواقع اإلخباریة أم برامج التواصل االجتماعي "السوشال میدیا"؟ ... وغیرھ

المستھدفة من الخبر؟ ھل فئة كبار السن؟ أو الشباب؟ أو الرجال؟ أو النساء؟  ما الفئات 
 وأي األعمار تستھدف؟ ...وغیرھا 

ما المتوقع من الخبر على المشاھد والمتلقي؟ ھل سیتم إقناع المشاھد بالخبر وتشكیل وعیھ  
واتجاھاتھ؟ وھل حقق مصدر الخبر النجاح المخطط لھ؟ أم لم یحقق الخبر الھدف منھ في  

 التأثیر في المستھلك؟ ھل فقد المصدر مصداقیتھ لدى المشاھد والمتلقي؟ 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


 السؤال الذي طرحھ الصحفي على معالي الوزیر عادل الجبیر سؤال یضمن عدة مغالطات ومنھا:  
 مغالطة حجب المعلومة كاملة بتجاھل جھود المملكة العربیة السعودیة في ھذا الموضوع •
مغالطة السؤال المشحون ووضع فروض مسبقة غیر صحیحة وكذلك مغالطة استدرار   •

العواطف وتكمن ھذه المغالطة في محاولة تبریر الحجة باالعتماد على إثارة الشفقة والعاطفة  
عن أحوال الالجئین، حیث استند الصحفي في ھذه الحالة إلى استدرار عطف اآلخرین ولفت  

 دالً من اللجوء للحجة العقلیة  انتباھھم إلثبات قضیتھ ب

اإلعالم قد یحجب الحقیقة وھو غیر موضوعي ومتحیّز لجھات معیّنة  
 وال ینقل الصورة الحقیقیة كاملة  

اعتمد المفكر الناقد معالي الوزیر عادل الجبیر على معاییر التفكیر الناقد ومھاراتھ  
 على النحو التالي: 

 اعتمد على البیانات واإلحصاءات في تفنید القضیة   •
 عرض القضیة بوضوح وبساطة متجنباً التناقض   •
 تحّرى االتساق بین المقدمات التي طرحھا والنتائج التي تم التوصل إلیھا   •
 اعتمد على االستدالل المنطقي في تفنید القضیة  •
 فّسر ووضح القضیّة بالحجج والبراھین المقنعة  •
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 التواصل
 التعبیر الرمزي اللساني

 التجرید العقلي  
 رسالة صوتیة 

 الحروف، األلفاظ ، المحركات
 قابلیة التمنصل 

 التواصل
 التعبیر التشكیلي المتجّسد

 التعیّن الحسي
 رسالة مرئیة 

 األلوان، الخطوط، األضواء
 قابلیة التمنصل 

وحدات الصورة كوسیلة تواصل ھي األلوان والخطوط واألضواء، وتقوم مقام الحروف  
األبجدیة، مع التأكید على الطابع العالمي الكوني لھذه األبجدیة على خالف األبجدیة اللغویة 

أو ذاك (العربي أو الفرنسي أو الصیني ...) التي تكون خصوصیة ومرتبطة بھذا اللسان 
وال ترتقي إلى الكونیة إّال عبر الترجمة أو التعلم. بینما تخاطب أبجدیة الصورة كل الناس  

 تالف ثقافاتھم رغم اخ

كوني دون حاجة إلى الترجمة فضالً عن قوة تأثیرھا. تتمیز الصورة عن اللغة بقدرتھا على تحقیق تواصل 
 كما أنھا ال تتطلب غالباً مھارات تفكیر علیا بل تخاطب كل إنسان مھما كانت قدراتھ الذھنیة

 ما دامت الصورة أداة تواصل فإن التفكیر الناقد یتعامل معھا كما یتعامل مع اللغة  
 یخضعھا لفكرة الناقد

 یتحرى في وجاھة الرسالة التي تحملھا  
 یبحث في عالقة الصورة بالحقیقة  
 یبحث في عالقة الصورة بالواقع  

 تضلیلھا وخدمتھا ألغراض الدعایة واإلعالن  یكشف عن مغالطات الصورة و
 یثبت قراءتھ للصورة ورسالتھا باالعتماد على تقنیات قراءة الصورة  

 یكشف ما إذا خضعت الصورة إلى معالجة عبر التطبیقات البرمجیة  
 ینظر في مدى حیادھا وموضوعیتھا  
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أعداء الوطن والمندسین كسالح لتشویھ الوطن ولذلك ال بد أوالً  أن تستعمل من قبل یمكن للصورة الیوم 
التضلیل الذي یستھدف وطننا وعدم إعادة إرسال أو نشر أي صورة من ھذا النوع.  أن نحصن أنفسنا من 

كما أنھ من واجب كل مواطن تقدیم الصورة الصادقة التي تعكس حقیقة الوطن وتقدم صورتھ الناصعة  
إلى اآلخرین. وبالتالي المشاركة في صناعة الصورة ووسائل نشرھا، وفي حالة الشك في مضمونھا  

 بد من إبالغ الجھات المسؤولة  ومصدرھا ال 

 الحرب اإلعالمیة   – حسم المعركة بالصورة  – السیطرة على الصورة 
مصادر انطالق الصورة من مراكز بث إذاعي   – اإلعالم وسیلة في الحرب  -

 أو تلفزیوني" أھداف وأجندات عسكریة" 

نعم تؤدي الصورة دوراً مھماً في تصدیر وترویج الشائعات في أوقات الحروب، نظراً ألن الصورة لم تعد  
اإلعالمیة المنشورة في الصحف والمجالت، بل أصبحت الصورة محتوى  ذلك المحتوى المكمل للمواضیع 

ھا تعبر عن نفسھا، فیمكن أن تتضمن  وجود كالم یوضحھا؛ ألنكامالً مستقالً بذاتھ، وال یستلزم للصورة  
الصور وتعبر عن الكثیر من الشائعات التي تكون مزیفة للواقع ومخالفة لھ؛ من أجل تشكیل رأي  

وتداولھا بین المستھدفین  مناھض للحقیقة خاصة في أوقات الحروب. ویساعدھا في ذلك سرعة نشرھا 
الحرب توظیف الصور ونشر الشائعات   عبر وسائل التواصل االجتماعي. ذلك أّن من أخطر وسائل

 بواسطتھا. وكذلك استعمال األكاذیب والتزییف لجعل المتلقي یتخذ موقفاً معیناً من مسار الحرب وھدفھا 
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الھدف منھ تغییر معتقدات الشخص وإعادة تشكیل تفكیره  غسیل الدماغ ھو أسلوب نفسي، 
الذي یعمد لغسل الدماغ. وقد یستھدف  وصیاغة عقلھ من جدید بالشكل الذي یریده الشخص 

 ال تدرك الضحیة ذلك  تفكیره أو وجدانھ أو ذائقتھ أو معتقداتھ وغالباً 

لترسیخھ  یتم غسیل الدماغ بتقنیات متعددة منھا تكرار الخبر أو الصورة أو الموقف مرات عدیدة 
 السیاسیة والدعایة للبضائع في الذھن وذلك ما یعمد لھ الترویج التجاري 

 یتم اعتماد اإلیحاءات وغالباً ما تكون جنسیة أو عرقیة أو التھدید واإلذالل والعزل 

قدراتنا الذھنیة: نفتقد القدرة على التفكیر الشخصي واستقاللیة القرار ویتم توجیھنا، وھو  فقدان التحكم في  .1
 المعنى من الصور المشیرة إلى الدمى المتحركة أو القذف اإلعالمي والمالحقة 

 خطر على التفكیر النقدي: نفتقد القدرة على التمییز وعلى التحري ونمیل إلى اإلذعان واالستجابة والخضوع   .2
 طر على استقاللیة الوجدان: نفتقد القدرة على اإلحساس الطبیعي وتبرمج مشاعرنا نحو ھذا الھدف أو ذاك  خ .3

 الكشف عن الطابع المضلل لعملیة غسیل الدماغ 
 ال یمكن لآلخرین من توجیھھ كما لو كان دمیة  

 الكشف عن المغالطات 
 الوعي اإلعالمي 

 التحلیل لما یرد في اإلعالم 
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على الرغم من أن اإلنسان كائن حي مثل سائر الكائنات الحیة، یعطش ویجوع ویحس ویرغب إال أن  
 العقل یظل الملكة التي تمیزه عن غیره من الكائنات:  

توجد عوائق تمنع اإلنسان من    –من معاني العقل النطق والكالم واالستدالل  –العقل شرط تطور اإلنسان  
 الحفظ والتقلیدالتفكیر منھا االعتماد على 

 اإلنسان قد ال یدرك أھمیة استعمال العقل في الحیاة االجتماعیة 

 لیس مجرد انتظام األلفاظ وفق قواعد لغویة  
 الكالم في عمقھ تفكیر، الكالم تبادل لألفكار  

 غایة الكالم بصفتھ تفكیراً التعبیر عن فھم ما  
الكالم ھو الفكر الذي یفصح عن مختلف جوانب  

 الحیاة 

 یتجلى التفكیر في الحوار  
 الحوار ھو تبادل لألفكار وفق قواعد منطقیة  

 الحوار إنتاج تشاركي لمعارف عقلیة  
الحوار ھو األسلوب األكثر توافقاً مع طبیعة  

 ً  اإلنسان بوصفھ كائناً یفكر اجتماعیا

 ً من   ما دام اإلنسان جوھره التفكیر فإنھ یستعمل ضروبا
 االستدالل  

 االستدالل عملیة عقلیة  
 االستدالل بما ھو فعل عقلي یمثل جوھر التفكیر المنطقي  

مھما تطوعت أشكال االستدالل فھو عملیة عقلیة تربط  
 مقدمات بنتائج 

 العقل أداة لحسن التصرف  
 العقل مصدر األحكام العقلیة وتبادل األفكار مع الغیر  

یبادر اإلنسان بتفكیره إلى حل مشكالت الحیاة  
 االجتماعیة  

 التفكیر یؤثر في حیاة اإلنسان وعالقتھ باآلخرین 
یساعد التفكیر على الفھم والتفاھم والتواصل مع  

 اآلخرین
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 كان یكتفي الفرد بالحفظ وتخزین المعلومات في الذاكرة  
 كأن یستلھم معارفھ من الموروثات الثقافیة  

 كأن یردد الفرد اآلراء السائدة

 كأن یستجیب الفرد إلى انفعاالتھ  
 كأن ینغمس في تلبیة الحاجات البیولوجیة 

 كأن ینتھج الفرد في تفكیره اتباع اآلخرین 
 كأن یسایر األحداث الیومیة  

 كأن یتبع الفرد السائد  
 كأن یتشبث بالعادات والتقالید
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 الخوف من الوقوع في الخطأ أو النقد 

 القرار الخوف من اتخاذ 

 تغلیب العاطفة على العقل 

 التعصب والتطرف 

 نمط حیاة المجتمع 

 المعلوماتیة  محدودیة المصادر 

 ضیق الوقت 
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 اكتشاف قدرة اإلنسان على التفكیر  –التأمل في الذات 

یفكر بمعزل عن  أن یفكر اإلنسان ھو  –التفكیر جھد فردي  
 المحیط وعن التأثیر السبي لآلخرین 

 إرادة البحث عن الحقیقة  –الوعي بالجھل 

 المراجعة النقدیة للمواقف  –التخلص من اآلراء السائدة  

التوقف عند الفرق بین   –یتوقف التفكیر على اإلرادة  
 القدرة (العقل) واإلرادة 

یتعرض اإلنسان   –تقلبات الحیاة تدفع اإلنسان إلى التفكیر 
 إلى وضعیات اجتماعیة أو اقتصادیة تحثھ على التفكیر 

یخوض الفرد تجارب   -یرتبط التفكیر بتجارب اإلنسان
 اجتماعیة واقتصادیة تدفعھ إلى التفكیر  
یحث المجتمع   -یسھم المجتمع في تنمیة ملكات اإلنسان

 األفراد على النقد والبحث عن حلول 
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 التفكیر عملیة مستقلة عن اآلخرین  خطأ

 خطأ

 صح

 صح

للتواصل مع اآلخرین  التفكیر یقدم حلوالً 
 ولیس العكس

 التفكیر عملیة ذاتیة  

التفكیر یعزز إیجابیاً بعالقة الفرد اإلیجابیة  
 باآلخرین  

 اإلنسان یبحث عن حلول لتقلبات الحیاة على الصعید االجتماعي  
 اإلنسان یعالج مشاغل الحیاة القتصادیة  

 اإلنسان كائن یفكر  
 لھ قدرة على استعمال العقل 

 اإلنسان یستقي معارفھ من الكتب 
 تقدم حلوالً لمشكالت الحیاة
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 العمل على بناء حكم سلیم 
 إقامة عالقات مع اآلخرین تخضع للعقل 

 فھم التغیرات الحاصلة على الصعید االجتماعي  
 الوعي بالظروف االقتصادیة والتناقضات الطبقیة 

 ذكر أمثلة للمبدعین من مجال الفكر  
 مكانة العلماء في تقدم العلوم واستخالص الحاجة ألعمال العقل 
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 استقامة السلوك
 بناء عالقات ال تخضع بالضرورة لألھواء  

 االبتعاد عن العداء والكراھیة 
 سلوك یحكمھ العقل  

 ضرورة االحتكام إلى العقل  
   قیمة بناء عالقات تعاون

 مقاومة الفشل ضرورة  
 أھمیة الثقة في الذات  

 أھمیة التفكیر والبحث عن حلول عملیة 
 التفكیر ممارسة تتصل بالواقع 

 ضرورة تجاوز المشاكل 
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یرتبط التفكیر بنشاط  
النفس في تفاعلھا مع  

 ما یوجد خارجھا 
تصّور تجریدي  

 م لللعا

وضع الخطط ورسم  
 األھداف 

التفكیر ھو نشاط 
عصبي مرتبط بآلیة 

 الدماغ

التفكیر بما ھو  
أفعال الوعي 

 القصدي  

التفكیر عملیة ذھنیة  
 تتصل بالمحیط 

التفكیر عملیة ذھنیة تتصل  
 بالمحیط

التفكیر عملیة ذھنیة تتصل  
 بالمحیط

التفكیر یدل على  
 جھد فیزیولوجي

یحل المشكالت  
 ویتخذ مواقف  

الحكم وبناء  
 المواقف 

التفكیر دافع  
 للعمل
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 التمییز  -المقارنة   – التركیب  – التحلیل  – المنطق  –القواعد 

 تحقیق مصلحة وھدف 
 خطوات عملیة منظمة 

 إیجابي 
 تحكمھ قواعد محددة 
 یعتمد على االستدالل 

 قرارات تتم وفق منھجیة علمیة 
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 یستعمل العقل   – تفكیر برھاني  – ینظم األفكار  – تفكیر منطقي 

 المقارنة  -التركیب  –التحلیل 
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التفكیر المنھجي برھاني حجابي ینطلق من مقدمات لینتھي إلى  
ً  نتائج، ویستعمل  العقل لبناء مواقف والتصرف تصرفاً عقلیا

التفكیر المنھجي یخلصنا من األحكام المسبقة، التفكیر المنھجي  
 ھو تمرس على استعمال العقل في بناء المواقف  

التفكیر المنھجي یفھم المشكالت بإرجاعھا إلى أسبابھا، ویفكك  
 الصعوبات إلى عناصر  

التفكیر المنھجي یأخذ بعین االعتبار مختلف العناصر المكونة  
 للواقع ویعید بناءھا وفق منطق عقالني نسقي  

التفكیر المنھجي یراجع المواقف السائدة. وكذلك مختلف األفعال  
المنھجي یستبعد  فھو تفكیر منھجي نقدي. ولذلك فإن التفكیر 

 السلبي ویبحث عن اإلیجابي 
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 ً  أھمیة بناء أفكار متماسكة منطقیا

 التخلص من األحكام الجاھزة

 االحتكام إلى العقل عند ممارسة التفكیر  

 وضع قواعد التمییز بین الصواب والخطأ

 العقل ھو مصدر الحقیقة  
 ضرورة وضع قواعد توصلنا إلى الحقیقة 

 قیمة التفكیر المنھجي والبحث عن حلول لمشكالت الحیاة

 تبادل المعارف مع اآلخرین 
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معرفة    –وراء األشیاء معرفة األسباب والعلل التي تكمن  
الوصول   – یقوم على األدلة   –نتائج ما نقوم بھ من أعمال 

 إلى أفضل إجابة عن األسئلة التي نسألھا  

طالما أن السمة التي تمیز اإلنسان عن غیره من الحیوانات ھي التفكیر  
االستداللي المنظم فإن ذلك یبرھن على أھمیة المنطق ألنھ العلم الذي یدرس  

  كما أنھ یدرس أخطاء التفكیر الحجج من حیث األحكام والقوة والضعف، 
 وكیفیة تجنب الوقوع فیھا
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من الواضح أن الناس یفكرون بصورة منطقیة في كثیر من الحاالت، كما أن  
 العرب القدماء كانوا یتمیزون بالفراسة وقوة الحجة 
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ألن المتسابق الثالث أدرك أن المتسابق األول والثاني شاھدا على رأسیھما قبة  
ولما كان كل واحد منھما یرتدي قبعة سوداء فال بد  سوداء فعجزا عن اإلجابة،  

 أنھ ھو من یرتدي القبعة الحمراء المتبقیة  
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 محمد أكبر عمراً من أحمد  

 الطائرة، سعود: مساعد القائد، منصور: المھندس الجوي فھد: قائد 

 الدیك ال یبیض 

 ترتیبي سیكون الثاني بدالً منھ 
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 دقیقة واحدة 

الكلب مع الخضراوات ألنھ ال یأكلھا، ثم یعود لیأخذ  یأخذ الخروف في البدایة ویترك 
الكلب، ویتركھ في الضفة األخرى ولكنھ یعود معھ بالخروف في القارب، ثم یترك  

الخروف ویأخذ معھ الخضراوات إلى الضفة األخرى ویتركھا مع الكلب، ثم یعود في  
 النھایة لیأخذ الخروف 

تسألھ: أین الطریق إلى بلدك؟ لو كان صادقاً یشیر إلى طریق بلد  
الصادقین ولو كان كاذباً فلن یشیر إلى بلده ھو وإنما یشیر إلى طریق بلد  

 الصادقین
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الباب الذي خلفھ أسد ألنھ من المستحیل أن یبقى أي حیوان حیاً لمدة  
 عامین دون طعام أو شراب 

 للزبائن یزن اللحوم 
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 الشقیق الخامس كان یلعب تنس طاولة مع شقیقھ 

 صالح: الجندي الصادق 
 خالد: المھرج 

 ناصر: اللص الكاذب

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 ھو (أ) (أ)
 والشيء ھو ذاتھ  
الشيء ھو نفسھ  
بصفاتھ األساسیة  

 الجوھریة 

(أ)ال أن یوصف بأنھ  
(ب)وال (ب) في الوقت  

 نفسھ  

إما أن یكون (ب) أو  (أ)
 ال (ب) وال ثالث بینھما  
إما أن یوصف بصفة  
أو نقیضھا وال وسط  

 بین النقیضین  

ھذا   – ھذا كتابي 
 (أ ھو أ)   –صدیقي 

 

ھذا    –ھذا لیس كتابي 
ال   – لیس صدیقي 

یمكننا وصف الطالب  
بأنھ حاضر ولیس  
حاضراً في نفس  

      
 

إما أن یكون ذلك كتابي  
أو لیس كتابي وال ثالث  

 بینھما 
 

یمكن القول إن قوانین  
الفكر األساسیة في  
حقیقتھا تقوم على  

قانون واحد ھو قانون  
 الھویة  

قانون عدم التناقض  
ھو صورة سالبة  
 لقانون الھویة  

قانون الوسط المرفوع  
ھو صورة شرطیة  

لقانون عدم التناقض  
ویمكن رده إلى قانون  

 الھویة  

ھذه القوانین بدیھیة ولیست في حاجة إلى برھان وھي تحكم التفكیر  
 واألحكام وجمیع صور االستدالل نستند إلیھاالسلیم وجمیع العلوم 
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یا صدیقي ... إنك ال تتغیر  
أبداً أنت ھو أنت، ولقد  
 صرت أضیق بتصرفاتك 

كان المتھم یزور شقیقتھ  
وقت الجریمة، وال یمكن  
أن یوجد مع شقیقتھ وفي  
موقع الجریمة في الوقت  

 نفسھ 

تقول  إما ان سعاد كانت 
الحقیقة أو أنھا كانت  

 تكذب، وال یوجد بدیل ثالث 

األستاذ محمد ھو كما ھو  
یحب مھنة  لم یتغیّر، 

التدریس، ویھتم بتنمیة  
 التفكیر الناقد لدى الطالب

عبد الرحمن كان موجوداً  
في معمل العلوم، وال یمكن  

وجد في معمل الحاسب  أن ی
 اآللي في الوقت نفسھ 

إّما أن عبد الرحمن كان  
موجوداً بعمل العلوم، أو  

أنھ لم یكن موجوداً  
بالمعمل، وال یوجد بدیل  

 ثالث
زھرة لیاسمین ھي زھرة  
الیاسمین بلونھا الجمیل  

 ورائحتھا الطیّبة 

كان معي حاضراً في  ماجد 
ملعب المباراة، وال یمكن  
أن یكون في موقع الحادث  

 في الوقت نفسھ 

إّما أن ماجداً أبلغ الشرطة  
السرقة. أو أنھ  عن حادث 

لم یبلغ الشرطة. وال یوجد  
 بدیل ثالث
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 صح
 صح

 صح
 صح
 صح
 صح

 صح
 صح

 صح
 صح

 صح
 صح

 صح
 صح

 صح
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األعمال المطلوبة تتم في الصف  
 أو خارج الصف وال بدیل آخر

إما أن األعمال تتم في الصف أو  
 بدیل ثالث خارج الصف وال 

 الثالث المرفوع 

على الطالب إما أن یعتمدوا  
اعتماداً كامالً على شرح األساتذة  

 مدوا علیھ ت أو ال یع

إّما أن یعتمد الطالب على شرح  
 األساتذة أو ال یعتمدوا  

 عدم التناقض 

ویستذكروا دروسھم بصورة  
 مستقلة مع المعلمین 

إّما أن یستذكروا دروسھم بصورة  
 مناقض لمبدأ  مستقلة أو غیر مستقلة (مع المعلمین) 

إن االلتحاق بالجامعة یتطلّب  
الحصول على درجات عالیة وال  
 یمكن دخولھا بدرجات غیر عالیة

إّما أن یحصل الطّالب على درجات عالیة  
فیدخلوا الجامعة أو ال یحصلون على  

 درجات عالیة فال یدخلون الجامعة 

 عدم التناقض 

فوقین في الثانویة العامة  الطالب المت
 ھم الذین یعتمدون على اساتذتھم 

الطالب المتفوقون في الثانویة العامة  
 عین الذین یعتمدون على أساتذتھم 

التعلیمي في الجامعة یتطلب أن یقوم  العمل 
 الطالب بمعظم عملیة التعلم بأنفسھم 

العمل التعلیمي في الجامعة یتطلب أن تتم  
 عملیة التعلم بواسطة الطالب أنفسھم 

الطالب غالباً إما إنھم یعتمدون في الجامعة على 
أو یعتمدون على أنفسھم   محاضرات األساتذة

 أمامھم من سبیل آخر ولیس 

األساتذة أو  إما ان یعتمد الطالب على 
یعتمدوا على أنفسھم ولیس أمامھم من  

 سبیل آخر 
النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  

 الطالب على نفسھ 
النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  

 الطالب على نفسھ 

النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  
 الطالب على نفسھ 

النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  
 الطالب على نفسھ 

 عدم التناقض 

 الھویة 

 الھویة 

 الھویة 

 الثالث المرفوع 
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 یكون) إنسان – زید (ھو 
 الموضوع: زید   .1
 المحمول: إنسان   .2
 یكون  -الرابطة: ھو   .3

 االسم: •
 لفظ: زید  .1
 مجموعة ألفاظ: زید طبیب األطفال   .2
 الكلمة: •
 صفة: مثابر  .1
 معنى مجّرد: الجمال .2
 شيء: اللوحة الفنیّة  .3
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 السعودیة  

 سلطان 

 النحاس 

 وطني 

 مھذّب 

 معدن

خالد كان في   الغرفة  خالد  الغرفة في فوضى  - خالد فوضوي
 الغرفة 

إذن أنا أستطیع أن أفكر  
 تفكیراً ناقداً 

التفكیر المنطقي یتطلّب المعرفة  
 أنا أمتلك المعرفة الكافیة – الكافیة 

 تفكیراً ناقداً  أنا
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لعب كرة القدم بشكل جید یتطلب التدریب بشكل  
 ظم نتأنا أتدرب كل یوم وبشكل م –منتظم 

 –یساعد التفكیر الناقد على التفكیر بوضوح 
الطالب   مساعدةتعمل دراسة التفكیر الناقد على  

 في تبني اختبارات أفضل 

تساعد دراسة التفكیر الناقد على االرتقاء بالمھارات  
سالم بذل الجھد في دراستھ وفي تعلم مھارات  –

 التفكیر الناقد 

 أنا

 الطالب 

 سالم 

 القدم لعب كرة 

 التفكیر الناقد 

مھارات في  
 التفكیر 

إذن أنا ألعب كرة القدم  
 بشكل جید 

یجب على الطالب دراسة  
 التفكیر الناقد 

دراسة الناقد سوف  
تساعد سالم في االرتقاء  

 بمھاراتھ في التفكیر 

تعلم التفكیر الناقد یتطلب جھداً كبیراً وال یكتفي 
دراسة مقرر واحد للتفكیر  –بدراستھ في مقرر واحد 

 ً  قد ال تجعل الفرد یفكر بشكل أفضل تلقائیا

  –التحاور والتعایش المشترك ضرورة كونیة 
ینبغي أن نتحاور لكي نبني ھذا الكون  

 ونتجاوز االختالف 

 الفرد

التسامح 
 والتعایش

التفكیر بشكل  
 ً  أفضل تلقائیا

 مطلب كوني 

دراسة مقرر واحد للتفكیر  
 الناقد غیر كافي 

لما  الحوار ضرورة كونیّة 
 یحقق من تسامح وتعایش 
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 االختناق المروري یؤدي إلى التأخر  
 محمد وسط اختناق مروري

كل من یفكر ال ینقاد كالقطیع وراء  
 أحمد یفّكر –األفكار المتطرفة  

 محّمد 

 أحمد

من المحتمل أن  
 یتأخر محّمد 

 

أحمد ال ینقاد كالقطیع  
 وراء األفكار المتطرفة 

 یتأخر 

 األفكار المتطرفة 
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 كلیّة  فاكھة  البرتقال 

 المحمول  الموضوع  موجبة 
الموضوع مستغرق ألن الحكم شمل كل أنواع الموضوع (البرتقال)، المحمول غیر مستغرق؛ ألن الحكم 

 لم یشمل جمیع أنواع المحمول (الفاكھة). ألنھ توجد أنواع أخرى من الفاكھة لم تُشر إلیھا القضة  

الموضوع مستغرق ألن الحكم شمل كل أفراده (الطالب). المحمول مستغرق ألن الحكم شمل  
 (ناجحین)، ألن القضیة استبعدت كل الناجحین عن جمیع الطالبجمیع أفراد المحمول 

مستغرق؛ ألن الحكم لم یشمل جمیع أنواع الموضوع (الفاكھة). ألن الحكم لم یشمل  غیر الموضوع 
 ؛ ألنھ توجد فاكھة صیفیة لم تشر إلیھا القضیة جمیع أنواع المحمول (شتویّة)

؛ ألن الحكم لم یشمل جمیع أنواع الموضوع (الالعبین). كما ان الحكم الموضوع غیر مستغرق
 شمل جمیع أفراد المحمول (موھوبین)؛ ألن القضیة استبعدت كل الموھوبین عن بعض الالعبین 

 الطالب 

 موجبة 

 كلیة  ناجحین

 جزئیة  شتویة  الفاكھة

 موجبة 

 جزئیة  موھوبین  الالعبین

 سالبة

 الموضوع  -المحمول  

 الموضوع  -المحمول  

 الموضوع  المحمول 
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 تناقض 
 تضاد
 تداخل
 تضاد
 تناقض 
 تطابق 
 تداخل

 (ب) 

 (ب) 

 (ج) 
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... والحفاظ على أمتھ واإلسھام في تنمیتھ  
 أمانة في عنق كل مواطن ومواطنة

إسھام اإلنسان في العطاء لوطنھ أمناً وأماناً لن 
 یكون إال إذا كان اإلنسان مؤھالً بالعلم والمعرفة 
ثقافة االنتماء الصادق ھي العامل األساسي في  

 اجتماعيأي حراك أمني أو تنموي أو 
عاجزاً عن الدور  وإال فإنھ یظل 

 المنوط بھ
باتسام الثقافة بالصدق والشمولیة  

 یتحقق بناء األمة 

الحفاظ على أمن الوطن أمانة في 
 عنق كل مواطن ومواطنة 

لن یسھم اإلنسان في أمن وطنھ  
 وأمانة إال إذا كان إنساناً مؤھالً 

ثقافة االنتماء ھي العامل األساسي 
 في الحراك التنموي واالجتماعي 
سیظل اإلنسان عاجزاً عن أداء 
الدور المنوط بھ إن لم یكون ھذا 

 اإلنسان مؤھالً بالعلم والمعرفة
الصدق والشمولیة في الثقافة تسھم 

 في بناء األمة 

 حملیة 

 شرطیة 

 حملیة 

 حملیة 

 شرطیة 
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القارئ  تعني قدرة  •
على قراءة الكلمات  

ومعرفة كلمات  
ومترادفات جدیدة،  
واستنتاج األفكار  
الرئیسیة والعامة  
للنص المقروء،  

وأیضاً األفكار  
الفرعیة، باإلضافة إلى  

معرفة إذا كان ھناك  
أو اختالف بین  تشابھ 

ما یقرؤه اآلن وما  
 ً  قرأه سابقا

وتقع القراءة الحرفیة   •
في المستوى األدنى  

أنواع القراءة  مقارنة ب
 األخرى

أسلوب من أسالیب  •
ترفع النشاط الفكري 
مستوى الفھم 

والتحلیل للمادة 
المقروءة، والتحلیل  

الذي ھو عماد  
القراءة التحلیلیة  

یك یعني تفك
المركبات لمعرفة 

الجزئیات التي  
تتكّون منھا، وھذه  

المعرفة تقتضي 
إفراد كل جزء على  

حدة، وإدراك  
خصائصھ ووظیفتھ 

 المعنویة  
تقع القراءة   •

التحلیلیة في 
المستوى التالي  
 للقراءة الحرفیة 

نشاط عقلي یقوم بھ  •
القارئ من خالل 
تفاعلھ مع النص  
المقروء وفھمھ 

وتحلیلھ واستیعابھ 
والحكم على مدى  

صحتھ أو صدقھ، أو  
منطقیتھ، أو قیمتھ  

 وغیرھا  –
تقع القراءة الناقدة   •

في المستوى التالي  
واألعلى للقراءة 

 التحلیلیة

یعتمد ھذا النوع من   •
القراءة من جانب  

على توقع  القارئ 
األحداث القادمة  

یقة روتسلسلھا بط
صحیحة 

وبموضوعیة، 
والقدرة على إعادة  

صیاغة األحداث 
بطریقة مختلفة، 
باإلضافة إلى أن 

القارئ یتمكن من 
التوصل لحل  

المشكالت التي لم  
یقدم لھا الكاتب  

 حلوالً 
والقراءة اإلبداعیة  •

لى مستوى تمثل أع
في مستویات 

القراءة، والتي 
تتطلب مھارات  

وقدرات لدى القارئ  
تفوق أنواع القراءة  

 األخرى 
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تجعل الفرد على درجة كبیرة من اإللمام والوعي  القراءة الناقدة النشطة 
بكل مكونات المشكلة، واألسباب الكامنة وراءھا، وأیضاً التفطن للقضایا 

وبالتالي یكون الفرد على درایة بأبعاد المشكلة من  األخرى الخفیة، 
 مختلف جوانبھا؛ مما یمكنھ من حلھا بمنھجیة علمیة سلیمة 

القراءة النشطة تجعلنا ال نھمل أي معلومة متعلقة بالمشكلة التي نكون  
راھین المتعلقة  بصددھا، كما تكسبنا االطالع على كافة اآلراء واألفكار والب

الحلول الممكنة للمشكلة، مما یجعلنا نقترح  بالمشكلة، وایضاً استعراض كافة 
 حلوالً وبدائل عدیدة للمشكلة نختار أفضلھا وفق منھجیة علمیة سلیمة 

تمكننا من الفھم والتحلیل للمادة المقروءة، وإدراك  القراءة النشطة  
وكشف التناقضات بین األفكار المطروحة،  العالقات بین مكوناتھا، 

مما یسھل الوصول إلى البدیل  وسالمة العالقات بین المقدمات والنتائج؛ 
 األفضل والمناسب لحل المشكلة
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 الكشف عن مغالطات اإلعالم وتضلیلھ للرأي العام •
 اإلسھام في نشأة إعالم بدیل •

 نتغیّر داللة الزمان والمكا •
 النقل المباشر ألحداث العالم  •
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 بعض المخاطر: 
 تؤثر على معنویات األفراد في المجتمع  •
 أثرھا السلبي على األمن   •
قد تؤدي إلى غالء األسعار نتیجة اتجاه األفراد إلى تخزین السلع خوفاً من   •

 ندرتھا في السوق  
 إیقاع العداوة والبغضاء بین األفراد بالمجتمع  •

الدور الذي یجب علینا القیام بھ لمحاربة الشائعات في مواقع التواصل  
 االجتماعي:  

 التأكد من مصدر ما ینشر على برامج التواصل االجتماعي  •
 عدم نشر أي معلومات وتبادلھا مع اآلخرین إال بعد التأكد من صحتھا   •
إبالغ الجھات المسؤولة عن الحسابات أو المصادر التي تنشر   •

 یر صحیحة وشائعات  معلومات غ
 التأكد من تاریخ نشر المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي   •
الرجوع دائماً إلى المواقع الرسمیة للتأكد من مدى صدق المعلومات   •

 على مواقع التواصل االجتماعي  
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لقد أصبحت الصورة مرتبطة بكل جوانب الحیاة، وتؤدي دوراً كبیراً سلباً أو إیجاباً. فالصورة تخاط كل 
الناس بمختلف مستویاتھم (العمریة والعلمیة واالجتماعیة... وغیرھا) والصورة تجسد رسالتھا في  

  –صورة عن المستھدف بنمط تجریدي. الالتي تعبر شكل ملموس ومحسوس ومحدد. بعكس الكلمة 
 ً ال تحتاج جھداً ذھنیاً لتلقیھا. بعكس الكلمة المكتوبة التي تتطلب تأمالً وتحلیالً وتفكیراً...   -غالبا

لذلك تعد  والصورة تخاطب البصر الذي یعد أكثر حواس اإلسنان استقباالً للمثیرات والمعلومات؛ 
تواصل االجتماعي؛ ألن الرؤیة  الصورة مكّوناً أساسیاً في المقاالت والتحقیقات الصحفیة ومواقع ال 

 . البصریة أساس التصدیق... لذا أصبحت الصورة أكثر الوسائل واألدوات إقناعاً وقدرة على التأثیر

نعم عرض الصورة بصفة مستمرة في وسائل التواصل االجتماعي وجوانب الطرقات والتلفاز من  
الشركات التجاریة لھ تأثیر تراكمي ویجعلنا أكثر استھالكاً لھذه المنتجات. فالصورة تغني عن   قبل 

ألف كلمة، ولھا قوة تأثیر في ذھن المتلقي، وھذا أدى إلى ظھور مسمیات عدة من بینھا (عصر  
) في  الصورة) وھذا یؤكد قوة الصورة وتأثیرھا التراكمي، فالصورة لھا تأثیر كبیر (سلبي وإیجابي

 الدعایة للمنتجات والترویج وبالتالي تجعلنا أكثر استھالكاً لھذه المنتجات ... وغیرھا
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 المقارنة ...  –التركیب  –التحلیل 

 مشتت األھداف ولیس لھ ھدف محدد  
 غیر منظم المراحل 

 سلبي 
 لیست لھ قواعد واضحة 

 األفكار ال تستند إلى أي تبریر معقول 
 تفكیر یعتمد على القصص الخیالیة واألساطیر 

 قراراتھ متسرعة 

 تحقیق مصلحة وھدف 
 خطوات عملیة منظمة 

 إیجابي 
 تحكمھ قواعد محددة 

 االستدالل یعتمد على 
 تفكیر یعتمد على التجربة واألدلة المنطقیة 

 قرارات تتم وفق منھجیة علمیة 
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 واضحة   اقتراح بدائل وتقویم البدائل من خالل معاییر

التفكیر المنھجي مرتبط بوضع القواعد وھي ما تجعلنا  
 قادرین على التوصل إلى الحقیقة وفق منھج علمي 

المعارف مع اآلخرین قیمة  التفكیر المنھجي یضبط السلوك وفق قواعد عامة وتغلیب المصلحة لذا فتبادل 
 مضافة على التفكیر لما یجعل الفرد ینخرط في تحلیل ونقد الحجج واألفكار وكذلك في تقدیمھا لآلخر 

البحث عن حلول متعددة لحل المشكالت، تطبیق المنھجیة العلمیة في  
 حل المشكالت  

 تطبیق مھارات القراءة الناقدة، والقراءة اإلبداعیة  

 مراعاة قواعد مھارة الكتابة 
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 ألشیاء  التفكیر المنطقي: ھو معرفة األسباب والعلل التي تكمن وراء ا
 قیمة التفكیر المنطقي: 

 یدرس المنطق الحجج من حیث اإلحكام والقوة والضعف، كما أنھ یدرس أخطاء التفكیر وكیفیة تجنب الوقوع فیھا.  •
 المعتاد. یزودنا التفكیر المنطقي بعدة طرق وأسالیب للحكم على صحة الحجج سواء أكانت تلك الحجج تتعلق بالعلم أم بالحدیث الیومي  •
 یؤدي التفكیر المنطقي دوراً أساسیاً جمیع العلوم. •
عند التواصل مع األشخاص اآلخرین یمدنا المنطق بمجموعة من القواعد التي تجعلنا نتعرف على حجج اآلخرین والتمییز بین  •

 أنواع التفكیر المختلفة. وما إذا كان الحدیث عاطفیاً أم عقالنیاً.
 

 التفكیر، كحل مشكلة أو اتخاذ قرار أو تقییم حجة معینة أو اإلجابة عن سؤال معین.وجود حاجة إلى  •
استحضار المعلومات والخبرات السابقة لالستفادة منھا من أجل التوصل إلى تقییم للحجج أو حلول للمشكالت أو اتخاذ قرار   •

 صائب.
تفادة منھا لتقییم األفكار، أو لتحقیق األھداف والوصول وربطھا بالھدف من التفكیر ومدى االسالبحث عن أفكار أخرة مساندة،   •

 إلى النتائج المرجوة.
 اختیار اإلجابة، أو الحل أو القرار المناسب، وتقییمھ للتأكد من صالحیتھ. •

 الرأي: یعبر عن معتقد الشخص أو شعوره أو رؤیتھ أو فكرتھ أو حكمھ على شيء ما أو شخص ما. •
 مثال: فصل الشتاء أفضل من الصیف، التفاح األخضر طعمھ أفضل من األحمر...وغیرھا. •
التمییز فیھ بین المقدمات والنتیجة، الحجة: عبارة عن مجموعة من العبارات التي تمثل قضایا منطقیة مترابطة ترابطاً یمكن  •

وعادة یمكن التمییز فیھا بین الحجج الصحیحة والحجج الباطلة على أساس مدى ارتباط المقدمات بالنتیجة ولزوم النتیجة عن 
 المقدمات.

 مثال: كل الحاضرین یحبون التفاح األحمر.  •

تعبر األلفاظ العاطفیة عن الرأي، وھو الحدیث الذي ال یكون بالضرورة مستنداً إلى مبررات  
التي تتضمن مقدمات ونتیجة، حیث إن   عقالنیة تدعمھ، أما الحجة فھي سلسلة من القضایا

المقدمات تقدم دعماً تبریراً لتلك النتیجة، مثال على ذلك: إذا ذاكر الطالب دروسھ بجد من المرجح  
أن یحصل على درجات مرتفعة في االختبار، وسارة طالبة ذاكرت دروسھا بجد واجتھاد، إذن من  

 ان.  المرجح أن سارة ستحصل على درجات مرتفعة في االمتح
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قانون الھویة (الذاتیة): الشيء ھو ذاتھ بصفاتھ األساسیة مھما اختلفت صفاتھ العرضیة. مثال:   .1
 الحیاة في الحیاة   – عبد الرحمن ھو عبد الرحمن  – اإلنسان ھو إنسان 

الوقت. مثال: ال  قانون عدم التناقض: الشيء الواحد ال یمكن أن یتصف بالصفة ونقیضھا في نفس  .2
 نستطیع أن نصف الطالب بأنھ مجتھد وال یجتھد في نفس الوقت 

یتصف بالصفة أو نقیضھا وال وسط بین  قانون الوسط الممتنع (الثالث المرفوع): الشيء إما أن  .3
 النقیضین  

   مخالفة لقانون الھویة التفكیر فاسد حیث إن العبارة 
 ھذه العبارة تناقض قانون عدم التناقض  
 العبارة تناقض قانون الثالث المرفوع  

 األلفاظ التي تضادھا  األلفاظ التي تناقضھا  األلفاظ 
ً  أوروبي   ال أوروبي  لیس أوروبیا
 كبیر  لیس صغیراً  صغیر 

 آخر الفصل  لیس أّول الفصل  أّول الفصل 
 أسوأ رجل  لیس أفضل رجل  أفضل رجل 

  – غیر مستساغ  –علقم  غیر لذیذ  لذیذ
 سيء الطعم

 قزم  غیر عمالق  عمالق 
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 جزئیة سالبة  
 كلیة سالبة  

 كلیة سالبة   
 كلیة سالبة   

 كلیة موجبة   
 كلیة موجبة (نفي النفي إثبات) 

 كلیة موجبة   
 كلیة سالبة   
 كلیة سالبة   

 

 كل المعرفة تذكر 
 كل الجبال العالیة بھا ھواء نقي 

 كل خطأ لھ العالج أو التكییف القانوني  
 ً  كل من یظلم امرأة لیس شھما

 كل الجھالء یتمّسكون برأیھم
 إذا ضاقت بنا الحیاة ننتظر فرج هللا 

 إذا أكرمت اللئیم تمّرد 
 كل صور الحب محمودة 

 إذا عشت كریماً فستحیا سعیداً 
 ع القناعة كنز ال یغنىكل أنوا
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 نوع االستدالل   الصیاغة المنطقیة السلیمة  االستدالالت المتضمنة في النص  
إن فھمنا للسبل التي تتفاعل بھا  

الشمس قد یكون  الغیوم مع ضوء 
غیر صحیح. إن القیاسات الحدیثة  

تشیر إلى أن الغیوم تمتص من  
الطاقة أربعة أضعاف الكمیة التي  

 كنا نفقدھا من قبل 

تشیر القیاسات الحدیثة إلى أن 
الغیوم تمتص من الطاقة أربعة  
أضعاف الكمیة التي كنّا نفقدھا  

للسبل  من قبل. ومن ثم فإن فھمنا  
غیوم مع ضوء  التي تتفاعل بھا ال

 الشمس قد یكون غیر صحیح

 استدالل استقرائي 

لما كانت النماذج القائمة التي  
وظائف المناخ تعتمد على تفسر 

القیاس األصلي؛ فإن ثبات صحة  
القیاس الجدید یعني وجوب فحص  

عمل المناخ فحصاً دقیقاً  نماذج 
وكامالً. وإننا نستعمل نماذج  
المناخ في محاوالتنا لقیاس  
فإذا  ارتفاع حرارة مناخ األرض.  

ثبت أن ھذه النماذج المناخیة غیر  
اجع فھمنا  صحیحة فعلینا أن نر

الرتفاع حرارة األرض مراجعة  
 دقیقة  

إن النماذج القائمة التي تفسر  
قیاس  المناخ تعتمد على الوظائف 

األصلي ونحن نستعمل نماذج  
المناخ في محاوالتنا لقیاس  

 مناخ األرض ارتفاع حرارة  
ثبت أن ھذه النماذج المناخیّة  فإذا 

غیر صحیحة علینا أن نراجع  
فھمنا الرتفاع حرارة األرض  

 مراجعة دقیقة 

 استدالل استنباطي 
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 فكرة أخرى   نتیجة  استدالل 
 مقدماتنتیجة معینة من عدة 

 نتائج االستدالل  استدالل 
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 الصوري االستدالل 
 االستقراء 

 الكذب بالصدق
 قضایا

 مقدمة 
 مقدماتھ 

 كاذبة 

 كاذبة 

 كل المواطنین الرومان كانوا طالب
 بعض العرب القدماء كانوا مواطنین رومان   

 كانوا طالببعض العرب القدماء 

 إذا كان شخص فیلسوفاً؛ فھو حكیم  
 ً  عبد الحمید لیس فیلسوفا

ً  عبد الحمید   لیس حكیما

ً  عبد الحمید   لیس حكیما

أن نرفض مساندة األكادیمیّین للتوسع  إذن ینبغي 
 في التعلیم الجامعي 

 إذا كان شخصاً فیلسوفاً؛ إذن فھو حكیم 
 عبد الحكیم حكیم 

 یساند األكادیمیون التوسع في التعلیم الجامعي  1م
 ھم سیستفیدون من ھذا التوسع  2م
 مساندتھ لھذا الشيء كلما استفاد أحدھم من شيء؛ فال بد أن ترفض  3م
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 ً  إذا كان أحمد طبیباً فإن سعیداً ال یكون طبیبا

 فإنھا تكون وفیة إذا لم یتم إیذاء الكالب 

 إذا لم أدرس لن أنجح 
 إذا كنت لبقاً في االختبار الشخصي سیتم قبولك

 إذا لم تكن لبقاً في االختبار الشخصي لن یتم قبولك
 

 إذا فقط درست ستنجح 
 إذا درست فقط ستنجح 

 سیفوز البطل إذا فقط لعب بعنف 
إذا لم تسقط الكرة في الماء إما أن یحضرھا  

 كلبك أو كلبي 

 إذا غرد بلبلك یغرد بلبلي 
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 أحمد حصل على درجات عالیة في الشھادة الثانویة  

 أحصل على درجات متدنیة 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 
 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 
 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 

المقدمات ال توصل إلى نتیجة ألن  
النتیجة غیر متضمنة في  

 المقدمات 

 شقیقك موظفاً في إحدى الجامعات السعودیة 

یمكن أن تكون ھناك مواد أخرى  
غیر الفلزات موصلة للحرارة وقد  

 یكون الماء منھا

لیس السعودیون فقط ھم  
وقد یكون محمد من -الكرماء

 جنسیة أخرى تتصف بالكرم 
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تنتشر فروع شركة "أبل" في أنحاء العالم؛ 
العالم لذلك یوجد لھا فروع في  السعودیة جزء من 

 المملكة العربیة السعودیة 

إن نجاح الحكومات في تطویر األوضاع االقتصادیة یؤدي إلى زیادة  
 الدخل السنوي للفرد  

 نجحت الحكومة السعودیة في تطویر األوضاع االقتصادیة  
 إن نجاح الحكومة السعودیة أدى إلى زیادة متوسط الدخل السنوي للفرد 

أدى التعاون بین شركات الطیران الخلیجیة إلى تحقیق وفر كبیر في  
  األموال لدولة الكویت، ودولة البحرین، والمملكة العربیة السعودیة،

   ...إلخ
الخلیجیة یحقق وفراً كبیراً في  إن التعاون بین شركات الطیران 

 األموال لكل من دول الخلیج 
آالت ضخ  مجموعة اآلالت التي تستخدمھا شركة أرامكو في تطویر  

 البترول وتكریره متنوعة  
مجموعة اآلالت التي تستخدمھا شركة أرامكو تعتمد على المعرفة العلمیة  

 واالبتكار في تطویر ضخ البترول وتكریره  
تعتبر شركة أرامكو األولى على مستوى العالم في تطویر آالت ضخ  

 ریره البترول وتك
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 األدلة استدالل 
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 استقرائي 
 تعمیمات  تعمیمات  الدلیل

  ً  المعلومات االستدالل االستقرائي  صحیحا
 اً جحمر الدلیل

 الحدید معدن یتمدد بالحرارة 
 النحاس معدن یتمدد بالحرارة 

 األلمنیوم معدن یتمدد بالحرارة

 أحمد مدخن وأصیب بسرطان الرئة  
 ولید مدخن وأصیب بسرطان الرئة  

 صالح مدخن وأصیب بسرطان الرئة  

 أحمد ریاضي فبنیتھ الجسمیة قویة
 ولید ریاضي فبنیتھ الجسمیة قویة 

 صالح ریاضي فبنیتھ الجسمیة قویة 
 
  

 یساند األكادیمیون التوسع في التعلیم الجامعي  1م
 أحمد طالب مفوق یطبّق أسس االستذكار الجیّد 
 ولید طالب متفوق یطبّق أسس االستذكار الجیّد 

 یطبّق أسس االستذكار الجیّد ولید طالب متفوق 
 

 جمیع المعادن تتمدد بالحرارة 

جمیع الریاضیین بنیتھم الجسمیة  
 قویة  

جمیع المتفوقین یطبقون أسس  
 االستذكار الجیّد 

 جمیع المدخنین یصابون بسرطان الرئة 
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 صح

،  1970، 1962،  1958فازت البرازیل بكأس العالم في كرة القدم في أعوام 
1994 ،2002 

 وفازت البرازیل على األرجنتین في كرة القدم  
 البرازیل أقرب إلى أن تفوز بكأس العالم مقارنة باألرجنتین في المباراة القادمة إذن: 

 لم تفز ھندوراس بكأس العالم أبداً 
 1982فلم تفز في موندیال إسبانیا عام  

   2010ولم تفز في موندیال جنوب إفریقیا 
 2014ولم تفز في موندیال البرازیل 

 تفوز بكأس العالم أبداً إذن: من المحتمل أن ھندوراس لن 

 صح
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 صح

 صح

 صح

 صح

حین یثیر مشجعو كرة القدم الشغب یتم استبعاد الفریق التابع لھم 
 من البطولة القاریّة 

 من المحتمل أن یثیر مشجعو كرة القدم × الشغب في كأس العالم 
   إذن: من المحتمل ان یتم استبعاد فریق × من البطولة القاریة 

ً أحمد   ریاضي تمرن طویالً، ویجتھد طویالً لیصبح ناجحا
 علي ریاضي تمّرن طویالً ویجتھد لیصبح ناجحاً  

 عبد هللا ریاضي تمرن طویالً ویجتھد لیصبح ناجحاً  
 ریاضیاً ناجحاً بت طویالً وبجھد فإنك ستصبح إذن: لو أنك تدر

 معظم النباتیّین یأكلون البیض 
 عدد كبیر جداً من العراقیین نباتیون 

 أحمد وعبد الحمید من العراق 
 إذن: من المحتمل أن أحمد یأكل البیض 

ً  50الفیتامینات ألكثر من عاماً ولم ینقطع یوماً عن تناول  93عّمي عمره   عاما
ً  50عمي یوماً عن تناول الفیتامینات ألكثر من لم ینقطع   عاما

ً  93عمي عمره   عاما
 تؤخذ لتحقیق حیاة طویلة مینات النتیجة: الفیتا

 صح

 صح صح

إلى  الحلویات والوجبات السریعةتبعاد سأدى ا
 تحسین أداء الطلبة في المدارس 

 في كل حالة جربناھا حدث ھذا التحسن في األداء  
نستطیع المضّي  فإننا فعلنا ذلك في مدارسنا لو 

 في تحسین األداء  
معظم األطفال الذین یذھبون إلى المدارس   

ً بدون إفطار   یعانون سوء التركیز صباحا
 صالح یركز جیداً 

من المحتمل أن صالحاً ال یذھب إلى 
 المدرسة بدون إفطار 
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 علي مراھق یدخن السجائر ویعاني مشكالت أسریة 
 محمد مراھق یدخن السجائر ویعاني مشكالت أسریة  

 سیّد مراھق یدخن السجائر ویعاني مشكالت أسریة  
معظم المراھقین الذین یدخنون السجائر یعانون  

 مشكالت أسریة 

 صح

 صح

 صح

إذا مّر القتلة من ھنا؛ فمن المحتمل أن یتركوا  
 ى السجادة  شعرا للضحیّة عل

 لیس ھناك شعر للضحیة على السجادة  
 إذن: لم یمّر القتلة من ھنا 

لو تم حظر إعالنات التدخین؛ لكان من المحتمل أن  
 یتراجع حجم التدخین  

لو تراجع حجم التدخین؛ فمن المحتمل أن یتراجع  
 العنف المنزلي  

لو تم حظر إعالنات التدخین؛ فإنھ من المحتمل أن  
 یتراجع العنف المنزلي  

 یتكّون من مقدمة أو أكثر ونتیجة  

 غالباً یكون االستدالل فیھ من الخاص إلى العام 

 النتیجة تتجاوز حدود المقدمات أو األدلة  
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إذا كانت المقدمات صادقة؛ یصبح صدق النتیجة  
 أكثر احتماالً. ولكنھا غیر مؤكدة

تقوم منھجیة االستقراء على تجاوز المعلومات  
 المتوافرة. وتعمیم حكم الخاص على الكل 

 ال یمكن إثبات صّحة النتیجة بصورة مطلقة 

 مغالطات مادیّة فقط تقع فیھ  
ً ئ یكون غیر مباشر دا  ما

 استدالل استنباطي 

 استدالل استنباطي 

 استدالل استقرائي 

 استدالل استقرائي 

 استدالل استقرائي 

 استدالل استنباطي 
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كل إنسان   عبد هللا إنسان 
 لھ عقل 

 عقل عبد هللا 

 بندر سعودي 

 الّسلمون سمك 

 الیاسمین زھرة 

كل  
السعودیین  

 وطنیّون 
السمك  كل 

یتنفس  
 بخیاشیم 

كل األزھار  
 جمیلة 

 بندر 

 الّسلمون

 الیاسمین

 وطنيّ 

یتنفس  
 بخیاشیم 

 جمیل 
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كل المدن  
السعودیة  

 متطورة 
كل المعلمین  
السعودیّون  

 مبدعون 
كل الطرق  
في مدینة  
 مة جدة منظ 

كل سكان مدینة  
تبوك یحبون  
 إكرام الضیف  

قصر الفرید  
موقع أثري في  

 العال 

جازان مدینة  
 سعودیة 

خالد معلم  
 سع

جازان مدینة  
 سعودیة 

مشاري من سكان  
 مدینة تبوك 

قصر الفرید  
موقع أثري  

 في العال

 جازان

 خالد 

 مشاري 

طریق  
 صاري

قصر  
 الفرید

 جمیل 

 متطورة  

 مبدع 

 منظم 

إكرام 
 الضیف
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 جزئیتین قاعدة ال إنتاج من 

 القیاس الصحیح

استغراق حد في النتیجة لم یكن مستغرقاً  
 في المقدمة التي ورد فیھا 

استغراق حد في النتیجة لم یكن مستغرقاً  
 في المقدمة التي ورد فیھا 

ال إنتاج من كبرى جزئیة وصغرى سالبة. باإلضافة إلى  
استغراق حد في النتیجة لم یكن مستغرقاً في المقدمة التي  

 ورد فیھا الحّد األوسط غیر مستغرق 
 

إذا كانت إحدى المقدمتین سالبة. وجب  
 أن تكون النتیجة سالبة 
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 كل جسم مؤلف من جزئیات  
 بعض ما ھو مؤلف من جزئیات كائنات حیة  

 بعض األجسام كائنات حیة 
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 كل الورود جمیلة  
 بعض ما ھو جمیل الشكل یریح النظر 

 بعض الورود تریح النظر 
 كل الحیوانات آكلة لحوم 

 بعض آكالت اللحوم متوحشة 
 بعض الحیوانات متوحشة 

 النتیجة ینقصھا سور 

 ال إنتاج من جزئیتین 

 المقدمة الكبرى ینقصھا السور 
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 ال إنتاج من جزئیتین 

أن  إذا كانت إحدى المقدمتین جزئیة وجب 
تكون النتیجة جزئیة باإلضافة إلى وجود أربعة  

 حدود بالقیاس وھذا مخالف لشروط القیاس

ال إنتاج من مقدمتین  
 جزئیتین 

مقدمتین  ال إنتاج من  
 جزئیتین 

القیاس صحیح  
 ومستوف لكل الشروط 

القیاس صحیح  
ومستوف لشروط  
 القیاس الصحیح

 بعض الحاضرین ناجحون ج.م 
 بعض الطالب حاضرون ج.م
 بعض الطالب ناجحون ج.م 

 مثالت (كبرى) بعض األشكال الھندسیة لیست 
 (صغرى) بعض المثلثات لھا ثالث زوایا 

 بعض األشكال الھندسیة لیس لھا ثالث زوایا  

 كل الحاضرین لیسوا ناجحین ك.س 
 ك.م كل الطالب حاضرون 

 كل الطالب لیسوا ناجحین ك.س 
 كل الحاضرین ناجحون ك.م 

 ج.م بعض الطالب حاضرون 
 بعض الطالب ناجحون ج.م 
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 القیاس ال یضیف لنا معلومة لم نكن نعرفھا سابقاً  
 نتیجة القیاس ھي في نھایة المطاف جزء من مقدمات القیاس 

 لكن للقیاس نتیجة وفائدة ألنھ یساعدنا على ترتیب أفكارنا وتنظیمھا  
 ویساعدنا القیاس على وضع أفكارنا في صورة أشكال منضبطة تنتج نتائج منطقیة  

 نعم استخدم في حیاتي الیومیة ھذا النوع من االستدالل  
العصیر الطبیعي مفید لصحة اإلنسان، والبرتقال عصیر طبیعي، إذن البرتقال  المثال األول: 

 مفید لصحة اإلنسان  
المثال الثاني: الریاضة مفیدة لصحة اإلنسان؛ والمشي من الریاضة؛ إذن المشي مفید لصحة  

 اإلنسان
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النوع من التفكیر یعیننا على ترتیب األفكار، وتنظیمھا  ھذا 
ویساعدنا على وضع افكارنا في صورة أشكال منضبطة تنتج  

 نتائج منطقیة 
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ھي أصغر وحدة منطقیة ذات معنى قابل ألن یحكم علیھ بالتصدیق  القضیة 
والتكذیب. فالحدود التي ھي عناصر القضیة ذات معنى ولكنھا ال تكون محل حكم  

بالصدق والكذب. والقضایا ھي عناصر االستدالالت التي تشكل مقدمات االستدالالت  
 ونتائجھا 

 (قضیة منطقیة) صادقة 

 (قضیة منطقیة) صادقة 
 (قضیة كاذبة)  

 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 شعر)  – (جملة إنشائیة 

 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 توجیھیة)  – (جملة إنشائیة 

 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 (قضیة منطقیة) صادقة 
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 (قضیة منطقیة) كاذبة 
 (قضیة منطقیة) صادقة 

 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 (جملة خبریة) 

 شعر)  – (جملة إنشائیة 
 (قضیة منطقیة) صادقة 
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سمیّت الروابط المنطقیة قضویة ألنھا تستعمل للربط بین القضایا  
بحسب األسالیب   البسیطة التي تشكل القضایا المركبة. وتتنوع

اللغویة المعتمدة ونوع العالقة المقصودة في عملیّة الربط والتي  
 تلك العالقةستكون مناط الحكام بالّصدق أو الكذب على مضمون  

 القضیة البسیطة: تتكون من معنیین مفردین ال یمكن فصلھما دون فقدان المعنى  
 من أمثلة القضایا البسیطة:  

 السماء صافیة  •
 السعودیة بلد عربي   •

القضیة المركبة: تتكون القضیة المركبة من قضیتین بسیطتین أو أكثر یربط بنھما رابط  
 قضوي أو أكثر  

 المركبة: من أمثلة القضایا 
 علي طبیب ونورة مھندسة  •
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بالنسبة للقضیة: الطالب موجوداً بالفصل (صادقة). واستخدم رابط السلب/ النفي في القضیة؛   •
 الطالب لیس موجوداً) اآلن في الفصل. فتكون القضیة سالبة  

بالنسبة للقضیة: أحمد معلم وعلي مھندس. فتصدق قضیة الوصل فقط إذا صدق موصوالھما   •
ً  قضیة لوصل إذا كذب (أي طرفاه) معاً، وتكذب   أحد الموصولین أو كذب الموصوالن معا

 (ل.ع) 

 (ل.~ع) 

 (~ع)

 (ل~ع)

 (ل~ع)
 (ل.ع)  ع ل

 
 ص ص ص
 ك ك ص
 ك ص ك
 ك ك ك
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 (صح)

 (صح)

 (صح)

 (صح)

 (صح)

 (صح)

 (صح)

 (خطأ)

 (صح)

 (صح)
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 (ع~ل) ل ع
 ص ص ص
 ص ك ص
 ك ص ك
 ك ك ك
 ك ك ص

 

 إذا نجح الطالب بتفوق سیسعد أسرتھ، وقد نجح الطالب بتفوق، إذن فقد أسعد أسرتھ 
 جدول القضیة الشرطیة في الدرس" یجب مراجعة "الجدول 
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 قضیة تشارط لنھا تتضمن األداة؛ إذا وفقط إذا

 یجب مراجعة جدول قضیة التشارط في الدرس 

 (خطأ)
 (خطأ)
 (صح)

 (خطأ)
 (خطأ)

 (خطأ)
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االستدالل المنطقي والتمییز بین االستدالل االستقرائي واالستدالل االستنباطي...  معرفة مفھوم وقواعد 
 عن معرفة كیف یتم استخراج النتائج من المقدمات  والتمییز بین أنواع المقدمات في كل منھا فضالً 

األدلة والمسببات تعني المبررات التي یملكھا المرء للتدلیل على صحة ما یؤمن  
 بھ من معتقدات ھي بمثابة النتائج لھذه المقدمات 

لعقلي المنظم ولیس علیھا أدلة منطقیة  المیول النفسیة والعاطفیة یغیب عنھا التفكیر ا
 بینما اإلقناع العقلي دائماً ما یصحبھ الدلیل أو األدلة على صحتھ 

المنطق منذ أرسطو ھو األداة لكل العلوم وقد خرجت مناھج البحث العلمي من رحم  
مبادئ االستدالل المنطقي؛ فالمنھج االستقرائي أساسھ مبدأ االستقراء أساسھ مبدأ  

 االستقراء والمنھج االستنباطي أساسھ مبدأ االستنباط... وھكذا  
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المجال  
 االجتماعي 

الكبیر ال یكون دائماً على  
صواب لذلك ال یجب اتباعھ 

 دائما كقانون عام 

الكبیر یعرف دائماً أكثر من الصغیر حول  
شؤون الحیاة لذلك یجب على الصغیر 

 یتبعاتباع الكبیر باعتباره قانوناً ال بد أن 
المعرفة ال تكون دائماً قوة ولذلك فالمعرفة 

المجال   والقوة والبشریة لیستا مترادفتین
 التعلیمي 

فالمعرفة والقوة  المعرفة قوة ولذلك 
 البشریة مترادفتان 

حق ملكیة الثروات حق مشروع وأیضاً أن  
تمتلكنا الثروات مشروع إذن إن استمتاع  
 اإلنسان بما یمتلكھ من ثروات حق مشروع 

حق ملكیة الثروات مشروع لكن 
أن تمتلكا الثروات یؤدي إلى  

 االنغماس في الشھوات والمادیات

المجال  
 االقتصادي 

المجال  
 األخالقي 

الحیاة األخالقیة السویة تتطلب شیوع التسامح في  
المجتمع ألن التسامح یعصم اإلنسان من ارتكاب  

األخطاء األخالقیة وعدم شیوع مبادئ التسامح یؤدي  
 إلى انعدام إمكانیة العیش حیاة أخالقیة سویة  

عدم شیوع التسامح في المجتمع لیس شرطاً من شروط الحیاة  
التسامح ال یؤدي دائماً إلى إضعاف حاالت   األخالقیة السویة ألن

انتھاك الشروط األخالقیة بل العكس ھو الصحیح. كمان أن عدم  
اآلخرین ال یمنعنا من أن نكون ملتزمین أخالقیاً التزاماً  تسامح 

الحیاة المادیة لیست شرطاً للسوك األخالقي الطیب ألن االنحراف    
األخالقي ال یكون سببھ دائماً الجوانب المادیة. ھناك جوانب إنسانیة  

 في العالقات االجتماعیة قد تمثل مظھراً للسلوك الال أخالقي 

تساعد الحیاة المادیة الجیدة على السلوك  
األخالقي الطیب ألنھا تبعد المرء عن  

 االخالقیات السیئةاالحتیاج إلى ارتكاب 

المجال  
 األخالقي 

إن بعض األفكار والمعتقدات المتوارثة جیّدة وصالحة  
وطبقوھا في حیاتھم  بالضرورة ألن أسالفنا ساروا علیھا 

 لمناقشة  ونجحوا بھا ولذلك فلیس كل ما ھو متوارث قابالً ل

كل ما ھو متوارث من األفكار  
والمعتقدات لیس بالضرورة أفكاراً جیدة  

 ومناسبة ولذلك فھي قابلة للمناقشة 

المجال  
 الفلسفي 

الوظیفة أفضل ألن دخلھا مضمون والعمل الحر غیر  
 مضمون لذلك فالعمل الحر لیس أفضل من الوظیفة 

العمل الحر أفضل ألنھ یدر دخالً أكبر  
 أفضل من الوظیفة ولذلك فھو 

المجال  
 االقتصادي 

لیس ھناك حقیقة مطلقة في الفكر اإلنساني فالكثیر من القوانین  
والنظریات العلمیة قابل للنقد وقد یثبت عدم صحتھ أ قصوره في  

 تفسیر الظاھرة... ومن ثم، فكیف لنا أن نثق في كل أقوالھم؟ 

أقوال العلماء ومآثرھم وأمثالھم مبنیة  
على حجج عقلیة وعلى خبرات علمیّة  

 للثقة وتجریبیة ومن ثم فھي مصدر  

المجال  
 الفلسفي 

نظریات تتحدث عن التفاوت بین البشر وتفوق بعض  ھناك 
األجناس على بعض ومن ثم فلیس من العیب أن توجد  

 بعض العنصریة في سلوك األفراد المنتمین إلى جنس معین  

العنصریة تعني التمییز بین البشر  
ومن ثم فھي داء ینبغي أن نستأصلھ 
 من سلوكیات األفراد والمجتمعات  

المجال  
 االجتماعي 

ملكیة خاصة لھ ولھ حرمتھ   جسد الفرد 
ومن المحرم المساس بھ ومن ثم فال  
 ینبغي نقل األعضاء من فرد إلى آخر  

ھناك ضرورة طیبة وحاجة إنسانیة لعملیّات  
ألنھا تحل مشاكل ضمور بعض  زرع األعضاء 

 األعضاء البشریة 

المجال  
 العلمي 

خلق هللا اإلنسان من نفس وجسد ولكل  
مطالبھ ومن الضروري أن یوازن اإلنسان  

بین عواطفھ ومطالب الوجدان وبین  
مطالب العقل الواعي وعلى ذلك ال یصح  

أن یكون العقل ھو المتحكم في كل  
 سلوكیات اإلنسان 

اإلنسان عن كل الكائنات األخرى  میز هللا  
الطبیعي أن یكون  بالعقل ومن ثم فمن 

 العقل ھو المتحكم في سلوك اإلنسان

 المجال  
 الفلسفي 
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 المجال  
 السیاسي 

یجب البدء باإلنسان الفرد في العیش بسالم مع  
 نفسھ  

 یجب أیضاً أن نتقبل العالم كما ھو 

إذن: إذا تقبلنا أنفسنا واقتنعنا بالعالم فقد نصل  
 الناس إلى تحیق تغیّر یجلب الرفاھیة لكل 

إذا لم تذعن لقواعد المرور فقد تتكبد كثیراً من  
 الغرامات  

 وإذا لم تذعن لقواعد المرور قد تصیبك أضرار  
 إذن: من المصلحة أن نذعن لقواعد المرور 

باءت محاوالتي في تربیة ابني تربیة أخالقیة  
 بالفشل  

انحرف عن السلوك المستقیم، ولذلك فضل من  
 الجامعة  

إذن: یجب عدم االنحراف عن القیم األخالقیة  
 السلیمة 

 في بناء الوطن  یعد المواطن الركن األساسي  
والمواطن على استعداد دائماً للتضحیة في سبیل  

 تقدم وطنھ  
 إذن: المواطن أغلى ثروة تمتلكھا الدول 

 تعلم المدرسة موضوعات ال تفید الطالب  
مشكالت وقضایا ال یرغبون في   تقوم بتعلیمھم

 تعلّمھا  
 وال تھتم بحاجاتھم ومیولھم 

إذن: یجب على المدرسة توجیھ قدر أكبر من  
 بشخصیة الطالب وحاجاتھ ومیولھ العنایة  

 المجال  
 القانوني 

 المجال  
 االخالقي 

 المجال  
 السیاسي 

 المجال  
 االجتماعي 
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ً أعتزم إقامة مصنع    یساعد على تنمیة الحي اقتصادیا
سوف یقدم المصنع وظائف جیدة للمواطنین ویحقق  

 أرباحاً طائلة 
 إذن: یجب اإلسھام في إقامة المصنع 

 المجال  
 االقتصادي 

 ھادي صوعان عداء بارع  
ھادي فاز في سباقات كثیرة سابقة واكتسب  

 خبرات كثیرة في ھذا المجال  
إذن: ھادي صوغان ال یزال یملك الكثیر لیقدمھ  

دریب على ریاضة  لوطنھ في مجال اإلشراف والت 
 ألعاب القوى

إن أربعة من كل خمسة أطباء یعّددون  
مزایا ھذا البرنامج للتأمین الصحي ولذا  

 سوف ألتحق بھذا البرنامج  

 المجال  
الریاضي  

 (االجتماعي) 

 المجال  
الصحي  

 (االجتماعي) 

إن اثنین من أبطال كرة القدم المعروفین  
ال تلیق بھما بینما  یقومان بتصرفات سلوكیة 

یجدر بھما أن یقدما صورة إیجابیة للنشء  
 ثم ینبغي عقابھما ومن 

 یجب اتخاذ موقف من أجل وضع حد للسرقات  
ومن ثم یجب تغییر األقفال وتركیب كامیرات  
وأجراس إنذار وعدم السماح بدخول القاعة  

 سوى لألمناء فقط
 یجب اتخاذ موقف من أجل وضع حد للسرقات  
ومن ثم یجب تغییر األقفال وتركیب كامیرات  

من ینقل مرضاً معدیاً إنذار وعدم السماح  
 بدخول القاعة سوى لألمناء فقط

 المجال  
 اإلعالمي  

 المجال  
 األخالقي  

 المجال  
 القانوني  
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 الخائن ال یؤتمن 
 ومن ال یؤتمن ال یؤخذ عنھ علم  

 العالم الحق ال یكون إال صادقاً مع نفسھ ومع اآلخرین  
 الحیاة اإلنسانیة تبدأ مع اتخاذ الحیوان المنوي والبویضة  

 وقف نمّو الخلیة اإلنسانیة بعد جریمة قتل  
 لذا یتعین معاقبة أطباء اإلجھاض

 الطب علم الصحة 
 الطب علم المرض 

 الطب علم الصحة وھو أیضاً علم المرض  
تركیزاً غیر طبیعي  أظھر تحلیل السائل اللمفاوي  
 لتأثیرات البرد على الصداع  

وأظھر التحلیل تركیزاً أقل حتى الصداع في األحوال  
 المادیة  

 البرد تسبب حدوث صداع لإلنسان  إذن شدة 
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ألقى غالیلو كرة صغیرة وأخرى كبیرة في وقت واحد  
 من أعلى برج شاھق  

 ن بنفس السرعة  الحظ غالیلو أن الكرتین تسقطا
 أظھرت تجربتھ أن كل األجسام تسقط بنفس السرعة  

 معركة الحیاة دون سالح المعرفة طالحكیم ال یدخل 
الحكیم ال یدع ابناءه یدخلون معركة الحیاة دون سالح  

 المعرفة  
 المعرفة سالح قوي في ید اإلنسان 

 إذن: یجب بناء جامعة جدیدة لتعلیم النشء
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في ھذه القضیة؛ ھو انتقال األم واالبن األكبر (جیزان) للعیش مع االبن  الحكم المنطقي 
األصغر (غالب)، وذلك حتى ال تحرم األم من أحد األبناء، باإلضافة إلى أن االبن األكبر  

ً (حیزان) یعیش وحیداً   ویعاني أمراضاً؛ ویحتاج لرعایة أیضا
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یجب على الجامعة أن تشغّل طالبھا وفقاً للتخصصات   1
 المطلوبة في سوق العمل

ولكیال یكون ھناك بطالة ألیدي عاملة متخرجة من  
 الجامعة ولیس ھناك طلب علیھا 

سوق العمل ھو الذي یحدد التخصصات المطلوبة في 
 الجامعات 

الجامعة أن تعمل في استغالل احتیاجات یجب على 
 سوق العمل

مھمة الجامعة تنویر المجتمع ونشر المعرفة العلمیة  
في كل التخصصات بغّض النظر عن مطالب سوق 

 العمل
سوق العمل ال یحدد التخصصات المطلوبة في 

 الجامعة

 سجن المراھقین في القضایا البسیطة ال یفید المجتمع   2
 التطوع االجتماعي للمراھقین یفید المجتمع 

إصدار أحكام التطوع االجتماعي للمراھقین یفید  
 المجتمع

سجن المراھقین في القضایا البسیطة یمنع الجریمة  
 في المستقبل 

ال یجوز السماح بالتطوع االجتماعي للسجناء من 
 المراھقین 

إصدار أحكام بالتطوع االجتماعي للمراھقین بدل  
 سجنھم یضر بالمجتمع

 كثیر من الناس ینھكون الذوق العام  3
   صدار قانون للذوق العام یقلل من ھذه االنتھاكاتإ

 یجب إصدار قانون الذوق العام  

 الذوق العام أمر یتعلق بالجانب الوجداني للفرد  
الجوانب الوجدانیة تخضع للتربیة أكثر مما تخضع 

 للقانون  
 ال یجب إصدار قانون للذوق العام 

 كثیر من حوادث الطرقات تحدث من جانب  4
 من ھم دون سن الثانیة عشرة

السیارة لمن ھم دون سن الثانیة إذن: یجب منع قیادة 
 عشرة

 الحق في قیادة السیارة لجمیع المواطنین 
 بغض النظر عن السن  

إذن: یجب عدم منع قیادة السیارة لمن ھم دون سن 
 الثانیة عشرة 

 الوالدان یعرفان مصلحة أبنائھما أكثر من األبناء 5
إذن: یجب أن یختار الوالدان التخصص الجامعي  

   لألبناء 

األبناء ھم الذین سوف یدرسون في الجامعة ولیس 
 الوالدین 

إذن: یجب أن یختار األبناء تخصصاتھم الجامعیة 
 دون اآلباء 

االنترنت محاید وبھ جوانب اجتماعیة إیجابیة وجوانب  6
 سلبیة 

 باإلنترنتالفرد ھو الذي یختار ما یتعامل معھ 
 إذن: االنترنت لیس سبباً للمشكالت االجتماعیة  

یر من أصحاب المشكالت االجتماعیة یستخدمون ثك
 االنترنت أكثر ممن  

 ال ینخرطون في مثل ھذه المشكالت 
 إذن: االنترنت سبب المشكالت االجتماعیة 

 بجرائم ثبت مشاھدتھم ألفالم العنف كثیر من المتھمین  7
 بوسائل اإلعالم

لذلك یجب منع عرض مشاھد العنف في وسائل 
 اإلعالم

 المھتمین بجرائم عنف ثبت عدمكثیر من 
 مشاھدتھم ألفالم العنف بوسائل اإلعالم

لذلك ال یجب منع عرض مشاھد العنف في وسائل 
 اإلعالم  

 یجب عدم المساس بكرامة المتوفى   8
 إن فصل بعض أعضاء المتوفى إھانة لكرامتھ 

 ال یجب التبرع باألعضاء بعد الوفاة 

 التبرع باألعضاء بعد الوفاة ال یمس كرامة اإلنسان 
 یمكن التبرع باألعضاء بعد الوفاة
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 لن تمرض إذا أنت  إذا أنت سلمت 

 إما أن تلقح 

 إذاً أنت قد تمرض 
 أنت لم تلقّح 

 إذاً أنت لم تلقح  إذاً أنت تلقحت 
 أنت سلمت 

 أو قد تمرض 

 إذاً أنت لقحت 
 أنت لن تمرض 

 إذاً أنت لم تلقح 
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 التضاد 

 التداخل التداخل التناقض

الدخول  
تحت  

 التضاد 

مجھولة الحكم باالستناد على حكمنا  تكمن أھمیة االستدالل بالتقابل في أنھ یمكننا من الحكم على قضیّة 
المعلوم على نقیضھا أو ما یقابلھا على جھة التداخل أو التضاد أو الدخول تحت التضاد. ویكون ذلك  

 عندما تستدل على قضیة بقضیة أخرى تقابلھا بصفة مباشرة شرط أن تكون القضیتان: 
 مشتركتان في الموضوع والمحمول  •
ً مختلفتان كمیاً (الكلیة والجز •  ئیة) أو كیفیاً (االیجاب والسلب) أو كمیاً وكیفیا
 

 ) مو ج× سویكون بین (ك× 
 ) س× كو  م ویكون بین (ك×

 ×م و ج×س) جویكون بین (
 ) م×م و ج×كویكون بین (

و ج×س) سویكون بین (ك×   

 إذا صدقت واحدة كذبت األخرى
 إذا صدقت واحدة كذبت األخرى

 ال یصدقان معا وقد یكذبان مما لوجود وسط

إذا صدقت الكلیة صدقت الجزئیة والعكس غسر 
 صحیح. وإذا كذبت الكلیّة والعكس غیر صحیح 

إذا صدقت الكلیة صدقت الجزئیة والعكس غیر  
صحیح. وإذا كذبت الجزئیة كذبت الكلیة  

 والعكس غیر صحیح 
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استقرائي؛ ألن الحكم في اقضیة ینتقل من حاالت جزئیة إلى  استدالل 
 حكم عام ینطبق على كل الحاالت المماثلة لھا 

قضیة وأخرى على أساس أن األولى  استدالل شرطي؛ ألنھ یحكم فیھا باالرتباط بین 
 (المقدمة) شرط التالیة (التالي)

استدالل شرطي؛ ألنھ یحكم فیھا باالرتباط بین قضیة وأخرى على أساس أن األولى  
 (المقدمة) شرط التالیة (التالي)

شرطي؛ ألنھ یحكم فیھا باالرتباط بین قضیة وأخرى على أساس أن األولى  استدالل 
 (المقدمة) شرط التالیة (التالي)

 التضاد. وحكمھا أنھا قضیة كاذبةكل الجنود لیسوا شجعانا (ك م) تقابل ب  )أ(
بعض الجنود شجعان (ج م) تقابل بالتداخل وكمھا أنھا قضیة صادقة (ألنھ في حالة التداخل إذا صدقت الكلیة   ) ب(

 صدقت الجزئیة المتداخلة معھا بالضرورة) 
 بعض الجنود لیسوا شجعاناً (ج س) تقابل بالتناقض، وحكمھا أنھا قضیة كاذبة  ) ت(

 الفرق بین التقابل بالتناقض والتقابل بالتضاد:  
 التقابل بالتناقض: 

والمحمول، وھذا  یكون ھذا النوع من التقابل بین القضیتین اللتین تختلفان في الكم والكیف. مع اتفاقھما في الموضوع  •
 یعني أن التقابل بالتناقض یكون بین: ك م، ج س، وبین ك س، ج م 

•  ً  التقابل بالتناقض تكون فیھ القضیتان المتقابلتان ال تصدقان معاً وال تكذبان معا
 التقابل بالتضاد:  

 بین ك م. ك س یكون ھذا النوع من التقابل بین القضیتین اللتین تتفقان في الكم وتختلفان في الكیف أي   •
ال تصدقان معاً. ولكن قد تكذبان معاً. أي إذا صدقت إحداھما كذبت األخرى. أما إذا كذبت  فالقضیتان المتقابلتان  •

 إحداھما فاألخرى إما أن تكون صادقة أو كاذبة؛ أي غیر معروفة الحكم وذلك إلمكان وجود حالة وسیط بینھما  

 التنمیة جزئیة موجبة، ال تستغرق الموضوع وال المحمول 

 تستغرق الموضوع وتستغرق المحمولالقضیة جزئیة سالبة، ال 
 تستغرق الموضوع، وال تستغرق المحمول القضیة كلیة موجبة، 

 القضیة جزئیة سالبة، ال تستغرق الموضوع المحمول 
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 الحلویات:  . أ
 یؤدي إلى تحسین أداء الطالبة في الحالة أ التي جربناھا تبیّن أن استبعاد الحلویات والوجبات السریعة 

 في الحالة ب التي جربناھا تبیّن أن استبعاد الحلویات والوجبات السریعة یؤدي إلى تحسین أداء الطلبة  
 في الحالة ج التي جربناھا تبیّن استبعاد الحلویات والوجبات السریعة یؤدي إلى تحسین أداء الطلبة  

 اد الحلویات والوجبات السریعة یؤدي إلى تحسین أداء الطلبة  في الحالة د التي جربناھا تبیّن أن استبع 
 النتیجة: إن استبعاد الحلویات والوجبات السریعة في المدارس یؤدي إلى تطویر األداء  

 من المستغرب أن الموسیقیین:  .ب
 الموسیقى (س) أكثر ذكاء من أقرانھ من األطباء والمحامین تبیّن إحدى الدراسات أن 

 الدراسات أن الموسیقي (ص) أكثر ذكاء من أقرانھ من األطباء والمحامین في إنجلترا  تبیّن إحدى  
 من األطباء والمحامین في إنجلترا  ین أعلى ذكاء من أقرانھمی) من الموسیق 17كشفت الدراسة أن (

 النتیجة: إذن كل الموسیقیین أكثر في معدالت ذكائھم من األطباء والمحامین في إنجلترا 
یوماً عن تناول  عاماً، ولم ینقطع   95تؤخذ إلطالة عمر اإلنسان، العم خالد یبلغ من العمر امینات  جـ. الفیت 

ً   50الفیتامینات لما یقرب من    عاما
 عاماً ولم ینقطع یوماً عن تناول الفیتامینات   95یبلغ من العمر عّم خالد  

 عاماً ولم ینقطع یوماً عن تناول الفیتامینات   80عّم محمود یبلغ من العمر 
 عاماً ولم ینقطع یوماً عن تناول الفیتامینات    90عّم سعید یبلغ من العمر 

 النتیجة: تناول الفیتامینات یؤدي إلطالة عمر اإلنسان 
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 كل العرب كرماء
 كل الكرماء فضالء 
 كل العرب فضالء 

 كل السعودیّین عرب 
 كل العرب وطنیّون 

 كل السعودیّین وطنیّون 

 النتیجة القضیة الصغرى  القضیة الكبرى  البیان 
 مستغرق مستغرق مستغرق الموضوع
 غیر مستغرق غیر مستغرق غیر مستغرق المحمول

 

كل إنسان لیس منطقیاً تماماً  
 في سلوكھ  

ال واحد ممن لیسوا منطقیّین  
في سلوكھم معصوم من  

 الخطأ 
 ال إنسان معصوم من الخطأ 

ھنا القضیة الكبرى جزئیة والصغرى سالبة. وھنا قد أستغرقنا حّدا في النتیجة غیر مستغرق في المقدمة التي ورد  
 بھا وفي ھذا إخالل بأحد شروط القیاس  

استغرقنا محمول النتیجة في حین أن الحد نفسھ غیر مستغرق في المقدمة الكبرى وفي ھذا إخالل وفي المثال السابق  
 بأحد شروط القیاس (ال إنتاج من كبرى جزئیة وصغرى سالبة)

 بعض األشكال الھندسیة لیست مثلثات (كبرى) 
 ثالث زوایا (صغرى) بعض المثلثات لھا  

 بعض األشكال الھندسیة لیس لھا ثالث زوایا 
 جزئیتین  ال إنتاج من مقدمتین 

https://hulul.online/


 ال إنتاج من جزئیتین 

إذا كانت إحدى المقدمتین جزئیة تكون النتیجة جزئیة، یظھر في  
 لم یكن مستغرقاً في المقدمة التي ورد بھا النتیجة حد مستغرق  

 وجود حد مستغرق بالمقدمة وغیر مستغرق بالنتیجة 

 مقدمتین سالبتین ال إنتاج من 
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للجمل والعبارات في اللغة ثالث استخدامات رئیسیة، ھي االستخدام التعبیري، واالستخدام التوجیھي،  
الجمل التي یصح وصفھا  واالستخدام اإلجباري، والمنطق یھتم فقط بالنوع األخیر من الجمل وھي 

 بالصدق أو الكذب ویطلق علیھا اسم: قضایا 

 جملة

 قضیة صادقة 

 جملة

 جملة
 كاذبة قضیة 

 قضیة صادقة 

 قضیة صادقة 

 قضیة صادقة 

 قضیة كاذبة 

 قضیة كاذبة 
 جملة

 جملة
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القضیة البسیطة: ھي تلك التي تتكّون من معنیین فقط وال نستطیع ان نفصل المعنیین دون فقدان  
 المعنى الكامل. مثال: السعودیة بلد عربي 

 كبة: فتتكّون من قضیّتین بسیطتین أو أكثر. مثال: فرنسا بلد أوروبي والھند بلد آسیوي القضیة المر

وروابط رابط النفي (أو السلب) ونعبر عنھ بعدة طرق منھا ال، لیس، ما، من الكذب. مثال: سارة لیست غائبة. 
ونعبر عنھ بحرف الواو، مثال: الشمس طالعة والطقس جمیل، وروابط الفصل ونعبّر عنھ  الوصل (العطف)
و مثال: إبراھیم ناجي طبیب أو شاعر. ورابط الشرط ونعبر عنھ بالقول: إذا ... إذن. مثال: إذا  باستخدام لفظ أ

متمیزة. ورابط التشارط ونعبّر عنھ بالقول: إذا وفقط إذا، تخرجت من الجامعة بتقدیر متمیّز سأحصل على وظیفة 
 ً  مثال: إذا وفقط إذا كان الشكل محاطاً بثالثة أضالع یسمى مثلثا

 صح 

 صح 

 صح 

 صح 

 صح 
 صح 

 صح 

 صح 
 خطأ

 خطأ
 خطأ

 خطأ
 خطأ

 خطأ
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 ص ص
 ص

 ص ص

 ص ص
 ك 

 ك 
 ص ك 

 ص

 ص

 ص
 ك 

 ك 
 ك 

 ص

https://hulul.online/


القضیة السابقة قضیة تشارطیة ألنھا تتضمن أداة التشارط ولیس الشرط وھي  
 (إذا وفقط إذا) 

 ع)  ↔(م  ع   م
 ص ص ص
 ك  ك  ص
 ك  ص ك 
 ص ك  ك 

 

كل عمل اقتصادي ناجح بمقدار 
 اھتمامھ بالداخل الوطني  

وكلما انفتح االقتصاد على العالم  
 ص داخل الوطنقل استغاللھ للفر

كل عمل اقتصادي ناجح بمقدار 
 عدم انفتاحھ على العالم الخارجي

كل عمل اقتصادي ناجح بمقدار 
 انفتاحھ على العالم  

وكلما انفتح االقتصاد على العالم  
 ازداد استغالل الفرص  

كل عمل اقتصادي ناجح  
یتضاعف بمقدار انفتاحھ على 

 العالم  

المجال  
 االقتصادي 
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المجال 

 األخالقي 
بالدفاع عن القیم اإلنسانیة النبیلة  االلتزام

یكون غیر مدافع عن یجعل لإلنسان قیمة 
  القیم اإلنسانیة النبیلة

ال قیمة لإلنسان إال بمدى التزامھ بالدفاع عن 
 القیم اإلنسانیة النبیلة 

االلتزام بالدفاع عن القیم اإلنسانیة لیس شرطاً 
 لجعل اإلنسان ذا قیمة 

وكل إنسان لھ قیمة ال یكون فقط بالضرورة  
 ملتزماً بالدفاع عن القیم  

ال قیمة لإلنسان فقط بمدى التزامھ بالدفاع عن  
 القیم النبیلة 

المجال 
 العلمي

إذا اھتمت األمم بالمساھمة في اإلبداع العلمي  
 تكون أمما متقدمة  

 وإذا لم تتقدم األمم فھي ال ترقى في مستواھا  
 ال ترقى األمم إّال باإلسھام في اإلبداع العلمي 

إذا اھتمت األمم باإلسھام في اإلبداع العلمي فقط 
 فھي ال تتقدم 

 وإذا لم تتقدم األمم فھي ال ترقى في مستواھا  
ال ترقى األمم إذا اھتمت فقط باإلسھام في 

 اإلبداع العلمي  
المجال 
 الثقافي 

التراث واألماكن التاریخیة مكّون أساسي من  
 كفاح الشعوب 

 كفاح الشعوب یعكس عراقتھا  
التراث واألماكن التاریخیة تعكس عراقة 

 الشعوب 

التراث واألماكن التاریخیة لیسا المكونات الكاملة 
 لكفاح الشعوب  

كفاح الشعوب یعكس جوانب أخرى لھا دخل  
 بعراقتھا  

التراق واألماكن التاریخیة ال یعكسان وحدھما  
 عراقة الشعوب 

المجال 
العلمي 

 (والفلسفي) 

ً األمم    المتقدمة تفكر وتبدع الجدید دائما
 ال حاجة بنا إلى التفكیر  

 طالما ان ھناك من یفكر بدالً عنا 

 اإلنسان خلق لیفكر ویبدع 
 ومن ثم فعلى كل البشر إعمال العقل والتفكیر 

ومن ثم فال یصح أبداً القول بأنھ ال حاجة لنا إلى  
 التفكیر  

المجال 
 االجتماعي  

 والتقالید واجب أخالقي احترام األعراف 
 بالتقالید واجب یجب أّال نحید عنھ  إذن االلتزام 

 االلتزام بالتقالید بكل حریة الفكر واإلبداع  
 ومن ثم فال یجب االلتزام األعمى بالتقالید 

المجال 
 الطبي

األطباء یعرفون جیداً حالة المریض ومتى 
تكون الوفاة ومن ثم فإن فصل األجھزة الطبیة 

 ً  عنھ مبرر طبیا

طالما أن قلب المریض ال یزال ینبض داللة على  
 الحیاة  

 فال یصح فصل األجھزة عنھ  
 ألنھ ال مبرر طبي لذلك  

المجال 
العلمي 
 الحیوي 

الحیویة وكل إن حیاة اإلنسان وأعضاءه 
 جیناتھ محّرم التالعب فیھا 

 ومن ثم یكون التصرف فیھا جریمة أخالقیة 

قد یتطلب الحفاظ على حیاة اإلنسان وشفائھ من 
 األمراض التصرف في جیناتھ البشریة 

ومن ثم فال یعّد التصرف في جیناتھ جریمة  
 أخالقیة

المجال 
 األخالقي 

 الرفیعة قیمة التسامح سانیة من القیم اإلن
 ولذلك فكلما أتسامح أرتقي في سلّم اإلنسانیة  

التسامح قد یكون عالمة على الضعف وضیاع  
 حقوقي  

 ً  ولذا فلیس من الضروري أن أكون متسامحا
 حتى أرتقي في سلم اإلنسانیة 
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باستخدام مبدأ عدم التناقض (من  أثبت عبد هللا أن سالماً ال یقول الحقیقة  
فال یمكن أن یكون زیٌد موجوداً مع سالم ومع عبد  المبادئ األساسیة للمنطق) 

 هللا في نفس الوقت  

 ید سالم قائالً كنت ألعب مع زید عبد الحمید وھو غیر زید جارنا الذي تقصده 

 لكن ذلك ال یثبت براءتك ألن الشاھد ھو من حضر الحادثة موضوع القضیة  

االستدالالت التي تتعلق األسباب والمبررات المذكورة فیھا مع یكمن الخلل المنطقي في مغالطة الدلیل غیر الكافي وھي 
 النتیجة، ومع ذلك ال تكفي ھذه المبررات أو المعلومات إلقامة الحجة على النتیجة (لدیك شھود ضدي ومعي شھود لصالحي) 
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الذي یقصدھا  كلمة "رجل"  األساس المنطقي للمغالطة التي اعتمدھا الغالم تكمن في اختالف مدلول 
 األب)(األب) عن مدلولھا الذي فھمھ األمیر وھو مدلول آخر (رجل غریب في مقابل رجل ھو 

یاة الیومیة ھو تحّري الوضوح في عبارات المتحدث الشرط المنطقي الذي یجب تطبیقھ في الح
 والتأكد من معاني الكلمات ومدلوالتھا  

الكتشاف قانون الطفو ھو منطق االستدالل الشرطي األسلوب المنطقي الذي استخدمھ أرخمیدس 
فقد استطاع أرخمیدس أن یعّرف مكونات التاج دون إتالفھ من خالل غمره في الماء. فإذا كان  
حجم التاج المغمور من الذھب الخالص فال بد أن یساوي حجم الماء المزاح. ولكن في حالتنا  

 اج لم یكن من الذھب الخالص  ھذه كان أقل من حجم التاج المغمور إذن فإن الت
 تطبیقات على قانون أرخمیدس للطفو: 

من خالل جعل حجم التجویف الداخلي لھا كبیراً جداً وبالتالي  إنشاء السفن البحریة وذلك ببنائھا 
 تكون كثافتھا أقل من كثافة الماء مما یمنحھا القدرة على الطفو فوقھا 
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