
































 ملخص درس حمذدات التفكري الناقذ وضوابطه



 الرأي بني احلقيقة والفرق 

ٚطف ٌىً ِا ٠ّىٕٕا إثثاذٗ سٛاء ػٓ ؽش٠ك اٌثش٘اْ : اٌذم١مح

إٌّطمٟ، أَ وٛٔٙا ِسٍّح ِٓ اٌّسٍّاخ ٚاٌثذ١ٙ٠اخ، أَ ٚطفا 

اٌش٠اع : ٌٛالغ، ٚ٘ٛ ِا ٔرفك ػٍٝ طذرٗ، ٚػٍٝ سث١ً اٌّثاي

 .ػاطّح اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌسؼٛد٠ح

 

 

ػثاسج ذظف ٚجٙح ٔظش شخظ١ح ٠ؼثش ف١ٙا اٌفشد ػٓ : اٌشأٞ

ِشاػشج ِٚؼرمذاذٗ اٌرٟ لذ ٔرفك أٚ ٔخرٍف ِؼٙا، فؼٍٝ سث١ً 

ِذ٠ٕح جذج أجًّ ِذ٠ٕح ساد١ٍح فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح : اٌّثاي

لذ ٠خرٍف تؼؼُٙ ٠ٚشٜ أْ اٌخثش أٚ جاصاْ أٚ أٍِج )اٌسؼٛد٠ح 

 (أجًّ اٌّذْ اٌساد١ٍح

 



 .أهمية توجيه التفكير الناقد دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية والمجتمعية  

 دش٠ح اٌرؼث١ش ١ٌسد ِطٍمح تً ذذذ٘ا دذٚد ِٕٙا

 .ػذَ اٌّساط تثٛاتد اٌشش٠ؼح اإلسال١ِح اٌسّذح ٚأدىاِٙا: أٚلا 
ػذَ اٌّساط تٛلج أِشٔا دفظُٙ هللا ٚل١ادذٕا اٌشش١ذج أ٠ذ٘ا : ثا١ٔاا

 .هللا ٚاٌٛؽٓ ٚسِٛصٖ ٚذاس٠خٗ
 .ػذَ اٌّساط تأٔظّح اٌذٌٚح ٚس١اسرٙا اٌؼاِح ٚلشاسذٙا: ثاٌثاا

  ٚاٌر١١ّضاٌؼٕظشٞػذَ إثاسج اٌىشا١٘ح ٚاٌّز٘ث١ح اٌطائف١ح : ساتؼاا

 .ٚإٌّطمٟ تج١ّغ أشىاٌٗ
ػذَ اٌرؼشع ٌألفشاد أٚ اٌّؤسساخ اٌؼاِح تاٌرش١ٙش أٚ : خاِساا

 .تاٌسة ٚاٌمزف أٚ ذش٠ٛٗ اٌسّؼح



 اٌٙذاِح دّش٠ح اٌرؼث١ش اٌثٕاءج ٚدش٠ح اٌرؼث١ش اٌر١١ّض ت١ٓ 

 دش٠ح اٌرؼث١ش اٌٙذاِح دش٠ح اٌرؼث١ش اٌثٕاءج

 .ذٕرٙه وشاِح ا٢خش ٚذذؾ ِٓ لذسٖ -1 .ذّٕٟ سٚح األخٛج ٚاٌرٛاطً -1

ذسُٙ فٟ اٌٛطٛي إٌٝ ِظادس  -2

 .اٌّؼشفح
 ذؼضص اٌرؼظة ٚالٔغالق -2

 .ذؼضص اٌذٛاس اٌثٕاء -3
ذث١ش اٌفرٓ ٚالٔمساِاخ ت١ٓ أفشاد  -3

 .اٌّجرّغ اٌّذٍٟ ٚاٌؼاٌّٟ

 ذذػُ اإلتذاع ٚاٌرطٛس -4
ذث١ش اٌفٛػٝ ٚذٛثش سٍثاا فٟ أِٓ اٌٛؽٓ  -4

 .ٚاسرمشاسٖ

ذذافظ ػٍٝ األِٓ ٚاٌسٍُ اٌٛؽٕٟ  -5

 .ٚثٛاتد اٌّجرّغ األط١ٍح

ِٚؤسساذٗ  ٚثٛاترٗل ذذرشَ ل١ُ اٌّجرّغ  -5

 .ٚأٔظّرٗ ٚسِٛصٖ



 

 ٌٙا ػاللح تذش٠ح اٌرؼث١ش اٌثٕاءج ذظشفاخ 

 ٌٙا ػاللح تذش٠ح اٌرؼث١ش اٌٙذاِحٚذظشفاخ 

 



 

 ٔرائج دش٠ح اٌرؼث١ش إٌّؼثطح اٌثٕاءج

 ٔرائج دش٠ح اٌرؼث١ش اٌٙذاِح

 



السرمشاس ٚاٌثٕاء ذذد ِظٍح ذؼّٓ  ل١ّح ػثؾ دش٠ح اٌرؼث١ش تؼٛاتؾ 

 .اٌشش١ذججم١اداٌ

تؼغ ٚسائً اإلػالَ ٚاٌرٛاطً الجرّاػٟ خذِاخ ِرٕٛػح ذؼًّ تؼؼٙا ذمذَ 

ػٍٝ ذٛس١غ سلؼح خطاب اٌىشا١٘ح ٌّا ذرّرغ تٗ ٘زٖ إٌّظاخ اإلػال١ِح 

اإلٌىرش١ٔٚح ِٓ سشػح فٟ إ٠ظاي اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٌذظح ٚادذج إٌٝ ج١ّغ سىاْ 

 0ٚأؽ١افُٙاٌّؼّٛسج تىً ٌغاذُٙ 



 ٔظاَ اٌّطثٛػاخ ٚإٌشش

ا ٌٍّطثٛػاخ ٚإٌشش ٠ٛػخ ِذذداخ إٌشش ِا  .وّا أْ ٚصاسج اإلػالَ ٚػؼد ٔظا

 اٌّادج اٌثإِح 

دش٠ح اٌرؼث١ش ػٓ اٌشأٞ ِىفٌٛح تّخرٍف ٚسائً إٌشش فٟ ٔطاق األدىاَ اٌششػ١ح 

 .إٌظا١ِح

 :اٌّادج اٌراسؼح

 :٠شاػٟ فٟ رٌه

 .  أل ذخاٌف أدىاَ اٌشش٠ؼح اإلسال١ِح -1

أل ذمؼٟ إٌٝ ِا ٠خً تأِٓ اٌثالد أٚ ٔظاِٙا اٌؼاَ أٚ ِا ٠خذَ ِظاٌخ أجٕث١ح  -2

 . ذرؼاسع ِغ اٌّظٍذح اٌٛؽ١ٕح

 .أل ذؤدٞ إٌٝ إثاسج إٌؼشاخ ٚتث اٌفشلح ت١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ -3

أل ذؤدٞ إٌٝ اٌّساط تىشاِح األشخاص ٚدش٠اذُٙ أٚ إٌٝ اترضاصُ٘ أٚ إٌٝ  -4

 .اإلػشاس تسّؼرُٙ أٚ أسّائُٙ اٌرجاس٠ح

 .أل ذؤدٞ إٌٝ اسرذساْ اإلجشاَ أٚ اٌذث ػ١ٍٗ -5

 



 :فٟ وً ِٓ اٌؼٕاطش اٌرا١ٌحاٌرؼث١ش دذٚد ٚػٛاتؾ دش٠ح 



 ِٚسؤ١ٌٚح اٌرؼث١ش ... دش٠ح اٌرؼث١ش 

، ٚ٘زا اشرشان ٠سرٛجة ل١اَ فشد٠حاٌذش٠ح ل١ّح ِشرشوح ١ٌٚسد ل١ّح 

اٌّسؤ١ٌٚح تجأة اٌذش٠ح ٚل ٠سرم١ُ أفشاد إدذاّ٘ا ػٓ األخشٜ، ٚوٍّا 

 .صادخ جشػره ِٓ اٌذش٠ح صادخ ِؼٙا جشػره ِٓ اٌّسؤ١ٌٚح

 ٔظاَ ِىافذح اٌجشائُ اٌّؼٍِٛاذ١ح

 :ٚلذ ٚػغ ٔظاَ ٌّىافذح اٌجشائُ اٌّؼٍِٛاذ١ح ذؼّٓ ػذج ِٛاد، ِٕٙا

 :اٌّادج اٌثاٌثح

تاٌسجٓ ِذٖ ل ذض٠ذ ػٓ سٕح ٚتغشاِح ل ذض٠ذ ػٓ خّسّائح أٌف  –٠ؼالة 

وً شخض ٠شذىة اٌرش١ٙش تا٢خش٠ٓ،  –أٚ تئدذٜ ٘اذ١ٓ اٌؼمٛتر١ٓ . لاير

 .أٚ إٌذاق اٌؼشس تُٙ ػثش ٚسائً ذم١ٕاخ اٌّؼٍِٛاخ اٌّخرٍفح



 اٌفشق ت١ٓ إٌمذ ٚاٌرش١ٙش

٠ظف ٚجٙح ٔظش شخظ١ح ٠ؼثش ف١ٙا اٌفشد ػٓ سأ٠ٗ ِظطٍخ : إٌمذ 

 ذجاٖ ِٛلف ِؼ١ٓ دْٚ اٌّساط تأشخاص أٚ ِؤسساخ

٠رٕاٚي ج١ّغ أشىاي اٌرؼث١ش اٌرٟ ذجشح وشاِح اٌشخض ِظطٍخ :  اٌرش١ٙش

 أٚ اٌّؤسسح



 اٌرشذد 

                          ... اٌرشذد ٘ٛ اٌض٠ادج ػٓ اٌذذ اٌّطٍٛب ٚاإلػافح ػ١ٍٗ 

ٚفٟ اٌّؼٕٝ اٌؼاَ، اٌرشذد ٘ٛ ِجاٚصج الػرذاي، ٚػىسٗ اٌرفش٠ؾ أٞ )

 (.  الػرذايإٌمض فٟ 

ثّح أشخاص . ٠رّثً فٟ أفىاس ل فٟ أشخاص –تىً ِؼا١ٔٗ  –اٌرشذد 

٠رثْٕٛ األفىاس اٌّرشذدج ٚل ٠ٛجذ أشخاص ِرشذدْٚ تزٚاذُٙ، فاٌرشذد 

 . ٠أذٟ ِظادثاا ٌألفىاس ل ٌألشخاص

إٌظاَ ٚاٌمأْٛ وفال دش٠ح األفىاس ٚدش٠ح ا٢ساء ٚو١ف١ح ؽشدٙا ِٚٓ 

 ...اٌّسؤٚي ػٕٙا



 اٌرشذد أٚ اٌرؼظة ػٕذ ؽشح األفىاس ٚا٢ساءٌؼذَ اٌٛلٛع فٟ اٌّؼ١اس اٌذاخٍٟ 

 0تسّؼرُٙ،إفشــاء خظٛط١اخ إٌاط أٚ اٌّساط ػذَ & 

 اٌمٛي اٌفادش ٔاتغ ِٓ اٌذشص اٌزاذٟ ػٍٝ ذجٕــة & 

 .األخالل١اخ اٌؼاِح

 ذجٕة ذش٠ٚج اإلشاػاخ اٌّغشػح ادسان ٌذٚس اٌفشد & 

 0فٟ أِٓ اٌٛؽٓ، ٚاسرمشاس اٌّجرّغ 

 0ٌٍخثشذذشٞ اٌظذق ٚاٌّٛػٛػ١ح فٟ ٔمً الػالَ & 

 أ١ّ٘ح  اٌّذافظح ػٍٝ ا٠ٌٛٙح اٌثماف١ح اٌٛؽ١ٕح 

ٔفٛط فــٟ اٌٛؽ١ٕح ا٠ٌٛٙح اٌّجرّؼــاخ ػٍٝ ذجز٠ش ِؼأٟ ذذشص 

ٚذفىه ػ١ــاع ػٛاًِ أفشاد٘ــا، ٚاٌّذافظح ػٍٝ اٌــزاخ اٌجّاػ١ح ِٓ 

ٚفمذاْ ا٠ٌٛٙح، األخشٜ فٟ اٌّجرّؼاخ الٔظٙاس  ٚػذ٠َٛ٘ــح اٌّجرّغ، 

اٌّذافظح ػٍٝ ذذشص ل إٌم١غ ِٓ رٌه؛ فاٌّجرّؼــاخ اٌرٟ ٚػٍــٝ 

 .ٚاٌؼ١اعٚاٌرفىه ٌٍرذًٍ ػشػح اٌثماف١ح ػٍٝ ٠ٛ٘رٙا 



 ملخص درس معايري التفكري الناقذ



 تعريف معايير التفكير الىاقد

مبعاوريذالتفكريذالناقدذتلكذاملواصفاتذالعامةذاملتفقذقصدذو

علوهاذلدىذالباحثنيذيفذجمالذالتفكري،ذواليتذتتخذذادادًاذ

يفذاحلكمذعلىذالتفكريذالناقدذالذيذمياردهذالفردذيفذ

 0معاجلتهذللمشكلةذأوذاملوضوعذاملطروحذ



 معايير التفكير الىاقد



 تعريف المعيار وما يترتب عه عدم االلتزام به



 المعاوي المعيار

ذ0اندجامذالعناصرذاملكونةذلالدتداللذالوضوح

ذ0التعبريذعنذالرأيذبدونذغموض

ذ.اإلملامذبكلذجوانبذاملشكلةذالصحة

ذ0تقصيذمصداقوةذومصدرذاملعلومةذ

ذ.ذذاالهتمامذبالتفاصولذوجتنبذالتعمومذاملفرطذالدقة

ذالصرامةذيفذتوظوفذاملعلومات

ذاالندجامذالداخليذبينذعناصرذموضوعذالبحثذالربط

ذ.العالقةذبينذاملعلوماتذوموضوعذالبحث

ذ.ذذالرتكوزذعلىذتعقوداتذاملشكلةذوتّشعباتهذالعمق

ذ.التفطنذللقضاواذالضمنوةذيفذمعاجلةذاملشكلة

ذاإلحالةذإىلذوجودذطرقذأخرىذملعاجلةذاملشكلةذاالتداع

 .إبرازذكلذاملعطواتذملعاجلةذاملشكلة

ذ.العالقةذاملنطقوةذبنيذاملبادئذوالنتائجذاالدتداللذاملنطقي

ذالتأكودذعلىذمعقولوةذالرأيذأوذالفكرة

 مه معانيىاسبها معايير التفكير الىّاقد وما 



 ملخص درس صفات املفكر الناقذ



 سمات المفكر الناقد



 سمات المفكر الناقد





 مهارات التفكري الناقدملخص 



 يٓاساخ انرفكٛش انُاقذ

 أٔ انًٕاقف أٔ انخثشاخ يٍ نعذد انذالنح أٔ انًعُٗ عٍ ٔانرعثٛش انفٓى ٔٚعُٙ

 ٔٔصفٓا انًشكهح عهٗ انرعشف أًٚضا ٔٚعُٙ .األحكاو أٔ األحذاز أٔ انًعطٛاخ

 .انثإَٚح ٔاألفكاس انشئٛسٛح األفكاس تٍٛ انرًٛٛز ٚعُٙ كًا أسثاتٓا، ٔذحذٚذ

 انرفسٛش

 انرحهٛم

 انرقٛٛى

 أ٘ أٔ ٔانًفاْٛى، ٔانًسائم األقٕال تٍٛ االسرذالنٛح انعالقاخ ذحذٚذ ٔٚعُٙ

 أٔ انخثشاخ أٔ انحكى أٔ االعرقاد عٍ انرعثٛش صٕس يٍ أخش٘ صٕسج

 ٔذحهٛهٓا، انحدح عٍ ٔانكشف األفكاس، اخرثاس ٚعُٙ كًا .اٜساء أٔ األسثاب

 تُٛح عُاصش تٍٛ انعالقاخ ٔذٕضٛح ٔاالخرالف، انشثّ أٔخّ فٙ تانُظش

 عٍ انكشف تغشض ذشكٛثٓا ٔإعادج ٔذفكٛكٓا، انًٕقف، أٔ انُص أٔ انقٕل

 .انًُطقٙ ذسهسهٓا

 انقٕج أٔ انشأ٘ أٔ انحكى أٔ انرصٕس أٔ انقٕل، يصذاقٛح ذقذٚش ٔٚعُٙ

 ٔيصذاقٛح انحدح قًٛح ٔاخرثاس انعُاصش، تٍٛ االسرذالنٛح نهعالقاخ انًُطقٛح

 أٔ انرصٕس يكاسة ترحذٚذ إٚداتًٛا انرقٛٛى ٚكٌٕ ٔقذ انًعهٕياخ، يصذس

 .ذٓافرّ أٔ َٔسثٛرّ حذٔدِ عٍ تانكشف سهثًٛا ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ كًا انحكى،



 يٓاساخ انرفكٛش انُاقذ

 َرائح إنٗ نهٕصٕل ٔسٔاتظ ٔفشٔض عُاصش يٍ إنّٛ َحراج يا ذحذٚذ ْٕٔ

  ٔيقُعح يعقٕنح
 االسرذالل

 انرٕضٛح

انرُظٛى 

 انزاذٙ

 .انثُاء ٔيحكى يرشاتظ تشكم انرصٕس أٔ انفكشج ذقذٚى عهٗ انقذسج ٔٚعُٙ

 يٍ انزاخ عٍ ٚصذس يا ٔذعذٚم ٔذصحٛح نًشاقثح انزاذٙ انٕعٙ ٔٚعُٙ

 كاَد نٕ كًا انزاخ يشاقثح عهٗ تانقذسج ٚرعهق فٕٓ ٔآساء، ٔأحكاو ذصٕساخ

 .نّ اندٛذ ٔاإلَصاخ اٜخش يع تانرعاطف ٚرعهق كًا أخشٖ راذًا



 ملخص درس التفكري النبقذ وطرح االسئلة



 يفٕٓو انضإال

طهت انًؼشفخ دٕل يٕضٕع أٔ لضٛخ يؼُٛخ  أٔ اصزذػبء يؼشفخ       

 0أٔ يب ٚإد٘ انٗ انًؼشفخ 

 أًْٛخ األصئهخ فٙ انزفكٛش انُبلذ 

 0يجٕٓنخ كبَذ جذٚذح صجلا  رفزخ االصئهخ -1

 0 جذٚذح دهٕل ػٍ انجذث ػهٗ رذفز االصئهخ -2



 ارخبر انمشاس ٔطشح االصئهخ 

انًشكهخ، /انمضٛخ/، ٔفٓى انًٕضٕعانزًٓمارخبر انمشاس ُٚجغٙ ػُذ 

انًزٚذ يٍ ػٍ طشٚك طشح ارخبر انمشاساد انضٛئخ نزجُت ثشكم أكجش 

 انًشاد رذمٛمٓب األصئهخ ثذضت األْذاف 

 األصئهخارخبر انمشاساد انظبئجخ رجذأ ثطشح 

 أًْٛخ طٛبغخ األصئهخ انًُبصجخ

 ٔانجشاٍْٛ انًُطمٛخ انذجج ٔغٛبة انظذٛذخ، انًؼهٕيخ افزمبد ػُذ

 ٔرضٛغ انُبس، فٛضم انشبئؼبد، ٔرضٕد انًغبنطبد، رُزشش انؼمهٛخ

 ثم انشبئؼبد، يٍ انزذظٍ فمظ ٚمزضٙ ال األيش أٌ غٛش .انذمبئك

 ئػبدح يٍ الثذ كبٌ ٔنزنك .انظذٛذخ انًؼشفخ ثُبء كزنك ٚضزٕجت

                   األيش ثذاٚخ فٙ ٚزطهت انجذث ْزا .األيٕس دمبئك ػٍ جذٚذ يٍ انجذث

 .انًُبصجخ األصئهخ طٛبغخ



 خظبئض االصئهخ انُبلذح 

 

 0انؼمٛىٚطهت انذمٛمخ ال يجشد انجذل صإال 

ا نهزفكٛش انُبلذ يثٛش   0ٔيٕجٓب

 0ػٍ اٜساء ٔانًٕالف ٔاالدكبو انجذث 

 

 .األصئهخ ٔاصزشارٛجٛبد طشدٓب انمٕاػذ األصبصٛخ نطشح 

ا كٍ -1  يجبششا

 ثبنؼٍٛ رٕاطم -2

 صٓهخ نغخ اصزخذو -3

 انزشكٛت ثضٛطخ جًلا  اصزخذو -4

ا كٍ -5  يخزظشا

 انًٕضٕع ػهٗ سكز -6

  انغشع ٔضٕح يٍ رأكذ -7

  ٔانشخض نهًٕلف انضإال يلئًخ ػهٗ ادشص -8

 ٔسائّ يٍ انُٛخ انضإال أصهٕة ٚؼكش أٌ ٚجت -9

 اإلجبثخ يٍ رضزفٛذ كٛف اػشف -10



 انزًٛٛز ثٍٛ انضإال انًزٚف ٔانضإال انذمٛمٙ 

 0انفبئذح ػذًٚخ ثمضبٚب يزؼهمخ اصئهخ -1

ا  يضزذٛهخ ػُٓب االجبثخ -2 ا  يُطمٛب  0ٔٔالؼٛب

 0 انؼجثٛخ انًجبدنخ يُٓب انٓذف -3

 0ٔنهٕلذ االَضبَٙ نهجٓذ يضٛؼخ -4

 0ٔانخظبو انًؼبَذح انٗ ٔرإٔل -5



 ششٔط طُبػخ األصئهخ انظذٛذخ

 0ٔدلخ ٔضٕح ثكم انٓذف رذذٚذ -1

ا  طٛبغخ انٓذف ثضبطخ -2  0ٔيضًَٕب

 0ثضٛظ ٔادذ ْذف صإال نكم -3

 0انٓذف ػٍ انٕاضخ اإلػلٌ -4

 ْذف انضإال

 يٕضٕع انضإال

 طٛغخ انضإال

 0ٔانظشايخ انذلخ -1

 0يًكُخ ػُّ اإلجبثخ -2

 0انضبيؼٍٛ نًضزٕٖ يلئى -3

 0فّٛ غًٕع ال انضٛبق ٔاضخ -4

 0نهًطهٕة انًلئًخ االصزفٓبو أداح -1

 0نهًطهٕة ٔيضزٕفٛخ يخززنخ طٛبغخ           -2

 0انهغخ صليخ -3

 0ثضٛطخ يظطهذبد اصزؼًبل -4



 انًمظٕد ثذْشخ انضإال

 ثزٕلذ رؼشف انزٙ انذشكخ دبنخ ئنٗ انضكٌٕ دبنخ يٍ انفكش اَزمبل ْٙ

 َذٕ خطٕاد انفكش ٚخطٕ ٔيؼٓب انخٛبل، ٔرُجّ انفكش ٔٚمظخ انزٍْ،

 رُزٓٙ ٔال انضإال، اثزكبس يٍ رجذأ يزؼذدح ثظٕس ٔاالصزكشبف انجذث

 0ٔاألفكبس انُظشٚبد ثبكزشبف

 انذْشخنهذْشخ ػٍ انضإال انز٘ ٚثٛش انفبلذ انضإال ًٚٛز يب 

 .ٔانٛمظخ نلَزجبِ ٚذػٕ ال ، ٔانزضبؤل ٔانزأيم، انزٍْ، :ٚثٛش ال

 انفكشٚخثبنذاْشخ اثزكبس األصئهخ انًمزشَخ ٚزطهجٓب انًٓبساد انزٙ 

 .انظٛبغخ انهغٕٚخ انظذٛذخ

 .رذذٚذ انٓذف يٍ انضإال ثذلخ 

 .رذذٚذ يٕضٕع انضإال ثذلخ 

 .انزخٛهٙاألثذاع 



 مت حبمذ اهلل 


