


 ملخص 
 الدرس االول 

 التفكري الناقد ومهارات القراءة 



 المراءة النالدةتعرٌف 

 الموضوع، مضمون فهم بهدف المارئ به ٌموم الذي العملً النشاط

 ومواطن الموة أوجه بٌان حٌث من علٌه الحكم إصدار ثم وتحلٌله،

  .علمٌّة معاٌٌر ضوء فً فٌه الضعف

 أهمٌة المراءة

 0العمك مستوى على  حٌاة من أكثر تعطً المراءة

 .األفكار مئات الفكرة فٌها تصبح للتاللً تجربة المراءة

 فً ملٌا   ٌفكر وتجعله الماّدٌــة المطالب سجن من الماري تحرر المراءة

 .أهمٌة أكثر لٌمٌة أخاللٌة، معنوٌة، أبعاد ذات أمور

 مصادر من المكتسبة بالمعرفة ملٌئة حٌاة الماري تكسب المراءة

 .متنوعة خبرات وٌكتسب  متنوعة



 خصائص المراءة النالدة

   كالتالً وهً المراءة اصناف معاٌٌر على النالدة المراءة خصائص تعتمد

 أصناف المراءة

 الحرفٌة المراءة 

ال تتعدي ظاهرة 

األسطر والمعلومات 

 النصالواردة فً 

 سطحٌة 

المراءة التحلٌلٌة 

فهم األفكار 

الضمنٌة 

 واستخالص النتائج 

 هً اعمك

 المراءة النالدة

إصدار أحكام على  

 النص 

 االعمك من لبلها

 وتمثل التفكٌر النالد

المراءة اإلبداعٌة 

استخالص الفائدة 

وحل المشكالت 

 الجدٌدة

 السلوكٌاتتعزٌز 



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

 :تتحمك السلبٌة المراءة

 تخدش سلبٌه كلمات  عن عبارة المحتوى كان اذا ، المحتوى حٌث من

 0 الدهشة تثٌر ال  كراهٌة خطاب أو  عنصرٌة تتضمن الحٌاة

 االنتماد او بناء غٌر والنمد الكاتب افكار تصٌد هو المارئ هدف كان اذا

 0 للكاتب

       ألنه الولت واضاعة التسلٌة لمجرد حرفٌة لراءته المارئ كان اذا

 أن المعٌب مــن لٌــس ، مشكلة حل او سلون تعدٌل فً علٌه تؤثر ال

 بمضامٌن تمتــرن أن ٌجب المتعــة أن غٌر .لٌســتمتع اإلنسان ٌمرأ

 الممروء تنوٌع واألفضل .منهــا نفع ال المراءة تصبح ال حتى مفٌــدة

 0للملل دفعا بالمتعة العلمً النفع ٌمترن حٌث



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

  :فً  تتسبب عندما ضارة المراءة تكون

   ولتله الولت إهدار  

   الذوق إفساد  

 واألكاذٌب األوهام نشر  

 واإلفصاح اإلبانة ملكة إضعاف  

   : السلبٌة المراءة

  تمنن ضوابط من البد ولذلن نشــاء ما نكتب أو نفعل أن تعنً ال الحرٌة

 .األخاللٌة التجــاوزات مــن المارئ لتحصٌن المراءة ثمة ومن النشــر

 أو الناس عمائد فً ٌطعن أو بالحٌاء ٌخل ما نشــر ٌجوز ال فمثال

 .أعراضهم



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

   : تتحمك النشطة المراءة

 اٌجابً اثر لها  هادفة رالٌه كلمات على احتوت إذا: المحتوى حٌث من

 0 الدهشة سؤال وتثٌر لألبداع لتصل الذهن تثٌر العام الذوق تراعً

 ثمافة الٌه وتضٌف االنسان سلون تغٌر هو المراءة من الهدف كان اذا

 0الجدٌد ابتكار فً االبداع أو جدٌدة

 0 النالد التفكٌر معاٌٌر ضمن  نالدة لراءة لراءته المارئ كان اذا



 التمٌٌز بٌن المراءة السلبٌة والمراءة النشطة

  :فً النافعة المراءة شروط وتتمثل

   للمارئ نافعة معلومات تضٌف التً الكتب اختٌار 

   مصدالٌة ذات معلومات تتضمن  

 اإلدراكٌة الملكات تنشط  

    :النشطة المراءة



 فضائل المراءة فً تكوٌن شخصٌة المفكر النالد 

 ودور التفكٌر النالد فً تطوٌر أسالٌب المراءة



 .عاللة المراءة بالتفكٌر النالد





 ملخص 
 الثانيالدرس 
 

 واإلعالمالتفكري الناقد  



 اإلػالًرؼشٝف 

 ٍِ قْ٘اد االرظبه اىَسزخذٍخ فٜ ّشش االخجبس اٗ اىَؼيٍ٘بد ٍجَ٘ػخ 

 االػالّبد ٕٗ٘ ٗسٞيخ اجزَبػٞخ سئٞسٞخ ىيز٘اطو ٍغ اىجَٖ٘س أٗ 

 ػجش ٗسبئو اػالٍٞخ  ٍضو اىظذبفخ ٗاالراػخ ٗاىزيفضُٝ٘ 

 0مبألّزشّذ ٗٗسبئو اىز٘اطو االجزَبػٜ ٗاالػالً االىنزشّٜٗ 



 ىيَجزَغاإلػالً إَٔٞخ 

 ، (1980-1911)ظٖش ٕزا اىَفًٖ٘ ٍغ اىؼبىٌ اىنْذٛ ٍبسشبه ٍبميٕ٘بُ 

ٗٝشٞش ٕزا اىَفًٖ٘ إىٚ أُ اىؼبىٌ أطجخ ٍضو قشٝخ طغٞشح ثفضو اىزقذً اىٖبئو 

ريل اىزط٘ساد اىزٜ قشثذ . فٜ رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد ٗٗسبئو االرظبالد

 .  اىَسبفبد ٗاخزظشد اىضٍِ

اىضقبفبد ٍِ اىزؼجٞش ػِ االػالً ٝقً٘ ثأدٗاس ٕبٍخ فٜ اىَجزَغ ٍْٖب رَنِٞ  

 ّفسٖب، رشســٞخ أسس اىزفبٌٕ ثِٞ اىشؼ٘ة ٗاىزؼبطٜ ٗاىذ٘اس 

 ، رؼضٝض سٗح اىزسبٍخ .ثِٞ اىضقبفبد ، رجبٗص اىزظ٘ساد اىَْطٞخ اىَ٘سٗصخ

 0ىيَجزَغ مجضء أسبسٜ فٜ اىَجزَغ إَٔٞخ اإلػالً ىزا رنَِ 

 اىنّ٘ٞخ اىقشٝخ أٗ اىظغٞشح اىقشٝخ ٍفًٖ٘



 دٗس اىزفنٞش اىْبقذ فٜ اىنشف ػِ إَٔٞخ اإلػالً فٜ اىَجزَغ

  اىْبقذ اىَفنش سَبد طشٝق ػِ

اىْبقذ ٝسبػذ اىزفنٞش 

فٜ ثْبء اى٘ػٜ 

ػيٚ االػالٍٜ ٗ 

رجْت فخ اىزضيٞو 

اإلػالٍٜ، ٗاإلصبسح 

ٗاىزسٌَ اإلػالٍٞخ، 

 .اإلػالٍٜ

ٝسبػذ اىَزيقٜ ػيٚ 

فشص اىَ٘اد اإلػالٍٞخ 

سيجٜ ) ثِٞ ٍب ٕ٘ 

 ، ٍٗب ٕ٘ (ٗسدٛء 

، (إٝجبثٜ ّٗبفغ ) 

 (.ثَْٖٞب ) ٍٗب 

ٝسبػذ اىَزيقٜ أُ 

ٝنُ٘ ٍزيقٞبً إٝجبثٞبً، 

قبدساً ػيٚ اّزقبء 

اىَضَُ٘ اإلػالٍٜ 

 .ٗرذيٞئ ٗرقَ٘ٝٔ

إَٔٞخ اىزفنٞش رضداد 

اىْبقذ فٜ اىزؼبٍو ٍغ 

ٗسبئو اإلػالً، 

ٗضشٗسح رفؼٞو ٕزٓ 

اىَٖبسح 

ٗاسزخذاٍٖب، فٜ 

دبىخ اىذشٗة، 

ٗاىظشاػبد، 

 ..ٗاألصٍبد

1 2 3 4 



 .ػِ ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخاىنشف 

 اىَغبىطخ ٍفًٖ٘

رقذً ٍؼيٍ٘بد غٞش طذٞذخ أٗ رقذً ثطشٝقخ صائفخ ثٖذف اإلقْبع 

 0ثفنشح ٍؼْٞخ 

 propagandaاىذػبٝخ  
رؼْٜ ّشش اىَؼيٍ٘بد ثطشٝقخ ٍ٘جٖخ ػجش ٍجَ٘ػخ ٍِ اىشسبئو ثٖذف 

 .اىزأصٞش فٜ آساء ٗسي٘ك ٍٗفبٌٕٞ أمجش ػذد ٍِ األشخبص

 .ػِ ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخاٍضيخ اىنشف 



 .اىنشف ػِ ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخ

 :ٝيٜ ثَب اىَؼبطش اإلػالً ٝزَٞض

 .رقذٌٝ ٍؼطٞبد ٍززبىٞخ دُٗ رذيٞو

 .اىَؼيٍ٘بدرذفق سشػخ  

 .ٍؼيٍ٘خ ريغٜ ٍب سجقٖبمو 

 .ىيفٌٖٗقزب ال ٝؼطٜ اىَزيقٜ 

 .دُٗ ر٘اطوارظبه 

 ّشــشاد األخجبس ال رؼطٜ ٗقزــب ىيفٌٖ: أٍضيــخ

 اىزغطٞخ اىظذفٞــخ ىيْضاػــبد رؼَــذ ىيَغبىطــخ/ 

 اىخيظ ثِٞ إزَبٍبد ٍزجبْٝخ/ 

 



 .اىنشف ػِ ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخ

 .اإلػالً ٗسبئو ٍِ اىؼذٝذ فٜ األخجبس اخزٞبس فٜ اىَؼزَذح اىطشٝقخ

 

اىزغطٞخ اإلخجبسٝخ اىسبئذح ػيٚ ٍسز٘ٙ اىؼبىٌ فٜ اىغبىت ٗفقًب رذاس 

 :ىيَجبدا اىزبىٞخ

اىذقبئق اىزٜ رذػٌ سأٛ اىَذطخ اىزيٞفضّٝ٘ٞخ ٗدجت اىذقبئق طشح & 

 0اىزٜ ال رذػٌ سأٖٝب ٗر٘جٖٖب 

 .اىذٗه طذٝقخ ىْب، ٗثْبء ػيٞٔ، فٖٜ رسزذق اىَذحٕزٓ & 

 0اىْقذاىذٗه ىٞسذ طذٝقخ ىْب، ٗثْبء ػيٞٔ، فٖٜ رسزذق ٕزٓ & 

 .األمضش رش٘ٝقًب أٗ إصبسح ٕٜ إٌٔ اىؼْبِٗٝ اإلخجبسٝخاألدذاس & 

 



ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً مٞف ٝنشف اىزفنٞش اىْبقذ ػِ 

 .اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخ

 ىألخجبس اىْبقذ اىَزبثغ خظبئض

 

 .ػيٚ اىزذٞضاىزؼشف & 

 .اىخيفٞخ اىفنشٝخ ٗاىَٞو اىفنشٛامزشبف & 

 .ىيذػبٝخ اىنبرثخاىزفطِ & 

مشف . ٍب ٝجت اســزنَبىٔ أٗ رؼذٝئ أٗ رظذٞذٔ فَٞب ٝؼشعإدساك & 

 اىَغبىطبد

 

اىزفسٞش ، اىزذيٞو ، اىزقٌٞٞ، اىز٘ضٞخ، ) ػِ طشٝق ٍٖبساد اىزفنٞش اىْبقذ 

 (االسزذاله ، اىزْظٌٞ اىزارٜ 



 أٍضيخ ػيٚ دٗس اىزفنٞش اىْبقذ فٜ 

 .ػِ ٍغبىطبد ٗسبئو اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخاىنشف 



 .اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخمٞف افذض ٍب ٝشد ٍِ ٗسبئو 

   ( االسزفٖبً أدٗاد) اإلػالٍٞخ ىيشسبىخ اىْقذٝخ  األسئيخ طشٝق ػِ

 lasswell formula :الصٗٝو طٞغخ

 ٍبرا ٝق٘ه ؟

    ٍب اىزٛ ٝشٝذ إٝظبىٔ ٍِ ٍذز٘ٙ ٍٗضَُ٘؟ 

ٍٗضَُ٘ اىشسبىخ ػجش رظفخ اىَ٘قغ اىَذز٘ٙ رأمذ ٍِ    

 .اىشسَٜ، ٗىٞس ػجش اىشٗاثظ اىَشسيخ

 ٕٜ سسبىخ رشٗٝجٞخ ىسيؼخ أٗ ٍْزج ٍب؟ٕو 

 ٍِ؟

 ٍِ ٍؼذ اىخجش ٍٗظذسح؟ 

 ٕ٘ جٖخ دنٍ٘ٞخ؟ أٗ دسبة ٍ٘صق؟ أٗ ٍظذس ٍجٖ٘ه؟ٕو 

 (شخظٞخ ٍشٖ٘سح اٗ ٍغَ٘سح ( ) فشد اٗ ٍجَ٘ػخ )  



 .اإلػالً اىَنز٘ثخ ٗاىَشئٞخمٞف افذض ٍب ٝشد ٍِ ٗسبئو 

 ثأٛ رأصٞش؟

    ٍب اىزأصٞش اىَز٘قغ فٜ اىَشبٕذ ٗاىَيزقٜ ٍٗظذس اىخجش؟       

ٕو دقق ٍظــذس اىخجش اىْجبح اىَخطظ ىــٔ؟ أً ىــٌ ٝذقــق اىخجش 

اىٖــذف ٍْٔ فــٜ اىزأصٞش فٜ اىَســزٖيل؟ ٕو فقذ اىَظذس ٍظذاقٞزٔ 

 ىذٙ اىَشبٕذ  ٗاىَزيقٜ؟

 ثأٝخ ٗسٞيخ؟

 ٍب اى٘سٞيخ اىزٜ ْٝقو ث٘اسطٖب اىخجش؟ 

ٍِ خاله ٍْظبد االػالٍٜ اىشقَٜ اىجذٝذ ٍضــو اىَ٘اقــغ اإلخجبسٝخ 

 0ٍٞذٝب اىس٘شٞبه«أً ثشاٍج اىز٘اطــو االجزَبػٜ 

اىَسزٖذف ٍِ اىخجش؟                                               ىَِ؟ ٍِ 

 -خجش سسَٜ ٍِ جٖخ سسَٞخ)، ٍب اىٖذف ٍِ اىخجش؟ ثشأٝل

 ...(شبئؼخ -خجش ٍضيو -رس٘ٝقٜ -ر٘ػ٘ٛ

مجبس اىســِ؟ أٗ اىشــجبة؟ أٗ اىشجبه؟ أٗ اىْســبء؟ ٗأٛ ىفئخ 

 .ٗغٞشٕب... األػَبس رسزٖذف؟ 



 .ٍ٘قف اىَفنش اىْبقذ ٍِ ٗسبئو االػالً ٗاىز٘اطو االجزَبػٜ

ٗسبئو االػيٌ اٍب أُ رخزظش ٍِ اىخجش ىزَٖٞش اىخجش اٗ رقذً صٝبدح ػِ 

خطٞش ٝؤصش فٜ ٕٜٗ ىٖب دٗس  رنضش ىيشبئؼبد اىخجش االطيٜ ىإلصبسح ٍْٖٗب 

اىشأٛ اىؼبً ٗفٜ األٍِ اى٘طْٜ أًٝضب ٗال سَٞب فٜ أصْبء اىذشٗة 

ٗاألصٍبد، ٕٗزٓ اىخط٘سح رزأرٚ ىنّٖ٘ب رخبطت ػق٘الً قذ ال رَزيل ٍٖبساد 

 .  اىزفنٞش اىْبقذ، ىزا فئُ ّشش اىشبئؼبد جشَٝخ ٝؼبقت ػيٖٞب اىقبُّ٘

 0ىزا الثذ ٍِ اىزَٖو ٗرذشٛ اىذقٞقخ ٗاىجذش ػِ اىَظذس 



 ملخص 
 الدرس الثالث

 التفكري الناقد والصورة  



ذ.اؾصورةذودقؾةذؿنذودائلذاؾتػؽريذاؾـاؼد

ذذ-يفذعصرذاؾصورةذ-إنذاؾوظقػةذاؾتواصؾقةذاؾيتذتتؿتعذبفاذاؾصورةذ

جيعؾفاذيفذصؾبذافتؿاؿاتذاؾتػؽريذاؾـاؼدذؿنذوجفةذؿصداؼقتفاذ

ووظقػتفا،ذاؾصورةذيفذعالؼةذوثقؼةذمبؼقاسذاؾواؼعقةذوؿعقارذ

 0احلؼقؼة

ودقؾةذؿنذودائلذاؾتواصل،ذػفيذرداؾةذؿرئقةذوحداتفاذاؾصورةذ

األؾوانذواخلطوطذواألضواءذوزواقاذاؾـظر،ذوذتدتويفذمجقعذعـاصرذ

 0أدواتذاؾتواصلذاؾؾغوقةذاؾبـقوقةذواؾدالؾقةذواؾتداوؾقة



ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذأفؿقةذاؾصورةذيفذتؼـقاتذاؾتواصل

 "ذذاألجبدقةذاؾؽوـقةذ"ؿعـىذ

األؾوانذواخلطوطذواألضواءذوحداتذاؾصورةذؽودقؾةذتواصلذفيذ

،ذوتؼومذؿؼامذاحلروفذاألجبدقةذ،ذؿعذاؾتأؽقدذعؾىذوزواقاذاؾـظر

اؾطابعذاؾعادليذاؾؽوـيّذذهلــذهذاألجبدقةذعؾىذخــالفذاألجبدقةّذذ

اؾؾغوقةذاؾتــيذتؽونذخصوصقةذوؿرتبطةذبفذاذاؾؾدــانذأوذذاكذ

والذترتؼيذإىلذاؾؽوـقةذإالذ(ذاؾعربيذأوذاؾػرـدــيذأوذاؾصقـــيذ)

بقـؿاذختاطبذأجبدقةذاؾصورةذؽلذاؾـاسذ.ذعبــرذاؾرتمجةذأوذاؾتعؾم

 .رغمذاختالفذثؼاػاتفم



ذ.أفؿقةذاؾصورةذيفذاؾتواصل

ذ0حتؼقــقذتواصــلذؽوـيذدونذحاجةذإىلذاؾرتمجة

ذ0ؼوذةذتأثريفا

الذتتطؾبذغاؾباًذؿفاراتذتػؽريذعؾقاذبلذختاطبذؽلّذذ

 .إـدانذؿفؿاذؽاـتذؼدراتهذاؾذّذفـقة



ذ.اؾصورةذأداةذتواصلذ



ذ.أفؿقةذاؾصورةذيفذاؾتواصل

تؤديذاؾصورةذاؾـاؼدةذأحقاـًاذدوًراذجمتؿعًقاذؿفؿاذدواءذ

ذ.بوصػفاذاؾداخرذأمذاؾتوعوي

 وذأحقاـًاذذتؽونذاؾصورةذأؽثرذتعبرًياذيفذؿنذادلؼالذاؾصحػيذ



ذ.أفؿقةذاؾصورةذيفذذزؿنذاحلروبذواالزؿات

ذ0اؾدقطرةذعؾىذاؾصورةذ

ذ0حدمذادلعرؽةذباؾصورةذ

ذ0احلربذاالعالؿقةذ

ذ0االعالمذودقؾةذيفذاحلرب

ؿصادرذاـطالقذاؾصورةذؿنذؿراؽزذبثذإذاعيذأذتؾػازيذ

ذ.احلروبذاألخرية(ذجدولذأعؿال)فدػاذؿرؽزقاذيفذأجـدةذ

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة



ذواجبـاذاؾوطينذجتاهذؿنذحياولذإعادةذـشرذاؾصورذيفذأوؼاتذاحلروبذواألزؿات؟

أنذدمَصنذأـػدـاذؿنذاؾتضؾقلذوعدمذإعادةذاردــالذاوذـشــرذ

ذ0.ذأيذصورةذؿــنذفذاذاؾـوع

ذتؼدقــمذاؾصــورةذاؾصادؼــةذاؾيتذتعؽــسذحؼقؼةذاؾوطنذ

ذ.وتؼدمذصورتهذاؾـاصعةذإىلذاآلخرقن

ذ0.ادلشــارؽةذػــيذصـاعةذاؾصورةذوودــائلذـشــرفا

عدمذتصدقــقذوتداولذأيذصــورةذإالذبعدذاؾتأؽــدذؿنذ

ذ0حؼقؼةذؿضؿوـفاذوؿصدرذـشرفا،

يفذحاؾةذاؾشكذيفذؿضؿوـفاذوؿصدرفاذالبدذؿنذإبالغذ

ذ0.اجلفاتذادلدؤوؾة



ذفلذتؤديذاؾصورةذدوًراذؿفؿاذيفذتصدقرذوتروقجذاؾشائعاتذيفذأوؼاتذاحلروب؟ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ:ـعم

ذذاؾعادلقةذؾؾؿواضقعذادلؽؿلذاحملتــوىذذؾــكذتعدذؾــمذاؾصــورةذالنذـظــرًاذ

ذذؽاؿلذحمتوىذاؾصورةذأصبحتذبــلذواجملالت،،ذاؾصحفذيفذادلـشــورة

ذ0بذاتهذؿدــتؼل

ذذ0ـػدــفاذعنذتعربذألـفاذقوضحفاذؽالمذوجودذؾؾصــورةذقدــتؾزمذال

ذؿزقػةذتؽونذاؾيتذاؾشائعاتذؿنذاؾؽثريذعنذوتعربذاؾصورذتتضؿنذأنذميؽن

ذذيفذخاصةذؾؾحؼقؼةذؿـافضذرأيذتشؽقلذأجلذؿنذؾه؛ذوخماؾػةذؾؾواؼع

ذذوتداوهلــاذـشــرفاذدــرعةذذؾــكذػــيذوقدــاعدفاذ.احلروبذأوؼات

ذذذ.االجتؿاعيذاؾتواصلذودــائلذعربذادلدــتفدػنيذبقــن

ذ.بوادــطتفاذاؾشائعاتذوـشرذاؾصورذتوظقفذاحلربذودائلذأخطرذؿنذأن

ذؿنذؿعقـاذؿوؼػاذقتخذذادلتؾؼيذجلعلذواؾتزققفذاألؽاذقبذادــتعؿالذوؽذؾك

ذ.وفدػفاذاحلربذؿدار



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذؿعتؼداتذتغقريذؿـهذاهلدفذـػدي،ذأدؾوبذفوذادلخذغدقل

ذذجدقدذؿنذعؼؾهذوصقاغةذتػؽريهذتشؽقلذوإعادةذاؾشــخص

ذذذذذذذذذذذذذ.اؾدؿاغذؾغدلذقعؿدذاؾذيذاؾشــخصذقرقدهذاؾذيذباؾشؽل

ذؿعتؼداتًهذأوذذائؼتهذأوذوجداـهذأوذتػؽريهذقدــتفدفذوؼد

ذ.ذؾكذاؾضحقةذتدركذالذوغاؾبًا

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

ذ:وؿظافره"ذغدلذاؾدؿاغ"ؿعـىذ

 



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذذذأوذاخلربذتؽــرارذؿـفاذؿتعــددةذبتؼـقاتذادلــخذغدــقلذّذقتم

ذؾهذقعؿدذؿاذوذؾكذاؾذفنذيفذؾرتدقخهذعدقدةذؿراتذادلوؼفذأوذاؾصورة

ذ.اؾدقادــقةذواؾدعاقةذؾؾبضائعذّذاؾتجاريذاؾرتوقج

ذذذعرؼقةذأوذجـدــقةذتؽونذؿاذوغاؾباذاإلحياءاتذاعتؿادذذقتم

ذ.واؾعزلذواإلذاللذاؾتفدقدذأو

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

ذ":غدلذاؾدؿاغ"ذاألداؾقبذادلدتعؿؾةذيفذ

 



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذ:اؾذفـقةذّذؼدراتـاذيفذاؾتحؽمذػؼدانذ(ذ1

ذُّذوقتمذاؾؼرارذوادتؼالؾقةذاؾشــخصيذاؾتػؽريذعؾىذاؾؼدرةذـػتؼد

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادلتحرؽةذاؾدؿىذإىلذادلشريةذاؾصورذؿنذادلعـىذوفوذتوجقفـا،

ذ0ذوادلالحؼة

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

ذ:حتؾقلذخماطرذاإلعالن

 



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذ:اؾـؼديذاؾتػؽريذعؾىذخطرذ(ذ2

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذومنقلذاؾتحــريذوعؾىذاؾتؿققزذعؾىذاؾؼــدرةذـػتؼــد

ذ0واخلضوعذواالدتجابةذاإلذعانذإىل

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

ذ:حتؾقلذخماطرذاإلعالن

 



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذ:اؾوجدانذادتؼالؾقةذعؾىذخطر(ذ3

ذدموذؿشــاعرـاذوتربؿجذاؾطبقعيذاإلحداسذعؾىذاؾؼدرةذـػتؼد

ذ0ذاكذأوذاهلدفذفذا

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

ذ:حتؾقلذخماطرذاإلعالن

 



ذغدقلذاؾدؿاغذادلدتخدؿةذيفذاالعالـاتذذ

ذ.ذاؾدؿاغذغدقلذؾعؿؾقةذادلضؾلذاؾطابعذعنذاؾؽشف

ذ.دؿقةذؽانذؾوذؽؿاذتوجقفهذؿنذاآلخرقنذذميؽنذال

ذ.ادلغاؾطاتذعنذاؾؽشفذ

ذ0اإلعالؿيذاؾوعي

ذذذ.االعالمذيفذقردذدلاذاؾتحؾقل

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة

ذ

دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذؿواجفةذخماطرذ

ذاإلعالنذ

 واؾدعاقة



ذدورذاؾصورةذػــيذاؾتضؾقلذأوذاؾتأثريذاإلعالؿي

ذ.ؿعقـةذإعالؿقةذؿضاؿنيذخلؾقذاؾصورةذتوظقف

ذوـشــرذاحلؼائقذإلخػاءذاؾصورةذتعدقلذإؿؽاـقة

ذ.واؾتضؾقلذاؾشائعات

ذ.اؾشائعاتذوحربذاؾصورة

ذ.ؿغؾوطةذوؿعتؼداتذآراءذإلثباتذاؾصورةذادتخدام

ذ.واؾتداولذاالـتشارذودرعةذاؾصورة

ذ.ادلدتفدفذأوذادلشافدذواؼـاعذاؾصورةذ

ذ.دورذاؾتػؽريذاؾـاؼدذيفذاؾؽشفذعنذؿغاؾطاتذاؾصورة



 ملخص 
 الرابعالدرس 

 إنسانيةاملنهجي حاجة التفكري   



مضدرةماإلغلانمسؾىماظؿػؽري

م0اظؽائـاتاظعؼلمؼظلمادلؾؽةماظيتممتقزماالغلانمسنمشريهمعنم

ػذاماظعؼلميفماظـطقمواظؽالم،مواحلوارمواالدؿدالل،موؼؿفؾىم

م0االجؿؿاسقةواظؿأعلمواظػفممدلكؿؾفمجواغبماحلقاةم



م:سالضةماظعؼلمبادلػاػقمماظؿاظقةم

يفمسؿؼهمتػؽريموبهمتؾادلماظؽالمم

األصؽارموػوماظػؽرماظذيمؼػصحمسنم

وظقسمجمردمماحلقاةخمؿؾفمجواغبم

اغؿظــامماألظػازموصقمضواسدمظغوؼةمأوم

 ؼعربمسنمصفممعامبصػؿهمتػؽريًا

احلوارمػوممتؾادلماألصؽارموصقمضواسدم

عـطؼقةمموإغؿاجمتشارطيمدلعارفم

م.مسؼؾقةم

االدؿداللمسؿؾقةمسؼؾقةمتربــطم

عؼدعــاتمبـؿائج،مضائممسؾقفام

م.اظؿػؽريمادلـطؼيم

م

ػوماألداةمحللنماظؿصرفمععماظغريماظعؼلم

وػوماألداةمحللمادلشؽالتمماحلقاةم

االجؿؿاسقةموؼلاسدماظؿػؽريمسؾىماظػفمم

واظؿػاػممواظؿواصلمععماالخرؼنمواظؿػؽريم

ؼؤثرميفمحقاةماالغلانموسالضؿهمععماالخرؼنم

م.

ماحلوارماظؽالم

مصفمماحلقاةماالجؿؿاسقةمماالدؿدالل



مبنيماعؿالكماظعؼلموادؿعؿاظهاظؿؿقزم

واإلغلانممبامظهمعنمسؼلمصإغهمميؿؾكماظؼدرةماظؽاعـةمسؾىماظؿػؽريم

ؼؽونمتػؽريماظػردمطقػقؿهمأومأنموظؽـهمأحقاغًامالمؼدركمأػؿقؿهمأوم

عنماظعوائقماظيتمضدممتـعماإلغلانمدؾقؿًا،مععموجودمسددمتػؽريام

م0ذظكمعنماظؿػؽريمأومحتدمعنمضدرتهمسؾىم

حيؿاجماألعرمإىلموضعمضواسدمظؾؿػؽريمتعصمماإلغلانمعنماظوضوعمصؼدم

يفماخلطأ،موجتعؾهمضادرامسؾىمصفممعؼؿضقاتماحلقاةمالختاذم

م.مماظؼراراتماظصائؾة



ماظعوائقماظيتمضدممتـعماإلغلانمعنماظؿػؽري

مسوائقمخارجقةمسوائقمذاتقةمتؿصلمباظػرد

حبػظمادلعؾوعاتميفماظذاطرةموتردؼدم:ماحلػظم1

م.مممتققصمماآلراءماظلائدةمدون

باسؿؾارماحلواسمعصدرمادلعرصةم:ماحلسم.م٢
م.مأدواتماظؿػؽريمماحلؼقؼقةمدونمشريػامعن

مطأنمؼلؿفقبماظػردمإىلماغػعاالتهم:ماالغػعالم.م٣

م.ماخلوفمعنماظوضوعميفماخلطأمأوماظـؼدم.م٤

م0ضققماظوضت.مم٥

م.ممتغؾقبماظعارػةمسؾىماظعؼلم.م٦

م.موغؿائفهم،ماخلوفمعنماختاذماظؼرارم.م٧

م.اظؿعصبماالسؿىمواظؿطرفم.م٨

علاؼرةماالخرؼنمدونمإسؿالماظعؼلميفمصقةم.م١
م.ممعامؼػعلم

اظؿؿلكمباظعاداتمواظؿؼاظقدمواآلراءماظلائدةم.م٢
م.مصوابؿقفامأومخطؽفاممدونمحتؿقصفامواظـظرميف

م.ممنطمحقاةماجملؿؿعم.م٣

 .  ضؾةمادلصادرموحمدودؼؿفام.م٤



مسواعلماظؿػؽريماظلؾقم

عنمذروطماظؿػؽريماظلؾقممختطيماظعوائقمعـلماحلػظ،موعلاؼرةم

م.اآلخرؼن،موضؾولماظصورماظـؿطقةمسنمبعضماظؼضاؼامدونممتققص

م:اظصورةماظـؿطقة

ػيموصفمأومتعؿقممأومأحؽاممعلؾؼةمتطؾقمسؾىمجمؿوسةمعنم

اظصورةم.ماظـاس،مأوماألسراق،مأوماألصؽار،مأوماظؼضاؼامدونممتققص

اظـؿطقةمضدمؼؽؿلؾفاماظػردمعنماجملؿؿعاتمأوماإلسالمموترتدخم

م.أطـرمسـدعامؼؿـاضؾفاماألصرادمدونموسي

م



مسواعلماظؿػؽريماظلؾقم



م.سالضةمتػؽريماظػردمبصورةمعلؿؼؾةمأوميفمسالضةمتػؽريهمباآلخرؼن



م.اظعـاصرماحملػزةمسؾىماظؿػؽري



محفًفامتدسممحاجةماإلغلانمإىلماظؿػؽري

م.احلفةمػيماظربػانمواظدظقلماظذيمؼدسممرأؼي

ظؽيمتؼـعماآلخرؼنمصإغكمحتؿاجمإىلمأنمتؼدممحفؿكمواإلثؾاتاتم

م.ادلـطؼقةماظيتمتدسممرأؼكمسـدمعـاضشةمأيمضضقةمأومصؽرةمععقـة



ماحلقاةاظؿػؽريموصوائدهمعنمخاللمسالضؿهمجبواغبمضقؿةم



متعرؼفماظؿػؽريمادلـففي



مضواسدماظؿػؽريمادلـففي



مأػؿقةماظؿػؽريمادلـففيمووزائػه



مواظؿػؽريمشريماظػعالاظػعالمادلـففيماظؿػؽريمبنيماظػرقم



 ملخص 
 اخلامسالدرس 

 التفكري املنطقي وأمهيته



وؼومذالتػؽريذادلـطؼيذبتـظقمذاألفؽارذوترابطفاذوتأدقدفاذ

واضحذمعـىذاعتؿادذعؾىذاالدلةذوذمعؼولقةذاحلجةذلؾوصولذإىلذ

لؾوصولذاىلذأفضلذإجابةذعنذباحلجةذونتقجةذمرتبطةذ

ذذذ0الدؤالذوتؤديذاىلذأفضلذحلذلؾؿشؽالت

ذمػفومذالتػؽريذادلـطؼي

ذأهؿقةذالتػؽريذادلـطؼي

ذ0وــدرسذاحلججذمنذحقثذاإلحؽامذوالؼــوةذوالضعــفذ

ذ.أنهذوــدرسذأخطاءذالتػؽقــرذوكقػقةذجتـبذالوقوعذفقفاذذ



ذالػرقذبنيذالتػؽريذالعارػيذوادلـطؼي

اليتذميرذبفاذووؼعذيفذوتأثرذباخلرباتذالعارػةذجتعلذاإلندانذ

فوقذالعارػةذواالنػعالذ،االرتؼاءذادلغالطاتذوخاصةذمغالطةذالشػؼةذ

ذ0جيعلذاإلندانذوػؽرذتػؽرياذددوداذ

الذتتغريذالتػؽقــرذادلـطؼيذوؼومذعؾىذقواعدذوأدــسذوخطواتذ

ذ0رروؼةذتػؽريناذ،ذوحيدنذ.وادلواقفبتغريذاألذخاصذ



ذ:مراحلذالتػؽريذادلـطؼي

وجودذحاجةذإليذالتػؽري،ذكحلذمشؽؾةذأوذاختاذذقرارذأوذتؼققمذحجةذ1.

ذ.معقـةذأوذاإلجابةذعنذدؤالذمعنيذ

ادتحضارذادلعؾوماتذواخلرباتذالدابؼةذلالدتػادةذمـفاذمنذأجلذ2.

ذ.التوصلذإىلذتؼققمذحلججذأوذحؾولذلؾؿشؽالتذأوذاختاذذقرارذصائب

البحثذعنذأفؽارذأخرىذمداندة،ذوربطفاذباهلدفذمنذالتػؽريذومدىذذ3.

االدتػادةذمـفاذلتؼققمذاألفؽار،ذأوذلتحؼققذاألهدافذوالوصولذإىلذ

ذ.الـتائجذادلرجوة

اختقارذاإلجابة،ذأوذاحلل،ذأوذالؼرارذادلـادب،ذوتؼققؿهذلؾتأكدذمنذ4.

ذ.صالحقته



ذ:خصائصذالتػؽريذادلـطؼي

وعتؿدذعؾىذإجيادذعالقاتذبنيذالؼضاواذوالظواهرذادلرادذفحصفاذ

ذ.وبنيذادلعؾوماتذواخلرباتذالدابؼةذيفذالذاكرة

تػؽريذمـفجيذحمددذاألدوات،ذواضحذاألدالقب،ذووتطورذمنذ

ذ.خاللذالبحثذعنذالعالقاتذبنيذاألذقاءذوربطذبعضفاذببعض

وعتؿدذعؾيذعددذمنذالعؿؾقاتذالعؼؾقةذادلتصؾةذلتحؼققذاألهدافذ

مثلذادلؼارنة،ذالتصـقف،ذالتـظقم،ذالتعؿقم،ذالتحؾقل،ذ

ذ.الرتكقب،ذاالدتداللذاالدتؼرائيذأوذاالدتـباري
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اؾػؽرذقدريذوذاملبادئذاألوؾقةذاؾضرورقةذاؾيتذفيذاؾؼواـنيذ

قؽونذُؿتدؼًاذؿعذذتػؽريحتىؿنذتواػرفاذيفذؽلذبدذمبؼتضافاذوالذ

ذ0إلثباتفاذاته،ذوخاؾقًاذؿنذاؾتـاؼضذوالذحتتاجذإىلذبرفانذ

ذؿػفومذؼواـنيذاؾػؽرذاألدادقة



ذخصائصذؼواـنيذاؾػؽرذاألدادقة

تػرضذـػدفاذعؾىذاجلؿقع،ذإذذالذميؽنذألحدذأنذقػؽرذبطرقؼةذ:ذضرورقة.ذ1

ذ.خماؾػةذهلا

ذ.دابؼةذعؾىذؽلذجتربةذ:ؼبؾقة.ذذ2

مبعـىذأنذصدؼفاذؿدتؼلذعنذؿادةذاملوضوعاتذاجلزئقةذاؾيتذذ:صورقةذ.ذ3

ذ.ـػؽرذبفا

ذ.أيذواضحةذبشؽلذتام،ذوالذميؽنذأليذعاؼلذإالذأنذقدؾمذبفاذ:بدقفقة.ذ4

ذ.قتعذرذتصورذـؼائضفا،ذؽؿاذميتـعذاؾربفانذعؾقفا:ذبذاتفاصادؼةذ.ذذ5

ذ.ويفذمجقعذاؾظروفضؿـًاذقدتعؿؾفاذمجقعذاؾـاسذصراحةذأوذذ:ؽؾقة.ذ6



حتؽمذاؾتػؽريذبرفانذوفىذاؾؼواـنيذبدقفقةذوؾقدتذيفذحاجةذإىلذفذهذ

ذ0صورذاالدتداللذتدتـدذإؾقفاومجقعذاؾعؾومذواألحؽامذومجقعذاؾدؾقمذ

ذؼواـنيذاؾػؽرذاألدادقةأفؿقةذ



ذ:اؾؼواـنيذاألدادقةذؾؾػؽر

اؾصقغةذذذاؾتعرقفذاؾؼاـون

ذذذاؾرؿزقة

اؾصقغةذذ

ذاؾؾػظقة

اؾعالؼةذذذاؿثؾةذذ

ذبقـفؿا

ؼاـونذ

ذاهلوقة

ذذذ(اؾذاتقة)

ذ

أنذؽلذذيءذ

ؿتطابقذؿعذ

ـػده،ذأيذ

أنذاؾشيذفوذ

ذاتهذذذذذذذذذذذ

أوذميؾكذ

فوقةذخاصةذذ

ذ0حيتػظذبفا

ؿشتؼةذؿنذذ(أ)في(ذأ)

(ذؿاذفوذفو)

اؾشيءذ)أوذ

ذذ(.فوذـػده

ذاؾؽتابذذ

ذفوذاؾؽتاب

فوذأصلذ

اؾؼواـنيذذذ

وقػرتضذ

ثباتذاؾشيءذذ

وصورةذ

ؿوجبةذذ

ذؾؾبؼقة



ذ(ذاؾذاتقة)اهلوقةذؼاـونذ

ذاؾعبارة

ذ.اإلـدانذفوذاإلـدان

ذ0أـت،ذوؾؼدذصرتذأضققذبتصرػاتكذأـتذفوذ...ذإـكذالذتتغّقرذأبدا..ذقاذصدقؼي

ذ.ألبدذأنذمتتؾكذؼواعدذاؾتػؽريذاؾـاؼدذػاؾؽيذتػؽرذـؼدقاذيفذؿوضوعذ

ذ.ذذفذاذاؾشخصّذذقػؽرذبطرقؼةذـؼدقة،ذػفوذميتؾكذؿفاراتذاؾتػؽريذاؾـاؼد

ذ0املربعذذؽلذؿدتوذؾهذأربعةذأضالعذؿتداوقةذاؾطولذذ



ذ:اؾؼواـنيذاألدادقةذؾؾػؽر

اؾصقغةذذذاؾتعرقفذاؾؼاـون

ذذذاؾرؿزقة

اؾعالؼةذذذاؿثؾةذذذاؾصقغةذاؾؾػظقة

ذبقـفؿا

ذؼاـونذذ

عدمذ

ذاؾتـاؼض

اؾذيذقـؽرذذ

إؿؽانذ

اجلؿعذبنيذذ

اؾشيءذذ

وـؼقضه،ذ

ػالذقصحذأنذ

قصدقذذ

ذ0اؾـؼقضان

(ذذذذذذذأ)وفيذ

الذميؽنذأنذ

وذ(ذب)تؽونذ

(ذذب –الذ)
يفذاؾوؼتذ

ـػدهذوؿنذ

ذاجلفةذـػدفا

وفيذأنذاؾشيءذالذميؽنذ

أنذقتصفذبصػةذ

وـؼقضفاذيفذاؾوؼتذ

ـػدهذوؿنذاجلفةذ

ـػدفا،ذػالذميؽنذأنذ

ـؼولذانذفذهذاؾػؽرةذ

صحقحةذوغريذصحقحةذ

يفذـػسذاؾوؼتذوؿنذ

ذ.اجلفةذـػدفا

ذبدر

راؾبذ

وؾقسذ

ذراؾبذ

ذ

قعدذفذاذ

اؾؼاـونذ

صورةذ

داؾبةذؿنذ

ؼاـونذ

ذاهلوقة



ذاؾتـاؼضعدمذؼاـونذذ

ذاؾعبارة

ذ0أنذقؽونذاجلوذحارذأوذغريذحارذيفذذآنذواحدذالذميؽن

إنذاملتفمذؽانذقزورذذؼقؼتهذوؼتذاجلرميةذوالذميؽنذأنذقؽونذؿعذذؼقؼتهذويفذؿؽانذ

ذ0.اجلرميةذيفذاؾوؼتذـػده

ذ.ذاؾػاؽفةذالذميؽنذأنذتؽونذـاضجةذوؾقدتذـاضجةذيفذوؼتذواحد

ذ.حامتذاؾطائيذؽرقمذوؾؽـهذخبقلذ

ذ.فذاذاؾطاؾبذذؽيذؾؽـهًذذأقضًاذغيب

ذ0.تـاولذاألرػالذمجقعذاؾبدؽوقت،ذوعؾبةذاؾبدؽوقتذؾقدتذػارغةذذ



ذ:اؾؼواـنيذاألدادقةذؾؾػؽر

اؾصقغةذذذاؾتعرقفذاؾؼاـون

ذذذاؾرؿزقة

اؾصقغةذذ

ذاؾؾػظقة

اؾعالؼةذذذاؿثؾةذذ

ذبقـفؿا

ؼاـونذذ

اؾثاؾثذ

ذاملرػوع

أنذأحدذ

املتـاؼضنيذالبدذ

أنذقؽونذ

صادؼًا،ذإذذالذ

قوجدذاحتؿالذ

ثاؾثذميؽنذأنذ

ذذذ0قـػقفؿاذؿعًا

إؿاذأنذذ"ذأذ"ذ

"ذذبذ"ذتؽونذ

"ذالذبذ"ذأوذ

والذثاؾثذ

ذهلؿا

اؾشيءذ)فيذأنذ

إؿاذأنذقتصفذ

بصػةذؿاذأوذالذ

قتصفذبفاذوالذ

ثاؾثذهلذقنذ

أوذ(ذاالحتؿاؾني

الذودطذبنيذ)

ذذ(.اؾـؼقضني

حمؿدذإؿاذ

ـاجحذأوذ

رادبذذذذذذذ

والذقوجدذذ

ذبدقلذثاؾث

فذاذاؾؼاـونذ

صورةذ

ذررقةذؿنذ

ؼاـونذذذذذذذذذذذذ

عدمذ

ذ.اؾتـاؼض



ذاملرػوعؼاـونذاؾثاؾثذذذ

ذاؾعبارة

ذ0أؽونذأوذالذأؽونذتؾكذفيذاملدأؾة

ذ.إؿاذأنذدعادذؽاـتذتؼولذاحلؼقؼةذأوذأـفاذؽاـتذتؽذب،ذوالذقوجدذبدقلذثاؾث

ذ.إؿاذأنذقؽونذحارًاذأوذغرّيذحارذاجلو

ذ.فذاذاؾدواءذإؿاذأنذقؽونذؿػقداذأوذغريذؿػقد

ذ0أـهذؽاذبذوذالذذيءذغريذؾكذفذاذاؾرجلّذذإؿاذأنذقؼولذاؾصدقذأو



ذؼاـونذاؾثاؾثذاملرػوعذذعدمذاؾتـاؼضذؼاـونذذؼاـونذاهلوقة

ذؼواـنيذاؾػؽرذاألدادقة

تؼومذعؾقفاذعؾىذؼاـونذ

ذاهلوقةذفوذأصلذاؾؼواـنيذذ

ذوقػرتضذثباتذاؾشيء

ذؼاـونذعدمذاؾتـاؼضذذ

ذصورةذداؾبةذؾؼاـونذاهلوقة

ذؼاـونذاؾثاؾثذاملرػوع

صورةذذررقةذؾؼاـونذذذذذذذذذذذذ

عدمذاؾتـاؼضذوميؽنذردهذ

ذ.اىلذؼاـونذاهلوقةذ

ػإذاذؽانذاؾطاؾبذذفوذاؾطاؾبذذمبؼتضىذؼاـونذاهلوقة،ذػالذجيوزذوػؼًاذ:ذؿثال

ؾؼاـونذعدمذاؾتـاؼضذأنذقؽونذاؾطاؾبذحاضرذوغريذحاضرذؿعاذبـػسذاؾوؼتذ

وفذاذقعينذوػؼًاذؾؼاـونذاؾثاؾثذاملرػوعذأنذ.ذوإالذوؼعـاذيفذتـاؼضواجلفةذذ

ذ.اؾطاؾبذقؽونذـاجحذأوذرادبذوالذثاؾثذهلؿاذذإذذإـهذالذودطذبنيذاؾـؼقضني

ذ:ؾؾػؽراؾعالؼةذبنيذاؾؼواـنيذاؾثالثذاألدادقةذ
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