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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب

التفكري  الناقد
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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

ــي يف  ــاص، وروع ــكل خ ــعودية بش ــام، والس ــكل ع ــة بش ــة العربي ــال البيئ أطف

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله ــغ يف التدري بشــكل تفاعــي لتكــون أبل

تــدرب الحقيبــة التــي بــن أيديكــم عــى مهــارات التفكــر الناقــد، مــن خــال 

ــّي  ــايئ يوم ــكل تلق ــا بش ــها أو بعضه ــب ميارس ــاة الطال ــة يف حي ــطة واقعي أنش

أو شــبه يومــّي، وســنقف معــه عنــد هــذه املواقــف لنتأمــل كيــف أنــه لــو طبــق 

مهــارات وأدوات التفكــري الناقــد فســيكون مثــة فــرق كبري وعظيــم يف مخرجات 

التفكــري، ومــن ثــم التأثــري عــى قراراتــه وتوجهاتــه وســلوكياته تجــاه األشــياء.
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دليل الربنامج

مهارات التفكري الناقد.اسم الربنامج

أن يدرك املشارك أهمية مهارات التفكري الناقد، ويسعى لتوظيفها الهدف العام

يف مارساته اليومية.

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يبن املراد بالتفكري الناقد.

    يستخدم التفكري الناقد يف مواقف مختلفة.

ر أهمية توظيف مهارات التفكري الناقد يف مارساتنا      يقدِّ

اليومية.

    يستنتج أهم الخصائص املميزة لألشخاص ذوي التفكري 

الناقد.

    يطبق مهارة جمع املعلومات يف إطار التفكري الناقد.

    يطرح أسئلة جيدة.

    يكتشف مفاتيح الحل.

    مييز بن الرأي والحقيقة.

    يطبق مهارة التحقق من الطرفن، وتقييم الرباهن.

3 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

9 أنشطة تعليمية متنوعةعدد األنشطة
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طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   مفهوم التفكري الناقد.

   أهمية توظيف مهارات التفكري الناقد.

ر الناقد.    خصائص املفكِّ

   مهارات التفكري الناقد:

جمع املعلومات  

  طرح األسئلة

  مفاتيح الحل

  التمييز بن الرأي والحقيقة

التحقق من الطرفن  

تقييم الرباهن  

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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فهرس املوضوعات

مقدمة

التعريف بالحقيبة
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرية 

والصغرية، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك   -

العصف الذهني  -

وغريها من األساليب التي سريد توضيحها يف الحقيبة.  -



التفكري  الناقد

8

وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غريه، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ

 



9

الوحدة التدريبية األوىل

ملاذا التفكري الناقد؟ 

70  دقيقة
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا عىل أن:

   يبن املراد بالتفكري الناقد. 

   يستخدم التفكري الناقد يف مواقف مختلفة.

ر أهمية التفكري الناقد يف مارساته اليومية.    يقدِّ

   يستنتج أهم الخصائص املميزة لألشخاص ذوي التفكري الناقد.
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نشاط )1/1(

نشاط متهيدي / فردينوع النشاطالدراسة من املنزلاسم النشاط

أوراق النشاط األدوات15 دقيقةالزمن

يبن املراد بالتفكري الناقدالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط تدور حول قدرة املشاركن عى مناقشة قضية تعرض عليهم من خال  فكرة    

التفكري الناقد.

القضية التي يقرتح عرضها عى املشاركن »الدراسة من املنزل أفضل من املدرسة«.    

مون حول موافق وغري موافق. تطرح القضية للنقاش حولها وتؤخذ آراء املشاركن وُيقسَّ   

يطلب من مجموعة »موافق« أن تتناقش فيا بينها وتستدل لرأيها مبجموعة من األدلة القوية.   

ومثل ذلك يطلب من املجموعة األخرى.   

كل  ويحاول  النقاش  يبدأ  التجهيز  بعد    

فريق يف نقد فكرة املجموعة األخرى.

بالجدية  النقاش  يتَّسم  أن  يراعى    

واملنطق يف العرض والنقد.

النقاش  من  املشاركني  انتهاء  بعد    

وعرض األدلة والرد عليها، يبدأ املدرب 

يف نقاش مفتوح مع الجميع يحاول من خالله توصيل ما ييل للمشاركني:
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نرشة معرفية )1/1(

ا:     التفكر الناقد يعني مبدئيًّ

ق من األمر.	  التمهُّل يف إعطاء األحكام لحن التحقُّ

التفكر الناقد هو:   

، وجمــع وإقامــة األدلــة 	  ــق والتقــيِّ ــل وهــادف، يقــوم عــى التحقُّ نشــاط عقــي متأمِّ

والشــواهد مبوضوعيــة وتجــرُّد، وبنــاء الحجــج املنطقيــة.

غايته الوصول إىل أحكام صادقة، وفق معايري مقبولة.	 

استخدامها  ميكن  مهارات  مجموعة  من  تتألف  مركبة،  تفكريية  عملية  الناقد:  التفكر   

بصورة منفردة أو مجتمعة.

يستخدم التفكر الناقد يف:  

إخضاع فكرة أو أكرث للبحث والتقيِّ قبل الحكم عليها.	 

الحكــم عــى موثوقيــة، أو قيمــة، أو دقــة، أو مصداقيــة، أو منطقيــة فكــرة أو أفــكار 	 

ــة. معين

التفكري بطريقة ناقدة ليس شيًئا صعًبا، فالجميع يستطيع أن يفكر بطريقة ناقدة ولكن ال   

بد من تعلم بعض املهارات األساسية الازمة لذلك.

يف هذه الدورة سنحاول مًعا أن نتعلم بعض مهارات التفكري الناقد؛ لنفكر بطريقة مختلفة   

ي، بغية الحكم بشكل صحيح عى املواقف التي نتعرض لها يف حياتنا  فيها الكثري من الرتوِّ

الشخصية.
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نشاط )2/1(

نشاط تعليمينوع النشاطفكر وحللاسم النشاط

أوراق 4A + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

يستخدم التفكري الناقد يف مواقف مختلفة.الهدف

إجراءات التنفيذ

يقوم املدرب بتقسيم املشاركن إىل ثاث مجموعات.   

كل مجموعة معها مرشفها الخاص.   

املصاحبة  األسئلة  عن  اإلجابة  منهم  ويطلب  معن،  موقف  مجموعة  كل  عى  ُيعَرض    

للموقف.

الجواب عن األسئلة يستدعي استخدام التفكري الناقد.   

يشارك املرشف املشاركن يف التفاعل مع املواقف.   

يعمل  من  عدوك  من  أن  اعلم   « نصه:  هذا  خطاًبا  جنده  لقائد  امللك  كتب  األول:  املوقف 

يف  يعمل  من  ومنهم  هالكك،  يف 

يف  يعمل  من  ومنهم  مصالحتك، 

البعد منك«

التنبؤ  ميكنك  التي  النتائج    

بها من هذا الخطاب؟
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ما املقدمة املنطقية لكل نتيجة؟   

ما الدافع لهذا الخطاب؟   

ما الظروف التي يوجد فيها القائد؟   

ما قيمة هذا الخطاب للقائد؟   

هل ميكن تحديد نوع العدو: قريب أم بعيد؟   

ا  املوقف الثاين: يف درس للصف السادس االبتدايئ: »ولقد شهد عرصنا الحارض تقدًما علميًّ

املحيطات والبحار،  الداء والدواء، وغاص يف أعامق  اكتشاف  اإلنسان من  ن  ملحوًظا، فتمكَّ

ورصد الكواكب والنجوم، فغزا الفضاء … وال يزال املجال مفتوًحا الستثامر طاقات العقل 

ق له الخر والسعادة« اإلنساين يف كل ما يحقِّ

ما الدافع لوجود هذا الدرس يف هذه املرحلة العمرية؟   

ما املجاالت العلمية املهمة التي مل ترد يف الدرس؟   

ما دورنا يف تحقيق الخري والسعادة لإلنسانية؟   

ما حال الشعوب التي ال حظ لها من التطور العلمي، وما مآلها؟   
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ن  ب قنَّاص بندقيته نحو هدف يف قاع بركة ما، عرش مرات، فلم يتمكَّ املوقف الثالث: » صوَّ

من إصابة الهدف وال ملرة واحدة، مع أنَّ القناص يصيب الهدف مبعدل 9 / 10 يف الهواء 

الطلق«

علل هذه الظاهرة.   

أيها أسهل قنص الجسم املتحرك أم قنص الجسم الراكد يف قاع الربكة؟   

هل تحب أن تكون قناًصا؟ وملاذا؟   

هل العيب يف البندقية أم العيب يف الهدف؟   
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نشاط )3/1(
 

فكر – زاوج - شاركنوع النشاطملاذا التفكري الناقد؟اسم النشاط

فليب تشارت )سبورة( + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

ر أهمية التفكري الناقد يف مارساته اليوميةالهدف يقدِّ

إجراءات التنفيذ

مارسة  بأهمية  املشاركن  لدى  الوجداين  الجانب  استثارة  عى  النشاط  فكرة  تقوم    

التفكري الناقد يف مواقف الحياة املختلفة.

يبدأ املدرب بعرض سؤال رئيس وهو:   

ما فائدة مارسة التفكري الناقد يف حياتنا؟	 

يأخذ املدرب األجوبة من املشاركن، مع التدليل ملا يقولونه من    

مواقف حياتية خاصة بهم.

ينفذ النشاط بطريقة ثنائية بحيث يبدأ كل فرد بالتفكري مبفرده،    

ما  يشاركان  ثم  األفكار، ومن  التدريب  أحد زماء  يشارك  ثم 

توصا إليه مع الجميع.

يستعرض املدرب مناذج ما أخرجته املجموعات الثنائية.   

توظيف  فوائد  من  ييل  املشاركون مبا  إليه  توصل  ما  املدرب  يقارن 

التفكر الناقد، ويثبت الفرق عىل السبورة الورقية:
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نرشة معرفية )1/ 2(

أهمية التفكر الناقد:

تحسن القدرة عى استخدام العقل بدل العواطف.   

تطوير مستويات أفضل من التفكري.   

صنع القرار الحكيم يف الحياة اليومية.   

تحسن قدرات البحث الجاد يف كثري من األمور.   

تنمية القدرة عى املناقشة والحوار.   

تحسن القدرة عى التواصل والتفاوض مع اآلخرين.   



التفكري  الناقد
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نشاط )4/1(

عرض محتوىنوع النشاطصفات املفكر الناقد اسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

يستنتج أهم الخصائص املميزة لألشخاص ذوي التفكري الناقد.الهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب الفيديو التايل عىل املشاركني:   

أن  ينبغي  التي  الصفات  أهم  حول  نقاش  جلسة  املدرب  يقود    

يتصف بها األشخاص الذين يفكرون بطريقة التفكري الناقد.

يستمر النقاش قرابة خمس دقائق.   

التي  الصفات  أهم  املشاركني  عىل  املدرب  يعرض  االنتهاء  بعد    

ذكرها أهل التخصص يف األشخاص ذوي التفكري الناقد، مع توضيح مبسط لها.

وهي كام ييل:   

نرشة معرفية )1/ 3(

خصائص الشخص ذو التفكر الناقد

مستوعب ومِلمٌّ باملوضوع محل التفكري.    

ال يجادل يف أمر عندما ال يعرف شيًئا عنه.   

يعرف متى يحتاج إىل معلومات أكرث حول يشء ما.    
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  يعرف الفرق بن نتيجة »رمبا تكون صحيحة«، ونتيجة »ال بد أن تكون صحيحة.«

  يعرف بأن لدى الناس انطباعات مختلفة حول فكرة ما.

  يستطيع تجنب األخطاء الشائعة يف استدالله لألمور.

  يتساءل عن أي يشء يبدو غري معقول، أو غري مفهوم بالنسبة إليه. 

  يستطيع فصل التفكري العاطفي عن التفكري املنطقي.

  يبحث عن األسباب والعلل والبدائل.

د بطريقة منطقية.   يتعامل مع املوقف املعقَّ

  يستخدم مصادر علمية موثوًقا بها ويشري إليها. 

  يأخذ جميع جوانب املوقف بنفس القدر من األهمية.

  يبقى عى صلة بالنقطة األساسية أو جوهر املوضوع.

  يتخذ موقًفا، أو يتخى عن موقف، عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك.

 



التفكري  الناقد
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الوحدة التدريبية الثانية

مهارات التفكري الناقد )1(  

60  دقيقة



التفكري  الناقد
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا عىل أن:

   يطبق مهارة جمع املعلومات يف إطار التفكر الناقد.

   يطرح أسئلة جيدة.

   يكتشف مفاتيح الحل.
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نشاط )1/2(

تطبيق عمي/ جاعينوع النشاطما املعلومات الازمة؟اسم النشاط

األدوات30 دقيقةالزمن
 + أقام   + ورقية(  )سبورة  تشارت  فليب 

أوراق 4A فارغة توزع عى املشاركن

يطبق مهارة جمع املعلومات يف إطار التفكري الناقدالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط مارسة املتدربن ملهارة جمع املعلومات، املتعلقة بالتفكري الناقد.   

النشاط ينفذ عىل خطوتني: األوىل: مخططة ومعدة من قبل املدرب، والثانية: تطبيقية    

تنافسية بن املجموعات.

من  لعدد  املشاركن  تعريض  سيتم    

هذه  استخدام  تستلزم  التي  املواقف 

املهارة األساسية يف التفكري الناقد.

مجموعات  إىل  املشاركن  تقسيم  يتم    

عليها  ُيعَرض  مجموعة  وكل  ثاث، 

موقف محدد، ويتم النقاش العلني مع 

الجميع فيا توصلوا إليه. 

بتوضيح  أواًل  يقوم  أن  املدرب  عىل    

معنى املهارة واملقصود بها، وأهميتها يف إطار مامرسة مهارة التفكر الناقد؛ فيذكر لهم 

التايل:



التفكري  الناقد
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نرشة معرفية )2/ 1(

جمع املعلومات يف إطار التفكري الناقد تعني: القدرة عى تحديد أي املعلومات متوفر    

وأيها غري متوفر؛ ليك يتمكن الشخص من اتخاذ قرار أو إعطاء حكم صحيح يف املوقف 

الذي يتعرض له.

املواقف التي ستعرض عىل املشاركني هي كام ييل:   

املوقف األول:	 

فوجئ محمد صباح يوم من األيام برسالة عىل جواله، تنص عىل ما ييل:

»سأصل مطار الرياض صباح اإلثنني إن شاء الله تعاىل، أرغب منك أن تنتظرين باملطار؛ 

فسياريت معطلة منذ أكرث من سنة كام تعرف، أشكرك عىل تفهمك، 

والديت  تخرب  أن  أمكن  لو  مبقدمي،  الشباب  تخرب  أن  تنس  وال 

بقدومي، وتطلب منها أن تجهز وجبتي املفضلة فسيكون أمًرا جيًدا«

حاولوا مساعدة محمد يف تعرف صديقه صاحب الرسالة، وتقديم العون 

له؟

استفيدوا من الجدول التايل يف ترتيب معلوماتكم:

النتيجة التي توصلت إليهااملعلومات الناقصةاملعلومات املتوفرة
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املوقف الثاين:	 

تدشني املرحلة األوىل من القطار الرسيع بني املدن الكربى:

»ستنطلق املرحلة األوىل من القطار الرسيع بني املدن الكربى يف عام 9341هـ، يتوقع أن ينقل 

للعمل، وهو مزود بخدمات  األوىل  املرحلة  املستفيدين خالل  كبًرا من  عدًدا  ا  يوميًّ القطار 

املسافرين وتساعدهم  تساهم يف رفاهية 

عىل االستمتاع بالرحلة، الرسعة الكبرة 

للقطار ستسهم يف اختصار أوقات السفر 

يف  القطار  سربط  كبرة،  درجة  إىل 

مرحلته األوىل بني أكرب خمس مدن«

للحكم عى نجاح املرحلة األوىل من تجربة 

هذا القطار، ما املعلومات املتوفرة يف الفقرة؟ وما املعلومات الناقصة؟

استخدم الجدول التايل لتنظيم أفكارك والوصول إىل حكم صحيح:

النتيجة التي توصلت إليهااملعلومات الناقصةاملعلومات املتوفرة



التفكري  الناقد
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املوقف الثالث:	 

إعالن عن رحلة تدريبية يف ماليزيا:

»يسعد رشكة رائد للسياحة والسفر أن تعلن عن 

خالل  ماليزيا  مناطق  أجمل  يف  تدريبية  رحلة 

اإلجازة الصيفية، وسيكون معنا يف الرحلة عدد 

كبر من املدربني املحرتفني، اإلقامة ستكون يف 

املقدمة شهية ولذيذة،  فنادق مريحة، واألطعمة 

رسوم الرحلة يف متناول الجميع« 

لتحكم عى جدوى هذا اإلعان وصاحيته من 

أجلك؛ ما املعلومات املتاحة وما املعلومات الناقصة؟

استخدم الجدول التايل لتنظيم أفكارك والوصول إىل حكم صحيح:

النتيجة التي توصلت إليهااملعلومات الناقصةاملعلومات املتوفرة
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بعد انتهاء هذه الفقرة من النشاط؛ ينتقل املدرب مع املشاركن ليبدأ ما يشبه الدوري أو    

املسابقة.

يطلب املدرب من كل مجموعة تجهيز موقف معن وعرضه عى مجموعة أخرى.   

الحوار  متابعة  يف  املرشفن  ويشارك  املجموعات،  بن  التواصل  عملية  املدرب  يدير    

والنقاش بن املجموعات، والحلول التي ستنتج عن هذا التفاعل بن املجموعات.  



التفكري  الناقد
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نشاط )2/2(

اسم النشاط
طرح األسئلة ومفاتيح 

الحل
تطبيق عمي / جاعينوع النشاط

األدوات30 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

الهدف
-  يطرح أسئلة جيدة.

-  يكتشف مفاتيح الحل.

إجراءات التنفيذ

خال  من  الحل،  ومفاتيح  األسئلة  طرح  ملهارة  املتدربن  مارسة  النشاط  من  الهدف    

مارسة عدة مترينات متعلقة باملهارة. 

النشاط ينفذ عىل خطوتني: األوىل: مخططة ومعدة من قبل املدرب، والثانية: تطبيقية    

تنافسية بن املجموعات.

سيتم تعريض املشاركن لعدد من املواقف التي تستلزم استخدام هذه املهارة األساسية    

يف التفكري الناقد.

ثاثة، وكل مجموعة  املشاركن إىل مجموعات  تقسيم  يتم    

ُيعَرض عليها موقف محدد، ويتم النقاش العلني مع الجميع 

فيا توصلوا إليه. 

عىل املدرب أن يقوم أواًل بتوضيح معنى املهارة واملقصود    

الناقد؛  التفكر  مهارة  مامرسة  إطار  يف  وأهميتها  بها، 

فيذكر لهم التايل:



29

نرشة معرفية )2/2(

    األسئلة نوعان: استكشايف: إجاباته يكون فيها تفصيل، تحققي: إجابته تكون من النوع 

القصري بنعم أو ال. 

    طرح األسئلة قد يكون عن طريق استبيان يستكشف آراء الناس واملجتمع حول االحتياج 

واألفكار، أو استقراء آراء املشاركن يف املوقف. 

    يساعد طرح األسئلة عى تحديد املعلومات املفقودة، وتقييم الفكرة والوصول ألصلها.

    مفاتيح الحل هي املعلومات املفتاحية املتاحة من خال املوقف، والتي ميكن أن تكون 

عامًا مبارًشا يف تفسريه بشكل صحيح، وهذه املفاتيح يجب أن تدرس بشكل منفرد؛ كلٌّ عى 

حدة، أو بشكل جاعي بحيث تجمع كلها ونحاول من خالها الوصول للحل.

- املواقف التي ستعرض عىل املشاركني هي ما ييل:

املوقف األول: دخل املدرس غرفة الصف يف الدور األول، فوجد قميًصا ملقى يف ركن الغرفة، 

الهرج، وبعض الطاب يف حالة بكاء  آثار دماء بسيطة، ووجد الصف يف حالة من  وعليه 

شديد، كا الحظ انكسار نافذة الصف.



التفكري  الناقد
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من خال تأملك للموقف السابق؛ ورغبة يف الوصول لتفسري صحيح لهذا املوقف؛ ارسد فيا 

يي املفاتيح الواضحة التي تساعد عى الحل، واألسئلة التي تحتاج إليها لتساعدك يف تفسري 

املوقف:

التفسراألسئلةمفاتيح الحل

املوقف الثاين: وصل محمد إىل بيته فوجد سيارتهم واقفة أمام املنزل، وغطاء محرك السيارة 

مفتوح، وطفاية الحريق ملقاة عى األرض، وعدة امليكانيكا عى عتبة املنزل، وسائٌل أسود موجود 

أسفل السيارة، فدخل منزله برسعة، فوجد أمه يف وجهه، فسألها: ما الذي حصل؟ فلم تجبه 

ولكن بدا عى وجهها عامات التأثر والحزن. 

من خال تأملك للموقف السابق؛ ورغبة يف الوصول 

املفاتيح  يي  فيا  ارسد  املوقف؛  لهذا  صحيح  لتفسري 

الواضحة التي تساعد عى الحل، واألسئلة التي تحتاج 

إليها لتساعدك يف تفسري املوقف:
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التفسراألسئلةمفاتيح الحل



التفكري  الناقد
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املوقف الثالث: يف إحدى الليايل رجع سعيد إىل شقته 

يف وقت متأخر، ودخل غرفته فوجد حالها مقلوًبا رأًسا 

عى عقب، وأوراقه مبعرثة يف كل مكان، فتعجب لذلك 

، ودوالبه كان مرتًبا  أشد العجب، لكن أدراجه مل مُتسَّ

كا هو، لكنه الحظ وجود غبار كثري يف أنحاء الغرفة. 

من خال تأملك للموقف السابق؛ ورغبة يف الوصول 

لتفسري صحيح لهذا املوقف؛ ارسد فيا يي املفاتيح الواضحة التي تساعد عى الحل، واألسئلة 

التي تحتاج إليها لتساعدك يف تفسري املوقف:

التفسراألسئلةمفاتيح الحل

بعد انتهاء هذه الفقرة من النشاط؛ ينتقل املدرب مع املشاركن ليبدأ ما يشبه املسابقة.   

يطلب املدرب من كل مجموعة تجهيز موقف معن وعرضه عى مجموعة أخرى.   

الحوار  متابعة  يف  املرشفن  ويشارك  املجموعات،  بن  التواصل  عملية  املدرب  يدير    

والنقاش بن املجموعات، والحلول التي ستنتج عن هذا التفاعل بن املجموعات.  
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الوحدة التدريبية الثالثة

مهارات التفكري الناقد )2(  

60  دقيقة



التفكري  الناقد
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا عىل أن:

   مييِّز بني الرأي والحقيقة.

ق من الطرفني، وتقييم الرباهني.    يطبِّق مهارة التحقُّ
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نشاط )1/3(

نشاط متهيدي "مناقشة" / جاعينوع النشاطبن الرأي والحقيقةاسم النشاط

سبورة + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

مييز بن الرأي والحقيقةالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط يتدرج مع املشاركني عرب عدة خطوات تهدف إىل:   

تقرير مفهوَمي الرأي والحقيقة، وبيان الفرق بينها.	 

ذكر املشاركن ألمثلة توضح فهمهم للمفهوَمن، وقدرتهم عى التمييز بينها.	 

تقدير أهمية استخدام هذه األداة يف واقع املشاركن.	 

الخطوة األوىل:   

عدة أسئلة تُطَرح عىل املشاركني:	 

-  ما ألذ وجبة يأكلها الناس يف الرياض؟

-  ما أقوى سيارة تستعمل يف اململكة؟

-  ما أفضل مكان يزوره الناس يف الرياض؟   

-  كم عدد املجموعات يف امللتقى الحايل؟

-  كم عدد املشاركن يف الغرفة التي نحن فيها اآلن؟

-  متى سيبدأ الفصل الدرايس الثاين؟



التفكري  الناقد
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يطلب املدرب من املشاركن التفكري بشكل جاعي، بعد تقسيمهم إىل مجموعات.	 

كل مجموعــة ترشــح واحــًدا منهــم ألجــل الحديث باســم املجموعــة، مــع رضورة مراعاة 	 

أن يكــون هنــاك دور للحديــث؛ بحيــث يتكلــم جميــع أفــراد املجموعــة باســم املجموعــة.

الخطوة الثانية: يبدأ املدرب يف استعراض ما توصلوا إليه، ثم يوجه لهم سؤالن:   

األول: مَل اختلفت اإلجابات عى األسئلة الثاثة األوىل، واتفقت متاًما يف إجابات األسئلة 

الثاثة األخرية؟

الثاين: متى تتفق إجابات الناس حول سؤال معن؟ ومتى تختلف؟

الخطوة الثالثة: ينتقل املدرب مع املشاركني لتحديد:   

مفهوم الرأي، ومفهوم الحقيقة.	 

الفرق بن االثنن.	 

راجع النرشة املعرفية )1/3(	 

الخطوة الرابعة: بعد تقرير الفرق بن الرأي والحقيقة، ينتقل املدرب مع املشاركن إىل    

تأكيد فهمهم من خال إطاق عملية ذكر األمثلة لكل من الرأي والحقيقة، فيطلب من 

املشاركن:

أمثلة لعرشة آراء وعرش حقائق. 	 

الخطوة الخامسة: بعد انتهاء ذكر األمثلة، يطرح املدرب السؤال التايل:   

ما الفائدة التي ستعود علينا إذا استخدمنا هذه األداة يف التفكري الناقد؟ 	 
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نرشة معرفية )3/ 1(

التمييز بني الرأي والحقيقة :

املراد بالرأي والحقيقة:   

ميكــن وصــف الحقائــق بأنهــا: مــا ميكــن إثباتــه مــن خــال األدلــة، أو هــي مســلَّمة من 	 

املســلَّات والبديهيــات، أو هــي وصــف لواقــع، والحقائــق أمــور متفــق عــى صحتهــا.

أمــا اآلراء: فهــي انطباعــات شــخصية، تعــرب عــن معتقــد شــخص أو مشــاعره، قــد نتفق 	 

معهــا أو ال نتفــق. 

مــن الخطــأ أن نتعامــل مــع اآلراء عــى أنهــا حقائــق ال نقــاش فيهــا، وينبغــي كذلــك أن 	 

نتأكــد مــن كــون الحقائــق مبنيــة عــى أدلــة ثابتــة لنقبلهــا.

أمثلة لحقائق: ) من املمكن عرض حقيقة ورأي عن ذات املوضوع حتى تكون املقارنة    

أوضح والتمييز أدق مثًا: »األسد يأكل اللحم« هذه حقيقة، ويف ذات موضوع األسد 

نقول: »لون جلد األسد جميل« .. الخ ( هذا  رأي.

يأكل األسد اللحم.	 

تطلع الشمس من الرشق.	 

الدجاجة ال تجيد الطريان.	 

تدور األرض حول الشمس.	 

تسقط األمطار يف فصل الشتاء.	 

يقع بيت الله الحرام يف مكة املكرمة.	 

ال يتم الحج والعمرة إال بالطواف حول الكعبة املرشفة.	 
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أمثلة آلراء:   

قيادة الدراجات أمتع من قيادة السيارات.

النقانق لذيذة.	 

اللون األصفر جميل.	 

مرشفنا محبوب.	 

الحياة يف الريف أمتع من املدن.	 

تربية اإلبل أفضل من تربية األغنام.	 

أهمية التمييز بني الرأي والحقيقة:   

تفيدنا مهارة التمييز بني الرأي والحقيقة يف:	 

-  نقد األفكار.

-  فرز املعلومات. 

-  املوضوعية يف التعامل مع األشياء.

نت نتيجة تجارب شخصية. -  تجنب التعميم الخطأ آلراء تكوَّ

لتجاربهم  نتيجة  الناس  بعض  لرأي  تبًعا  اعتبارية  هيئات  أو  أشخاص  ظلم  تجنب    -

الشخصية.

إن الخلــط بــن الــرأي والحقيقــة واعتبــاره كحقيقــة والتعامــل معــه وفــق ذلــك؛ يــؤدي 	 

إىل الكثــري مــن األخطــاء.

-   فقد يكره طالب مادة معينة أو شخًصا ما، فإذا أخرب صديًقا له بتلك املعلومة وكأنها 

حقيقة، ونيس ذلك الصديق أن تلك املعلومة مجرد رأي فقط، وتعامل معها كأنها حقيقة؛ 
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عندئٍذ قد ينتقل هذا الكره له ويتعامل مع املادة أو الشخص وفق هذا الشعور، ما يعني 

الكثري من التحيُّز أو عدم املوضوعية أو التعميم الخاطئ أو الظلم .

االنتبــاه والتمييــز بــن الــرأي والحقيقــة يجعل اإلنســان أكــرث موضوعية، والعقــل أكرث  	 

انفتاًحــا وتيقظًا، فــا يتعامــل مــع النظريــات العلميــة واالجتاعيــة كأنهــا حقائــق، فهــي 

آراء علــاء قــد تثبــت صحتهــا وقــد ال تثبــت، وإىل أن تثبــت صحتهــا بالربهــان القاطــع 

ال ينبغــي التعامــل معهــا كحقيقــة وإغــاق الفكــر عــى تلــك الفكــرة، و إالَّ ملــا ُوِجــدت 

نظريــات نقضــت نظريــات أو أثبتــت عــدم صحتهــا!
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نشاط )2/3(

تطبيق عمي / فردينوع النشاط اقرأ واستخرج اسم النشاط

سبورة + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

مييز بن الرأي والحقيقة من خال نص مقروءالهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب خالل النشاط قطعة للقراءة ويطلب من املشاركني ما ييل:   

القراءة املتأنية للقطعة.	 

الحقائق واآلراء يف  استخراج  املشاركن  للقطعة يطلب من  املصاحب  الجدول  من خال ملء 

النص املقدم إليهم، والنتيجة التي سيتوصلون إليها.

الهدف هو أن ميارس املشاركون مهارة التمييز بن الرأي والحقيقة.    

التنفيذ فردي داخل املجموعات، مع متابعة مرشيف املجموعات،    

ومرور املدرب عى املشاركن أثناء العمل.

النص:   

» محمد طالب يف الصف األول املتوسط )حقيقة(، ُولد يف مدينة جدة 

محمد   ، سنوات)حقيقة(  ثالث  قبل  للرياض  أهله  وانتقل  )حقيقة(، 

طالب محبوب )رأي( من أصدقائه، ومهذب يف كالمه ولباسه )رأي(، 

يستحق محمد جائزة الطالب املثايل عىل املدرسة ملا بدا عليه من أخالق 

طيبة ُتبهر كلَّ من يخالطه )رأي( ، يرغب محمد يف أن يكون طبيًبا يف 
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ف آالمهم )حقيقة(، يتحىل محمد بأخالق عالية )رأي(، ويحفظ  املستقبل؛ ليعالج املرىض ويُخفِّ

خمسة أجزاء من القرآن )حقيقة( ، حصل محمد عىل تقدير ممتاز يف العام املايض )حقيقة(«

النتيجة التي توصلنا إليهاالحقائقاآلراء
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نشاط )3/3(

اسم النشاط
 تحقق من الطرفن 

وقيم الرباهن 
تطبيق عمي / جاعينوع النشاط

سبورة + أقاماألدوات30 دقيقةالزمن

يطبق مهارة التحقق من الطرفن وتقييم الرباهنالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط مارسة املتدربن ملهاريت التحقق من الطرفن، وتقييم الرباهن.   

النشاط ينفذ عىل خطوتني: األوىل: مخططة ومعدة من قبل املدرب، والثانية: تطبيقية    

تنافسية بن املجموعات.

سيتم تعريض املشاركن لعدد من املواقف التي تستلزم استخدام هذه املهارة األساسية    

يف التفكري الناقد.

ُيعَرض عليها موقف محدد،  يتم تقسيم املشاركن إىل مجموعات ثاثة، وكل مجموعة    

ويتم النقاش العلني مع الجميع فيا توصلوا إليه. 

عى املدرب أن يقوم أواًل بتوضيح معنى املهارة واملقصود بها، وأهميتها يف إطار مارسة    

مهارة التفكري الناقد.

يقوم املشاركون بتقمص دور طريَف موقف، ويبدأ كلٌّ منها يف إبداء رأيه وأدلته حول    

وجهة نظره ورأيه.

يقيِّم املشاركون ما ينتج عن النقاش، من خال استقصاء وجهة نظر كلٍّ من الطرفن،    

إليه من خال  يتوصلون  ما  وكتابة  منها،  كلٌّ  يثريها  التي  والحجج  الرباهن  وتقييم 

الجدول املوضح أدناه.
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املواقف التي سُتعَرض عىل املشاركني:   

املوقف األول:	 

م املجموعة إىل مجموعتن وتتبنَّى كل مجموعة  حوار بن أفراد املجموعة الواحدة؛ بحيث ُتقسَّ

موقف طرف معن، ويدور الحوار حول موضوع: 

» عودة العقاب البدين للمدارس » )أفضل / ليس جيًدا(

تقييم الرباهنوجهة نظر الطرف الثاينوجهة نظر الطرف األول
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املوقف الثاين:	 

م املجموعة إىل مجموعتني وتتبنَّى كل مجموعة  حوار بني أفراد املجموعة الواحدة؛ بحيث ُتقسَّ

موقف طرف معني، ويدور الحوار حول موضوع: 

» العيش يف املدينة أو القرية » )أفضل / ليس جيًدا(

تقييم الرباهنوجهة نظر الطرف الثاينوجهة نظر الطرف األول
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املوقف الثالث:   	 

م املجموعة إىل مجموعتن وتتبنَّى كل مجموعة  حوار بن أفراد املجموعة الواحدة؛ بحيث ُتقسَّ

موقف طرف معن، ويدور الحوار حول موضوع: 

ا « )أفضل / غري جيد( » السفر إىل مكة برًّ

تقييم الرباهنوجهة نظر الطرف الثاينوجهة نظر الطرف األول

بعد انتهاء هذه الفقرة من النشاط؛ ينتقل املدرب مع املشاركن ليبدأ ما يشبه املسابقة.   

يطلب املدرب من كل مجموعة تجهيز موقف معن وعرضه عى مجموعة أخرى.   

الحوار  متابعة  يف  املرشفن  ويشارك  املجموعات،  بن  التواصل  عملية  املدرب  يدير    

والنقاش بن املجموعات، والحلول التي ستنتج عن هذا التفاعل بن املجموعات.  
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متت 

بحمد الله


