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د التَّدرييب   املُرش 
 إلدارة برانمج

 الناقد()طرق التفكري 
 الستخدام املدر  بة 

د تدرييب حيتوي على تعليمات إدارة ورش الربانمج يف خطوات واضحة، وميسَّرة ؛   لسري    إليك  عزيزيت املدر  بة ُمرش 
 دريبيَّة بنجاح.العمليَّة التَّ 

دددد التَّددددرييب وووقرتاريو اعموووة  لروووي  يف قلوووة التلووودريب ف الوووا مع شراوووب    يتوافووو    وووا   مووو   ووورا   املُرش  : هوووو يل وووقِّ الريو
أروقية شر يف قلوة شالعرضش رمو  سوي ايمق وة التلدري قلوة كوولن  رووان أودرر   رفمرتوا  لورا  ه  ر وابيلي ةويفيفرت أيريموة ا ةافقوة 

 ق ة التلدري قلة ؛ لقرهِّ   قن يرتلقوها ليت يتواف  م  ايم  أعض الزيوايبات اشم
د:   أهم  املفاتيح لقراءة املُرش 

  ر   : يمرقم اجلدرل:
  . يوققرت زمين يمديري لكِّيو نشاط •
  . رجوب خانة لتوضق  اإلجراءات التلدري قلة اعتل عة •
  خانة  س وب التلرتلقو اعتل   •

 ت  املة:حوظام اثنقا : 
  الزلمين احملدلب ف ايمق ة شم  التلأكقد   ى  مهقلة اعررر   ى  ق  حمتوايت اعابلة التلدري قة ا لتزام ابلتلوققرت  •
ف  وووال رك تووونو اضوووافة اعهرتقلوووة   وووى الووودللقِّش رضووويفان  رأتووون ف  قاموووة الوووا معش  ر رجووووب  ي يعووودي ت   وووى  •

نرجوووو مراسووو ة ر قروووة    اجتووونو  ال ا ستلروووارات اعهرتقلوووةر روووِّ األنشووويةش  ر  ووو ل ف  وووال اليلريموووةش  ر   وووى ي
 عزيد مان التلواةِّ اعهينيو   ى الايد اإللكةرين التلايل: ؛اعشررع 

• Hana7aoe@hotmail.com 
 

  

mailto:Hana7aoe@hotmail.com
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 خطَّة الربانمج
 امللحوظات العنصر الزَّمن  اجللسة اليوم

 األرلل

رخ ا  ي شملهوم التلكي الرتاقد  بققمة/120 األرال
 رمعاييه ش مهارة )ا ستمراء ( 

 

 بققمة /30را ة 

 بققمة/90 الثلانقة
مهارات التلكي الرتاقد 

  )ا سترت اط(  

 الثاين

 بققمة/120 األرال
 مهارات التلكي الرتاقد 

 )التمققم ( 
 

 مةبقق /30را ة 

التلكي الرتاقد  برات  بققمة/90 الثلانقة
 سةايقجقات( )

 

 ساعات /8 اجملموع
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 اليوم األول
 الزَّمن ابلدَّقيقة املوضوع اجللسات التَّدريبيَّة

 اجل رة األرال
رمهارايي األساسقة ؛  شرمعاييه شملهوم التلكي الرتاقد

 120 مهارة ا ستمراء

 30 را ة
 90 مهارات التلكي الرتاقد )ا سترت اط(   انقةاجل رة الثل 

 240 اجملموع
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 اخلطَّة الزمنيَّة للجلسة األوىل لليوم األوَّل

رقم 
 اجللسة

عنوان 
 اجللسة

 عنوان النَّشاط رقم النَّشاط
 ابلدَّقيقةالزَّمن 

 عمل
عرض 
 ومناقشة

 مالحظة

 األوىل

قد 
 الرتا

كي
التل

وم 
مله

ش
معاي

ر
 شيه

سقة 
ألسا

يي ا
هارا

رم
 ش

مراء
 ست

رة ا
مها

  

  وو 10 يعرف   ى مان  ولن   
  وو 5 لقاتؤر يوزي  اعر ب
  5 5 يوقعات ج
  - 5 يمومي ق  ي رأعدي ب

(1/1/1) 
ملهوم التلكي الرتاقد 
  5 5 رمهارايي األساسقة 

  10 7 معايي التلكي الرتاقد (1/1/2)
  10 8 ءا ستمرا (1/1/3)

مهارة حتديد الع قات  (1/1/4)
 الر  قة

7 8  

  5 5 يي قمات   ى اعهارة (1/1/5)
  10 10 ستد ل التيفثق يا  (1/1/6)

 دقيقة /120  اجملموع
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 )أ( افتتاح وتقدمياجللسة األوىل  –اليوم األوَّل
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة دقيقة
 ي اجليفهور ف الما ة التلدري قلة م  است • 10

ِبو ابياضرات را كريهان  •   ره و
 هريوف أرتلرن أيريموة تت ورة رقويلوة ف ذات الوقورت ؛يلويفان لون اري ا  وا  •

 اجليفهور شر عِّ اللكرة األرال  رتن را عة  ااأقًّا م  
 ا رضي الشلرحية اخلاةلة ابلتلعريف ابلا مع   •
دوي زمق ة •    نلوي نشاط جو

 قواعد الل  قاء التَّدرييب:
 ا رضي الشلرحية اخلاةلة ابإلر ابات شرالليت يليفان لن جنا  الا مع 

  : رمثال ذلن 
 ر رضها ف هناية كِّ يوم يدريِبيٍّ شيدريان األسئ ة  ثرتاء الا مع  -1
نمووديور لوون  مهقلووة مكاعتوونش ف وون ايووو  ابلوورلبيو   قهوواش فمووديوري معرتووا  مهقلوووة  -2

 الوقرت  
 ل يفدريوأة ايريلة الكام ة ف التلعامِّ م  الوقرت   ر

 اعدريوأة يتحدلث
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 )ب( توزيع اجملموعاتاجللسة األوىل  –اليوم األوَّل 
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة الزمن ابلدقيقة   

  يموم اعدريوأة ابلعيفِّ رف  اآليت: 5
وووم اعشوووارو ي   أواًل: ريي وووب   ةشمروووتةدمة ةوووور جموووز   تجميفو وووا كات  المريو

اعكتيف وة ال وورة  ةوا  اتريعتا اعع يفوات شِّ ال ورة كيفيو ال حث  يفان ي  
ر  ي  سوو وب مرتاسووب    ايريووة ف اختقووار ال ووورة اعرتاسوو ة ارلووجميفو ووة  
 ل تعارف 

 : ختتار كِّ جميفو ة م ريفيى لاش ريكت ي ف مكاني اخلاص  اثنًيا
   لا:: كِّ جميفو ة ير يو اثلثًا

 رئيسة، ومن مهامها: .1
 .الدفكات وو  جناز يوجقي اعشارو  •
  التلمريب أني األباء شررجهات الرتلظر  •
 يمدمي   يفال اجمليفو ة  •
 .احملافظة   ى الوقرت •
 متحك  مة بضبط الصَّوت ، ومهمَّتها: .2

 كات   ى اعرتاقشة رايوار أ وت هابئ  ث اعشارو 
 املقر  رة ،ومهمَّتها: .3

ِّش ري  ص اع  يرجيو  ظات الاملة ف  يفِّ اجمليفو ات ةيو
عة ،و  .4  مهمَّتها:املشج  

 .ف اجمليفو ة كِّ  لوةحتلقز شرب م  
 أو يتم حتديد األدوار كما تراه املدر  بة.

  ا ي
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 )ج( توق عات اجللسة األوىل -اليوم األوَّل 
الزمن  

 ابلدقيقة
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

التلدريِبيو ضيفان عات اعشاروكة فقيفا يمديومي لا الا مع وق  ي-1 20
 اجمليفو ة الوا دة  

 يدريان التوقعات ف ةلحة التوقعات لكِّ جميفو ة  -2
  رض رمرتاقشة  -3
 ي عرهض  هداف الا مع كشرحية أورأويرترت  -4

جميفو ي مث  ا ي /  رراق  يفِّ  
  رض أورأويرترت /
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 .قبلي تقومي( د) األوىل لسةاجل - األوَّل اليوم
الزمن 
 ابلدقيقة

 التَّدريبيَّة اإلجراءات
 أسلوب
 التَّنفيذ

  بقا   مخس كلو  ف الم  ي التمومي  سئ ة ان  اإلجاأة كاتاعشارو  مان أةاعدريو  يي ب-1 5
    خرى مرة األسئ ة ان  كةاعشارو   قب الا مع هناية ف-2
   خااهتا لرةقد  ضافي رماش الا مع مان أةاعدريو  لتح قِّ ممقاس هو اإلجاابت فارق-3
   ذايت التمومي هوا    أةاعدريو  يوض -4

 ذايت
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تقومي  م
قبلي 
نعم 

 ال/

 مفردات البطاقة

تقومي 
بعدي نعم 

 ال/

 نعم وتقييم معقولية األفكار. ،التفكري الناقد تفكري مركب يرتكز على حتليل  1
 نعم ملهارات التفكري الناقد .د تصنيف واحد يوجال   2
 ال التفكري الناقد معىن مرادف للتفكري اإلبداعي.  3
 نعم االستقراء هو تتبع اجلزئيات من أجل الوصول إىل نتيجة كلية.   4
 نعم ة.من أسباب أخطاء االستقراء التحيز يف ترك استخدام كل املعلومات املرتبطة ابلفرضيَّ   5
 نعم ستدالل التمثيليواال ،حتديد العالقات السببية :مهارات االستقراء  نم  6
 نعم وليس الوصول إىل حقائق.،عملية استخراج حقائق :التفكري االستنباطي هو   7
 نعم والنتائج. ،املقدمات :ستدالل االستنباطي يتكون من جزئني اال  8
 نعم .التفكري التقييمي:من مهارات التفكري الناقد   9

 نعم تقييمي.فكار وفق معايري معينة هو تفكري صدار حكم حول قيمة األإالنشاط العقلي الذي يهدف إىل   10
 نعم ستدالل الواهي.التعرف على اال :من مهارات التفكري التقييمي  11
 نعم مفكر انقد.،الذي يتحرى مصدر املعلومة ويتثبت مما يسمعه قبل أن يصدقه   12
  .SWOT: حلل أداء أي مؤسسة ابستخدام أداة التفكري الناقد أأن  أستطيع  13
 نعم أداة تساعدين على اختاذ القرار يف بعض املواقف.، مواقع اإلدراك الثالثة   14
  .W5Tاألسئلة الستة :أستطيع إعداد خطة برانمج ابستخدام اسرتاتيجية   15
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    ( 1/1/1نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم األول 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

 كات :أة مان اعشارو يي ب اعدريو  15
 قراءة  التعريف اععيى أتيفعان ووو 
 يدارس التعريف م  زمق هتا  وووو 
 فهيفهان    ى ضوء  ان ر  اراهتانكات أ قاكة يعريف آخر أبس وهبيموم اعشارو وووو 

رحتديد اعهارات حمِّ ش ر  مهارات التلكي الرتاقد اللر قة ف أة مث يشرع اعدريو 
 ال حث   

سقترتارلا م  يظ قِّ اعهارات اليت شرف  ررقة مبهارات التلكي الرتاقد اللر قة وووو ي
 نظري اع ح (االا مع  )

ررقوووة  يفوووِّ / جميفوووو ي 
اقر  ش  ارك ش  قش  /
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 (1/1/1املادة العلمية للنشاط )

 ز الدراهم ر خرج الزا ف مرتها  ررب اللعِّ "نمد" ف لرا  العرب مبعىن :مقًّ 
 مان  قب  ر  ران  كيفا ررب يع ي "نمد الشعر "ف اععجم الوسقط مبعىن :  ظهر ما فقي 

 ريرتمقة ر زل ما  اب  ان ال واب   شريلهم مان ذلن : ظهار احملاسان رالعقوب
 بيئي  ر لقيفقز جقده مان ر شنمد  الشيء لقةتاه 

م    2003هوو   1423ر قد أان الرتور ال كر :  يرتيفقة التلكي مان خ ل اعرتهع اعدرسي   الي عة األرال  (1ه :  قشي ف األمر  )ده  قه 
 (168ص)

  
 مفهوم التفكري الناقد :

لي وا مان حتديد ملهوم    اهنم مل يتيفكرت شابلركم مان ا هتيفام الك ي الوي لمقي التلكي الرتاقد مان ق ِّ كثي مان ال ا ثني
  ر يرتظرر  مان خ لا  شريرج  ذلن  خت ف اعدارس اللكرية اليت يرتي مو  مرتها ؛

 رمان هوه التعريلات ما أييت :
 هو فحص ريمققم اي ول اععررضة  :التلكي الرتاقد : رتد " مور مركا  رمركا    "

   قا الث ث ف ي رتقف أ ومدام اعرتوايت اععرفقة العهو التلكي الوي يتي ب استة:التلكي الرتاقد  رتد " أولرت   "
 (61م ص )1999هو 1420الي عة األرال  قمات   قم التلكي ملاهقم ريي(فتحي جررا : يع2)رالتمومي   شرالةكقبشالتح قِّ :رهي 

 
 ر ما نلع ي شرنؤمان أي شهو يلكي أتم ي رمعمول شمركز   ى اختاذ قرار أشأ  ما ن دقي :التلكي الرتاقد  رتد"   نقس   " 

 رخيط ل تجريب   شرأدا ِّشر سئ ة  شش رما يتي  ي ذلن مان رض  فرضقات
ععرفة مدى ؛رمتحقص شرفرز  شيشيفِّ  خلاع اعع ومات اليت لدى اللرب لعيف قة حت قِّ:التلكي الرتاقد  رتد "خي هللا " 

 راألخرى اخلا ئة  شفكار الر قيفةلتيفققز أني األم ءمتها عا لديي مان مع ومات  خرى ث رت ةدقها رث اهتا ش رذلن أعد ا
 ربقتي  شرققيفتي  شم   ى موثوققة  يءيشي  ال ايك: التلكي الرتاقد  رتد"  رر "

   متحقزيانيرك ش ةاص لكي ي  حوا موضو قنييهدف  ال ييوير يلكي األ :التلكي الرتاقد  رتد" حميفوب  افش"
 اذ المرارات رالعدالة  رتد اختشرالوضو  شيرا و  الدقة 

 ت اعةت لة شرالتحم  مان اعغاليات فهم اجملا :    دب مان اعرأني   ى يعريف التلكي الرتاقد   ى  ني   ارة  ان 
اعتعدبة شر التلري  أني اعر يفات رالرتتا ع الرتها قة شرالعيفِّ   ى الل ِّ أني اعع ومات ذات ال  ة راعع ومات كي ذات 

 ال  ة 
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اط الموة ة  ان المدرة   ى التلكي مبا يلكر أي اآلخرر  أيريمة هتدف  ال حتديد نمي الرتاقد" :   ار يعريف "مركز التلك
 (1رضعي ف قالب جديد )شر رجوانب اللعف 
 التعريف اعمة :

 بر  التزام أةيقب معني   ر جمتيفعةشهو  يف قة  م قة يلم جميفو ة مهارات التلكي اليت ميكان    يرتةدم أ ورة مرتلربة 
 ر شمان  جِّ  ةدار  كم  ول ققيفة الشيء ؛ريمققيفي اب سترتاب  ال معايي معقرتة شوضوع ل تحم  مان الشيء  ر اع

 (1يفشك ة موض  ا هتيفام )  ر  ِّ ل ش ر قرارش ر يعيفقم شالتوةِّ  ال استرتتاج 
 المواسم اعشةكة أني التعاريف الراأمة:

سةايقجقة مرتظيفةٍّ ععاجلة  عع ومات شكيفا  ني لقس مرهو   ابي اع التلكي الرتاقد لقس جمرب يوكر  ر استد اء أعض ا
   وقفاع

 التلكي الرتاقد يرت زم  ةدار  كم مان جانب اللرب الوي ميارسي  
 (1ر جابهتا ) شرالتدرب   قهاشيفها التلكي الرتاقد يرتيوي   ى جميفو ة مان مهارات التلكي اليت ميكان يع   
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   15 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 كري املنطقي :مي والتفكري الناقد والتفالعالقة بني التفكري العل
   األنواع الث ثة مان التلكي هرتاك   قة  ااأقة أني هوه 

راخت ارها  ان  ري  مياأمة الترت ؤات ش ر  دث ما مان خ ل يكويان اللررض  شفالتلكي الع يفي :يرعى  ال فهم ظاهرة 
ر  ى ذلن فهو يتليفان يمققم التلري ف ضوء الوقا     ة ر اعشاهدات اليت يعا  ان الظاهر  شاليت يشت  مرتها ابلوقا  

 التلكي الع يفي هو يلكي  قد   رهوا ما يرعى  لقي التلكي الرتاقد   ذ ش داققةاع ي حتمق  ؛اجملتيفعة 
ف  ني  ال رالدلقِّ الوي يمدم أتيقدا  شة رذلن  ني يعين ابلع قة أني اللرضقل ؛ ما التلكي اعرتيمي: جزء مان التلكي الرتاقد 

ة  ر األبلة اعؤيدة ل لرضقل شالتلكي الرتاقد   رة   ى ذلن يعين ابيكم   ى م داققة اعمدمات اليت يموم   قها الرتتقجة 
 (2  ى ا ستد ل اعرتيمي  ) قابر ا قد   االلرب الوي يلكر يلكي    ش ذ
 
 (63م ص )1999هو 1420األرال ( ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة 1) 
 (51( ا ب يوسف قيامي :يع قم التلكي جليفق  األ لال  الي عة األرال  ص )2) 
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   16 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 مهارات التفكري الناقد األساسية.

ي كلفإ  ال ا ث قد اد قوا م  ديدة عهارات الت ريعريليشنظرا   ال يعدب ا  اهات الرتظرية ف براسة التلكي الرتاقد 
 نوكر مرتها ما ي ي   الرتاقد ف اعراج  اعةت ة 

 أواًل: "تصنيف ابير "
  ر اعزا م المقيفقة   شرا ب اءاتشالتيفققز أني ايما   اليت ميكان  ث اهتا وووو 
 ركي اعري ية أي شراألس اب اعري ية ابعوضوع  شرا ب اءاتشالتيفققز أني اعع ومات وووو 
  ر الرراية  شمقة ل ةاحتديد الدقة ايمقوووو 
 حتديد م داققة م در اعع ومات  ووو 
  ر ايجع الغاملة   ش ر الااهني شالتعرف   ى ا ب اءاتووو 
  ر اعتليفرتة ف الرتص   شظاهرةالتعرف   ى ا فةاضات كي الووو 
  التعرف   ى اعغاليات اعرتيمقةوووو
  ر التحامِّ  شحتري التحقزووو 
  ر الوقا     شض  ر  دم ا يراق ف مرار  يف قة ا ستد ل مان اعمدمات رجي الترتاقالتعرف   ى ووو 
 (1 ر ا ب اء ) شحتديد قوة الاها ووو 

  (66م ص)1999هو 1420التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال (  ب فتحي جررا : يع قم 1)
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   17 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 اثنياً :تصنيف أنيس وعبد السالم ورفيقه.
 ات: مهارة االفرتاض

  التعرف   ى برجة ةدق اعع ومات شرايما   شراعغالياتوووو 
 ةقاكة اللرضقاتوووو 
 ت آةقاكة الترت ؤ ووو 

 مهارة التفسري والفهم :
  الشر ووو 
  التعرف   ى التلريات اعرتيمقةووو 
  الت رتقفووو 
 استةراج اععىن مان اععيقات ووو 
 رم ابرهاشحتديد بقة اعع وماتووو 

 اد إىل قواعد املنطق:االستنمهارة 
  ا سترت اطوو 
  ا سترتتاجووو 
  ا ستد لووو 

 :مهارة التقومي
  رحتديد قوهتا ريرتلقوها شرا ب اءاتيمومي ايجع رالااهني راألبلة وووو 
 (1را ب اءات ) شالتيفققز أني ايما  ووو 

 (81م  ص)2007هو 1427أشارة :الي عة األرال (   ب  د   يوسف العتوم /ب   د الرتاةر ذايب اجلرا  /ب موف  1)
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   18 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 "اثلثاً: تصنيف "روبرت إنس
 . استقعاب معىن الع ارةوو 
 .  ر مرتيمقتهاشايكم   ى برجة كيفوض الع ارة ووو 
 . ايكم   ى برجة يعارض الع ارات م  أعلها ال عضووو 
   .ايكم   ى مدى ايراق الرتتقجة م  اعمدماتوووو 
 . ارةرجة بقة العايكم   ى بووو 
 .  ر قانو  معنيشايكم   ى برجة يي ق  الع ارة لما دة ووو 
 . الع ارةايكم   ى برجة   كام ووو 
 .ايكم   ى الع ارة مان خ ل اع  ظةووو 
 . راري ا ها ابعشك ة احملدبة شايكم   ى مدى   قة الع ارةوووو 
 . يم أايكم   ى الع ارة   ى  هنا  مر مر ل وووو 
 . ايكم   ى مدى حتمقمها ل هدفوووو 
 (1 مقمتها ) ر شايكم   ى مدي ةحة الع ارة وووو 

 " ُأودل و دانيالز  ) وهذا التصنيف هو املعتمد يف هذه احلقيبة (نيتصنيف الباحثرابعاً: 
 مهارات التلكي الرتاقد ف ث ث فئات   ى الرتحو اآليت :

 مهارات التلكي ا ستمرا ي   -
 التلكي ا سترت ا ي   اراتمه -
 (2مهارات التلكي التمققيفي ) -
 (86هو   ص )1410م 1990التلكي  الي عة األرال ب حميفوب  افش : يع قم  (1)
 (67م ص)1999هو 1420ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال  (2)
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   19 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفكري التقييميمهارات  مهارات التفكري االستنباطي مهارات التفكري االستقرائي

حتديد اعع ومات ذات 
 عوضوعابالع قة 

 التعرف   ى الع قات

حتديد العالقات    
 السببية

التعرف على األخطاء 
 أو األفكار املغلوطة 

 منطقيا وحتديدها

ثبات مدى إ الربهان أو
 . دعاءاتاالدقة 

 

 حمكات  أو معايري إجياد
 عملية إليها تستند

 .األحكام إصدار

 

 استخددددددددام املنطق

حت قِّ اعشك ت 
 اعلتو ة

 االستدددددالل التمثيلي

 ِّ مشك ت قا يفة 
  ى  براك الع قات 

 اعكانقة

 حت قِّ المقاس اعرتيمي

التعرف على 
 لتناقضات يف املوقفا

 اجاتالتوةِّ  ال استرتت

 ناقدمهارات التفكيدددددددددر ال



 الرياض بنات-إدارة التدريب واالبتعاث -وزارة التعليم 
 

  
 

   20 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 (66م ص )1999هو 1420 : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال ي جرراب  فتح
 

 
 مهارات التفكري الناقد األساسية :

   ر  : ا ستمراء
  اثنقا : ا سترت اط

  اثلثا : التمققم
 كيف تعلمي مهارات التفكري الناقد؟

   قشي      /نلوي        / رف        
 اقد:التفكري الن خطوات تدريس سلسلة 

سةايقجقة"    يوجد خيوات حمدبة متل    قها لتدريس مهارات التلكي الرتاقد ش رلكان ميكرترتا ي يفقم خيوات "
 لتدريس مهارات التلكي الرتاقد كالتايل:

  ر معاجلتها   شيرتيفقتها يان ر مهارات التلكي الرتاقد اليت يريدش دبي مهارة وووو 
  ر اعهارات   شعهارةاليت ختدم ا ة التع قيفقةاخلا  ةيفيفيووو 
م رايا ت اليت يرتثيفر يع    ش ر فرص يع قيفقة   ى  كِّ ررقة  يفِّ يتليفان اعواقف شير ي اخلاة التع قيفقة  ال فرةةوووو 

  ستة ص العرتاةر اعي وأة    ؛رقدراهتانشالت يفقوات 
 قديومي ررقة العيفِّ ل ت يفقوات  ووووو 
 مان خ ل العيفِّ التعارين   شالعيفِّقوات لترتلقو  ررقة  يقحي اللرةة ل ت يفوووو 
              :سؤال الت يفقواتووووو 

 هِّ هوه هي اليريمة الو قدة يِّ التيفريان ؟ 
 هِّ هوه هي  فلِّ  ريمة يِّ التيفريان ؟ 

    يرتيعان التلكي أيريمة  خرى ؟  
 يرق  فلِّ ؟رعاذا؟ ي ال 

 :حوظةمل
رم  مررر  وايل مخس   ص مان العيفِّ التعارين  ي م لص   ر راب قة  ش جميفو ات ث ثقةف ال داية يعيفِّ الت يفقوات ف

   يعيفِّ الت يفقوات فرباي  شمثل   دب الت يفقوات ف اجمليفو ة  ال ي يفقويني
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   21 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 

    ( 1/1/2نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم األول 
الزمن 
 ابلدقيقة

 اإلجراءات التَّدريبيَّة
 

 أسلوب التَّنفيذ

عايي التلكي الرتاقد مان عكة اعشارو  قراءة -1 15
 الرتشرة اعرفمة م  الرتشاط  

  نر ةر  شألسئ ة ف اجلدرلل كةاعشارو  قراءة -2
 كِّ سؤال ل يفعقار اعرتاسب  

  ر رض اعابة الع يفقة شاعرتاقشة -3

جميفو ي /  رض أورأويرترت / ررقة  يفِّ / 
 اقر  ش  ارك ش  قش  

 
 2/  1/  1املادة العلمية للنشاط 

 ِّ الرتشاط  ب ه م   شاععرفقة اعرفمة م  األنشية الرتشرة انظري 

    ( 1/1/3نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم األول 
الزمن 
 ابلدقيقة

 التَّنفيذأسلوب  اإلجراءات التَّدريبيَّة

 يوزي  ررقة الرتشاط  -1 15
رأتم ها  شاعشاركات أمراءهتاققام ر  شكاتمث ة ل يفشارو التعريف راأل قراءة-2
  
   رض اجمليفو ات يلرياهتان مرتاقشة   ى مرتوى الما ة ووووو 3
  رض اعابة الع يفقة أورأويرترت    -4

ررقووووة  يفووووِّ / مرتاقشووووة / 
جميفووووووووووووووووو ي / خرييووووووووووووووووة 

 معرفقة  
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   22 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

 
 
 

 
 
 

 املعيار السؤال
 الدقة هِّ ميكان    يكوين  كثر حتديدا ؟     )ف  الة اإل رتاب (

 الوضو   ورة  رس ؟ ي هوه الرتمية أل يو هِّ يرتيقعني    ي  
 ال حة هِّ ذلن ةحق  ابللعِّ ؟

 ا يراع   خرى اب  ت ار ؟هِّ هرتاك  اجة ألخو رجهة نظر 
 اعرتي   ر اعمدمات يؤبي  ال هوه الرتتقجة ابللرررة؟ شهِّ اعارات

 ال حة مان  يان جئرت هبوه اعع ومة؟
 الوضو  ما يمولني؟ عاهِّ ميكان    يعيقين مثا   

 ا يراع  ر الرؤال ؟ شععاجلة اعشك ة يمة    خرىهِّ هرتاك  ر 
 اعرتي   ر الع ارات ؟شهِّ يوجد يرتاقض أني األفكار 

 الوضو  يم ديان أمولن             خل؟ ماذا 
 الوضو  هِّ ميكان    يعاي  ان اللكرة أيريمةٍّ  خرى؟

 ال حة كقف ميكان    يلح ي ذلن ؟
 ال حة كقف ميكان التأكد مان ةحة ذلن؟

 الدقة اإلااز الشديد(هِّ ميكان    يعيي يل ق    كثر ؟   )ف  الة 
 الرأط  ر  يلا ات ل يفشك ة ؟ش ر األسئ ة يل ق ت شهِّ يعيي هوه األفكار 
ل يفوقف؟ ش ر األسئ ة  بلة مؤيدةشهِّ يتليفان هوه األفكار   الرأط  ر با لة  

 عيرا ا   ر جهات   يرتي     قها هوا الوض  ؟شهِّ هرتاك جهة  
 اعرتي  هِّ هوا معمول ؟
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   23 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 3/  1/  1املادة العلمية للنشاط 
مي األجرة ف هوا اعشهد  ارزت  درب اعع ومة اليت اني مرت   ى سا مني فمط شر يفيفتها   ى فئة سا  -1

ن شر ق ى ما هوا ا سترتتاج استمرا ي   ميكان ضيفا  ةحتي اب  تيفاب   ى الدلقِّ اعتوفر لديال غية بر  استثرتاء 
 ال حة   تيف   ميكان    يكو  ا سترتتاج حم

  نرت اآل  مارسرت ا ستد ل ا ستمرا ي : -2
   التلا  األخلر ة ب •
 التلا  األخلر  امض اعواق   •
  امض اعواق  ر شكِّ التلا  األخلر ة ب  •

 عملية مهارة التفكري االستقرائي :
 ر  شمان  جِّ نلقها؛ة ريتليفان المقام اجراءات مرتاس ة للحص اللرضقل   ظة م  ر ش رممولة شة هي  يف قة يرتي   مان فرضقل 

  ر اععيقات اعتوفرة ش ر يعيفقم اب سترتاب  ال اع  ظة  ش ر التوةِّ  ال نتقجةش ث اهتا 
 ريتكو  مان مهارات التلكي التالقة :

 حت قِّ اعشك ت اعلتو ة وووو 
 يد الع قات الر  قة دحتوووو 
 ل التيفثق ي  ستدا وووو 
 التوةِّ  ال استرتتاجات  وووو 
 حتديد اعع ومات ذات الع قة ابعوضوع  ووو 
 التعرف   ى الع قات    وووو 

 أمثلة على مهارة االستقراء :           
 برلة اعيف كة العرأقة الرعوبية مر يفة     برلة الكويرت مر يفة  

 برلة ال حريان مر يفة                  يفة          برلة قير مر 
 يفا  مر يفة  برلة اإلمارات مر يفة                      برلة    

  ق  برل اخل قع العريب برل  س مقة  لنتيجة :ا

 ملحوظة :            
 من احلذر  الوقت نفس ويف ،ممكنة درجة اقصى إىل موثوقة استنتاجاتنا جعل إىل االستقراء يف ىنسع أن جبب

 .اخلطأ يف الوقوع من خوفاً ؛ حتتمل مما أكثر املتوفرة املعلومات حتميل أو، التعميمات إطالق
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   24 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 أسس االستقراء الصحيح :
 را ت ار ذلن ف ايكم   شرظررف  قرتتي شالو ي حبمقمة ا ستمراءوووو 
 رالدف شديد ا  اه مان  جِّ حتالةكقز وووو 
  ر  األسئ ة ل تعرف   ى اجلوانب األساسقة ل يفرألة وووو 
اعع ومات ذات الع قة مان خ ل :)التعرف   ى األس اب شاععايي شالشررط شاألبلة اعرتةدمة شيلري حتديد ووووو 

 هو1430و 27ل   ص مق ة التلكي ابلعمول الث ثة ب و   دهللا اع (1)رال غة( شاعلربات
 أنواع االستقراء :

 ت اعوضوع أعد براسة   ق   ا  شاستمراء اتم: رفقي يتم التوةِّ  ال نتقجة -1
 أعد براسة  قرتة مان ايا ت اعتع مة ابعوضوع شاستمراء  قص :رفقي يتم التوةِّ  ال نتقجة  -2

 أخطاء االستقراء:
  خياء العقرتة: 

      أعض العوامِّ لكثرة اعع ومات   اهِّ ر ش ساسا  ل تعيفقم يتةو العقرتةاليت  رةغر جمش دم كلاية اعع وماتووووو 1
  اعي وأة

 ة:التحقز ف  دم استةدام كِّ اعع ومات اعري ية ابللرضقل  -2
  ر مشاهدات جاهزة مان الواكرة متع مة ابعوضوع شالتحقز ف اسةجاع مع ومات  
 ة معقرتة  ر نلي فرضقل  شتأي  دم  خو ايا ت الر  قة إلث ا مهال اعع ومات الر  قة :ريم د  
  اهِّ اعع ومات اإل  ا قة اجملربة  

  خياء   ة  ان  وامِّ اجتيفا قة:   -3
 رالةبب ف ا  ةاف جبه رتا شرمان ذلن اع الغة ف يمققم معارفرتا شات الوايقة التحقز ف يمققم اللرضقل 

ات  ان  ري     يتم يمققم األ ةاص الويان يت رتو  هوه اللرضقل  :رهوا يعين اتاللرضقل  يمققم األ ةاص  وضا   ان يمققم
مان  قث ما فقها شات مرت رفني متاما   ان يمققم اللرضقل شرالتشكقن ف ةحة م ابر اعع ومات  شاليعان ف م داققتهم
 .مان  ااأقات رس  قات
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   25 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

 حل التطبيق

 املوضوع الرقم
مدى صحة 

 االستقراء
 السبب

الت مقو الويان حي  و    ى   مات  القة ف اعواب الدراسقة  1
 هم فمط الويان يتيفتعو  أدافعقة قوية ل تع م ش

  مهال اعع ومات الر  قة كي ةحق 

2 

مث    ب مان  ش رض   ى الت مقو ةورة مرسومة ابلقد لرجِّ 
ر  يقرت لم مع ومات  هنا  شررا مهرتة الرجِّ الت مقو    يمديو 

فالغال قة ش%30أرتر ةس رعهرتدش %70حمامي أرتر ة  ةورة
 ررا  هنا عهرتدس قدل 

 كي ةحق 
 اهِّ اعع ومات اإل  ا قة 

 اجملربة

3 

 اخل قة ر دة ال رتاء ف جرم اإلنرا   
 اخل قة ر دة ال رتاء ف جرم ايقوا  
 اخل قة ر دة ال رتاء ف جرم الرت ات 

 ر دة ال رتاء ف الكا ان ايي  :اخل قةذ   

  مان اجلزء  ال الكِّ ةحق 

4 

  ربنقو  كرماءاأل
  اع ريو  كرماء

  الرعوبيو  كرماء
   ذ  العرب كرماء

 كي ةحق 
استد ل استمرا ي  قص 
شاعغالية هرتا  دم كلاية 

  العقرتة

 كي ةحق  %30ة ف نراء الرعوبيةنر ة األمقل  5
اسةجاع اعع ومات حتقز ف 

  مان الواكرة

 كي ةحق  ألكِّ الرتاس أعلهم   شسلو  ال ولق 6
 ر حتقز ف  شيعيفقم متررع
 .ة الوايقةيمققم اللرضقل 

 كي ةحق  نر ة ك ية مان الش اب الرعوبي كي مؤهِّ  7
ات التحقز ف يمققم اللرضقل 

 الوايقة
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   26 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

    ( 1/1/4نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم األول 
الزمن 
 ابلدقيقة

 التَّنفيذوب أسل اإلجراءات التَّدريبيَّة

 را ري ا قة   شكات يعريلي الع قات الر  قةاعشارو قراءة وووو 1 15
   نوع الع قة ريوضق  شألمث ة ف اجلدرلل كاتاعشارو  قراءة_ 2
 اإلجاابت   مرتاقشة_3
  رض اعابة الع يفقة أورأويرترت  _ 4

مرتاقشوووووووووة / جميفوووووووووو ي /  ووووووووورض  
 أورأويرترت  

 4 / 1/  1املادة العلمية للنشاط 
  

 عالقة ارتباطية عالقة سببية مثال
 *   راجلزرشاعد 

رالرموط اير لألجرام مان    ى شاجلاذأقة األرضقة 
   ال  سلِّ

*  

 *   رالرتهارشال قِّ 
ر ركة الواء اعريل  مان مرتيمة شي ايان اللغط اجلوي 

  ال مرتيمة اللغط اعرتةلض شاللغط اعريل  
*  

 *   رالر دشالاق 
 *  التح قِّ اعدرسي ر كاء شمرتوى الو 

 *   راريلاع األسعارشازبايب الي ب 
  *  را  ةاق شاألركرجني

 *   رممارسة الرايضةشةحة جهاز الدررا  ف اجلرم 
 *    ر  وابث الرقاراتشور الرا مني هت

  *  التمزمر شنمص هرمو  الغدة الرتةامقة 
  * ماجلررز   ر نمصشزايبة  فراز هرمو  الغدة الدرققة 
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   27 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 مهارة حتديد العالقات السببية :
الع قات الر  قة أني األ داث اعةت لة ش ر  هنا العيف قات الوهرتقة اليت ي ني كقف هي ي ن اعهارة اليت يرتةدم لتحديد 

 (1آلخر ) اما يكو  س     ا    قئ  
 م هذه املهارة : ل  عأمهية ت  

يرا د الت يفقوات   ى التيفققز   قث؛رمان مهارات التلكي الرتاقد  شة  امةيعتا هوه اعهارة مان مهارات التلكي أ ور 
 ر األ كام العامة ش ال اخل ةة فإهناني يملز  م ا رة ؛هوه اعهارةراآلراء  ر ذا مل يتدرب الت يفقوات   ى  ش أني ايما 
 الرتها قة  

   ان أع قات الر ب رالرتتقجةمور ق ِّ ق ولريتأكد  مان األ شم الت يفقوات كقف أيخو  ايقية رايورع يو كولن ي       
 ر مان شيفان  يف قات حتديد الع قات أني الر ب رالرتتقجة مان ثرتااي الكتب اعمررة مقيو كولن يع م الت يفقوات كقف ي  

  ر مان الاامع  شالم ص 
اعواقف  قف مان ر مو شاأل يفال كولن هي هتتم أتحديد الدراف  راعارات  ر األس اب اليت يمف رراء  درث  يفِّ مان 

 (2العيفِّ  ) ر  ششمث أقا  الرتتا ع اليت مترت ابللعِّ أعد رقوع ايدث
 (205م ص )2003(    ب جوبت  محد سعابة :يدريس مهارات التلكي  الي عة األرال 1)
 (205م ص)2003(    ب جوبت  محد سعابة :يدريس مهارات التلكي  الي عة األرال 2)

 األمثلة :
 فإنن سوف حت ِّ   ى نتقجة  فلِّ فقي    ؛ خت ارا ل  ذا برسرت جقد  

 فإ  رةقدك ال غوي ال حق  سوف يزباب  ؛ ذا  وبت نلرن   ى ايديث ابل غة الل حى 
 اب أكر ال دي  أيمر جبيف  المرآ  الكرمي ؟رما الرتتا ع اليت جنيفرت  ان ذلن؟ ما األس اب اليت جع رت 

 (1م؟رما الرتتا ع اعةي ة   ى ذلن ؟ )1946امعة العرأقة  ام العرأقة إلنشاء اجل ما اعارات اليت بفعرت الدرل
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   28 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

  
 

  

 مثال العالقات السببية أقسام العالقات السببية م

1 
رلكرتي لقس   ش يدرث الرتتقجة  قة س  قة يكو  الر ب فقها ضررراي  

 ف  د ذايي يدرثها  اق  فكا
 أدر   كرجنيش    قاة 

رلكرتي لقس  شجةفقها كافقا  يدرث الرتتق  قة س  قة يكو  الر ب  2
 ِّ الرقارةيعييو ش دم رجوب ال رتزيان  ا لا ابللرررة مر    

 (2أدر  ي مق  )ش  يكاثر  ا يدرث الرتتقجة   ركافق    قة س  قة يكو  الر ب فقها ضررراي   3
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   29 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
    ( 1/1/5نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم األول 

الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ ةلتَّدريبيَّ اإلجراءات ا

  تي قمات اععياة  لاعشاركات قراءة _1 10
  ر   دمها ف كِّ مثال  شالر ب رالرتتقجة  حتديد_ 2
 اإلجاابت   مرتاقشة_3
 _  رض اعابة الع يفقة أورأويرترت  4

 مرتاقشة / جميفو ي /  رض أورأويرترت   

 
 5/  1/  1املادة العلمية  للنشاط 

 
 
 
 
 

 الرتتقجة الر ب
 ااجد   ة   ف القوم التايل مريل     كِّ أعض اللواكي اخللراء

 ايمِّ أرر ة   ايملز األرنب جمتاز    يركض اليل ة ف ايمِّ اب اه األرنب
ايقوا ت ف   دى الغاابت قلى اإلنرا    ى 

 يكاثرت   داب الغز   ف ي ن الغاأة أشكِّ ها ِّ  ا اعلةسة قلاء  اتم  

  كياللوا يرتلع   ضوء الشيفس
  اوب الر ق  الرتحِّ  األزهار يرتتع الر ق 

  لوا  اليقف( قوس الرمحان )  هيول اعير  ثرتاء سيوع الشيفس
  اليوفا    ميار  ديدة
 (1) اجللاف  انعدام اعير

 (75م ص)207فرايل المحف ر باي   قب م/ يع م كقف يلكر    الي عة ا رال  (1)
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   30 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 6/  1/  1مية للنشاط املادة العل
 مهارة االستدالل التمثيلي :

ر يتم ش رهي استد ل مان اخلاص  ال اخلاص  امان الرهِّ اكتشافها با يف   يرتيوي   ى   قة أني  قئني"رجي الش ي" لقس
لابها ريةيب   ى  يف قة اعيفاث ة الوةول  ال نتقجة م  ر  التني أقرتهيفا  رجي   ي ش ان  ري   جراء مماث ة أني  قئني 

 (1اآلخر ) نمِّ  كم ش  ر رةف مان   د اعتيفاث ني  ال
 أمهية مهارة االستدالل التمثيلي :

رذلن مان خ ل  ؛رالرتظر  ال اعشك ة مان زرااي تت لة ش  ى حتلقز التلكي اإلأدا يثق ي مهارة ا ستد ل التيفيريكز 
ألهنم ؛ك ية مان الياقة راجلهد  وه اعهارة حتتاج  ال قدرةا  لولن يرى ال ا ثو     ها ش رالغريب مألوف  جعِّ اعألوف كري   

 (2ف ي ور ما متث وه مان ةور  ) اا ك ي  ا جهدا   م ق  رأولو شجالوا ر افوا ف جما ت  ديدة   يت ِّ ابعشك ة م ا رة 
 يستند هذا األسلوب على مبدأين رئيسني مها :

 :اجعِّ الغريب مألوف  وووو 1
مما يؤبي  ال فهم ؛رققام العمِّ مبيفارسة مهارات التلكي التح ق ي ش ري  فهم اعشك ة رميكان    يتحم  ذلن  ان 

 ا رجع ي مألوف   ش  قعة هوا الغريب
 جعِّ اعألوف كري ا : -2

رذلن ؛رهو يتي ب مان اليالب ممارسة جميفو ة مان ايقِّ اإلجرا قة هي :التيفثقِّ الشة ي شراع ا ر شرالرمزي شراخلقايل 
رمعاجلة اعشك ة أرؤية جديدة شلقترىن لا يلري  ؛ر لألفكار شركرر اجليفوب اللكريوة   ى التدا ي ايلتحلقز الت يفق

 (3ت ف  ان رؤى اآلخريان  )خت
 

 (421م ص 1999هو 1420( ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال 1)          
 م 1999هو 1420كي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال ( ب فتحي جررا : يع قم التل2)          
 ( 289(    ب يوسف قيامي :يع قم التلكي جليفق  األ لال  الي عة األرال ص)3)          

    ( 1/1/6نشاط )األوىل اجللسة  –اليوم األول 
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة الزمن ابلدقيقة

  يفثالني  لاعشاركات  قراءة_1 20
 اعهارة  لتعريف التوةِّ  مث اعرتاقشة أقرتهان_2
 اإلجاابت   مرتاقشة_3
 _  رض اعابة الع يفقة أورأويرترت  4

 مرتاقشة / جميفو ي /  رض أورأويرترت   
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   31 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 

 اخلطَّة الزمنيَّة للجلسة الثَّانية لليوم األوَّل

رقم 
 اجللسة

عنوان 
 اجللسة

 عنوان النَّشاط النَّشاطرقم 
 الزَّمن ابلدَّقيقة

 ملحوظة عرض ومناقشة عمل

 األرال
مهارات 
 ا سترت اط

  10 10 يعريف التلكي ا سترت ا ي (1/2/1)
  8 7  رتاةر التلكي ا سترت ا ي (1/2/2)
  5 5 مهارة استةدام اعرتي  (1/2/3)

 ي قمات   ى اعهارةي (4 /1/2)
 
7 

 
        8     

  5 5 مهارة التعرف   ى الترتاقلات (1/2/5)
  10 10 يي قمات   ى اعهارة (1/2/6)

 120 اجملموع
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   32 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

    ( 1/2/1نشاط )اجللسة الثانية  –اليوم األول 
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة الزمن ابلدقيقة

  يدارسي يفثال ر لاعشاركات قراءة وووو 1 20
 هتان اخلاةة ا يفهارة أع ار كتاأة يعريف لوووو  2
 الع يفقة عهارة ا سترت اط ابلتل قِّ   يفابةلأةاعدريو   رضووو 3

 / مرتاقشة   أتمِّ / استرتتاج

  
 1/  2/  1املادة العلمية للنشاط 

 ر اعع ومات الواربة ف اجلزء األرل مان  شفإذا كانرت اللررض  ر لغوي  شأيخو الاها  ا سترت ا ي  كِّ يركقب رمزي
ف و يلح رتا ش شكيفا ف اعثال الراأ  بق اج الوي ي ى ف اجلزء الثاين ةاف أد    يكو  ا سترتتا ؛كقب ةابقة الة 

رالعل ت  شرل يؤسس   قة مي مة أني  ق  الرايضقنيلوجد     اللرض األ؛مكو ت الاها  ا سترت ا ي ف اعثال 
فرترى      نيرأني كوهنم رايضقش  ِب الترتس األرضي احملةفني لة شأقرتيفا اللرض الثاين يؤسس   قة مي مة أني اعلتو 

مترت رمشِّ   ِب الترتس األرضي احملةفني بر  كيهم  لمد شا سترتتاج مل خيرج  ان  درب اعع ومات الواربة ف اللرضني 
كو  يرلكان قد شاعرتيمقة استرت ا ي  مرا  كي قاأِّ ل رتماش مان الرتا قة  أيريمة  عِّ مان ا سترتتاج الوي متنياللرضةقاكة 

م   ى  هنا كي ةحقحة شرأعلها اآلخر يكو  مقل ي  أعض  مناط الااهني ا سترت ا قة يرتيوي   ى خ ِّ ف ال رتاء شرابلتايل 
 يليفان ةدق ا سترتتاجات اعةي ة   ى فررضي ا أرتاؤه س قيف  

 التفكري االستنباطي:أمهية مهاراة 
يفا  عِّ يلكي   كثر فا  قة ف  ِّ اعشك ت اليت يواجهرتا ف  قايرتا القومقة   عِّ قدريرتا   ى اختاذ المرار  فلِّ شك

    يتم التوةِّ لا ؛رحتتاج  ال جهد ذهين ععاجلة اعع ومات 
 مهارات التفكري االستنباطي :

 رتدرج حتتها اعهارات التالقة :ي 
 مهارة استةدام اعرتي   وووو  
 ت ف اعوقف مهارة  التعرف   ى الترتاقلاوووو   
 حت قِّ المقاس اعرتيمي  وووو   
 مهارة  ِّ مشك ت قا يفة   ى  براك الع قات اعكانقة وووو   

 
 72ص  69م  ص1999هو 1420( ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال 1)
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   33 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 اهلدف من االستدالل االستنباطي:
 ر باخ ة ف   ار التعيفقم الوارب ف شا ت اخلاةة مرترجيفة م  الما دة العامة يريكز   ى فحص ما  ذا كانرت   دى اي

 ابلعام مث يرتتمِّ  ال اخلاص  ي د اعمدمة الكاى  
 االستدالل االستنباطي يتكون من جزئني :

  ر بلقِّ شريريفى ممدمات  شم إلث ات األمر  ر الملقة ر اعع ومات اليت يمدشاألبلة  -1
  ر مدلول   قي  شريريفى نتقجة  شبلة راعع ومات اععياةيت يتم التوةِّ  لقها مبعاجلة األاعع ومات ال -2

 مان  قث ال قاكة :
 ر الكوب  رب مياأمتها ل واق  شريريفى كِّ  شرميكان رةلها ابل دقشأتيت   ى  كِّ  ِّ خاية حتيفِّ مع ومات 

  ارخا   شاريتكو  مان م تد  ريريفى موضو   ش رتي   ر نلقي شمرتها قلقة شراجليفِّ اخلاية يتليفان  ث ات  يء لشيء  خر
  ريريفى حميفو   

 مكوانت االستدالل االستنباطي :
 موقعني تت لني  تكرر فقها كِّ  د مان  قث اعليفو  مريني ف ي شمري ة أيريمة معقرتة
   2يتياأ  م  حميفول الملقة   1موضوع الملقة  
    3يتياأ  م  موضوع الملقة   2موضوع الملقة  
 3يتياأ  م  حميفول الملقة   1حميفول الملقة 

 
 احملمول املوضوع القضية
   رتدما يتغق و   ان اعدرسة  د و   ال  مكتب اعديرالي  ة ي   (1القضية ) 
  ستد ي  ال مكتب اعدير الب ا    خ قِّ (2القضية )
  يغقب  ان اعدرسة  خ قِّ (3القضية)
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   34 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 أشكال االستنباط الصحيح :

 عمدمة اللرض الر قس ا     أييت اللرض اللر ي مؤكد أواًل:
  يكو  الريفاء م  دة ابلغقومش  ذا  ميرت رئيس

  الريفاء متير فرعي 
  ابلغقومالريفاء م  دة ش    ذ نتيجة 

 مان اللرض الر قس اعةيب   ى ممدمتي  ض اللر ي مرتاقلا  ل ش  الثاين   أييت اللر  اثنياً:
  لكا  قد  لي شءلو  خو حميفد الدرا رئيس
  حميفد شفه مل ي   فرعي
  مل أيخو الدراءش   ذ نتيجة

 
 أشكال االستنباط اخلاطئ:

 عمدمي ا     أييت اللرض اللر ي مرتاقل أواًل:
 يكو  الريفاء م  دة ابلغقوم ش ذا  ميرت  رئيس
  الريفاء   متير فرعي
 فالريفاء لقررت م  دة ابلغقوم ش     ذ نتيجة

 الش  األرل مان الر قس  لةيقب ا  يت اللرض اللر ي مؤكد   أي  اثنياً:
  وووواذ  هللا  ووووو لكا  قد  لي ؛لو  خو حميفد الدراء رئيس
  وووو  حبيفد هللاووو  لي حميفد  فرعي
 فمد  خو حميفد الدراء  ش  ذ نتيجة

 رالر قس  ش  يكو  هرتاك   قة أني اللرض اللر ي اثلثاً:
 ؤجِّ اع اراةسوف يش ذا  ميرت  رئيس
 وووووو اذ  هللا ووووويوق  مركز األرةاب أبهنا ستيفير فرعي
  سوف يؤجِّ اع اراةش   ذ نتيجة
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   35 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    ( 1/2/3نشاط )اجللسة الثانية  –اليوم األول 

 اإلجراءات التَّدريبيَّة الزمن ابلدقيقة
أسلوب 
 التَّنفيذ

   اعشاركات  مث ة   ى ا سترت اط قراءة -1 10
   مث ة ف مكو ت األ التأمِّ -2
    سترت ا يل استد ا  رتاةر استرت ا هان مث شاعرتاقشة أني اعتدرابت  -3
 أة رض اجمليفو ات مث  رض اعدريو  -4

جميفووو ي/ أتمووِّ 
نمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواش /
   استرت اط/

 2/  2/  1املادة العلمية للنشاط 
 

 

 

 

 

 

  

  كِّ ما يدخِّ اجلوف ي يِّ ال قام ىفرض ر قس /ممدمة كا 
  اجلوف عِّ الدخا  يدخِّ  يف قة التدخني  فرض فر ي
  فعيف قة التدخني ي يِّ ال قامش  ذ   نتقجة
  

 مساء  ررف اجلر  ر األ ىفرض ر قس /ممدمة كا 
 ِّ   د  ررف اجلرثيو ف( مت  ) فرض فر ي
 ر األمساء )ف( ش ذ  نتقجة
  

     الكا رتات ايقة يترتلس ىفرض ر قس /ممدمة كا 
  الرت ات كا ان  ي فرض فر ي
  فالرت ات يترتلس ش ذ  نتقجة
  

  (برجة360 ق  األ كال الراب قة جميفوع زراايها  ىفرض ر قس /ممدمة كا 
  اععني  كِّ راب ي فرض فر ي
  ( برجة360جميفوع زرااي اععني )ش  ذ   نتقجة
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   36 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

  الكواكب الرقارة يدرر  ول الشيفس ىفرض ر قس /ممدمة كا 

  الرقارةاكب اعشةي مان الكو  فرض فر ي
  اعشةي يدرر  ول الشيفس ش ذ  نتقجة
  

  لعاب الرايضقة يزيد مان نشاط الدررة الدمويةاأل ىفرض ر قس /ممدمة كا 

  كرة الر ة مان األلعاب الرايضقة فرض فر ي

  كرة الر ة يزيد مان نشاط الدررة الدمويةش ذ   نتقجة

  

  ال الميفة مث يرتدثر ماا ورايت ي ِّ اإل ىفرض ر قس /ممدمة كا 

  ماا ورايتالدرلة العثيفانقة كانرت   دى هوه اإل فرض فر ي

  ذ  فالدرلة العثيفانقة رة رت  ال الميفة مث اندثرت   نتقجة

  
  ل ررق   اب الشيفس  ال ال و  األمحرويو األمحاض حت   ىفرض ر قس /ممدمة كا 

  مان األمحاض  HCLك وريد القدررجني  فرض فر ي

 نتقجة
حيول لو  برار HCLفك وريد القدررجني ش ذ  

  الشيفس  ال ال و  األمحر
 

 م2003   ب جوبت  محد سعابة :يدريس مهارات التلكي  الي عة األرال 
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   37 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

    ( 4 /1/2نشاط )اجللسة الثانية  –اليوم األول 
الزمن 
 ابلدقيقة

 التَّنفيذأسلوب  اإلجراءات التَّدريبيَّة

   كِّ جميفو ة نشاطش  ى اجمليفو ات نشية   األييوز  -1 15
 كات ف اعابة اععررضة اعشارو  نماش -2
   خلااهتا التع قيفقة ااألسئ ة استرتاب   انكات  اعشارو   جاأة -3
   رض اإلجاابت مان ق ِّ اجمليفو ات -4
 ة ف العرض التمدميي يفابة الع يفقة اععدل ل أة اعدريو   رض -5

ررقوووة  يفوووِّ / اقووور  ش جميفوووو ي / 
 وووووووووووووورض  قووووووووووووووش ش  وووووووووووووواروك / 

 أورأويرترت  

 

 (1/2/4املادة العلمية للنشاط)

 غ  اع ين      تمد ف ةحة هوا ا  تماب؛ا تماب كال قة الرتاس أب  المية الروباء نوير  ؤم  1

 غ يؤكد    المية الروباء نوير  ؤم ؛رقوع ايوابث الث ثة  2

 غ     تمد ف ةحة هوا ا  تماباع ين     يلا  ؛مان اجلا ز    يكو  المية الروباء نوير  ؤم  3

 ص   ميكان ا  تماب أب  المية الروباء هي الر ب ف رقوع هوه ايوابث   4

 ص   اميكان    يكو  هوا ا  تماب ةحقح     5

 غ ال و  األسوب ل مية يدل   ى  هنا نوير  ؤم  6

 غ  لكى يتجرتب رؤية المية الروباء؛  انتشار هوا ا  تماب أني الرتاس يرت غي    يكو  فقي  اة لكِّ  نرا 7
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 ص مرتو مخس سرتوات   هامل  ر  يت اليتابألمس يماأ رت م  ةديم 1

 ص قر ت ابلتل قِّ نظرية بارر  ف التيور   2

 غ  ف مراجعة الدررس   وي    اابلركم مان  هنا كا  يملي رقت   شرس رت زمق يت ف اخت ار هناية العام الدراسي 3

 ص لكي  حبث ف اعراج  التارخيقة  ان نتا ع ايرب العاعقة الثانقة   ؛ا  القوم  ال مكت ة مدرسيتذه رت ة  4

 غ ألهنا  قوا ت ملةسة شرقد يلةس الرتاس ؛ أد مان الملاء   ى  ق  األسوب رالرتيفور راللهوب رالل    5

 ص  ربع اعتهم الرجان أعد ا ةافي ابريكاأي جرمية المتِّ   6

 غ رمرتم ِّ الرتاس   ش ن ةديمي قدرة   ى معرفة ماضيميت 1

 غ م  اآلخريان  ان  ري  اإلبراك فوق ايري   ايرتيق  الكثي مان الرتاس    يتلامهوا  م ق   2

 ص        تمد  ف حتلي  ررا  اعويى   3

 غ  هنا قد  دثرت ابللعِّ  ر شعتمد  هنا  مقمةي ارتيفت  ابلم ص اخلرافقة  ال برجة  هني اأبهن يتةديميين  خا  4

5 
ا نتةاابت شرما سوف حيدث خ ل يوجد أعض األ ةاص لديهم قدرة   ى الترت ؤ ابلكوارث رنتا ع 

 العام المابم  
 غ

 ص استيفت  ابلتلكي ف األسالقب ايديثة لعيفِّ األ قاء   6

 غ  متىن لو  نين قلزت مان الرتافوة ابلياأ  اخلامس رمل ي  ين  يء   7

 ص راألسالقب اجلديدة ف  ِّ اعشك ت   شب     جرب األفكار   8

 غ  كثر مان ثميت ف نلري ش ابة ما  ث  ف آراء اآلخريان  9

 غ (1  ي لظ أبللاظ  أقة ركي   مة   )  ب اجلدية را لتزام رالرتظام شرلكىن   قا    10

  
 248ص  م  2002هو 1422األرال الي عة   فهقم م يلى :مهارات التلكي ف مرا ِّ التع قم العام  (1)
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   39 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
    (  1/2/5نشاط )اجللسة الثانية  –اليوم األول 

الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

 يوزي  ررقة  يفِّ   -1 10
 ألمث ة  لاعشاركات  قراءة -2
  اإلجاابتش ريدريان مهارة التلكي  سترت اط نماش أني اعشاركات -3
 اإلجاابت   مرتاقشة -4
  رض أورأويرترت ل يفابة الع يفقة   -5

جميفووووووووووووووو ي / ررقووووووووووووووة 
 يفوووووووِّ / ي ووووووورتقف / 
اقر  ش  قوش ش  وارك 

  رض أورأويرترت   /

 
 (1/2/5لعلمية للنشاط )املادة ا

                            :التعرف على التناقضات أو عدم االتساق يف املوقف
ص 234  (1)  ان    يكو  ةحقحتني ف نلس الوقرتريني   ميك ر فك ش دم ايراق أني  قئني ر شرجوب يعارض يعين
 سعابة

 م املهارة :عل  أمهية ت  
 ر فكريني   ش ر  دم ايراق أني  قئني  شالترتاقض ف  ي مابة مكتوأةٍّ  ر مريفو ةٍّ  ر مر قةٍّ يعين أ را ة رجوب يعارض

 ر اعتحدث نتقجة اإلمهال  ش يم  فقها الكايباعرتيمقة اليتميكان    يكو  ةحقحتني ف نلس الوقرت شرهو مان األخياء 
رقد ش ر الرام  ش ر اعابة اليت يرتوي يوةق ها ل مارئ  شر دم ا نت اه ف اختقار األللاظ رييوير األفكار الواربة ف الرتص

ريمظة  شيدريبلت يفقوة  ال ا أني الريور شرف ايالتني حتتاج اا رتتلق  رقد يكو  كامل  شاارمكشوف  يكو  الترتاقض راضح  
 ر كتشاف الترتاقلات ف اعوقف  شل تعرف   ى الترتاقلات اليت يواجهها 

 أنواع التناقض : 
 يرتاقض مكشوف  -1
   يرتاقض كامض -2
  يرتاقض حيتاج  ال خ لقة معرفقة -3
 
 322م ص 1999هو 1420(ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة األرال 1)
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   40 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

            

 
    ( 6 /1/2نشاط )اجللسة الثانية  –اليوم األول 

الزمن 
 قةابلدقي

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   (لكِّ جميفو ة نشاط)األنشية رالرت وص األرأعة  يوزي  -1 20
  رجوب الترتاقض هاناكتشافر  ش رت وصلكات اعشارو  مرتاقشة -2
   ةقاكة الرت وص   ابةر  شنوع الترتاقضأقا   -3
  مث العرض التمدميي شة اي ولمرتاقش -4

/ ررقوووووووة  جميفوووووووو ي مث  وووووووا ي
  يفِّ /  رض أورأويرترت  

 6/  2/  1املادة العلمية للنشاط 
 النص االول :

ا أني  فابة    اء قرم اليوارئ الوي   ر  ةاابت ال   ني أني كرور ف األرجِّ راضح   ا   الرتص يتليفان يرتاقل  
اععاجل لما د اللري  مان  قث  دم قدريي   ى استةدام يده القررى ف  رجرر  خلقلة متلرقة ش رأني ر ي الي قب

  وهو من التناقض املكشوفال عب   

 النص الثاين :
وهو من التناقض ا لمرار أرف  ر س اعال  ر قرار أتةلقض ر س اعال متهقد  ريو كقف ف  ا : ذ  ا راضح  الرتص يتليفان يرتاقل  

 (1) .الذي حيتاج إىل خلفية معرفية ابملوضوع 
 النص الثالث :

ي  ف قرتيفا الرتمايديد ممارنة أت ن اع رتعةمانشة أة اعواب اع رتعة مان اللو ذيرتاقلا  م هيفا  يتع   أدرجة  يتليفان    الرتص
عة شجند    اجليف ة خ ط ايديد رالكرأو  ف ةرتا ة اللو ذ يهدف  ال زايبة ة أة اعواب اع رتل  يمرر اجليف ة األرال   

  وهو من التناقض الغامضعة مان ايديد الرتمي   د ة أة  شي  ال    اعواب اع رتل األخية ي
 النص الرابع :

  وهو من التناقض املكشوف حيتاج  ال معرفة أ عض اعلاهقم اجلغرافقة    التعرف   ى موض  الترتاقض ف هوا الرتص 
 

 325م ص 1999هو 1420ألرال ب فتحي جررا : يع قم التلكي ملاهقم ريي قمات     الي عة ا(1)
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   41 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

نظرايت

قوانني

تعميمات

مفاهيم

حقائق

 استنباط عالقة صاعدة 

 عالقة هابطة

 العالقة بني عملية االستقراء واالستنباط

 راءاستق
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   42 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 
 
 

 اليوم الثَّاين
 الزَّمن ابلدَّقيقة املوضوع اجللسات التَّدريبيَّة
 120 مهارات التلكي الرتاقد : التمققم   اجل رة األرال

 30 را ة
 90 سةايقجقات(  برات التلكي الرتاقد ) اجل رة الثلانقة

 240 اجملموع
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   43 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 
 

 
 الزمنيَّة للجلسة التَّدريبيَّة األوىل لليوم الثَّايناخلطَّة 

رقم 
 اجللسة

عنوان 
 اجللسة

رقم 
 النَّشاط

 عنوان النَّشاط
 الزمن ابلدَّقيقة

 حوظةمل عرض ومناقشة عمل

 األرال

مهارات 
التلكي 
الرتاقد: 
 التمققم
 

(2/1/1) 
ريوضق  شيعريف مهارة التمققم 
  10 5   قةمهاراهتا اللر 

(2/1/2) 
يعريف مهارة  ااب حمكات  ر 
معايي يرترتد  لقها  يف قة  ةدار 

 األ كام 
5 10  

(2/1/3) 
ةقاكة حمكات  ر معايي  
  8 7 لعيف قة  ةدار األ كام 

التيفققز أني األبلة اععياة مان  (2/1/4)
   قة الموة راللعف 

5 10  

(2/1/5) 
يعريف مهارة ايكم   ى 

 م در اعع وماتم داققة 
5 10  

(2/1/6) 
حتري جوانب التحقز رال غة 

  10 10 اعشحونة ف الرتص 

  10 - التلري  أني ايما   راآلراء  (2/1/7)  

  (2/1/8) 
ستد ل العم ي يعريف مهارة ا 

 الواهي 
5 10  

 120  اجملموع
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   44 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 

 
 

    (  2/1/1نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

  ل اعثال اععيىمان خ   يفوقف رايكم   قيل اعشاركات يمققم -1 15
 مرتاقشة اإلجاابت  -2
نظري اررقة م ورة رمغ لة عهارات التلكي التمققيفي)   اعدرأةييوز  -3

 اع ح (
  التعريف  ر م  ش  يفابة الع يفقة اخلاةة ابعثالل اعدرأة مدميي -4

  التمققيفي رمهارايي مبراندة العرض التمدميي 
اعي وأة ف اعظ  ة هي    اعهارات  كات)ل يفشارو    اعدرأةقيوض -5

  ( الا مع

جميفووووووووووووو ي / قووووووووووووراءة 
موجلهوووووة / مرتاقشوووووة / 
خوووووووووورا ط ملووووووووووواهقم / 
  رض أورأويرترت   

 1/  1/  2املادة العلمية للنشاط 
 تعريف التفكري التقييمي : 

 ر  شرنو قتها رف  حمكاتشلرتشاط العم ي الوي يرتهدف  ةدار ايكم  ول ققيفة األفكار  ر األ قاءش رس متها ا يعين
 معايي حمدبة 

رث ات  شلتحديد مدى ةدق ؛رالكافقة اليت يرا د    ى  ةدار  كمش: المدرة   ى رض  اععايي اعرتاس ة  أو هو
 اعع ومات 

 (3راختقار  فل ها  ) رال دا ِّ  شراي ولشر ةدار   كام  ول احملكات شاذ قرارات المدرة   ى التوةِّ  ال اخت أو هو
 ندرج حتته املهارات التالية :تو 
  ر معايي يرترتد  لقها  يف قة  ةدار األ كام ش ااب حمكات   
  ر  ث ات مدى بقة ا ب اءات  شالاها   
 حتديدها  ر   ألفكار اعغ و ة مرتيمقا  التعرف   ى األخياء ش ر ا  
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   45 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 

  

 مهارات التلكي التمققيفي
 دقة مدى إثبات أو الربهان

 .االدعاء
 تستند معايري أو حمكات إجياد
 .األحكام إصدار عملية إليها

 أو األخطاء على التعرف
 .منطقياً  املغلوطة األفكار

  اعع ومات ف التتاأ 

   ى ابعةي ات الترت ؤ
  ما فعِّ

 الملااي   ى التعرف
  اعركزية راعشك ت

  اللرضقات يمققم

   ى التعرف
 ا فةاضات

  قةاألساس

  راآلراء ايما   أني التلري 

 ال  ة ذات اعع ومات   ى التعرف
   ابعوضوع

 الواهي العم ي ا ستد ل   ى التعرف
  اعغ و ة ا سترتتاجات  ر

 الواربة األس اب حتديد
  اعوقف ركيالواربةف

 

 

  اعع ومات ي رتقف

 يمارير   ى رايكم اعشاهدة
  اعشاهدات

 راألفكار التحقز جوانب حتري
  األساسقة اع تولة

  اعشحونة ال غة   ى التعرف

   را خت ف الش ي  رجي ممارنة

  الااهني  ر ايجع يمققم

 76ص  م1999 هو1420 األرال الي عة     ريي قمات ملاهقم التلكي يع قم: جررا  فتحي  ب (1) 
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   46 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

  
    (  2/1/2نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 

الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

    يفثال اععيىلكات اعشارو  قراءة -1 15
   اعرتاقشة  ولي وووو مان ق ِّ اعشاركات وووو  -2
    رض اإلجاابت -3
   ش رحية أورأويرترت  رض اعابة الع يفقة -4

/   ووووووووووورض   قوووووووووووش /  ووووووووووواركجميفوووووووووووو ي / 
 أورأويرترت  

 2/  1/  2املادة العلمية للنشاط 
 مهارة إجياد حمكات أو معايري تستند إليها عملية إصدار األحكام : 

 هي اعهارة اليت يرتةدم لتشكقِّ جميفو ة مان اععايي مان  جِّ التوةِّ  ال   كام معقرتة  
  ر هي رض   درب ل ةقارات اعةت لة   
 ثال ذلك :م

 رض  قوا د ل ةفقي ف اعرتزل مثِّ مشاهدة الت لاز ش ر  قامة ايل ت اعرتزلقةش  ر قوا د لل ط ال ف    •
 رض  معايي إلقامة  ل ة معقرتة    •
 رض  معايي لتمققم ما يع يفتي الت يفقوة ف موضوع ما  •
  ة   ر ييوير معايي  ختقار كتاب معني مان اعكتشيشجق  الت يفقوات   ى رض   •
  ر رض  معايي  ختقار الت يفقوات عيفث هتان ف األنشية اعدرسقة   شالت يفقوات   ى ييوير يشجق  •
 (1 ر ييوير معايي  ختقار ممرر براسي اختقاري )شيشجق  الت يفقوات   ى رض   •

 
 
 

 
 
 
 568م ص2003   ب جوبت  محد سعابة :يدريس مهارات التلكي  الي عة األرال  (1)

 

هي مهارة ضرورية للتلميذات يف جمموعة من اجملاالت تشمل وضع مقاييس للحكم على          
 امهن  مبجموعة دقيقة من اخليارات ،وتصنيف األمور أو األحداث أو الوقائع أواألشياء ،وقي

 .فيها كمالح إصدار أو. تقييمها على ،والعمل األشياء
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   47 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/1/3نشاط )اجللسة األوىل  –الثاين  اليوم
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   فمطش لكِّ فري  نشاط را د  مثىن مثىن كات  ى اعشارو  ة  األنشية ر دبها  رأعييوز وو 1 15
  رتشرة اععرفقة اعرفمة لكة اعشارو  ووو قراءة2
   مث الرتماش شرتشاط لكات اعشارو  وووو أتبية3

مرتاقشوووووووة / ثرتوووووووا ي
مث /  ثرتا قوووووووووووووووووووووووووووووووووووة
 مث / جميفو قوووووووووووووووووووووووووة

 وووورض أورأويرتوووورت 
   

 ( 2/1/3املادة العلمية للنشاط)
 الرتشاط  م  اعرفمة اععرفقة الرتشرة انظري
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   48 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/1/4نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ التَّدريبيَّةاإلجراءات 

     األنشية   ى اجمليفو اتييوز وووو 1 15
د ما  ذا  يرحتدش د  ِّ اعوجوبة لاجمليفو ات  قراءةوووو 2

 قوية   ر كي شكانرت قوية
  مث  رض اإلجاابتشمرتاقشة وووو 3
  رض اعابة الع يفقة اخلاةة مبهارة التلكي  ووو 4

  أتمِّ  قش  اركجميفو ي / 

 4/  1/  2املادة العلمية للنشاط 
 رة الربهان أو إثبات مدى دقة االدعاءات :مها

 (1 )اللعقلة راألبلةش الموية األبلة أني التيفققز  ر شقوي أرها  يمدمي   ى المدرة هي             
 ثبات الربهان :إبنية 

  برجة180اعث ث زرااي :مثال   ما     ى معتيفد شقويش مرتمِّش أوايي قا م أرها   1
 رقوة ممدمات   ى معتيفد الاها  فهوا ش ج=  شفإ  ج=ب ش ب=  كانرت   ذا :مثال  كيه ى   معتيفد أرها   2

 (2 ) خا ئة الرتتقجة  ر فالاها  خا ئة اعمدمة كانرت   ذا شركولن اعمدمات قوة   ى يعتيفد الاها 
 املفكر الناقد يعي خطورة االستشهاد أو الدليل :

  ر اع در   شا ستشهاب  ر الدلقِّ  ال الما ِّنر ة  1
  ر ةحة الدلقِّ   شةحة ا ستشهاب حتري  2
  ر الدلقِّ اب ةاف شف ا ستشهاب قوظي  3

 
 
 
  ص2003 األرال الي عة  التلكي مهارات يدريس: سعابة  محد جوبت ب   ( 1)
 166 ص م2005 هو1426 الثانقة الي عة: رالتلكي رالتع م الدماغ: الريف   أو سهق ة ب ر   قدات ذرقا    ب(2)

  

 .ن تقدمي أدلة ضعيفة يقودان إىل أخطاء يف التفكريإ



 الرياض بنات-إدارة التدريب واالبتعاث -وزارة التعليم 
 

  
 

   49 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

    (  2/1/6نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن  

 ابلدقيقة
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

     األنشية   ى اجمليفو اتييوز  -1 20
 جز قتني م الرتشاط  ال قمري -2
 ا ا ق   اعرتاقشةمث شرال اجلز قة األ ِّ    -3
 كات  ال اجلز قة اليت ي قها كتي ق    ى اعهارة  اعشارو  انتمال -4
  اقشة  ا قةمرت -5
  رض اعابة الع يفقة اخلاةة مبهارة التلكي   -6

 قووووووووووش جميفووووووووووو ي / 
   ارك

 5/  1/  2املادة العلمية للنشاط 

 قلقة  رش ما  مر  ر شحمدب  يء  ر شمعني  ةص ةاحل لغي  رش ل احل  ر الر ي شالرتظر رجهة ف فرب مقِّ هو :زي  التح  
 (1 ) اعوقف ف هامة  رتاةر  اهِّ  ر شكاع الغة: لتلكيا ف  خياء كشف    ى المدرة وه  ر  أواهتا

 ؟ االحنياز اكتشاف مهارة ممارسة أجل من
   الدف أقا  -1
  ا وقاز   ى يدل   ارات   ى ل عثور؛ متأنقة أ ورة اعع ومات قراءة  -2
   اعؤ رات ي ن أني الع قات براسة -3
  اععتيفدة اععايي أعض   ى اب  تيفاب شاعؤ رات ي ن ممارنة -4
 ا وقاز    ان ف ا اإل -5

 :خالل من  ؟ االحنياز عن تفتش  كيف
  ابلعا لة اعلعيفة الك يفات -1
  فقي اع الغ التعيفقم -2
   جوأة  ال   حتتاج اليت ال  كقة سئ ةاأل -3
   العرض ف التواز   دم -4
  ل رتماش قاأ ة كي  ما   ركأهناش ير ي   اليت اآلراء -5
 
  232 ص  م2003 األرال الي عة  التلكي مهارات يدريس: سعابة  محد جوبت ب    (1)
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   50 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/1/5نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

     األنشية   ى اجمليفو اتييوز  -1 15
 عهارة اعي وأة ا يريفقةمث شاعشاركات أعد قراءة الرتص  نماش -2
  مرتاقشة  ا قة -3
 التلكي   رض اعابة الع يفقة اخلاةة مبهارة  -4

 قووووووووووش جميفووووووووووو ي / 
   ارك

 : 5/  1/  2املادة العلمية للنشاط 
 املعلومات : مصدر مصداقية على مهارة احلكم

 ميكان ل رتماش اعيرر ة لملقةاب الع قة ذات اعع ومات مرتي جاءت الوي اع در كا    ذا ما حتديد   ى يريكز اليت اعهارة
     مش أي الوثوق  ر ي ديمي

 (1 )   يفقة رم ابرش  مبراج  ر ين يررتد شر   ر بلة شاث ااتت ر ين يد م      ى المدرة هي  ر
  دى مهارات التلكي الرتاقد التمققيفي   رهي 

 مصادر املعلومات : 
   رخاييش الع يفقة الكايب  ر شاعؤلف مسعة -1
    هبا اعوثوق ل يفع ومات ملقدا   م درا   سقكو  الوي خت  ي رجمالش بقتي -2
   نلري الرتا ر مسعة -3
 م ابر رأنيش أقرتي قور  ما  ذاشمرتاقشتي  يتم الوي اعوضوع م  متشقها  رش اعع ومات ايلاق برجة -4

   ل يفع ومات  خرى
  كتاابيي  رراء  ة قة  كراض  رش م احل رجوب  دم مان التحم  -5
  الك يفات ععاين م درا   يعتا الوي شال غوي الماموس اعع ومات م در يكو  قد كولن -6
 (2)ش رالمواننيش راألنظيفةش ل تشريعات ساس ا  م در ا متثِّ اليت  الع قا العدل حمكيفة يكو  قد -7

  379 ص م2003 األرال الي عة  التلكي مهارات يدريس: سعابة  محد جوبت ب    (1)
 309 ص م2003 األرال الي عة  التلكي هاراتم يدريس: سعابة  محد جوبت ب    (2)
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   51 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/1/7نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

رمان  ي نوع مان مهارات  شهارة التلكي اعي وأةعأة د اعدريو يحتد -1 10
   التلكي الرتاقد التمققيفي

 را  تماب  شرالر يشة ل لرق أني ايمقمة أة  رحي رض اعدريو  -2
مع  ت ش  اكات  لهق   جاأة اعشارو ر  ش رتشاطلأة  رض اعدريو  -3

 إلجاابهتان  

 ووووووووووووووووووورض  ووووووووووووووووووورا   
  رمرتاقشة  لهقة

 7/  1/  2 للنشاط العلمية املادة

 : واالعتقادات ،واآلراء ،احلقائق :بني الفرق

  أدلقِّ  ث ايي ميكان ي ري  هي :احلقيقة

   مقمة اكوهن  ف ك ية  ثمترتا عِّ؛  ةحقحة أببلة لد يفها جنيفرت ا تمابات ان    ارة  ر

  خا ئ  ر شةحق  أبني ا فةاض رميكانش ةحتي يث رت مل :االعتقاد

   ر كيفي شالشةص ا تماب ميثِّ ي ري  هو :الرأي

 ال حة معايي  ر شلل ستد  خيل  ر ش الشة قة راألذراقش رالمقمش ابلتل ق ت اعري ية ابألمور يري ط  ني  ر 
  راخليأ
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   52 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

 

 

    (  2/1/8نشاط )اجللسة األوىل  –اليوم الثاين 
الزمن  

 ابلدقيقة
 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   ألمث ةلكات اعشارو  قراءة -1 10
  مهقتها ف ايقاة  ريوضق ش يفهارة ل يعريف اعشاروكات -2
 مرتاقشة  ا قة  -3
   أةاعدريو  رض  -4

ا ي /  قوووووووووووووووووش ثرتووووووووووووووووو
   ارك /

  8/  1/  2املادة العلمية للنشاط 

 هو : ( املغلوطة  االستنتاجات )أو الواهي العقلي ستداللاال

  لديهم اعتوافرة األبلة يارها   استرتتاجات ال  الوةول ف الرتاس يررع هو
 (1 ) كثر  ر شضعقف افةاض  ساس   ى استرتتاجات أعيفِّ يمومو   هنم  ر
 

 

 

 

 

 

  330ص  م1999 هو1420 األرال الي عة     ريي قمات ملاهقم التلكي يع قم: جررا  فتحي ب (1)

 ملحوظة :            

 :أن   اانقدً  امفكرً  يصبح أن يف يرغب الذي الناقد اإلنسان على
 . احلقيقة عن البحث يف ابلصرب يتحلىدددد 
  . األحداث حنو املنطقي التفكري جتاها ينمي عندهدددد 
 احلقيقة. كتشافا  هبدف الذهين تحديال يف الرغبة ينميدددد 
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   53 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 
 اخلطَّة الزمنيَّة للجلسة الثَّانية لليوم الثَّاين

رقم 
 اجللسة

عنوان 
 اجللسة

 عنوان النَّشاط رقم النَّشاط
 الزَّمن ابلدَّقيقة

 حوظةمل عرض ومناقشة عمل

 األرال

ي ا
لك
ت الت

 برا
قد 

لرتا
 

(2/2/1) 

يي ق   باة التلكي الرتاقد 
SWOT    ف يمققم

  باء  مؤسرتن  
15 15  

(2/2/2) 

يي ق   باة التلكي الرتاقد 
 ختاذ   )اعواق  الث ثة(

قرار ف مشك ة  قايقة 
 معياة 

15 15  

(2/2/3) 

يي ق   باة التلكي الرتاقد 
W5T   ف   داب خية

 أر مع يو وي 
15 15  

(2/2/4) 

يي ق   باة التلكي الرتاقد 
  ى  )الم عات الررت( 
 اعوقف اععيى 

 
15 
 

 
15 
 

 

  120 اجمليفوع
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   54 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/2/1نشاط )اجللسة الثانية   –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   SWOT باة   رتشرة اععرفقة  انلكة اعشارو  قراءة -1 20
 ص مهيفة را دة لكِّ جميفو ة ق خت -2
   أشكِّ  ا ي  يفهيفات اععررضة   قهانلكات ِّ اعشارو قحت  -3
باة ابلتلكي كة مان خ لا   قة األيوض  اعشارو ش مرتاقشة  ا قة -4

   مهقتهاشريشي  ال الرتاقد 

 يي ق   يف ي /جميفو ي 
 مث  ا ي 

 1/  2/  2العلمية للنشاط املادة 

 انظري الرتشرة اععرفقة اعرفمة م  األنشية                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض بنات-إدارة التدريب واالبتعاث -وزارة التعليم 
 

  
 

   55 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

    (  2/2/2نشاط )اجللسة الثانية   –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   ةمواق  اإلبراك الث ث ا  ان  باةتت ر  اأة  ر    اعدريو مييمد -1 20
      ي  ان ل مرارأشكِّ  ا ي؛ الرتشاطكات ارو اعش مرتاقشة -2
   مرتاقشة  ا قة -3
اء لألباء مان  مهقة الرتمد ال رتل  ةموضح شأة خ ةة الرتشاط رض اعدريو  -4

  باةخ ل هوه األ

يي ق   /جميفو ي 
  يف ي

 مث  ا ي 

 2/  2/  2املادة العلمية للنشاط 

 لرتشرة اععرفقة اعرفمة م  األنشية  انظري ا                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض بنات-إدارة التدريب واالبتعاث -وزارة التعليم 
 

  
 

   56 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

 

 

 

    (  2/2/3نشاط )اجللسة الثانية   –اليوم الثاين 
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

   W5T ان  باة  كات الرتشرة اععرفقة اعشارو  قراءة -1 30
 التةيقطر  شأشكِّ  ا ي رتشاط لكات اعشارو  مرتاقشة -2

  كرع مشة عشر 
   مرتاقشة  ا قة -3
باة  مهقة هوه األ موضحة شأة خ ةة الرتشاط رض اعدريو  -4

  ف التةيقط ل يفشاري 

 يي ق   يف ي /جميفو ي 
 مث  ا ي 

 

 3/  2/  2املادة العلمية للنشاط 

  انظري الرتشرة اععرفقة اعرفمة م  األنشية                                               



 الرياض بنات-إدارة التدريب واالبتعاث -وزارة التعليم 
 

  
 

   57 .                                               التفكير الناقدالمرشد التدريبي لحقيبة برنامج طرق 
 

    (  2/2/4نشاط )اجللسة الثانية   –الثاين  اليوم
الزمن 
 ابلدقيقة

 أسلوب التَّنفيذ اإلجراءات التَّدريبيَّة

  ان  باة الم عات الررت   الرتشرة اععرفقةكات اعشارو قراءة -1 20
   ي  ان ؛أشكِّ  ا ي  رتشاط لكات اعشارو  مرتاقشة -2

   يِّ اعشك ة
   مرتاقشة  ا قة -3
 مهقة  ِّ  ةموضح شلرتشاطأة خ ةة ا رض اعدريو  -4

  باةخ ل هوه األاعشك ت مان 

 يي ق   يف ي /جميفو ي 
 مث  ا ي 

 1/  2/  2املادة العلمية للنشاط 

 انظري الرتشرة اععرفقة اعرفمة م  األنشية                                               

 

 

 مت حبمد هللا    

 املرشد التدرييب 

 فكري الناقد(طرق الت: ) حلقيبة 


