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 ق أهداف االنسانتحقهو عملٌة ذهنٌة  
ا به مٌزههللا منحها لإلنسان ومن التفكٌر هو هبة و

االنسان حضارته  أنشؤولقد  لمخلوقاتعن سابر ا
 بصر.والسمع الالذي ٌشبه  التفكٌرفضل ب

 .              معٌنةمشكلة  فًفكر أعندما  (1
  ً.فكر فى مستقبلأعندما  (2
 .الدنٌا واآلخرةر ومأفكر فى أعندما  (3
  ماضٌة.ذكر خبرات أعند  (4

 

 ًنسانإالتفكٌر نشاط عقلى  -1
 ه.ٌعتمد على معلومات الفرد وخبرات – 
  .للقوانٌن العامة للموجودات دراكإالتفكٌر  -2
 
 ٌتم التعبٌر عن التفكٌر فى شكل لفظى -3
  .فالفكر واللغة وجهان لعملة واحدة –رمزى و 

 ٌرتبط التفكٌر بالنشاط العملى:  -4
 لالفضل. واقعالغٌٌر تمما ٌساعد على 

 التفكٌر ٌدل على خصابص الشخصٌة -5
 ومٌوله. ٌعكس التفكٌر دوافع الفردحٌث 

 

 (التفكٌر ٌحقق المنفعة العملٌة للفرد:1
 وٌساعد على التنافس والنجاح والتفوق. 

 ( التفكٌر ٌحقق المنفعة العامة:ـ2
 .وٌساعد فً اصداراألحكام وحل المشكالت

 ( التفكٌر ٌحقق الصحة النفسٌة :ـ3
 وٌساعد على التكٌف مع األحداث الجدٌدة.

 ( القدرة على التحلٌل والتقوٌم والنقد:4
حٌث ٌقً الفرد من التؤثر بآراء اآلخرٌن الهدامة 

 ومواجهتها بمبررات عقلٌة.
 

 
 

األسلوب 
 الخرافى
 )ساذج(

ساذجة غٌر ) سبابأٌعتمد على 
  مور.صحٌحة ( فى تفسٌر األ

استخدام الوصفات البلدي أومثال ) 
ة لحل بعض بحجاألو  التمابم 
 (المشكالت

 
سالم االنسان : لقد حرر اإل ملحوظة

من التفكٌر الخرافى عندما حرم 
 .والشعوزة السحر

األسلوب 
 الدٌنى 

 )إٌمانً(

ٌحاول زٌادة ه نٌمانى( ألإ) أسلوب
 تعالىهللا ٌمان بقدرة اال

  البرق والرعدمثال: تفسٌر 
 .تعالىقدرة هللا دلٌل على 

 

األسلوب 

 العلمى 

 )تجرٌبً(

 بهاعرف أسباٌالظاهرة لوٌفسر حلل ٌ

ٌستخدم الحواس  و الحقٌقٌة

 .والتجارب

مثال : استطاع العلماء معرفة اسباب 

 .انتشار االمراض 

األسلوب 

 الفلسفى

 /تحلٌلى /تؤملى  /أسلوب )عقلى

ربط الظواهر الجزبٌة امل( ٌحاول ش

 .نسان اإلماهٌة فهم و

 األسلوب

 االبداعً

 "غاٌة"

 (ٌتصف بالجدة  واألصالة )

 ال ٌقتصرعلى المبدعٌن والعلماء

ٌلعب دورا هاما فً مواقف حٌث 

 غاٌة فً مواقف الحٌاة الٌومٌة. الحٌاة

 

  أسبلة

 علل صواب أو خطؤ العبارات التالٌة:ـ 1س
 وب التفكٌر الفلسفً بالنزعة العقلٌة.ٌتسم أسل -1
 ٌقتصر أسلوب التفكٌر االبداعً على المبدعٌن. -2
 ٌدل تفكٌر االنسان على شخصٌته. -3
 .ٌتصف األسلوب االبداعً بالجدة  واألصالة -4
 .ربط الظواهر الجزبٌة  ٌحاول األسلوب الفلسفى -5

 .التحلٌل والتقوٌم والنقدٌعد التفكٌر قدرة على  -6
 .الظاهرة بأسباوٌفسر  األسلوب الخرافى حللٌ -7

 ؟خصابص التفكٌر االنسانىحلل  2س
  العقلً؟ تثٌر النشاط اذكر حاالت 3س
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 ( تغلٌب العاطفة علً العقل:ـ 1
ح(  ذٕشط اٌسٍٛن إال ٚ اٌىرا١٘أاٌحة ) اٌعاطفح

ْ أِا إٔٙا ئف ضشخ ذٍّىد ِٓ أْ اٌعاطفح ٌٛ

٘ا ٚخ١ر ِثاي ت١د ٚ ٠ثررأذظطذَ ِع اٌعمً 

.....اٌشعر: ع١ٓ اٌرضا عٓ وً ع١ة و١ٍٍح

  ( القابلٌة لالستهواء:ـ2
 ذْٚ ٔمذت إٌاسِا ٠مٌٛٗ سرعح ذظذ٠ك ٟٚ٘ 

 ِثاي:ـفاخ. راٌشائعاخ ٚاٌخراأرشِّا ٠ؤدٞ ال
 ماطعر٠ٗسخر ِٕه فمّد  ف أتٍغه طذ٠مه أْ  ز١ٍِه

 :ـ التسرع فى الحكم ( 3
ح. ِرسرعح غ١ر ِذرٚس حىاِا  أ٠ظذر  اذِعٕ

ِثاي:ـ شخض ٠ظف تٍذج تأٔٙا ٌظٛص ألْ 

 ذٍفٛٔٗ ُسرق ف١ٙا.

 :ـ التعصب والتطرف( 4
ِا ج. أاٌرعظة ٠عٕٝ االٔح١از تشذج ٌفىرج ٚاحذ

  .األفىاراٌرطرف فٙٛ اٌّغاالج ٚاالفراط فٝ 

٠مٛي اٌشافعٟ:ـ :ـ رأ٠ٟ طٛاب ٠حرًّ اٌخطأ 

 ٌظٛاب"ٚرأٞ غ١رٞ خطأ ٠حرًّ ا

 فى استحدام اللغة( عدم الدقة 1
ّا ٠ؤدٜ اٌٝ ِاٌٍغح ٚاضحح  أح١أا   الذىْٛ 

 ./اٌغٛي/ اٌعٕماء( )اٌجثِٓثً  أخطاٌاٌٛلٛع فٝ  

 ( نقص المعلومات2
 لذ ٠ظادف اٌفرد ِشىٍح ذرحذٜ ِعٍِٛاذٗ وث١را  ِا 

ٌح اٌّر٠ض . طث١ة ٠ُشخض حاذعٛق اٌرفى١ر اٌس١ٍُ

 فّارا ٠حذز؟ٚفما  ٌّا أخثرٖ تٗ اٌّر٠ض 

 ( الهٌمنة 3
ِثاي:ـ طٍة  ث١رأٜ شخض ٌٗ ٔفٛر ٚذأر لثٛي

فّارا ذفعً؟أْ ذمَٛ تّّٙح ذفٛق لذراذه. هرئ١س

 ( صعوبة المشكلة 4
ذفٛق اٌّسرٜٛ اٌعمٍٝ ٚاٌّعرفٝ إرا وأد 

ِثاي:ـ طٍة اٌطث١ة ِٓ اتٕٗ دخٛي لسُ ٌٍشخض 

 ٓ ١ٌِٛٗ أدت١ح.عٍّٟ رغُ أْ االت

  
الذي ٌمثل فجر الضمٌر  الشرق القدٌمفً  بدأت

الهند ( كما والصٌن وفارس و) مصر االنسانً
 اء.كان لدٌهم الكثٌر من الحكم

 م.ق 4و 6 ا بٌن القرنفٌم القدماء عند الٌونان
 .( على رأسهم )طالٌسوالحكماء على ٌد 

)سقراط  الفالسفة ٌد  على وظلت الفلسفة تنمو
 .(وافالطون وارسطو

 الفضٌلة والعدالةتسٌٌر الحٌاة العامة والخاصة و

ال تعلمنا فقط كٌف نفكر بل تعلمنا كٌف نحٌا 
 المشكالت.ف نحل وكٌ
 

 كلمة ٌونانٌة قدٌمة تتكون من مقطعٌن : 
 و)سوفٌا(بمعنى الحكمة    ) فٌلو ( بمعنى حب 

  .حب الحكمة ًعنت  ن ) فٌلو سوفٌا(  أى أ

 الصابب والخٌر.الرأى والحقٌقة هى معرفة  
طلق أول من هو أ (ق.م 5ق ) فٌثاغورثٌعتبر  

طلق على نفسه  فٌلسوف أول من  ألفظ فلسفة و
 ألن الحكمة هلل  وحده.  "لقب حكٌم"حٌث رفض 

صول وغاٌات الكون أفى  حٌث تبحث الفلسفة
 كشف الحقٌقة لذاتها.بهدف والطبٌعة واالنسان 

جل ن الفلسفة تدرس)أصل األشٌاء( من أأأى 
الفلسفة هو  لعلل البعٌدة( وهدفا)الوصول إلى 

 .كشف الحقٌقة لذاتها دون تحقٌق أي منفعة

شاملة  تجاة الحٌاة  رإٌة عقلٌةألن الفلسفة 
 .بمشكالت االنسان الواقعٌة تهتمحٌث 

ألن لكل  كل انسان فٌلسوف وبذلك ٌمكن اعتبار
 الحٌاة والمجتمع . فى فرد وجهة نظره الخاصة
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 كل إنسان له فلسفة خاصة( 1
ألن لكل انسان وجهة نظر تإثر فً حٌاته واتجاهاته 

وتفكٌره ومعتقداته...الخ

 شكل عقل الفرد الفلسفة ت( 2
ٌرفض  وبحٌث ٌصبح قادرا على التفكٌر الناقد  

 البالٌة. األحكام المتسرعة والعادات والتقالٌد

  فً الفرد غرس محبة المعرفةالفلسفة ت( 3
حتً ٌصل  البحث الدابم عن الحقابقتساعده فً و

  ...فالتفكٌر الفلسفً لٌس له حدودللمبادئ األولى 

 الفردحٌاة لدراسة الفلسفة تعطى معنى ( 4
ألنها توسع وتعمق مجاالت التفكٌر وتعود الفرد على 

ٌإمن بدور العقل فً وتجعل الفرد  الشك طلبا للٌقٌن

 ..العملً المعرفة والسلوكمجال  مثلكل المجاالت 

 غٌر الصالحة نقد القٌم( 1
حٌث تقوم الفلسفة بنقد القٌم التً ثبت عدم  

صالحٌتها للحٌاة االجتماعٌة كما ترفض المبادئ 

 الى وجود مشكالت فً المجتمع.التً تإدي 

 قٌم جدٌدة وتدعٌم غرس ( 2
قٌم جدٌدة وتدعٌم غرس حٌث تقوم الفلسفة ب

 أو سٌاسٌة..الخ و اقتصادٌةأو خلقٌة أاجتماعٌة 

 المحافظة على المجتمع ( 3
وذلك بالدفاع عن القٌم األساسٌة التً تحافظ 

 على تراث المجتمع وتعمل على استمراره.

 جوانب ثقافة المجتمع.التنسٌق بٌن ( 4
حٌث تحاول الفلسفة التوفٌق بٌن القٌم القدٌمة 

 والجدٌدة بمعنى تطوٌر القدٌم لٌالبم الوضع الجدٌد.

 تتؤثر الفلسفة بالظروف المختلفة (5
حٌث تتؤثر بالظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة 

والسٌاسٌة والعلمٌة والدٌنٌة لذلك ٌقال أن الفلسفة 

 ب والعصر.تعبر عن حضارة الشع

 وأبسطها  وتعد أول وظابف الفلسفة 

حٌث إن الفٌلسوف ٌكون مشغوالً بالواقع الذي 

 عماق أ الوصول الىٌعٌشه والتعبٌر عنه بهدف 

 وتفسٌره تفسٌراً شامالً. الواقع

 وفً إطار تفسٌر الواقع تظهر العدٌد من الفروع

 لسفٌة الهامة مثل فلسفة اللغة وفلسفة التارٌخالف

 وفلسفة السٌاسة وفلسفة العلم.

  كل هذه الفروع الفلسفٌة الحدٌثة تبرهن أن

الفٌلسوف الٌقف عند األحداث الجزبٌة بل ٌسعى 

 لمام بعلل األحداث البعٌدة.إلى اإل

  

ٌعتبر من الوظابف التى تضطلع بها الفلسفة 
 ٌث ٌجب على الفٌلسوف تغٌٌر وعالج الواقع ح

 .اذا استدعى األمر ذلك
الذى  افالطونما فعله  
الذي  "سقراطالذٌن اعدموا"اكتشف عٌوب مجتمعه 

 .اثٌنا " ومواطنٌها حاول اصالح "
 حٌث دعا أفالطون إلى نشؤة "الدولة المثالٌة".

 

 ثالث لحظاتعلى أنه الزمان لى ٌنظر الفٌلسوف إ

 هشغل وٌكون مستقبل (  –حاضر  –) ماضى  

 .المستقبل(بهم )األ

 فالفلسفة تختلف عن العلم 

 بتفسٌر الظواهر واألحداث العلم ٌهتم حٌث

  . مستقبالً ما ٌمكن أن ٌحدث واستشراف الحاضرة 

 ٌفكر فً كٌفٌة التغلب على أما الفٌلسوف فإنه

لحاضر الفكرٌة والسٌاسٌة مشكالت وأمراض ا

 فضلأقبل مستاللٌكون واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

 وتقدماً. شراقاً إكثر أو
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هى هزة وجدانٌة بل عنى غٌاب العقل تال و
ف مذهوال امام شىء شدٌدة تجعل االنسان ٌق

ن ادعاء دهشة سقراط م :مثال  خارق للعادة ، 
 الناس المعرفة بكل شىء .

سلطة   ال هال ٌتسم التفكٌر الفلسفى بالتبعٌة الن 
 سوى سلطة العقل ، فالفلسفة تساإل ونقد علٌه 

ان التفكٌر الفلسفى تفكٌر تؤملى الن الفٌلسوف 
ٌكون مستغرقا  هفى موضوع ما ، فإنحٌن ٌتؤمل 

 العادٌة فى نفس الوقت  هفقط  وٌمارس حٌات هفٌ

نستخلص فاألفكار الفلسفٌة تبدأ من مقدمات 
  .نتابج منها

  هانى " بؤنج" الجر ه: ٌعرف همعنا- أ
 ه(و ما استوى طرفاأٌٌن ) التردد بٌن النقٌض

 ٌكون نتٌجة الجهل بموضوع ما .

ٌمارسه االنسان متعمدا بهدف استبعاد اراء  
 نوعان:الشك و .مسبقة

 ههو مذهبى ودابم وهدف فى ذات
 ابً.. مثل الشك السوفسطوٌإدى الى الشك

 الوصول للرأى الصواب ههو منهجى وهدف
 .دٌكارت –مثال : شك الغزالى 

وعادة هو قبول او رفض اى فكرة بعد فحصها  
 . شكما ٌؤتى بعد ال

 شا. هو الذى ٌطبق االسبلة النقدٌة على كل
 فالطون ..... أ ألستاذه  رسطوأد نق:مثال
 عظم ( ألحق ل ًحبلكن فالطون أحب أننى إ) 

للدفاع عن لتبرٌر فكرة أو هو استخدام النقد 
 .إمن بها ٌمعتقدات 

هو الجدل مع االخرٌن بشكل اٌجابى بهدف 
 حقٌقةالالوصول الى 

 تبادل االراء حول حقٌقة ماوهو التحاور 

 بؤي وسٌلة الرأى االخر شوٌهوٌهدف الى ت

 وجود طرفٌن أو أكثر للحوار. -1
 رغبةكل طرف التواصل العقلً مع اآلخر -2
 قبول الجمٌع بالحوار. -3
 او ذاتٌة . استبعاد اى احكام مسبقة  -4
 .او االنفعال ةالعاطفالعقل ولٌس  ـ استخدام5

وهو  –االعتراف  باالختالف ونسبٌة الحقٌقة 
 عكس التعصب ( 

 غٌر الصحٌحة.اى القدرة على تغٌٌر االفكار 
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تدعٌم و الفكارياالستفادة من تقٌم االخر  اى
 جوانب القوة واصالح جوانب الضعف

 حتى اذا كان مخالفا ورافضا الفكارى

ذا بدأ إال إى مشكلة أى مفكر حل ال ٌمكن أل 
 لى عناصرها البسٌطة . مثال  إبتحلٌلها 
 جزاء السٌارة " أالمٌكانٌكى بتفكٌك " قٌام 

لى إن نعٌد الجزء أوهى مكملة للتحلٌل فالبد 
  .بعد فك السٌارة فعل المٌكانٌكىٌالكل كما 

تحلٌل بدون وجود مشكلة مركبة تحتاج الى أ( فال
 تحلٌل وتفكٌك.

ة تحتاج ٌب بدون وجود عناصر مفككب( وال ترك
 لى تركٌب جدٌد.إ

 أ( معنى التجرٌد والتعمٌم :
شكلة لسوف مٌاى مشكلة جزبٌة هى فى رأى الف

 .عامة تتجاوز الزمان والمكان
 (الطابع التجرٌدى والكلى للفلسفة :  ب

 ان الفٌلسوف حٌنما ٌتؤمل ظاهرة جزبٌة 
فهو ٌحاول  مكان معٌن ( الفٌلسوف مثل ) تؤمل

وٌنتقل من الجمال الحسى الى  هوتجرٌد هتعمٌم
 اكثر دواما . هالجمال المعنوى الن

 

جـ ( التعمٌم والتجرٌد صفة مشتركة للتفكٌر 
 الفلسفى والعلمى :

العالم اٌضا ٌسعى الى التعمٌم والتجرٌد عندما 
ٌنتقل من تفسٌر ظاهرة معٌنة الى قانون علمى 

 . "دد بالحرارةكل المعادن تتم" عام مثال

 - التواضع الفكرى - سماحة الفكرٌةعدم التعصب وال)
 (....الحوار والشك المنهجى  -والتؤنً - الروح النقدٌة

 خر،بل وٌختلف مفهوم العلم من عصر آل

 )العلم(  وكلمة
كمصطططلح لططم تططتم صططٌاغته 

فططططى الثلططططث األول مططططن   الإ
 فى أوروبا. 11القرن 

 وكلمة علم  --
[science مشططتقة مططن ]

 sciereالفعططططل الالتٌنططططى 
 . )أو ٌعلم ٌعرف (بمعنى 

  فى اللغة العربٌة( و
ٌعنطططططى النشطططططاط "العلطططططم 
  والدرس العقلً العقلى
قصطططططططر بعطططططططض وقطططططططد 

على الفقهاء كلمة العلم 
 علطططططوم أصطططططول الطططططدٌن

 والتفسٌر والفقه"

وهذا  دراسة للوقابع والظواهر الحسٌة ،
 ٌشٌر الى المعرفة العلمٌة.

لعلماء القوانٌن هى الطرٌقة التى ٌنتج بها ا
 والنظرٌات العلمٌة.

أى نتابج العلم التطبٌقٌة التى ننعم بها ، من 
 شبكات اتصاالت ، مواصالت ، أجهزة منزلٌة.

 

ٌطططططططدرس رجطططططططال  أ( 
العلططم الظططواهر التططى 
نراهطططا فطططى عالمنطططا ، 
سططواء كانططت طبٌعٌططة 

بٌولوجٌططططططططططططططة أو أو 
نفسطططٌة أو اجتماعٌطططة 

ٌمكططططططططططن  والتططططططططططً، 
 وصفها وتفسٌرها.

أكثطططر الفٌزٌطططاء  وتعطططدب(  
حٌطططططث  العلطططططوم عمومٌطططططة

 .تحتططططل المرتبطططططة األولطططططى
فطى الكطون أو تبحطث  األنه

 الطبٌعٌة. الظواهر
وفً المرتبطة الثانٌطة تطؤتً 
البٌولوجٌططططا وفططططً الثالثططططة 

 تؤتً العلوم االجتماعٌة.
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 الفرٌق الثانى :  الفرٌق األول : 

، كل شًء ان المهمة األولى لرجل العلم هى وصف 
 فً مجموعات.ٌراها بتصنٌف كل ما  ٌقومثم 

بهدف فهم  وقوع األشٌاءأسباب  العثور علىهو 
 الظواهر المحٌطة باالنسان وتوضٌح كٌفٌة حدوثها.

ٌساعد فً حٌث ، كبٌراً ٌرتبط التنبإ بالتفسٌر ارتباطاً 
 بالمستقبل.  تتنبؤقوانٌن العلمٌة التً الالوصول الى 

التً تحدث بسبب ارتفاع حرارة سطح األرض 
جرة السكان مما ٌترتب علٌه ذوبان الجلٌد ثم ه

 ونقص األرض الزراعٌة.

ة فؤدلة العلوم الطبٌعٌ
 .معادالت تجاربتكون 

علوم االجتماعٌة أما ال
 .الرأى استطالعتكون 

 .سبقوهوفضل من  ٌذكر جهدفاذا حٌث ٌجب أن  

 .من تعلم على ٌدٌهم 

عن الكتابة االنشابٌة والبعد 
فٌجب استخدام لغة  ، 

 الرٌاضة والبعد عن المجاز

 الذى ٌدرسه الموضوع 
حقه من بحث ودراسة 
فٌه وعدم اهمال أى جانب

 وٌتقبل نقد اآلخرٌن. حٌث ٌقبل ما ٌبدو مقنع

توجهه الى الخٌال للعالم وسٌلة ولٌس غاٌة 

 الفروض العلمٌة. اكتشاف الحقٌقة من خالل

تتطلب الجرأة العقلٌة  

 .والنقد والتصحٌح واالقدام والعمل الجاد

قلٌالً  أن ما نعرفه  

 لم افمعرفتنا لنصف العرفه بالنسبة لما ال نع

 .بالنصف األخر جهلناتإكد 

تجرى فى حٌث  

أخالقٌة  اقٌم احمل داخلهتتعاونى وانسانً سٌاق 

 وجمالٌة لخدمة االنسان.

،لذلك ال 
قارن نظرٌة ن فالٌصح مقارنة نظرٌة بؤخرى

 بنٌوتن. أٌنشتاٌن 

الدلٌل  فً أساسٌات البحث العلمً  مثل 

 ..والبرهان والفروض لكى تصل للقانون

 اً ال تقدم لنا خبر 

 .تدرسها حول أى ظاهرةقاطعاً  ٌاً نهاب

على ر تثو، حٌث  تنامً، فهى دابمة النمو وال

 نظرٌات أثبت العلم المعاصر قدمها.

وتعاون بٌن  فهى ال تقوم اال فى اطار مجتمعى

 .المجتمع العلمً أوالً واالنسانً ثانٌاً 

 بٌن القدٌم والحدٌث ، الصواب والخطؤ.
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لتى ٌقوم بها الفرد لفهم هى العملٌة العقلٌة ا
 ، هوقضاٌا همشكالتوالعالم المحٌط 

     استحالة اثبات الشًء ونقٌضه. –أ 
 وعلة.لكل حادث سبب  -ب 
 

1
دراسه الظواهر هدفه ومقصود ولٌس تلقابً و

 الظاهرة. التى تحكم لقوانٌنالوصول لبهدف 

 فرجل العلم له مطلق الحرٌة فً:ـ
النظرٌة التى البحث. ب( اختٌار  موضوعاختٌار أ( 
  نقد ماٌراه بؤدلة وبراهٌن. منها. ج( ٌبدأ

فهو ٌدرس الظواهر الحسٌة لكى ٌصل الى 
 كافة جزبٌات الظاهرة.ٌحكم  قانون علمى عام 

 

الذاتٌة  راء والمعتقداتالبعد عن اال تعنً
 والمصالح الشخصٌة.

الرٌاضٌات التفكٌر العلمً هً  ةتكون لغبحٌث 
 الكمٌة.مقادٌر للتعبٌرعن ال

 

مستمرباستمرار وجود االنسان  التفكٌر العلمً 
جماعً ، فالعلماء ٌفكرون وٌبحثون فى تعاون 

  .والتجدٌد االضافةالمراجعة وبهدف 
 

 فال ٌكون سإاله " ماهو الشا ؟ "
التى  "الظاهرة اتهأوصاف وحرك"بل ٌسؤل عن  

 .مالحظتها وقٌاسها ٌمكن

،  وتفسٌرهالظواهر انتباه منظم ومقصود لتعنى 

و مالحظة والتجرٌب هبهدف اكتشاف أسبابها 

  مضبوطة تتحكم فً جوانب الظاهرة المدروسة.

هو وضع البٌانات والمعلومات فى مجموعات 

 .بٌنها مشتركةالخصابص العلى  اً بناء

 الباحث و االستعانة بؤدوات وأجهزة تساعدوه

 الظاهرة. شخٌصفى عملٌة التجرٌب لت

تمثل فى المتغٌر المستقل والتابع والتى ت

 .الظاهرة حدوث ٌإثر فً الذي ٌمكن أن والدخٌل

نات والنتابج التى تم االبٌمن خالل تصنٌف ٌتم و

فى مجموعات وجداول ثم وضعها توصل الٌها ال

 .صحة الفروض للتحقق من

الحاجة للتفكٌر و لشعور بالحٌرة والترددا أى
 لمواجهة موقف أوصعوبة.

ٌقوم الفرد بتنظٌم الخبرات المتوفرة لدٌه لتحدٌد 
 .اً دقٌق اً المشكلة تحدٌدالصعوبة أو

 حلوالً العالم  ٌقترحفى ضوء المعلومات المتوفرة 
 .تقتحم الصعوبة هى أفكار مبدبٌةمحتملة للمشكلة و

لكى نصل الى الحل الصحٌح من الحلول 

نقارن بٌنها المقترحة نحلل األفكار المتوفرة و

 ة هذه الفروض.للتؤكد من مدى صحت

وهو أخر مكونات التفكٌر وٌتمثل فى اختٌار 

 لمشكلة.صحٌح لل الى حل أفضل البدابل للوصو
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وتعنى التسرع فى الوصول الى النتابج من مقدمات 

 وبالتالى تكون النتابج خاطبة..غٌر كافٌة 

 

، سمات الشخصٌة لها دور فى القدرة على التفكٌر 

د القلق زالو أما الى دفع التفكٌر، ٌإديالمناسب  فالقلق

 والتعصب اختل التفكٌر. وتغلبت األهواء والمصالح

 

قد ٌنتقى العالم البٌانات التى تإٌد وجهة نظره  

  وقد تكون غٌر دقٌقة.

 صحٌحة. بعضها والتً قد تكونوٌتجاهل 

 

البٌانات واألراء األخرى لبعض قد ٌقبل العالم 

 دون نقد وهذا ٌإثر على صحة نتابجه.

 

 

 عزٌزي الطالب
 استعن بالله ثم نظم وقتك

 وابتعد عن األفكار السلبية

 وتمسك باألفكار االيجابية

 مثل النجاح والفوق وتأكيد الذات

هو القدرة على استخالص النتابج بطرٌقة 

 وتقوٌم الحجج. منطقٌة سلٌمة وتفسٌر البٌانات

 

 .هً قضٌة مسلمة نستدل بها على غٌرها

ك سوف تنتقل العام القادم أنقرر : حٌن ت

ثانوي فإنك تفترض أنك الى الصف الثانً ال

 ستدخل االمتحان وستنجح فً جمٌع المواد...

أو  معلوماتستخلصها من هً النتٌجة التً ن

 بٌانات أو وقابع نفترض صدقها.

الحقٌقٌة وهً القدرة على رد الظاهرة ألسبابها 

 وربط النتابج بالمقدمات  التً افترضنا صدقها.

 عنً االنتقال من المعلوم الى المجهولوت

 أو االنتقال من قضاٌا معلومة الى مجهولة.

 وتتضمن هذه المهارة الجوانب التالية:ـ
.االستنباط/االنتقال من العام للخاص 

.االستقراء / االنتقال من الخاص  للعام 

ة فً المشكلة. وتعنً ادراك الجوانب المهم

 والحكم على اآلراء المتعلقة بها .

 وتمٌز جوانب القوة والضعف فٌها.
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وهً معارف الفرد واعتقاداته التً تمكنه من اكتشاف 

 التناقض أو االتساق.
 

 
 اق.التً تثٌر االحساس بالتناقض أو االتس

 

 
وهً وجهة النظر التً تمكن الفرد من تفسٌر األحداث 

 الخارجٌة.
 

 
 ٌترتب علٌه بقٌة خطوات التفكٌر الناقد.

 

 

 وتحقٌق االتساق  بخطوات التفكٌر الناقد.
 

 البٌانات حول المشكلة( جمع المعلومات و1

 ( تحلٌل ونقد األراء المتصلة بالمشكلة.2

 ( البرهنة على صحة الحكم .3

 ( جمع المزٌد من المعلومات الضرورٌة.4

ن أبو بكر الرازي / ابن سٌنا / ابن النفٌس / اب

 خلدون /الحسن بن الهٌثم/ الخوارزمً.

 الكندي/ الفارابً / ابن رشد..وغٌرهم.

 هو اكتشاف عالقات ووظابف جدٌدة مبتكرة.

مثال// الطابرة تشبه الطابر لها مروحة تشبه 

 مروحة الباخرة التً تشبه زعانف السمك.

ٌسعً للوصول لحلول ونواتج أصٌلة لم تكن 

 من قبل.معروفة 

 .والقٌمة أ( التفكٌر الذي ٌتمٌز  بالجدة
 ب(التفكٌر المغاٌر الناقد لالفكار السابقة.

 ثابرة على العمل.ج(التفكٌر  بواقعٌة وم
د( الصٌاغة الجدٌدة للمشكلة.

 أ( مرحلة التهٌبة واإلعداد:ـ
 ٌد المشكلة من خالل جمع البٌانات.ٌتم فٌها تحد

 ب(مرحلة االحتضان:ـ)االختمار(
 .فً المخ البشري وهً فترة احتضان المشكلة

 جـ( مرحلة االشراق:ـ
 و  والدة الفكرة.أالبداع تنبثق فٌها شرارة ا
 د( مرحلة التحقق:ـ

 .وٌتم فٌها التحقق من دقة المنتج وفق معاٌٌر
 

 انتاج أكبر عدد من الحلول فً زمن محدد.
 اقتراح حلول كثٌرة للمشكلة السكانً. 

 للمشكلة. انتاج حلول متنوعة
 اقتراح حلول مختلفة لمشكلة السكان. 

 انتاج حلول مبتكرة وغٌر مؤلوفة للمشكلة.
 ابتكار حلول جدٌدة للمشكلة السكانٌة.

 وتعنً الوعً بالمشكالت فً أسرع وقت.
 تحدٌد مخاطر المشكلة السكانٌة. 

 

ألن المبدعٌن  ٌقدمون اختراعات وابتكارات علمٌة 
الفضاء ومثل/ التكنولوجٌا الطبٌة والعالجٌة والطاقة 

 الوراثٌة...الخوالعالجات والهندسة 
 الدكتور " أحمد زوٌل " ومن أهم العلماء المصرٌٌن

 مكتشف المٌكروسكوب رباعً األبعاد.

 سٌد"والعالم الدكتور "مصطفى ال
 مكتشف عالج السرطان بجزٌبات الذهب. 

 تم بحمد هللا وتوفيقه
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 ( األمانة العلمٌة لها صور عدٌدة .. دلل على ذلك.1
( مهارة التسامح الفكرى من أهم مهارات التفكٌر 2

 الفلسفى .. حلل هذا المفهوم.

 

 ( التحلٌل والتركٌب مهارتان متالزمتان1
 ( التفكٌر الفلسفى قابم على مبدأ التبعٌة2
 ( المعرفة العلمٌة معرفة ٌقٌنٌة3
 (صعوبة المشكلة من العوامل الذاتٌة فً خطؤ التفكٌر4

 ( اذكر المعنى اللغوى لكلمة  "فلسفة"1
االنفعالٌة والوجدانٌة من أهم معوقات  ( العوامل2

 التفكٌرالعلمى ... وضح.
 ( تغٌٌر الواقع من وظابف التفكٌر الفلسفى .اشرح3
 ( للمبدعٌن دور فى نهضة مجتمعاتهم  حلل المفهوم4

 ( تتعدد مهام رجل العلم .. برهن1
 (النقد نوعان.. هل تإٌد أم ال ؟ ولماذا؟ 2

 

 ( األسلوب العلمى ٌسعى لفهم ماهٌة االنسان.1
 ( التسامح الفكرى من مهام التفكٌر العلمى2
 ( التسرع فً الحكم من العومل الذاتٌة فً الخطؤ3
 االستمرارٌة من خصابص التفكٌر العلمى( 4

 .ن من أهمٌة التفكٌر االنسانىأذكر اثنٌ( 1
 .وضح خطوات التفكٌر الناقد( 2
 ( دلل بمثال على دور الفلسفة فى تغٌٌر الواقع3
 ( "للتفكٌر االبداعى عدة مهارات" .. حلل العبارة 4

 

 وضح بمثال مفهوم التفكٌر االبداعى ( 1
. دلل وتطوٌرهالفلسفة فى اصالح المجتمع تسهم (2

 على ذلك 

 

تعلٌم التفكٌر االنسانى ٌكسب الفرد القدرة على ( 1
 التحلٌل والنقد

 الشك االعتٌادى ٌمارسه االنسان عامدا متعمدا( 2
 االمانه العلمٌة من صفة رجل العلم واخالقٌاته( 3
 .التفكٌر فً خطؤ الموضوعٌةمن العوامل  الهٌمنة(4

 اذكر خطوات التفكٌر العلمى( 1
 تتعدد سمات الشخص المتسامح فكرٌا .وضح( 2
 الفلسفة علم كلى ٌبحث فى اصول الكون وغاٌاته حلل العبارة( 3

 دلل بمثال على دور المبدعٌن فى نهضة المجتمعات( 4

 

عالقات جدٌدة فى صٌغة مبتكرة بداع هو اكتشاف اال( 1
 . دلل بمثال

 م العلوم " حلل هذه المقولةالفلسفة أ(2

 

 ٌهتم االسلوب العلمى بالبحث عن العلل القرٌبة( 1
 ٌبدأ الشك المذهبى بالشك وٌنتهى الى الٌقٌن( 2
 المعرفة العلمٌة احتمالٌة( 3
 .التعصب والتطرف من العوامل الذاتٌةفً خطؤ التفكٌر(4

 حدد المقصود بالحوار( 1
 عرف التفكٌر العلمى ( 2
 ٌسهم الفالسفة فى تغٌر الواقع .برهن بمثال( 3
 استخلص خطوات التفكٌر الناقد( 4


