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 اختاري االجابة الصحيحه:  السؤال األول :
   التروي في اصدار االحكام وتعليقها الى حين التحقق:-1

 ـ( الرسم ج التفكير الناقدب(  أ( املالحظة 

 ادنى درجات التفكير هو:-2

 التقيييم جـ(   االبتكار واالختراع ب(  التذكر أ( 

 من معوقات التفكير الخارجية الخاصه باملجتمع: -3

 الخوف من الفشل جـ(   التضليل االعالمي ب(  تقبل اراء االخرين أ( 

 اتخاذ القرار والتفكير االبداعي يحتاج الى -4

 اليحتاج الى التفكير جـ(  التفكير البسيط ب(  التفكير املركب أ( 

 خطوة من خطوات التفكير الناقداول -5

 مناقشة االراء جـ( املالحظةب(  اتخاذ القرار أ( 

 من خصال املفكر الناقد -6

 يخاف من الفشل جـ(  يحب التساؤل ب(  غير مستقل ذاتيا  أ( 

 من صفات حرية التعبير الجيدة والبناءه -7

 التدعم االبداع جـ(  تزيد التعصب ب(  تعزز الحوار البناء أ( 

 صفات حرية التعبير الهدامه من -8

 تعزز الحوار جـ(  ب(تعزز  التعصب  أ( تحترم قيم املجتمع 

 الرياض اجمل مدينة في اململكه العبارة السابقه-9

 دليل جـ(  راي ب(  حقيقةأ( 

 من ضوابط حرية التعبير في امن الوطن -10

 اثارة الفوض ى جـ(   نشر الشائعات  ب(  عدم افشاء اسرار الوطن أ( 

 

 

 

 تفكير ناقد  المادة

 ثالث متوسط  الصف

 االولي  الفصل

  ساعه الزمن



 

اقب خطاب الكراهيه-11  من عو

 جـ( جميع ماسبق  ب( اثارة االحقاد   أ( تأجيج الصراع مع االخر 

 حرية التعبير ليست مطلقة بل تحدها حدود منها  -12

أ( عدم املساس بثوابت  

 الشريعه

ب( عدم املساس بانظمة  

 الدوله 

 جـ( جميع ماسبق 

 (عند اتخاذ القرار ينبغى  13

 جـ( االستعجال  ب( التمهل وفهم املوضوع   أ( التسرع في اتخاذ القرار 

 الوعي والرقي الحضاري (االلترام الدور في االنتظار عند الطبيب دليل على  14

 جـ( اتفق مع هذه العبارة  ب( ليس لدي راي   أ( الاتفق مع هذه العبارة 

 يدعو  (السوال الذي يثير الدهشة 15

 جـ( الثير التساؤل  ب(اليثير الذهن  أ( لالنتباه 

 (من نتايج حرية التعبير الهدامه 16

 جـ( االنانية والتفرد بالراي  ب( التعاون   أ( احترام االخرين 

 جمع االراء والبيانات واالجوبة السائدة عن االسئلة املطروحه تعتبر (17

 فحص االدلة جـ(   صياغة املشكلةب(  استكشاف البيانات أ( 

 (التعصب الرياض ي يعتبر من حرية التعبير  18

 جـ( الضرر فيها  ب( البناءه   أ( الهدامه 

 التروي في إصدار األحكام وتعليقها إلى حين التحقق من األمر هو تعريف مناسب لــ :  (19

 جـ( التفكير العلمي ب( التفكير االبداعي   أ( التفكير الناقد 

 التفكير البسيط:من امثلة (20

 جـ( اختراع اله  ب( اصالح جهاز   أ( حفظ وتذكر نص معين 
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