


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الصواب والخطأ: األول السؤال

 -:فً ورلة االجابة )خ( أمام العبارة الخاطئة ثم ظللحرف )ص( امام العبارة الصحٌحة وحرف  ( ضع02-1فً الفمرات من )

 االجابة العبارة

  من عوائك نشأة العلم االحكام المسبمة -1

  ٌهمن تطبٌمات الذكاء الصناعً األلعاب والترف -0

  اول مراحل المنهج التجرٌبً المالحظة-3

  من عناصر االستدالل الرٌاضً المبرهنات-4

  مغالطة االحتكام الى المدم تعنً االعتماد بأن األحدث دائما افضل-5

  كانت الرٌاضٌات والمنطك تارٌخٌا نوعٌن من الدراسة متماٌزٌن تمام-6

  ٌة صاحب الحجة بدل من تفنٌد كالمه أو تحلٌل رأٌه او منالشتهمغالطة الشخصنة ٌمصد بها الطعن فً شخص -7

  من اسباب مغالطات االستمراء الخلل فً محتوى ممدماتها أو فً العاللة بٌن ممدماتها ونتٌجتها-8

  معنى االستغراق شمول الحكم كل أعضاء الموضوع أو المحمول فً المٌاس-9

  واحد فمط وهو المغالطات الصورٌةتنمسم المغالطات المنطمٌة الى نوع  -12

  معنى الشواهد معلومات صرٌحة ٌعرضها صاحب الحجة لٌدعم موثولٌة زعم معٌن أو ٌسوغها-11

  الحدس ٌعتمد بصورة كاملة على تولعات الشخص وأحاسٌسه الداخلٌة-10

  واع اخرىللتعصب انواع عدٌدة منها التعصب المبلً والتعصب الرٌاضً والتعصب العرلً وان -13

  االرهاب هو العدوان الذي ٌمارسه أفراد أو جماعات بغٌا على اإلنسان فً دٌنه ودمه وعمله وماله وعرضه-14

  المانون هو خطوة تمهٌدٌة الستنتاج الفرضٌة-15

  التفكٌر العلمً طرٌمة منظمة بخطوات محددة تؤدي الى نتائج استنادا الى المرائن والبراهٌن-16

  ت المبدع شدٌد الحساسٌة للمشكالتمن صفا-17

  من آداب المناظرة عدم رفع الصوت أو المماطعة أو االنفعال-18

  الحوارعملٌة تبادلٌة وكال الطرفٌن فائز ألنهما ٌرٌدان الوصول إلى الحك-19

  صنع المرار واتخاذ المرار لهما نفس المعنى-02
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 التفكٌر النالدالمادة :                                                                                                                          المملكة العربٌة السعودٌة
 ساعتانالزمن :                                                                    وزارة التعلٌم                                                                   

 أسئلة  0عدد االسئلة :                                                                                                                    اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة 
 أوراق 0عدد االوراق :                                                                                                                                           ة المدرس

 
 ..............................................................ة : /أسم الطالب

 ................................................................. رلم الجلوس :

  
 النهائٌةالدرجة 

 

 كتابة رلما
  

 

 املصححة الدرجة املستحقة م

 

 املراجعة

 
 كتابة رقما

     لسؤال األولا

     السؤال الثاني

     اجملموع

 

 

 

 (اختبار نهاٌة الفصل الدراسً االول )انتساب

 لمادة التفكٌر النالد



 

 تعدد .السؤال الثانً:أسئلة االختٌار من م

 فً ورلة اإلجابة الحرف المناسب : ( ثم  ظلل02-1اختار االجابة الصحٌحة فً الفمرات من )

 عند اختٌار عٌنة فً استطالع أو بحث ٌجب ان تكون 1

 مٌع ما سبكج-د العٌنة عشوائٌة فمط-ج العٌنة شاملة ومتنوعة فمط-ب العٌنة كبٌره فمط-أ

 من عناصر المشكلة 0

 سبك جمٌع ما-د العوائك-ج االهداف-ب المعطٌات-أ

 الحوار وآدابمن مهارات  3

 جمٌع ما سبك-د ترتٌب االفكار-ج االحترام-ب اإلصغاء-أ

 عناصر االستدالل الرٌاضً 4

 جمٌع ما سبك-د المبرهنات-ج عملٌة االستنباط-ب ممدمات-أ

 سلوكٌات تدل على االحترام 5

النظر الى الشخص -أ
 المتحدث

م بالشكر للشخص التمد-ب
 ممابل تعلٌمه أو شرح

طرح وجهة نظرن –ج 
 باستخدام لغة رالٌة

 جمٌع ما سبك-د

 من نتائج المناظرة 6

 الدعوى والمولف-د االفحام وااللزام –ج  المحاورة والجدل-ب المدعً والمانع-أ

 مٌمهعملٌة تواصلٌة بٌن طرفٌن أو أكثر من أجل اكتشاف فهم الشخص لذاته ولآلخر وتع 7

 الِحجاج -د الحوار–ج  المشكلة-ب اتخاذ المرار-أ

 العمل المثمر الذي ٌؤدي للتطوٌر والبناء والتمدم وٌكون تحت مظلة الدولة ومؤسساتها 8

 جمٌع ما سبك-د العمل الجماعً –ج  الجماعات الضالة-ب العمل الفردي-أ

 فن مخاطبة الجمهور للتأثٌر فٌهم والسٌطرة على مشاعرهم 9

 السفسطة-د الخطابة–ج  الجدل-ب البرهان-أ

 طرف المناظرة 12

 الدعوى والموالف-د المدعً والمانع–ج  المحاورة والجدل-ب االفحام وااللزام-أ

 المدرة على تجاوز الطرائك التملٌدٌة فً التفكٌر والتصرف وإصدار األحكام والتحمك 11

 المنهج الرٌاضً-د المنهج التجرٌبً–ج  التفكٌر االبداعً-ب التفكٌر النالد-أ

 احدى مهارات التفكٌر االبداعً ٌمصد بها تولٌد عدد كبٌر من البدائل أو االفكار أو الحلول  10

 اإلفاضة-د األصالة–ج  الطاللة-ب المرونة-أ

 مٌنوئهم ظالمٌن كانوا أو مظلونصرة عصبة الفرد أو مجموعته والتألب معهم على من ٌنا لىالدعوة إ 13

 األمن الوطنً-د االنحالل األخاللً–ج  التعصب-ب االرهاب-أ

 أو مولف ٌتطلب إجابة أو تفسٌراً أو معلومات أو حالً  سؤال 14

 اتخاذ المرار -د الحجاج-ج حل المشكالت-ب الحوار-أ

 عملٌة تنافسٌة ٌفوز الطرف صاحب الحجة األلوى وٌخسر الطرف األخر 15

 العمل الجماعً-د اتخاذ المرار-ج المناظرة-ب الحوار-أ

 المغالطات التً تتعلك بصورة الحجة او شكلها بغض النظر عن محتواها 16

 مغالطة رجل المش-د مغالطة تسمٌم البئر-ج المغالطات غٌر الصورٌة-ب المغالطات الصورٌة-أ

 ةواحد  سؤالوضع فروض مسبمة غٌر مسوغة وغٌر داخله فً االلتزامات الخصم وتضمٌنها فً  17

 مغالطة الشخصنة-د مغالطة تسمٌم البئر-ج مغالطة رجل المش-ب مغالطة السؤال المشحون-أ

 ٌمزج فٌه النشاط العملً باإلدران الحسً انطاللا من الوالع العٌنً الجزئً الى النتائج الكلٌة العامة 18

 ة العلمٌةالحمٌم-د المنهج الرٌاضً-ج الذكاء الصناعً-ب المنهج التجرٌبً-أ

 علم من علوم الحاسب ٌهدف الى ابتكار أنظمة الحواسٌب الذكٌة وتصمٌمها التً تحاكً اسلوب الذكاء البشري نفسه 19

 التفكٌر النالد-د المنهج الرٌاضً-ج الحمٌمة العلمٌة-ب الذكاء الصناعً-أ

 بعة الحمراء تركز علىالم 02

 الجوانب االٌجابٌة-د الجوانب السلبٌة-ج تاالرلام والمعلوما-ب المشاعر واالحاسٌس-أ
 

 انتهت األسئلة بحمد هللا وتوفٌمه ،،

 مع أصدق الدعوات لكن بالتوفٌك والنجاح
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 أسئلة الصواب والخطأ: األول السؤال

 -فً ورلة االجابة: )خ( أمام العبارة الخاطئة ثم ظللحرف )ص( امام العبارة الصحٌحة وحرف  ( ضع02-1فً الفمرات من )

 االجابة العبارة

 ص من عوائك نشأة العلم االحكام المسبمة -3

 ص من تطبٌمات الذكاء الصناعً األلعاب والترفٌه -4

 ص اول مراحل المنهج التجرٌبً المالحظة-3

 ص من عناصر االستدالل الرٌاضً المبرهنات-4

 خ ائما افضلمغالطة االحتكام الى المدم تعنً االعتماد بأن األحدث د-5

 ص كانت الرٌاضٌات والمنطك تارٌخٌا نوعٌن من الدراسة متماٌزٌن تمام-6

 ص مغالطة الشخصنة ٌمصد بها الطعن فً شخصٌة صاحب الحجة بدل من تفنٌد كالمه أو تحلٌل رأٌه او منالشته -7

 ص تها ونتٌجتهامن اسباب مغالطات االستمراء الخلل فً محتوى ممدماتها أو فً العاللة بٌن ممدما-8

 ص معنى االستغراق شمول الحكم كل أعضاء الموضوع أو المحمول فً المٌاس-9

 خ تنمسم المغالطات المنطمٌة الى نوع واحد فمط وهو المغالطات الصورٌة -12

 ص معنى الشواهد معلومات صرٌحة ٌعرضها صاحب الحجة لٌدعم موثولٌة زعم معٌن أو ٌسوغها-11

 ص صورة كاملة على تولعات الشخص وأحاسٌسه الداخلٌةالحدس ٌعتمد ب-10

 ص للتعصب انواع عدٌدة منها التعصب المبلً والتعصب الرٌاضً والتعصب العرلً وانواع اخرى -13

 ص االرهاب هو العدوان الذي ٌمارسه أفراد أو جماعات بغٌا على اإلنسان فً دٌنه ودمه وعمله وماله وعرضه-14

 خ المانون هو خطوة تمهٌدٌة الستنتاج الفرضٌة-15

 ص التفكٌر العلمً طرٌمة منظمة بخطوات محددة تؤدي الى نتائج استنادا الى المرائن والبراهٌن-16

 ص من صفات المبدع شدٌد الحساسٌة للمشكالت-17

 ص من آداب المناظرة عدم رفع الصوت أو المماطعة أو االنفعال-18

 ص بادلٌة وكال الطرفٌن فائز ألنهما ٌرٌدان الوصول إلى الحكالحوارعملٌة ت-19

 خ صنع المرار واتخاذ المرار لهما نفس المعنى-02
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 التفكٌر النالدالمادة :                                                                                                                          المملكة العربٌة السعودٌة
 ساعتانالزمن :                                                                                                                 وزارة التعلٌم                       

 أسئلة  0عدد االسئلة :                                                                                                                     اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة 
 أوراق 0عدد االوراق :                                                                                                                                           المدرسة 

 
 ..............................................................ة : /أسم الطالب

 ................................................................. رلم الجلوس :

  
 النهائٌةالدرجة 

 

 كتابة رلما
  

 

 املصححة الدرجة املستحقة م

 

 املراجعة

 
 كتابة رقما

     السؤال األول

     السؤال الثاني

     عاجملمو

 

 (اختبار نهاٌة الفصل الدراسً االول )انتسابنموذج إجابة 

 لمادة التفكٌر النالد



 

 السؤال الثانً:أسئلة االختٌار من متعدد .

 ( ثم  ظلل فً ورلة اإلجابة الحرف المناسب :12-1اختار االجابة الصحٌحة فً الفمرات من )

 ً استطالع أو بحث ٌجب ان تكونعند اختٌار عٌنة ف 1

 مٌع ما سبكج-د العٌنة عشوائٌة فمط-ج العٌنة شاملة ومتنوعة فمط-ب العٌنة كبٌره فمط-أ

 من عناصر المشكلة 0

 سبك جمٌع ما-د العوائك-ج االهداف-ب المعطٌات-أ

 الحوار وآدابمن مهارات  3

 كجمٌع ما سب-د ترتٌب االفكار-ج االحترام-ب اإلصغاء-أ

 عناصر االستدالل الرٌاضً 4

 جمٌع ما سبك-د المبرهنات-ج عملٌة االستنباط-ب ممدمات-أ

 سلوكٌات تدل على االحترام 5

النظر الى الشخص -أ
 المتحدث

التمدم بالشكر للشخص -ب
 ممابل تعلٌمه أو شرح

طرح وجهة نظرن –ج 
 باستخدام لغة رالٌة

 جمٌع ما سبك-د

 من نتائج المناظرة 6

 الدعوى والمولف-د االفحام وااللزام –ج  المحاورة والجدل-ب المدعً والمانع-أ

 عملٌة تواصلٌة بٌن طرفٌن أو أكثر من أجل اكتشاف فهم الشخص لذاته ولآلخر وتعمٌمه 7

 الِحجاج -د الحوار–ج  المشكلة-ب اتخاذ المرار-أ

 تحت مظلة الدولة ومؤسساتهاالعمل المثمر الذي ٌؤدي للتطوٌر والبناء والتمدم وٌكون  8

 جمٌع ما سبك-د العمل الجماعً –ج  الجماعات الضالة-ب العمل الفردي-أ

 فن مخاطبة الجمهور للتأثٌر فٌهم والسٌطرة على مشاعرهم 9

 السفسطة-د الخطابة–ج  الجدل-ب البرهان-أ

 طرف المناظرة 12

 الدعوى والموالف-د المانعالمدعً و–ج  المحاورة والجدل-ب االفحام وااللزام-أ

 المدرة على تجاوز الطرائك التملٌدٌة فً التفكٌر والتصرف وإصدار األحكام والتحمك 11

 المنهج الرٌاضً-د المنهج التجرٌبً–ج  التفكٌر االبداعً-ب التفكٌر النالد-أ

 ار أو الحلول احدى مهارات التفكٌر االبداعً ٌمصد بها تولٌد عدد كبٌر من البدائل أو االفك 10

 اإلفاضة-د األصالة–ج  الطاللة-ب المرونة-أ

 نصرة عصبة الفرد أو مجموعته والتألب معهم على من ٌناوئهم ظالمٌن كانوا أو مظلومٌن الدعوة إلى 13

 األمن الوطنً-د االنحالل األخاللً–ج  التعصب-ب االرهاب-أ

 ات أو حالً أو مولف ٌتطلب إجابة أو تفسٌراً أو معلوم سؤال 14

 اتخاذ المرار -د الحجاج-ج حل المشكالت-ب الحوار-أ

 عملٌة تنافسٌة ٌفوز الطرف صاحب الحجة األلوى وٌخسر الطرف األخر 15

 العمل الجماعً-د اتخاذ المرار-ج المناظرة-ب الحوار-أ

 المغالطات التً تتعلك بصورة الحجة او شكلها بغض النظر عن محتواها 16

 مغالطة رجل المش-د مغالطة تسمٌم البئر-ج المغالطات غٌر الصورٌة-ب طات الصورٌةالمغال-أ

 واحد ة سؤالوضع فروض مسبمة غٌر مسوغة وغٌر داخله فً االلتزامات الخصم وتضمٌنها فً  17

 مغالطة الشخصنة-د مغالطة تسمٌم البئر-ج مغالطة رجل المش-ب مغالطة السؤال المشحون-أ

 نشاط العملً باإلدران الحسً انطاللا من الوالع العٌنً الجزئً الى النتائج الكلٌة العامةٌمزج فٌه ال 18

 الحمٌمة العلمٌة-د المنهج الرٌاضً-ج الذكاء الصناعً-ب المنهج التجرٌبً-أ

 ي نفسهعلم من علوم الحاسب ٌهدف الى ابتكار أنظمة الحواسٌب الذكٌة وتصمٌمها التً تحاكً اسلوب الذكاء البشر 19

 التفكٌر النالد-د المنهج الرٌاضً-ج الحمٌمة العلمٌة-ب الذكاء الصناعً-أ

 المبعة الحمراء تركز على 02

 الجوانب االٌجابٌة-د الجوانب السلبٌة-ج االرلام والمعلومات-ب المشاعر واالحاسٌس-أ
 

 انتهت األسئلة بحمد هللا وتوفٌمه ،،

 نجاحبالتوفٌك وال كممع أصدق الدعوات ل
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 ه ه     44414441ه/ه/    44444444راسي : راسي : للعام الدللعام الد    األولاألولاختبار الفصل الدراسي اختبار الفصل الدراسي 

                              
 --ق   استعن ابهلل مث اجب على األسئلة التالية مع خالص الدعاء لك ابلنجاح والتوفي  --

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قد تفكير ناالمادة   :                         اململكة العربية السعودية       

   (انتساب) ثانوي  األول الصف :                 وزارة التعليم             

   الزمن :                       --مبحافظة التعليم ادارة    

                --اثنوية                  
 

                     
 4/1444/-   :خالتاري                    

 وس: لالجرقم   اسم الطالب :  

 وتوقيعه المصحح 3 2 1 السؤال 

 --    الدرجة 

 ةابكت كليالوع المجم رقما  المجموع الكلي 

  

______ 
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 :  األولالسؤال 
           : صاملخصا اهنمكجابة  وضع اإل ( أمام العبارة اخلاطئة،  ة وعالمة )حيحالص( أمام العبارة  ✓ضع عالمة ) 

 

 اباجلو  السؤال 
  .والشعور بوجود عوائق البد من جتاوزها لتحقيق هدف ما  ،هي حاله من عدم الرضاء أو نتيجة غري مرغوب فيها  يف املشكلة :تعر   . 1
  . هموجهات نظر ن  م  ستفادةالواإىل اآلخرين    االستماعأطالبة ابلتخلي عن العناد حىت ميكنه    ،التعامل مع الشخصية العنيدة يف احلوار  طريقة . 2
  . ر: لتجاوز منظومة فكرية عاجزة وحمدودة لبناء منظومة فكرية جديدة ومغايرة متكن الفكر من االتساع واالنفتاح وتوسيع دائرة النظالتفكري اإلبداعي  اىل  حنتاج. 3
  . (: هو فهم ظاهرة أو حدث ما، خالل تفسري علمي ) فرضية علميةالتفكري العلميدف  ه. 4
  . فيؤدي الركود الثقايف إىل تعطيل العقل مما جيعل البيئة مرتع ألصحاب الفكر املتطر حيث  :  رفالتطو   الركود الثقايف  نيالقة بع  اكهن. 5
  ديةااملمن تكفري اجملتمعات، وهتييج األتباع إىل التحكم مبقدرات اجملتمع  أفكارها املتطرفة،  جلماعات املتطرفة ولدت من رحم مجاعة االخوان املسلمني و ا. 6
  . (  )نوف خليجية(نوف سعودية)، مثال ذلك: إذا كانت نوف سعودية إذا فهي خليجية:  طقياً إىل إثبات التال ثبات املقدم يؤدي منالستدالل الصحيح : إيف ا. 7
  . ؛ لتجنب الوقوع يف اخلطأعلم يبحث يف القوانني أو املبادئ العامة اليت ينطوي عليها الفكر اإلنساين  هو:املنطق  . 8
  . الذكية  لآلالت: يسهم يف احملافظة على اخلربات البشرية املرتاكمة بنقلها  ذلك  لثاكربى مناعي أمهية  االصط  للذكاء. 9

  .: ويقصد هبا التعبري عن اخلطوات واألسباب وحتليلها بدقة دون غموضالتفكري العلمي: الدقة  من مسات . 10
  .مباشر  مباشر أو غري  بشكلاعي  ردي أو مجع إجرامي فملشرو   اً يذ هي كل سلوك يقوم به اجلاين تنفاجلرمية اإلرهابية:   . 11
  ضوعية وصادرة عن أشخاص أو مؤسسات موثوق هباولكن ينبغي التنبه لضرورة أن تكون مو   ،جدا  : مهمة  الدراسات البحثية . 12
  . على صحتها  ليالقدمها د  ردمن عمر الفكرة معياراً لصواهبا، ومن جم: هي مغالطة جيعل  اخلربة الشخصيةإىل    االحتكاممغالطة   . 13
  .: آالت حتاكي اآللية والطريقة اليت جتري يف العقل البشري لتقوم مبهامههي  النقديء  الذكا . 14
  . نتيجته  : خطأ أو حيلة استداللية، يستخدمها املرء يف حماولته إقناع اآلخرين بقبولاالستداللمفهوم   . 15
  ( ير التطو   –التنفيذ    –ار احلل  ختبا  –وضع مسارات احلل    –ت  ااملعطي  تشخيص  –اإلحساس ابملشكلة  ):  هي  راحل حل املشكالتم . 16
  ءامرحلة األد  -4مرحلة التعاون    -3مرحلة الصراع    -2األعضاء  مرحلة تكوين  -1  :هي  راحل تركيز عمل الفريقم . 17
  مغالطة إثبات التال  :  الصورية   أنواع املغالطاتمن   . 18
  استدالل استقرائي( )و    (اطياستدالل استنب)  ينقسم االستدالل إىل قسمني . 19
  مهي القدرة على جتاوز الطرائق التقليدية يف التفكري والتصرف وإصدار األحكاالتفكري اإلبداعي:  عة  طبي . 20

 
 
 

 

    :الثاينالسؤال 
                                               :  صحيح يف املكان املخصص يف العمود الثاينضع الرقم  من العمود )ب( مث   من العمود )أ( ما يناسبه  اخرت

 
 
 
 

 (    ب )  
  قمالر 

 الصحيح 
 (   أ )   

 معوقات حل املشكلةمن   . 1   يبدع حلواًل جديدة 

 املفكر الناقد  المن خص . 2   السؤال املشحون

 احلوار، وآداب املناقشةقواعد   . 3   البديهيات  –األوليات    –التعريفات  

 أنواع احلجاج من   . 4   صياغة القانون  –التجريب    –الفرضية    –املالحظة  

 املناظرة التال  لما قباملطلوب يف مرحلة   . 5   تصل واملنفصل والبنية والعالقاتامل  ث يف الكمالبح

 تفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، أن التفكري اإلبداعي الفرق بني ال . 6   عصمة التفكري من اخلطأ واملغالطات 

 طات غري الصوريةمن أنواع املغال . 7   مجع األسئلة املتعلقة ابملوضوع 

 تقوم اهلندسة اإلقليدية على ثالثة مبادئ  . 8   الربهان   -دلاجل -طابة  اخل     

 مراحل املنهج التجريب  . 9   ترتيب األفكار

 هي  املنطق هو: عصمة التفكري من اخلطأ، بينما وظيفة الرايضيات: . 10   وحيددها بدقة يشعر بوجود مشكلة  
   املتعلقة مبنهج البحث الصعوابت  
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 : لثلثاا لالسؤا 
                :دائرة حول احلرف الصحيحوضع  ة مما يلي،صحيح اإلجابة الاخرت

 

 : املقصود بتنفيذ القرار . 1
 حلل املشكلة   مشكلةحتويل القرار إىل   . ج حلل املشكلة   خيالحتويل القرار إىل   . ب واقع عملي حلل املشكلةحتويل القرار إىل   . أ

 إجيابيات العمل اجلماعي  . 2
 اذ القراراخت . ج دة املنتججو  . ب التنفيذ  . أ
 نسان الثراثر صفات اال . 3
 كثري الكالم  . ج كثري النوم  . ب حكيم يف آرائه . أ

 تعريف لـ   قما سب،  أو األشخاص  ،املواقفأو    ،األفكار أو    ،االحداثما جتاه بعض    وعةعملية هتدف اىل تغري موقف أو سلوك شخص او جممهي   . 4
 احلجاج  . ج اإلذعان  . ب اإلقناع  . أ

 اومهاملناظرة:  ا  طرف  :بنية املناظرة هيمن   . 5
 املناظر املانع و  . ج عي واملانعد امل . ب فعدادعي واملامل . أ

 تعريف لـ   قسب  ما،  الرايضيات على األولياتهي مبدأ القوانني، وهي قضية مطروحة بصرف النظر عن صحتها، وتطلق يف   . 6
 الفرضية . ج القانون  . ب التفكري الناقد  . أ
 من خالل دراستك لدرس الشواهد، من أنواع الشواهد   . 7
 الدراسات البحثية واملغالطة  . ج والقانون   الشخصيةة  اخلرب  . ب خصيةواخلربة الش  احلدس . أ
 لشاهد وهو: ، هذا مثال  أعلم جيداً أبنين صادق وليس لدي دليل آخر . 8
 ات البحثية الدراس . ج احلدس . ب اخلربة الشخصية . أ

 الغرض األساسي من دراسة املغالطات . 9
 عة سنا من اخلديجتعلنا حنمي نف . ج منها   ةال فائد  . ب ك املغالطاتحىت منارس تل  . أ

 هذا السؤال مثال على مغالطة     (عنف مع زمالئك؟ هل توقفت عن ال) . 10
 الشخصنة . ج االحراج الزائف  . ب السؤال املشحون )امللغوم(  . أ

 هي:    جةشراء( )النتيناس على الال  لإذا اخنفضت األسعار أقبل الناس على الشراء )املقدم: اخنفضت األسعار( )التال: أقب     :على التفكري املنطقي االستنباطي  مثال . 11
 الناس ال يشرتون  . ج أقبل الناس على الشراء  اإذ . ب البيع لناس على  أقبل ا  اإذ . أ

 جماالت تعلم اآللة . 12
 التعرف على الوجوه . ج ر االنسانالشعور بشعو  . ب شفاء الناس  . أ

 تفحص صحة نظرية علميةمن مراحل    املرحلة األوىل . 13
 رى النظرية بنظرايت أخ  مقارنة . ج نظرية تفحص الشكل املنطقي لل  . ب املقارنة املنطقية بني النتائج  . أ

 لرتتيب اب  خطوات صنع القرار واختاذه . 14
 راراختاذ الق-صنع القرار  -  فيذ القرارتن- . ج تنفيذ القرار -ررااختاذ الق-صنع القرار . ب راراختاذ الق-تنفيذ القرار  -صنع القرار . أ

 من آداب املناظرة . 15
 خر  ام ابلطرف اآلعدم االهتم . ج عدم رفع الصوت أو املقاطعة . ب العصبية والتشنج  . أ

 جلدال العقيم اب  الذي يتصفاالنسان    صفات . 16
 أحاول أن اكسب . ج م ابلطرف اآلخرمااالهت . ب األدب يف النقاش . أ

 اهداف احلجاج القدي  . 17
 االقناع، والغلبة  . ج اإلذعان واالقناع . ب والتالعب ابلعقول الغلبة، التأثري، االقناع ،   . أ

 من أنواع احلجاج  . 18
 طيجاج املغالحل ا . ج احلجاج السبب  . ب احلجاج النقدي  . أ

 احل املناظرةمر من   آخر مرحلة . 19
 هناية املناظرة . ج اظرة بداية املن . ب اظرةنماقبل امل . أ

 : ، ماسبق هوهو رفض احلوار مع الطرف اآلخر، وتفرد الرأي، ومجود الفكر مما تلقاه . 20
 احلجاج  . ج اإلرهاب  . ب الركود الثقايف . أ
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 :  األولالسؤال 
           : صاملخصا اهنمكجابة  وضع اإل ( أمام العبارة اخلاطئة،  ة وعالمة )حيحالص( أمام العبارة  ✓ضع عالمة ) 

 

 ابو جلا السؤال 
  .والشعور بوجود عوائق البد من جتاوزها لتحقيق هدف ما  ،هي حاله من عدم الرضاء أو نتيجة غري مرغوب فيها  يف املشكلة :تعر   . 1
  . هموجهات نظر ن  م  ستفادةالواإىل اآلخرين    االستماعأطالبة ابلتخلي عن العناد حىت ميكنه    ،التعامل مع الشخصية العنيدة يف احلوار  طريقة . 2
  . ر: لتجاوز منظومة فكرية عاجزة وحمدودة لبناء منظومة فكرية جديدة ومغايرة متكن الفكر من االتساع واالنفتاح وتوسيع دائرة النظالتفكري اإلبداعي  اىل  تاجحن. 3
  . (: هو فهم ظاهرة أو حدث ما، خالل تفسري علمي ) فرضية علميةالتفكري العلميدف  ه. 4
  . فيؤدي الركود الثقايف إىل تعطيل العقل مما جيعل البيئة مرتع ألصحاب الفكر املتطر حيث  :  رفالتطو   الركود الثقايف  نيالقة بع  اكهن. 5
  ديةااملمن تكفري اجملتمعات، وهتييج األتباع إىل التحكم مبقدرات اجملتمع  أفكارها املتطرفة،  جلماعات املتطرفة ولدت من رحم مجاعة االخوان املسلمني و ا. 6
  . (  )نوف خليجية(نوف سعودية)، مثال ذلك: إذا كانت نوف سعودية إذا فهي خليجية:  طقياً إىل إثبات التال ثبات املقدم يؤدي منلصحيح : إالستدالل ايف ا. 7
  . ؛ لتجنب الوقوع يف اخلطأعلم يبحث يف القوانني أو املبادئ العامة اليت ينطوي عليها الفكر اإلنساين  هو:املنطق  . 8
  . الذكية  لآلالت: يسهم يف احملافظة على اخلربات البشرية املرتاكمة بنقلها  ذلك  لثاكربى ممهية  ناعي أاالصط  للذكاء. 9

  .: ويقصد هبا التعبري عن اخلطوات واألسباب وحتليلها بدقة دون غموضالتفكري العلمي: الدقة  من مسات . 10
  .مباشر  مباشر أو غري  بشكلاعي  ردي أو مجع إجرامي فملشرو   اً يذ هي كل سلوك يقوم به اجلاين تنفاجلرمية اإلرهابية:   . 11
  ضوعية وصادرة عن أشخاص أو مؤسسات موثوق هباولكن ينبغي التنبه لضرورة أن تكون مو   ،جدا  : مهمة  الدراسات البحثية . 12
  . هاصحت  على  ليالقدمها د  ردمن عمر الفكرة معياراً لصواهبا، ومن جم: هي مغالطة جيعل  اخلربة الشخصيةإىل    االحتكاممغالطة   . 13
  .: آالت حتاكي اآللية والطريقة اليت جتري يف العقل البشري لتقوم مبهامههي  النقديء  الذكا . 14
  . نتيجته  : خطأ أو حيلة استداللية، يستخدمها املرء يف حماولته إقناع اآلخرين بقبولاالستداللمفهوم   . 15
  ( ير التطو   –التنفيذ    –ار احلل  ختبا  –مسارات احلل  ضع  و   –ت  ااملعطي  تشخيص  –اإلحساس ابملشكلة  ):  هي  راحل حل املشكالتم . 16
  ءامرحلة األد  -4مرحلة التعاون    -3مرحلة الصراع    -2األعضاء  مرحلة تكوين  -1  :هي  راحل تركيز عمل الفريقم . 17
  مغالطة إثبات التال  :  الصورية   أنواع املغالطاتمن   . 18
  الل استقرائي( تد اس)و    (اطياستدالل استنب)  ينقسم االستدالل إىل قسمني . 19
  مهي القدرة على جتاوز الطرائق التقليدية يف التفكري والتصرف وإصدار األحكاالتفكري اإلبداعي:  عة  طبي . 20

 
 
 

 

    :الثاينالسؤال 
                                               :  صحيح يف املكان املخصص يف العمود الثاينضع الرقم  من العمود )ب( مث   من العمود )أ( ما يناسبه  اخرت

 
 
 
 

 (    ب )  
  قمالر 

 الصحيح 
 (   أ )   

 معوقات حل املشكلةمن   . 1  6 يبدع حلواًل جديدة 

 املفكر الناقد  المن خص . 2  7 السؤال املشحون

 احلوار، وآداب املناقشةقواعد   . 3  8 البديهيات  –األوليات    –التعريفات  

 أنواع احلجاج من   . 4  9 صياغة القانون  –التجريب    –الفرضية    –املالحظة  

 املناظرة التال  لما قباملطلوب يف مرحلة   . 5  10 تصل واملنفصل والبنية والعالقاتامل  ث يف الكمالبح

 تفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، أن التفكري اإلبداعي الفرق بني ال . 6   عصمة التفكري من اخلطأ واملغالطات 

 ات غري الصوريةطمن أنواع املغال . 7  5 مجع األسئلة املتعلقة ابملوضوع 

 تقوم اهلندسة اإلقليدية على ثالثة مبادئ  . 8  4 الربهان   -دلاجل -طابة  اخل     

 مراحل املنهج التجريب  . 9  3 ترتيب األفكار

 هي  املنطق هو: عصمة التفكري من اخلطأ، بينما وظيفة الرايضيات: . 10  2 وحيددها بدقة يشعر بوجود مشكلة  
  1 املتعلقة مبنهج البحث الصعوابت  
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 : لثلثاا لالسؤا 
                :دائرة حول احلرف الصحيحوضع  ة مما يلي،صحيح اإلجابة الاخرت

 

 : املقصود بتنفيذ القرار . 1
 حلل املشكلة   مشكلةحتويل القرار إىل   . ج حلل املشكلة   خيالحتويل القرار إىل   . ب واقع عملي حلل املشكلةحتويل القرار إىل   . أ

 إجيابيات العمل اجلماعي  . 2
 اذ القراراخت . ج دة املنتججو  . ب ذ التنفي . أ
 نسان الثراثر صفات اال . 3
 كثري الكالم  . ج كثري النوم  . ب حكيم يف آرائه . أ

 تعريف لـ   قما سب،  أو األشخاص  ،املواقفأو    ،األفكار أو    ،االحداثما جتاه بعض    وعةعملية هتدف اىل تغري موقف أو سلوك شخص او جممهي   . 4
 احلجاج  . ج اإلذعان  . ب اإلقناع  . أ

 اومهاملناظرة:  ا  طرف  :هيبنية املناظرة  من   . 5
 املناظر املانع و  . ج عي واملانعد امل . ب فعدادعي واملامل . أ

 تعريف لـ   قسب  ما،  الرايضيات على األولياتهي مبدأ القوانني، وهي قضية مطروحة بصرف النظر عن صحتها، وتطلق يف   . 6
 الفرضية . ج القانون  . ب التفكري الناقد  . أ
 اهد  من خالل دراستك لدرس الشواهد، من أنواع الشو  . 7
 الدراسات البحثية واملغالطة  . ج والقانون   الشخصيةة  اخلرب  . ب خصيةواخلربة الش  احلدس . أ
 لشاهد وهو: ، هذا مثال  أعلم جيداً أبنين صادق وليس لدي دليل آخر . 8
 ات البحثية الدراس . ج احلدس . ب اخلربة الشخصية . أ

 الغرض األساسي من دراسة املغالطات . 9
 عة سنا من اخلديجتعلنا حنمي نف . ج منها   ةال فائد  . ب ك املغالطاتحىت منارس تل  . أ

 هذا السؤال مثال على مغالطة     (عنف مع زمالئك؟ هل توقفت عن ال) . 10
 الشخصنة . ج االحراج الزائف  . ب السؤال املشحون )امللغوم(  . أ

 هي:    جةشراء( )النتيناس على الال  لب إذا اخنفضت األسعار أقبل الناس على الشراء )املقدم: اخنفضت األسعار( )التال: أق    :على التفكري املنطقي االستنباطي  مثال . 11
 الناس ال يشرتون  . ج أقبل الناس على الشراء  اإذ . ب البيع لناس على  أقبل ا  اإذ . أ

 جماالت تعلم اآللة . 12
 التعرف على الوجوه . ج ر االنسانالشعور بشعو  . ب شفاء الناس  . أ

 تفحص صحة نظرية علميةمن مراحل    املرحلة األوىل . 13
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