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 مساراث –انصف: االول ثانويي   انممهكت انعربيت انسعوديت   

 انمادة : انتفكير انناقد                                                              وزارة وانتعهيم       
ةنهتعهيم ب االدارة انعامت   اسم انطانب:                       جد

ا     انشعبت:       مكتب انتعهيم بانصف

 8ورقت عمم/           ثانويت عبدهللا بن أنيس  

 

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــ

 

 

 ضع كلمة صح امام العبارات الصحيحة كلمة خطأ امام العبارات الخاطئة.:1س

 ( صحالعقل مرتبط بالبعد المنطقي االستداللي بينما ترتبط االنفعاالت باللذة والمتعة  ) – 1

 ( خطاءمن المعيب القراءة من اجل االستمتاع فقط ) – 2

 (صحومن ثمة القراءة لتحصين القارئ ) ذلك ال بد من ضوابط تقنن النشــرنشــاء ول الحرية ال تعني أن نفعل أو نكتب ما – 3

 (خطاءلتصبح مثقفا عليك قراءة كل ما يقع في يديك من كتب ومقاالت  ) – 4

 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها من بين االقواس:_2س

 القراءة التحليلية  ( –القراءة الناقدة  –القراءة الحرفية  –)القراءة اإلبداعية 

 القراءة الحرفيةال تتعدى ظاهرة االسطر والمعلومات الواردة في النص  – 1

 القراءة التحليلية  فهم األفكار الضمنية واستخالص النتائج  – 2

 القراءة الناقدةاصدار احكام على النص  – 3

 القراءة اإلبداعيةاستخالص الفائدة وحل المشكالت الجديدة  – 4

 د ما يلي : عد3س

 تفسد الذوق العام– 3تنشر االوهام والضالالت– 2 تكون مضيعة للوقت والجهد – 1القراءة ضارة عندما : - 1

                                              تتضمن معلومات ذات مصداقية – 2اختيار الكتب التي تضيف معلومات نافعة للقارئ   -1شروط القراءة النافعة:  - 2
 .تنشط الملكات االدراكية – 3

 )التأويلية( القراءة اإلبداعية - 4 القراءة الناقدة -  3القراءة التحليلية   - 2 القراءة الحرفية - 1أنواع القراءة :  - 3

 -اكمل الجدول التالي بما يناسب من بين االقواس ::4س

 -تطور قدرته على القيادة  –يشجع المقبلين على القراءة  -دعم التوازن النفسي  -يشجع على القراءة – طوير معارفه)ت

 تثمين العلم وأهله(

 فضل المفكر الناقد على القراءة فضل القراءة على المفكر الناقد المستوى

 يشجع على القراءة طوير معارفهت المعرفي

 المقبلين على القراءةيشجع  دعم التوازن النفسي النفسي

 تثمين العلم وأهله تطور قدرته على القيادة االجتماعي

 

 الرقم التسلسلي 1:الدرس الىحدة

 8 القراءةالتفكير الناقد ومهارات  الثانية



 
 مساراث –انصف: االول ثانويي   انممهكت انعربيت انسعوديت   

 انمادة : انتفكير انناقد                                                              وزارة وانتعهيم       
 اسم انطانب:                       جدةاالدارة انعامت نهتعهيم ب 

ا     انشعبت:       مكتب انتعهيم بانصف

 9ورقت عمم/           ثانويت عبدهللا بن أنيس  
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 -فٌما ٌلً: وكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحٌحة :1س

  (خطاءوقلة الفهم والتفاهم )وتطورها  االتصالكثرة وســائل ال ٌوجد إشكالٌة فً  – 1

 (صح)وانه اتصال دون تواصلمة تلغً ما سبقها وكل معل ان  من ممٌزات االعالم المعاصر – 2

 (صحار  اكتشاف الخلفٌة الفكرٌة والمٌل الفكري )خبمن خصائص المتابع الناقد لأل – 3

ً ٌقوم بها ر ادواالمن   - 4  (صح) ترســٌخ أسس التفاهم بٌن الشعوب والتعاطً والحوار بٌن الثقافاتاالعالم الت

 (خطاءال ٌوجد عالقة بٌن التفكٌر الناقد والدور المنشود من االعالم  ) – 5

 (صح) في أهدافه وتبني طرقه أم بنقده باالنخراطبه ســواء  االهتمامفي حياتنــا أدت إلــى تزايد  اإلعالمن المكانــة التي يحتلها ا - 6

 (صح).ٌنقل الصورة الحقٌقٌة كامل القد ٌحجب الحقٌقة وهو غٌر موضوعً ومتحٌز ّ لجهات معٌنة و األعالم - 7

 (صح)-القرٌة الكونٌة-ت المعلوما تكنولوجٌا فً الهائل التقدم بفضل صغٌرة قرٌة مثل اصبح المأن الع - 8

     ومفاهٌم وسلوك آراء فً  التأثٌر بهدف سائلالر من مجموعة عبر موجهة بطرٌقة المعلومات نشر ًتعن الدعاٌة -  9

 (صح)  األشخاص من عدد أكبر

 (صحالتعرف على التحٌز وكشف المغالطات ) خصائص المتابع الناقد لألخبار من -11

عالمً وما قد أصبحت التربٌة اإلعالمٌة وثقافة التفكٌر الناقد الحصن الذي ٌعزز مقومات الوقاٌة من التضلٌل اإل -11

 (صح) ٌترتب عنه من عواقب

 (صحالتحٌز فً االخبار والدعاٌة الكاذبة والنظرة األحادٌة) فً االعالملمغالطة والتظلٌل من أسالٌب ا -12

 (صحصنع رموز اعالمٌة توجه السلوك ) التقنٌات المستعملة فً االعالم  للمغالطة والتضلٌل من -13

 (صحٌمٌل مستخدمً وسائل التواصل االجتماعً الى نشر االخبار الزائفة وتصدٌقها) -14

ً الوزٌر عادل الجبٌر على انها شخصٌة مفكرة ناقدة ألنه ٌستخدم معاٌٌر التفكٌر الناقد و مهاراته -15  (صح)تصنف شخصٌة معال

 الرقن التسلسلي 2:الدرس الوحدة

 9 واالعالمالتفكير الناقد  الثانية



 

 مسارات –الصف: االول ثانويي   المملكة العربية السعودية   

 المادة : التفكير الناقد                                                              وزارة والتعليم       

 اسم الطالب:                       جدةاالدارة العامة للتعليم ب 

 الشعبة:       مكتب التعليم بالصفا   

 10ورقة عمل/           ثانوية عبدهللا بن أنيس  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -فيما يلي: وكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحيحة :1س

 اء واألضو والخطوط األلوان وحداتها مرئية رسالة فهي التواصل، وسائل من وسيلة اإلعالم خبراء لدى صورةإن ال - 1

 (صحر )وزوايا ّ النظ       

 ( صح) الناقد يتعامل معها كما يتعامل مع اللغةما دامت الصورة أداة تواصل فإن التفكير  - 2

 (.خطاءالحروب)في أوقات  الشائعات وترويج تصدير في مهما دورا صورةتؤدي الال  – 3

 ( صح)التكرار وعرض صور المشــاهير خاللتؤدي الصــورة بالفعل دورا فــي التأثير في ســلوك الفرد شــرائيا من  - 4

، مع التأكيد على  ةاألبجديمقام الحروف  ، وتقومواألضواءوالخطوط  األلوانوحدات الصورة كوسيلة تواصل هي  - 5

 ( صح) يعرف هذا باألبجدية الكونية اللغوية  ةاألبجديف العلى خــ األبجديةالطابع العالمي الكوني لهــذه 

تفكيره وصياغة عقله من جديد بالشكل الذي يريده تغيير معتقدات الشــخص وإعادة تشكيل  غسل الدماغ يعني  – 6

 .( صح). وقد يســتهدف تفكيره أو وجدانه أو ذائقته أو معتقداته الخرالشــخص ا

 (.صح)تكرار الخبر او الصورة او الموقف لترسيخه في الذهن من االساليب المستخدمة في غسل الدماغ  -7

 (.صحوعلى استقاللية الوجدان)   ويمثل خطر على التفكير النقديتتمثل مخاطر االعالن في فقدان التحكم في قدراتنا الذهنية  -8

 (.صحيرد في االعالن) يتمثل دور التفكير الناقد في مواجهة مخاطر االعالن في كشف المغالطات والوعي االعالمي وتحليل ما – 9

 (.خطاء) الصورة ليست اداة تواصل -10

تتميز الصورة عن اللغة بقدرتها على تحقيق تواصل كوني دون حاجة الى الترجمة ولها قوة تأثير وتخاطب كل انسان مهما كانت  -11

 (. صحقدراته الذهنية)

 : اكتب تحليالً مناسباً للصورة التالية؟2س

 

 

 

 

 الرقم التسلسلي 3:الدرس الوحدة

 10 التفكير الناقد والصورة الثانية



 

 مسارات –الصف: االول ثانويي   المملكة العربية السعودية   

 المادة : التفكير الناقد                                                              وزارة والتعليم       

 اسم الطالب:                       جدةاالدارة العامة للتعليم ب 

 الشعبة:       مكتب التعليم بالصفا   

 11ورقة عمل/           ثانوية عبدهللا بن أنيس  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -فيما يلي: وكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحيحة :1س

 .(صح) وكيفيته هأهميت ال يدرك أحيانا ولكنه التفكر على الكامنة القدرة يمتلك فإنه عقل من لهبما  سانناال -1

 .(صح) ةوفق ّ قواعد منطقي األفكارالحــوار هو تبــادل  .يتجلى التفكير في الحوار - 2

 (صح) صحيحال لاالستدال بقوانين موااللتزا صحرلهو ا المنطقير ييز التفكميما  – 3

 ( صح) ناآلخري عم تركالمش شن العيلحس ضمانا به والنهوض الواقع بفهم الكفيل القرار اتخاذ على القدرة المستقل التفكير رمظاه من - 4

 (صح) معينة فكرة أو ضيةة أي قمناقش عند رأيك تدعم التي المنطقية واإلثباتات حجتك تقدم أن إلى تحتاج فإنك نخرياآل تقنع يلك - 5 

 (صح) ةياالجتماع الحياة في التدبر سنحلزمان ن الرطاش في الذات والثقة المستقل رلتفكا - 6 

 (خطاء)تمحيص دون القضايا أو األفكار، أو األعراق، أو الناس، من مجموعة على تطلق مسبقة أحكام او تعميم أو صفي وه الحجة - 7

 (خطاءرأيي)والدليل الذي يدعم  البرهانهي  النمطيةالصورة  – 8

 (.صحعوامل الذاتية والعوائق الخارجية التي تعوق قدرة االنسان على التفكير هي الحفظ والحس واالنفعال)ال – 9

 (.صحات والتقاليد)الخارجية مسايرة االخرين والعاد من اهم عوائق التفكير – 10

 (.صحالتفكير المنهجي نشاط عقلي وجهد شخصي فعال) -11

 (.صحمن اهم قواعد التفكير المنهجي تنظيم االفكار وتقديم البراهين وبناء احكام مبنية على استدالل منطقي سليم) – 12

 (.صح)تمحيص ندو الحفظ، ومسايرة اآلخرين، وقبول الصور النمطية عن بعض القضايامن شروط التفكير السليم تخطي العوائق مثل  -13

  لفرد الذي يفكر بعض السمات، على سبيل المثال: الرغبة في اكتشاف الحقيقة، واالنفتاح على أفكار جديدة، ل - 14

 (.صح) لى ذاته في التفكير بصورة مستقلةع واالعتماد     

 -للتفكير امام ما يناسبه ::ضع العنصر المحفز 2س

 الكتب  ( –الحياة   –) الذات    

 الذات -االنسان كائن يفكر له قدرة  على استعمال العقل  – 1

 الحياة -االجتماعي  يبحــث عــن ّ حلول لتقلبــات الحياة على الصعيد  األنسان - 2

 الكتب-الحياة لمشكالت حلولتقدم  تب ونسان يستقي معارفه من الكالا - 3

 الفعال والتفكير المنهجي الفعال؟ ررن بين التفكير غي قا3س

 

 الرقم التسلسلي 4:الدرس الوحدة

 11 التفكير المنهجي حاجة انسانية الثانية



 

 مساراث –انصف: االول ثانويي   انممهكت انعربيت انسعوديت   

 انمادة : انتفكير انناقد                                                              وزارة وانتعهيم       

 اسم انطانب:                       جدةاالدارة انعامت نهتعهيم ب 

 انشعبت:       مكتب انتعهيم بانصفا   

 12ورقت عمم/           ثانويت عبدهللا بن أنيس  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -فٌما ٌلً: وكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحٌحة :1س

 (صح) "ٌتأثر وٌمع فً المغالطات خاصة مغالطة "الشفمة اإلنسانالعاطفة تجعل    - 1

 (صح ).والموالف األشخاصتتغٌر بتغٌر  لا لتفكٌــر المنطمً ٌموم على لواعد وأســس وخطوات ا - 2

 (صح )نوا ٌتمٌزون بالفراسة ولوة الحجةالعرب المدماء كا أن – 3

 (خطاء) وٌتخذ لرارات صائبة اٌفكر تفكٌرا سدٌد األنساننفعال ٌجعل فوق العاطفــة وال الرتماء - 4

 (صح) نتموٌم األفكار وبناء ووزن البراهٌ تنمٌة ملكة هً المنطمً للتفكٌر العملٌة ةلمٌما - 5

 (صحاألشٌاء)التفكٌر الذي نمارسه عندما نحاول ان نتبٌن األسباب والعلل  التً تكمن وراء التفكٌر المنطمً هو  – 6

 عدد مراحل التفكٌر المنطمً ؟:2س

 .معٌن سؤال عن اإلجابة أو معٌنة حجة تمٌٌم أو لرار اتخاذ أو شكلةالتفكر، كحل م إلىوجود حاجة  •

 ت أو للمشكال حلول أو للحجج تمٌٌم إلى التوصل أجل من منها لستفادة السابمة والخبرات المعلومات ستحسارا• 

 .صائب راراتخاذ ل

  األهداف لتحمٌك أو األفكار، لتمٌٌم منها ةالستفاد ومدى التفكٌر من بالهدف وربطها ساندة،م ىأخر أفكارالبحث عن • 

 .المرجوة النتائج إلى صولوالو

 .صالحٌته من للتأكد تمٌٌمهو سب،المنا والمرارل، حاختٌار اإلجابة، أو ال• 

 ؟عدد خصائص التفكٌر المنطمً :3س

 .الذاكرة فً السابمة والخبرات وبٌن المعلومات فحصها، المراد والظواهر ضاٌاٌعتمد على إٌجاد عالات بن الم• 

  بعضها وربط األشٌاء بن العاللات عن البحث خالل من وٌتطور األسالٌب، ضحدد األدوات، واحر منهجً مٌتفك• 

  التعمٌم، التنظٌم، صنٌف،، التالممارنةلتحمٌك األهداف مثل  صلةالمتٌعتمد على عدد من العملٌات العملٌة • 

 .الستنباطً أو ًالستمرائ ستدللركٌب، التالتحلٌل، ال

 الرقم التسلسلي 5:الدرس الوحدة

 21 المنطمً واهمٌتهالتفكٌر  الثانية



 

 مساراث –انصف: االول ثانويي   انممهكت انعربيت انسعوديت   

 انمادة : انتفكير انناقد                                                              وزارة وانتعهيم       

 اسم انطانب:                       جدةاالدارة انعامت نهتعهيم ب 

 انشعبت:       مكتب انتعهيم بانصفا   

 13مم/ورقت ع           ثانويت عبدهللا بن أنيس  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -فيما يلي: يكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحيحة :1س

 (صح)  ث للــ  اانين ياحد وي اانين الىييــةالمن البين أنه يمكن رد القيانين الث - 1

 (.صح)ينظرية بديىية فىي  صحتىا  برونة عليىا، أي لاامة الدليل علالقيانين بديىية نقبلىا ابيل دين أن نطلب ال - 2

 (صح)  يحيل وــذا المبدأ عل  امتناع الجمع بين النقيضين في نفس الياتمبدأ عدم التنااض   - 3

 (خطاءتمثل العبارة اانين مبدأ المرفيع الثال ث ) المثل ث وي المثل ث - 4

يء لما أن  تحمل عليه يمكن اعتبــاره الصيغة  الشرطية لمبدأ عدم التنااض. يمفاده أن الشاانين مبدأ الىيية   - 5 

 (خطاء) الصفة أي نقيضىا

 ؟: ضع المصطلح المناسب في الفراغ  2س

 القانين -األيليية تسبقه مبادئ أخرى. فىي البداية يوــي  اللقاعدة يالمنطلق الذي ا - 1

 مبدأ الىيية - ي و يو التي حقيقته وي ثابتة ماوية شيء كلل - 2

 مبدأ عدم التنااض - اليات نفس في النقيضين بين الجمع اعمتنا - 3

 المرفيع الثال ث -بين النقيضين  يسط لح يجيد فال. ضىانقي أي الصفة عليه تحمل أن لما شيءلا - 4

 ما وي ايانين الفكر األساسية ؟ :3س

 مبدأ الىيية  – 1

 مبدأ عدم التنااض – 2

 الثال ث المرفيع – 3

 -فيما يلي: : ضع كل اانين امام المثال 4س

 مبدأ الىيية كتابي                                     القانين :وذا  -
 مبدأ عدم التنااض وذا ليس كتابي                               القانين : -
 الثال ث المرفيع اما ان يكين ذلك كتابي ايليس كتابي       القانين : -

 

 

 الرقم التسلسلي 6:الدرس الوحدة

 13 ايانين الفكر االساسية الثانية



 

 مسارات –الصف: االول ثانويي   المملكة العربية السعودية   

 المادة : التفكير الناقد                                                              وزارة والتعليم       

 اسم الطالب:                       جدةاالدارة العامة للتعليم ب 

 الشعبة:       مكتب التعليم بالصفا   

 14ورقة عمل/           ثانوية عبدهللا بن أنيس  

 

تصنيف الحدود 
 المنطقية

من حيث 
 الكيف

 حد موجب  حد سالب

من حيث 
 الكم 

 حد جزئي حد كلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -فيما يلي: وكلمة خطأ امام العبارات الخاطئةضع كلمة صح امام العبارات الصحيحة :1س

 (صحقضايا حملية وقضايا شرطية) تنقسم القضايا المنطقية الى -1

 (خطأ )   يكذبان معا وقد يصدقان معا لوجود وسط الالتقابل بالتداخل  – 2

 (خطأ  األخرى ) إذا صدقت واحدة كذبت  التقابل بالتضاد  – 3

 (صح  هو التقابل بالتداخل )  المتداخلة معها وليس العكسإذا صدقت الكلية صدقت الجزئية  - 4

 (صح  )   ســمية أو الفاعل أو نائبههو في الســياق النحوي المبتدأ في الجملة االحد الموضوع  – 5

 (صح) امعنى م فيهالذي يفهم  الكالممن  األدنىهي وحدة التفكير، أو هي الحد القضية  – 6

 (صح) بمحمولة الموضوع ربط الحمل مناط ونويك ورابطة ومحمول ضوعكون من موتتالقضية الحملية   - 7

 (صح) ةمركب قّضية برتاعت ولذلك. شرط أداة اتربطهم حمليتين قّضيتين من ونكتت القضية الشرطية - 8

 (صح) ةالنتيج تدعم مقدمات والباقي نتيجة منها واحدة ضايا؛هي مجموعة من الق المنطقية الحجة – 9

 

 -:اكمل خريطة المفاهيم التالية:2س

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقم التسلسلي 7:الدرس الوحدة

 14 القضايا المنطقية وانواعها الثانية


