الموضوع األول ( التفكير اإلنساني )
س :1بم تفسر ( يعرف الفالسفة اإلنسان بأنه المفكر ) .
ج  :ألن التفكير هو الهبة التي منحها هللا لإلنسان وميزه بها عن جميع الكائنات
واإلنسان بطبيعته يفكر ويدرك ويتذكر ويتأمل دون أن نعلمه ذلك .
وتظهر آثار التفكير في العلم والحضارة اإلنسانية التي صنعها اإلنسان بالتفكير اإلبداعي .

س :2عرف التفكير .
ج  ( :التفكير عملية ذهنية نرسم بها خريطة العمل المؤدي لتحقيق هدف ما ) .
س :3يتميز التفكير بعدة خصائص  .وضح ثالثة منها
 -1التفكير نشاط عقلي إنساني  :ال يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه فقط ولكن يعتمد أيضا على
معلوماته وخبراته السابقة .
 -2التفكير إدراك للقوانين العامة للموجودات  :حيث يستخدم الفرد خبراته لفهم وتفسير
العالقات والمبادئ العامة .
 -3يتم التعبير عن التفكير في شكل لفظي رمزي  :فالتفكير واللغة وحدة ال تنفصل ألن اللغة
هي الفكر المنطوق ولذلك فإن الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة .
 -4يرتبط التفكير بالنشاط العملي لإلنسان  :حيث يعتمد التفكير على النشاط العملي اإلجتماعي
الذي يقوم به اإلنسان لتغيير الواقع المحيط به لألفضل .
 -5التفكير يدل على خصائص الشخصية  :فالتفكير يؤثر ويتأثر بدوافع الفرد وانفعاالته
واتجاهاته وميوله وخبراته السابقة .

س :4برهن بثالث أدلة على أهمية التفكير لإلنسان .
 -1المنفعة العملية للفرد  :تعليم التفكير لألفراد يساعدهم على المنافسة بشكل فعال في هذا
العصر الذي ارتبط فيه النجاح والتفوق بالقدرة على التفكير السليم .
 -2المنفعة العامة  :إن إكتساب مهارات التفكير الجيد تجعل األفراد قادرين على إصدار األحكام
وحل المشكالت التي تواجههم .
 -3الصحة النفسية  :إن القدرة على التفكير الجيد تساعد الفرد على الراحة النفسية والتكيف مع
األحداث والمتغيرات السريعة في عصرنا الحالي .
 -4القدرة على التحليل والتقويم والنقد  :إن إكتساب الفرد للتفكير الجيد يحميه من التأثر بأفكار
اآلخرين و آرائهم وخاصة إن كانت أفكار هدامة ال تتفق مع قيمه وعقيدته .

س :5وضح بمثال نمط األسلوب الخرافي في التفكير .
ج  :التفكير الخرافي ( هو نمط من التفكير يستخدم فيه اإلنسان أسباب غير صحيحة
أو ساذجة في تفسير المواقف أو الظواهر التي تواجهه كاألمراض أو الزالزل )
مثل  :استخدام الوصفات البلدية لعالج األمراض أو األحجبة لحل المشكالت .
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دلل بمثال
س :6األسلوب الديني أسلوب إيماني يربط األحداث بقدرة هللا .
ج  :األسلوب الديني يرتبط بالتأمل في قدرة هللا على خلق الكون بكل ما فيه مما
يؤدى لزيادة اإليمان باهلل  .مثل  :تتابع الليل والنهار وخلق األرحام .
س :7يتميز األسلوب الفلسفي في التفكير بالنزعة التأملية العقلية  .وضح
ج  - :يتميز األسلوب الفلسفي بالنزعة العقلية التأملية التي تهدف إلى :
( كشف حقيقة الوجود اإلنساني ومكانة اإلنسان وفهم سر وجوده في الحياة ) .
 يعتمد األسلوب الفلسفي على :( التأمل العقلي والتحليل المنطقي والربط بين ظواهر الوجود الجزئية ) بهدف تكوين
حقيقة كلية شاملة تجيب على األسئلة الفلسفية التي يثيرها العقل اإلنساني .
 األسلوب الفلسفي مثل األسلوب العلمي يهدف إلى اكتساب المعرفة ولكنه ال يهدفإلى تحقيق اإلتفاق العام الذي يسعى إليه العلم .
س :8يمكن لإلنسان العادي أن يكون صاحب تفكير علمي .هل تؤيد ذلك ؟ ولماذا ؟
ج  :األسلوب العلمي - :
( هو أسلوب التفكير السليم الذي يبحث عن العلل القريبة المباشرة عن الظاهرة )

 وباألسلوب العلمي استطاع العلماء معرفة أسباب األمراض وكيفية عالجها . ويمكن لإلنسان العادي استخدام التفكير العلمي لحل مشكالته اليومية .س :9علل صحة أو خطأ ( يقتصر التفكير اإلبداعي على العلماء واألدباء فقط ) .
ج  :التفكير اإلبداعي  ( :هو نشاط عقلي يؤدي إلى إنتاج يتصف بالجدة واألصالة
والقيمة من أجل مصلحة الفرد والمجتمع ) .
 والتفكير اإلبداعي يلعب دور في كل مواقف الحياة و ال يقتصر على المبدعينمن العلماء والفنانين واألدباء فكل موقف يحتاج إعادة تنظيم أفكارنا وإدراك
عالقات جديدة يكون لإلبداع دور مهم فيه .
 واألسلوب اإلبداعي مثل التفكير الفلسفي والعلمي يجب استخدامه في حياتنا اليومية .س :11أذكر إثنين من العوامل الذاتية التي تؤدي للوقوع في الخطأ .
 -2القابلية لإلستهواء .
ج  -1 :تغليب العاطفة على العقل .
 -4التعصب والتطرف .
 -3التسرع في الحكم .
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س :11تغليب العاطفة عن العقل من العوامل الذاتية للوقوع في الخطأ  .وضح
ج  - :العاطفة ( كالحب أو الكراهية ) منشطة للسلوك وموجهة ألحكامنا .
 فإذا تملكت العاطفة من الفرد فإنها :إما ( أن تصطدم بالعقل ) أو ( يبرر صاحبها عاطفته بمبررات معقولة ) .
مثل  :تغاضي األم عن أخطاء ابنائها يؤدي إلى التنشئة اإلجتماعية الخاطئة .
س :12القابلية لإلستهواء من العوامل الذاتية للوقوع في الخطأ  .برهن على ذلك
ج  :القابلية لإلستهواء ( تعني سرعة تصديق ما يقوله اآلخرين دون نقد أو تمحيص )
مما يؤدي النتشار الخرافات والشائعات .
س :13ينتج عن التسرع في الحكم أخطاء في التفكير  .فسر ذلك
ج  :قد يقع الفرد في أخطاء التفكير عندما يصدر أحكام متسرعة غير مدروسة .
مثل  :تسرع الطالب في اإلجابة يؤدي للخطأ فيها .
س :14التعصب والتطرف من أسباب الوقوع في الخطأ  .وضح
ج  :التعصب يعني ( اإلنحياز بشدة لفكرة معينة دون سواها ) .
والتطرف يعني ( المغاالة واإلفراط في تقدير األفكار أو المواقف ) .
مثل  :المبالغة في الدفاع عن وجهة نظرك عند النقاش مع زمالئك .
س :15أذكر إثنين من العوامل الموضوعية التي تؤدي للوقوع في الخطأ .
 -2نقص المعلومات .
ج  -1 :عدم الدقة في استخدام اللغة .
 -4صعوبة المشكلة .
 -3الهيمنة ( السيطرة ) .
س :16علل صحة أو خطأ العبارة :
عدم الدقة في استخدام اللغة من العوامل الموضوعية للوقوع في أخطاء التفكير .
ج  ( :العبارة صحيحة ) فاإلنسان يعبر عن فكره من خالل اللغة ولكن اللغة ال تكون

دائما واضحة و دقيقة مما يؤدي للوقوع في الخطأ
مثل  - :بعض األلفاظ تحمل أكثر من معنى مثل جبن .
 ألفاظ ال تدل على شيء في الواقع مثل الغول والعنقاءس :17نقص المعلومات من أسباب الوقوع في أخطاء التفكير  .وضح
ج  :نقص المعلومات يعوق التفكير السليم في حل المشكالت التي تواجه اإلنسان فقد
يصادف اإلنسان مشكالت تتحدى معلوماته .
مثال  :يخطئ الطبيب في تشخيص المرض إذا اعتمد فقط على المعلومات التي
يقولها المريض .
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س :18اختر من بين األقواس :
  ...........................من العوامل الموضوعية للوقوع في أخطاء التفكير .( القابلية لإلستهواء  -التسرع في الحكم  -الهيمنة  -التعصب والتطرف ) .
ج  :الهيمنة تتمثل في تقبل رأي شخص له نفوذ دون مناقشة .
مثال  :قيام موظف بأداء عمل يفوق قدراته ألن مديره كلفه بذلك .
س :19صعوبة المشكلة من العوامل الموضوعية للوقوع في أخطاء التفكير .
وضح بمثال
ج  :تستمد المشكلة صعوبتها من كونها تفوق المستوى العقلي والمعرفي للشخص .
مثال  :فشل طبيب ناشئ في اجراء عملية جراحية خطيرة .
( أجب بنفســـــك )
س :1أذكر المصطلح الدال على ما يلي - :
 -1عملية ذهنية نرسم بها خريطة العمل لتحقيق هدف ما .
 -2تفسير إشتعال الحرائق في قرى الصعيد أنه يحدث بسبب الجن .
 -3تفسير سقوط األمطار بأنه يحدث بسبب تكاثف السحب .
 -4خطأ التفكير الذي يحدث بسبب سرعة التصديق .
 -5خطأ التفكير الذي يحدث بسبب التأثر بشخص له تأثير عليك .
س :2علل صحة أو خطأ العبارات التالية - :
 -1التفكير نشاط عقلي إنساني .
 -2األسلوب العلمي نشاط عقلي يقود إلى إنتاج يتصف بالجدة واألصالة .
 -3التفكير الجيد يجعل الفرد يقبل أفكار تخالف قيمه وعقيدته .
 -4التفكير يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه فقط .
 -5األسلوب الفلسفي مثل األسلوب العلمي يهدف الكتساب المعرفة .
 -6التفكير الجيد يساعد الفرد على مقاومة تغيرات العصر .
 -7تفسير الزالزل والبراكين على أنها ضعف في القشرة األرضية يعبر عن
األسلوب العلمي .
 -8النظر في خلق الكون والقدرة اإللهية يرتبط باألسلوب الديني .
 -9التفكير واللغة نشاطان منفصالن .
 -11التفكير اإلبداعي يقتصر على األدباء والفنانين .
 -11التفكير العلمي يرتبط بالعلماء فقط .
 -12التفكير الجيد يحقق الصحة النفسية .
 -13التفكير نشاط يرتبط بالبيئة .
 -14عدم الدقة في استخدام اللغة من العوامل الذاتية للوقوع في الخطأ .
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س :3اختر من بين األقواس مع التعليل - :
 -1نمط التفكير الذي يبحث عن العلل القريبة هو األسلوب
( الخرافي  -الفلسفي  -اإلبداعي  -العلمي ) .

 -2اللجوء للدجالين عند مواجهة المشكالت يعبر عن األسلوب
( الخرافي  -الديني  -اإلبداعي  -العلمي ) .

 -3تفسير نمو النبات بأنه يحدث نتيجة عملية البناء الضوئي التي يقوم بها النبات
يعبر عن األسلوب ( الخرافي  -الفلسفي  -اإلبداعي  -العلمي ) .
 -4صنع الطائرة يعبر عن التفكير ( الخرافي  -الفلسفي  -اإلبداعي  -العلمي ) .
 ........................... -5من العوامل الذاتية للوقوع في أخطاء التفكير .
( القابلية لإلستهواء  -التسرع في الحكم  -التعصب والتطرف  -كل ما سبق ) .
س :4التفكير يدل على خصائص الشخصية  .وضح
س :5المنفعة العملية من فوائد التفكير اإلنساني  .حلل العبارة

س :6وضح بمثال نمط التفكير الذي يتميز بالسذاجة .
س :7يختلف التفكير الفلسفي عن التفكير العلمي  .ناقش
س :8يمثل التفكير اإلبداعي أهمية كبيرة  .بين ذلك
س :9وضح بمثال خصائص األسلوب الديني في التفكير .
س : 11تناول بالشرح اثنين من العوامل الذاتية للوقوع في الخطأ .
س ( :11نقص المعلومات  -صعوبة المشكلة ) من العوامل الموضوعية للوقوع
في أخطاء التفكير  .ناقش
تنمياتي لجميع الطالب والطالبات بالتفوق
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