 بين صحة أو خطا ما يلى  ،مع التعليل
 )1تعليم التفكير الجيد يكسب الفرد القدرة على تحليل ونقد المواقف
العبارة صحيحة  ،اكتساب الفرد للتفكير الجيد يقيه من التأثير بأفكار اآلخرين
وآرائهم خاصة إذا كانت أفكار هدامة ال تتفق مع قيمه وعقيدته وهذا يعنى قدرة
الفرد على تحليل ونقد المواقف المختلفة
 )2القدرة على التفكير الجيد من عالمات الصحة النفسية للفرد
العبارة صحيحة  ،القدرة على التفكير الجيد تساعد الفرد على الراحه النفسية حيث
تمكنه من التكيف مع األحداث والمتغيرات المتالحقة فى حياة الفرد
 )3اكتساب الفرد مهارات التفكير الجيد يحقق المنفعة العامه
العبارة صحيحة  ،إكتساب األفراد لمهارات التفكير الجيد يجعلهم قادرين على
إصدار األحكام والقدرة على حل المشاكل التى تواجههم فى الحياة
 )4التفكير إدراك للقوانين العامة للموجودات
العبارة صحيحة  ،التفكير إدراك للقوانين العامه للموجودات حيث يستخدم الفرد ما
يتوافر لديه من خبرات سابقة تساعده فى فهم وتفسير العالقات ومبادئ العامة
 )5اإلنسان يفكر بطبيعته  ،دون تعلم مقصود
العبارة صحيحة  ،اإلنسان يفكر بطبيعته كما يبصر ويسمع دون تعلم مقصود فهو
أيضا يدرك ويتأمل ويفكر ؛ فعندما يتعرض الفرد لمثيرات ومواقف يقوم المخ
البشرى بممارسة العديد من األنشطة الذهنية غير المرئية بهدف تفسير هذه
المثيرات وهذه األنشطة الذهنية تجسد معنى التفكير
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 )6يقتصر أسلوب التفكير اإلبداعى على المبدعين
العبارة خاطئة  ،ففى أى موقف يتطلب إعادة تنظيم أفكارنا أو إدراك عالقات
جديدة فالبد ان يكون لإلبداع دور واضح
 )7يُعرف الفالسفة اإلنسان بأنه المفكر
العبارة صحيحة  ،بنى اإلنسان الحضارة بتفكيره الخالق فحين نقارن بين حياة
اإلنسان فى العصور القديمة وهو يجمع الثمار ويصطاد الحيوان ويعيش فى
الكهوف وحياة اإلنسان حديثا ʺ نجد الفرق شاسع لذا فالحضارة اإلنسانية أعظم
آثار هذا التفكير
 )8للنشاط العقلى لإلنسان أنماط عديدة
العبارة صحيحة  ،تتعدد الحاالت والمواقف التى تثير النشاط العقلى لإلنسان ومنها
 .1عندما تفكر فيما حدث لك من خبرات فى الماضى
 .2حين تنظر إلى مستقبلك الدراسى والمهنى وتحدد أهدافك وتضع الخطط المستقبلية
 .3عندما يعرض عليك مشكلة ويطلب منك المساعدة فى حلها
 .4تنظيم التفكير من معلومات ومعارف عامة
 )9تفكير اإلنسان يدل على شخصيته
العبارة صحيحة  ،التفكير يؤثر ويتأثر بحاجات الفرد ودوافعه وانفعاالته واتجاهاته
وميوله وقيمه فالتفكير يرسم مالمح شخصية الفرد
 )10الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة
العبارة صحيحة  ،يرتبط التفكير واللغة فى وحدة ال تنفصل فاللغة هى التعبير عن
الفكر المنطوق واللغة أحد أهم خصائص التفكير اإلنسانى
 )11التفكير نشاط عقلى إنسانى
العبارة صحيحة  ،التفكير نشاط عقلى فهو ال يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه
فقط بل على معلوماته وخبراته السابقة
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 )12التفكير يفيد الفرد عمليا
العبارة صحيحة  ،إن تعليم التفكير لألفراد يساعدهم على خوض مجال التنافس
بشكل فعال فى هذا العصر الذى ارتبط فيه النجاح والتفوق بمدى القدرة على
التفكير السديد
 )13اإلنسان يفكر فقط عندما يواجه مشكالت فى حياته
العبارة خاطئة  ،فالنشاط العقلى لإلنسان تتعدد مواقفه وحاالته غير حل المشكالت
ومنها وضع تصور وتخيل لخطط مستقبلية بما يتفق مع قدرات الفرد – تأمل الفرد
لمواقف تواجهه فى حياته أو تأمل مظاهر الكون وتدبرها – تذكر أحداث ماضية –
وأيضا ʺ تنظيم وترتيب األفكار
 )14أسلوب التفكير العلمى يبحث فى العلل البعيدة
العبارة خاطئة  ،أسلوب التفكير العلمى هو نوع من التفكير السليم الذى يبحث فى
العلل القريبة المباشرة للظاهرة وبهذا األسلوب استطاع العلماء أن يعرفوا أسباب
انتشار األمراض وظهورها وكيفية القضاء عليها
 )15يصعب التمييز بين األسلوب الفلسفى والعلمى
العبارة خاطئة  ،األسلوب الفلسفى مثل األسلوب العلمى يهدف إلى اكتساب
المعرفة ولكن ليس الغرض منه تحقيق االتفاق العام الذى تتسم به المعرفة
العلمية ألن المعرفة الفلسفية تتناول الوجود المطلق
 )16األسلوب اإلبداعى يتصف بالتقليد والجمود
العبارة خاطئة  ،األسلوب اإلبداعى هو نمط من النشاط العقلى الذى يقود إلى
إنتاج يتصف بالجدة واألصالة والقيمة من أجل مصلحة الفرد والمجتمع
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 )17نقص المعلومات والتسرع فى الحكم أحد عوامل الوقوع فى أخطاء التفكير
العبارة صحيحة  ،من عوامل الوقوع فى أخطاء التفكير
نقص المعلومات  -:وهو يمثل أهم مشكلة تعوق الفرد فى الوصول إلى التفكير
السليم فقد يصادف اإلنسان مشكالت تتحدى معلوماته  ،فالمعلومة قوة لإلنسان
وهى من العوامل الموضوعية  ،مثال  -:شخص طبيب حالة مريض وفقا ̋ لما
أخبره به المريض فقط دون إلمام بتاريخه المرضى ؛ فإنه سيقع فى خطأ
التسرع فى الحكم  -:قد يقع الفرد فى اخطاء التفكير عندما يصدر أحكاما متسرعة
غير مدروسة وهى من العوامل الذاتية  ،مثال  -:دار حوار بين شخص و زمالءه
عن حادث سرقة تعرض له فى بلد ما  ،فقال أن أصحاب كل هذه البلده لصوص

 " )18رأيى صواب يحتمل الخطأ وراى غيرى خطأ يحتمل الصواب " مقولة
تدل على التعصب والتطرف
العبارة خاطئة  ،التعصب يعنى االنحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواها أما
التطرف فهو المغاالة واإلفراط فى تقدير األفكار والمواقف وهما من العوامل
الذاتية للوقوع فى خطأ التفكير ؛ لذلك التعصب والتطرف عكس التسامح الفكرى
التى تدل عليه المقولة

 )19إذا تملكت عاطفة من شخص ما يختل تفكيره
العبارة صحيحة  ،العاطفة تتضمن الحب أو الكراهية وهى موجهة لسلوك
اإلنسان وأحكامه فإذا تملكت عاطفة من شخص ما فإنها إما أن تصطدم مع العقل
أو يبرر صاحبها عاطفته بتبريرات معقوله ؛ فتغليب العاطفة على العقل من
العوامل الذاتية للوقوع فى أخطاء التفكير
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 اجب عما يأتى
 )1يقول الجاحظ أن [ العقل هو وكيل هللا عند اإلنسان ]  /ويرى البعض أن الفكر
مرادف للهم والغم والكرب  ....فى ضوء دراستك للتفكير اإلنسانى عقب برأيك
قول الجاحظ أن [ العقل هو وكيل هللا عند اإلنسان ] دليل على قيمة العقل وأهميته
لإلنسان فمن خالله يمكن تحقيق العديد من المنافع العامة والخاصة للفرد فهو
يساعده على خوض التنافس بتفوق والقدرة على حل المشكالت والتكيف مع
األحداث والمتغيرات وتحليل وتقييم المواقف لذا فالعقل آله التفكير اإلنسانى وعدم
أداء وظيفة العقل "التفكير" يعتبر تعطيالʺ للحكمة التى أرادها هللا للعقل
أما ما يراه البعض أن الفكر مرادف للهم والغم والكرب فهو دليل على استخدام
العقل بطريقة غير سليمة وهو ما يسمى بالتفكير السلبى

 [ )2ال يُرى اإلله بذاته ولكن يُرى بأياته ]
فى ضوء دراستك ألساليب التفكير  ،عقب برأيك محددا نوع األسلوب
المقولة تدل على األسلوب الدينى  ،الذى يرتبط بالنظر فى القدرة اإللهية فى خلق
الكون بكل ما فيه ومن فيه  ،فتتابع الليل والنهار وخلق األرحام وغيرها من
الدالئل التى تؤدى إلى زيادة إيمان اإلنسان بقدرة هللا

 )3ماذا يعنى قول " ديكارت " [ أنا أفكر إذن أنا موجود ]
قول " ديكارت " [ أنا أفكر إذن أنا موجود ] يربط وجود اإلنسان بمدى قدرته
على التفكير فال قيمة لإلنسان بدون التفكير الذى هو الهبة العظمى التى منحها هللا
تعالى لإلنسان وفضله بذلك على سائر الكائنات فالتفكير هو سبيل التقدم والتحضر
فى كافة مجاالت الحياة
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 )4التفكير عمل عقلى عام يشمل التصور والتذكر والتخيل والحكم والتأمل
حلل التعريف
التفكير عمل عقلى عام يشمل العديد من الحاالت والمواقف التى تثير النشاط
العقلى لإلنسان ومنها وضع تصور وتخيل لخطط مستقبلية بما يتفق مع قدرات
الفرد – تأمل الفرد لمواقف تواجهه فى حياته أو تأمل مظاهر الكون وتدبرها –
تذكر أحداث ماضية – وأيضا ʺ الحكم على مشكالت ومواقف مختلفة
 ) 5اكتب تعريف لمفهوم التفكير  ...من وجهة نظرك
التفكير هو [ عملية ذهنية نرسم بها خريطة العمل المؤدى إلى تحقيق هدف ما ]
[ نشاط عقلى يسعى لحل مشكلة ما أو تفسير موقف ما ]

( أو)

 )6األسلوب الخرافى غير منطقى  .......دلل بمثال
األسلوب الخرافى غير منطقى فهو نمط من التفكير الذى يستند فيه اإلنسان إلى
أسباب غير صحيحة وساذجة لتفسير المواقف والقضايا والظواهر التى تواجهه فى
الحياة مثل الوصفات البلدية لعالج بعض األمراض واألحجبة لحل مشكالت واقعية
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  ،مع التعليل
 .1خطأ الطبيب حديث التخرج يكون سبب ........
[ تغليب العاطفة – التعصب والتطرف – صعوبة المشكلة – عيوب اللغة ]
تستمد المشكلة صعوبتها من كونها تفوق المستوى المعرفى للشخص  ،والمثال
هنا الطبيب حديث التخرج ينقصه الخبرات السابقة ؛ فيجب أن تناسب مستوى
المشكلة مع قدرات الفرد
 .2من العوامل الذاتية للوقوع فى أخطاء التفكير ...........
[ القابلية لالستهواء – الهيمنة – نقص المعلومات – االستخدام الخاطئ للغة ]
وهى تعنى سرعة تصديق ما يقوله اآلخرين دون نقد أو تمحيص مما يسبب
انتشار الشائعات  ،مثال  -:ابلغك صديقك بأن أحد الزمالء قام بالسخرية منك فى
عدم وجودك فقمت بمقاطعته دون بحث وتأكد

 .3كلمة " جبن " لها أكثر من معنى وهذا بسبب .................
[ عيوب اللغة – التسرع فى الحكم – صعوبة المشكلة – تغليب العاطفة ]
يعبر اإلنسان عن فكره من خالل اللغة  ،لكن اللغة ال تكون دائما ̋ واضحة مما
يؤدى للوقوع فى اخطاء التفكير باألضافة إلى وجود ألفاظ ال تدل على شئ فى
الواقع مثل الغول أو العنقاء
 .4التفكير الفلسفى .................
[ بدائى غير منطقى – تجريبى حسى – تاملى عقلى – إيمانى يرتبط بقدرة هللا ]
يعتمد األسلوب الفلسفى على التأمل العقلى والتحليل المنطقى والربط بين
الظواهر الجزئية من أجل تكوين حقيقة كلية شاملة كأساس منهجى لإلجابة عن
األسئلة الفلسفية التى يثيرها العقل اإلنسانى
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