تحضير مادة التفكير الناقد
التعليم الثانوي
( نظام المسارات )
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في
الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين ف ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة ف المملكة وييدفع هي الخطيط مين نجيا
إلى نجا .
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغ مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافييا مفييدا ل اتيه  ،كميا يبتغي مصيلحة الجماعية باإلفيادة
مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباشيييييييييييييييييييييييرة و لييييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييييين خيييييييييييييييييييييييالل اإلسيييييييييييييييييييييييهام فييييييييييييييييييييييي اإلنتيييييييييييييييييييييييا والتنميييييييييييييييييييييييية .
ب ) غير مباشرة و ل من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوع
ودورا أكثر فاعلية ف بناء مجتمعاتهم .

لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
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اكتساب المتعلمة القدرة على التفكير الناقد وتوظيف العقل اإلنسيان في حيل اإلشيكاليات وةيياغة المشيكالت واتخيا القيرارات والبحي عين أفضيل البيدائل
والحلول .
اكتساب المتعلمة قدرات خاةة ف ال كاء والتفكير إلى جانب قدرات الفعل والممارسة.
اكتساب المتعلمة لمهارة طر السؤال والتمكن من أدوات تمحيص المعطيات وتحليل البيانات.
اكتساب المتعلمة القدرة على الحجا والبرهنة واالستدالل المنطق  ،وكيفية حل المشكالت علميا ،معتمدا على قرارات مدروسة بتأن وبعد نظر.
تنميية حييب المعرفيية والرغبية في الييتعلم عبير الحييوار والمناقشيية والتقصي بعقلييية منفتحيية عليى اآلخيير نابي ة لكيل اشييكال التفييرد بيالرأ والتعصييب الفكيير
واالنسياق وراء ال هن المنغلق.
المساهمة ف تأةيل قيم المجتمع الت ينبغ أن تقوم على التسامح واحترام اآلخر والتعاون الخالق لبناء المستقبل.
تمكين مهارات المتعلمة ف التفكير وإعمال العقل لمواجهة التغيرات الت تحدث ف العالم في مختليف المييادين والحصيانة مين األفكيار الهدامية خاةية مين
االنفتا اإلعالم .
تحصين هوية المتعلمة الدينية والوطنية والمجتمعية والثقافية من االنزالق وراء الخداع المعرف والوهم واألكا يب والتطرف.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (التفكير الناقد)
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي (نظام المسارات)
الدروس

1

األحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

التفكير ومستوياته

2

األحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

معنى التفكير الناقد وخطواته  -معايير التفكير الناقد

3

األحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

صفات المفكر الناقد  -مهارات التفكير الناقد

4

األحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

األحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

التفكير الناقد ومهارات القراءة  -التفكير الناقد واإلعالم

6

األحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

التفكير الناقد والصورة  -التفكير المنهجي حاجة إنسانية

7

األحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

التفكير المنطقي و أهميته  -قوانين الفكر األساسية

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

األحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

األحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

األحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

اختبار صدق القضايا  -تطبيقات التفكير المنطقي في حياة اإلنسان

12

األحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

األحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

التفكير الناقد وطرح األسئلة  -محددات التفكير الناقد وضوابطه
الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

القضايا المنطقية و أنواعها
الأحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

االستدالل االستنباطي  -االستدالل االستقرائي
القياس:شروطه ،و أشكاله
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة

التفكير ومستوياته

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

أن توضح الطالبة معنى التفكير
أن تبين الطالبة بعض أنماط
التفكير
أن تستنتج الطالبة معوقات
التفكير

أجهزة عرض جهاز تسجيل
ﺱ وضحي المقصود بالتفكير؟

نما

وعينات

التاريخ
الحصة
الفصل

التفكير الناقد
التفكير

مجسمات ةور لوحات ورسومات

األنشطة

المحتوى وفرض الدرس
تمهيد :ورد في القرآن الكريم الحث على إعمال العقل وأهمية التأمل والتفكير في
قوله تعالى( :قل هل يستوى األعمى والبصير أفال تتفكرون).
وتطوره .وبدونه قد
عقلي يم ّي ْز اإلنسان .وهوسبب تقدّمه
أقرأ ( : )1إنّ التفكير نشاط
ّ
ّ
يظل ٌ اإلنسان في حالة من الهمجية والبدائ ّية .التفكير عملية ينظم بها المقل خبراته
بطريقة جديدة .كحل ٌ مشكلة مم ّينة أو إدراك عالقة جديدة بين أمرين أو أكثر .وينتمي
التفكير بذلك إلى أعلى مستويات التنظيم المعربية .وهو مستوى إدراك العالقات،
فالتفكير ليس إال اس ًما متعا ًما عليه لمجموعة مع ّقدة من العمل ّيات العقل ّية كالتذ ّكر
نتعرف بها على
والتجريد والتخ ّيل والذكاء واالستدالل واالستجابة ...وهي عمل ّيات ّ
العالم .ونتعلّم كيف نستدل على طريقنا فيه.
أفهم وأحلل  :كتاب الطالبة ص 11
أتدرب ( :)1التفكير نشاط ذهني اجتماعي عصبي يتجلى من خالل عدة مهارات
كالتذكر والتحليل والتركيب واالبتكار ،وهو كذلك مراتب ففيه البسيط وفيه المركب،
فشارد الذهم والمنعزل يفك ويتأمل ،واألقدر من أقرانك على تجاوز الصعوبات وحل
المشكالت يفكر.. .كتاب الطالبة ص 13

فيلم تعليم

مراجع ودوريات أخرى.......

استراتيجيات التعليم البديلة

تقييم الهدف

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
حل تدريبات
الكتاب الخاةة  oالصف ال هن
بالدرس
 o ..................الخرائط ال هنية
 oالتعلم ال ات

أن تذكر الطالبة مستويات

 oالتعلم التعاون

التفكير

 oأخرى........

وضحي معنى التفكير
بيني بعض أنماط التفكير
استنتجي معوقات التفكير
اذكري مستويات التفكير

مستويات التفكير

أدوات التقويم
التقويم الختام

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
حل أسئلة الكتاب

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
الواجب
حل أسئلة كتاب الطالب
المنزل

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفكير الناقد للفصل الدراسي األول  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
استراتيجيات الليزر – التحضير باستراتيجيات التعلم – التعلم النشط الجديد – الطريقة البنائية – المسرد – بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير  50سعر المادة على سي دي
لاير  20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير  80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير  120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

تواةل معنا عبر الواتس أو الهاتف عل أرقام
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006

0558396119
0551092444

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
====================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
====================
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيب
====================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
______________________________

بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001

) اي بان (
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

______________________________

