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 التفسیر -التوضیح  –التحلیل 

الكشف   – تحدید العالقات االستداللیة  –تحدید األسباب  –تفسیر 
 تقدیر مصداقیة المعلومات  –منطق التسلسل    –عن الحجج 

  –في عالقة بمھارة التفسیر: الفھم -یستحضر الطالب مفاھیم بعض المھارات: 
 –في عالقة بمھارة التحلیل: تحدید عالقات اختبار أفكار  –التمییز.  –الوصف 

 قوة الحجة المضادة  –قیمة الحجج  –في عالقة بالتقییم: المصداقیة -إعادة تركیب. 
 التحلیل   –التفسیر 

 منطق...  -استدالل -اختبار

 تقییم... –تقدیر  –قیمة الحجج 

 التحلیل 

 التنظیم الذاتي  -التحلیل -التقییم
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 قیة مصدر المعلومة  مطلب الحقیقة یمر بالضرورة عبر التحري في مصدا •
 یستند إلى معارف سابقة وعلیھ أن یتأكد من صدقھا البحث العلمي  •
 الحرص على التثبت من مصداقیة رواة األخبار یعبر عن ھذه األھمیة   •
 الثورة المعلوماتیة وفرت تطبیقات المغالطة وتطبیقات الكشف عن المغالطة  •

 وإحصاءات عن فیروس كورونا. مثال: بیانات  
 ما نوع المعلومات المنشورة؟  •
 ما مدى تطابقھا مع الواقع؟ •
 ما أھمیة المعلومات بالنسبة لألفراد؟  •
 أّي فئات المجتمع تھتم بھذه المعلومة؟  •
ما األثار المترتبة على ھذه المعلومات في   •

 حالة عدم دقتھا؟ 

 ما مصدر ھذه المعلومة؟  •
المنافع التي تعود على المصدر من نشر ھذه  ما  •

 المعلومات؟
 ما مدى ثقة األفراد في مصدر المعلومة؟ •
ما مدى مصداقیة مصدر المعلومة لدى السلطات   •

 الحكومیة؟
ما مدى تطابق ما ینشره مصدر المعلومة مع   •

 المصادر األخرى؟
 ما مدى توثیق المعلومة لدى المصدر؟ •
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المماثلة وجیھة في ظاھرھا ولكنھا أقرب للمقارنات الخطابیة فھي تخفي  
فروقات ھامة بین المواقف المذكورة: المحامي یتحفظ على معلومات  

تخص موكلھ مباشرة. وكذلك األمر بالنسبة إلى الطبیب فھو معنّي بواجب  
. أما فیما یخص الصحفي فحق  التحفظ على المعطیات الشخصیة لمریضھ

 التحفظ یتجاوز المعطیات الشخصیة لمصدر المعلومة  

 ونأخذھا على انھا حقیقة مطلقة ال ینبغي أن تتعصب ألي رأي أو معلومة 
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 القبول بإجراء عملیة الفصل  اإلمكانیة األولى: 
 االعتراف بصعوبة الموقف  .1
 واجب احترام الحق في الحیاة فھو من الحقوق األساسیة إلنسان وضرورة االمتناع عن القیم بعملیة الفصل   .2
الذي اعتبره ببعضھم مانعاً إلجراء العملیة. یحق لنا تبریر إجراء  اعتماداً على نفس المبدأ. وھو الحق في الحیاة  .3

 عملیة الفصل بین التوأمین  
 ورة عدم إجراء عملیة الفصل  الفتاتان مھددتان بالموت في ص  .4
 واجب علینا إنقاذ إحداھن ما دام یتعذر علینا إنقاذ الفتاتین   .5

 اإلمكانیة الثانیة: رفض عملیة الفصل  
 االعتراف بصعوبة الموقف   .1
واجب احترام الحق في الحیاة فھو من الحقوق األساسیة لإلنسان وضرورة االمتناع عن   .2

 القیام بعملیة الفصل  
 األطباء أولویة موقف الوالدین على موقف القضاء و .3
 ال یحق لنا اختیار من یحیا ومن یموت ألن الحیاة مقدسة للجمیع .4

موقف األطباء: موقف سلیم وأخالقي. فھم احترموا المعتقدات الشخصیة ولطنھم دافعوا   •
 عن الحق في الحیاة فلم یستخفوا بموقف الوالدین واحالوا األمر إلى السلطة القضائیة  

 اضي: عادل في ضوء المعطیات الطبیة والقانونیة التي توافرت  حكم الق  •

 اإلمكانیة األولى: تغییر الموقف. والمبرر ھو أن وفاة "روزي" أشعرتني بالذنب  •
اإلمكانیة الثانیة: الثبات على الموقف. واعتبار وفاة "روزي" كانت منتظرة طبیاً دون   •

 أدنى شك  
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