
  

 عروض مادة التفكٌر النالد  

 الوحدة الثانٌة

 التعلٌم الثانوي نظام المسارات

هـ1443لعام   

 المملكة العربية السعودية

 (208)وزارة التعلٌم 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة عسٌر 

مكتب التعلٌم للبنات بمحافظة خمٌس 

 مشٌط 

 لسم العلوم المسلكٌة واإلدارٌة  

  

فاعلة علمٌا  ...آمنه فكرٌا  ...بٌئة تعلٌمٌة   

الثانٌة  الوحدة   



 لسم العلوم المسلكٌة واإلدارٌة

 إعداد وإخراج 

 

/مشرفة العلوم المسلكٌة   

 خٌرٌة عون الشهرانً  

مرٌم علً عبدهللا الشهري /معلمة المادة   

(.علم نفس)   

18ث/المدرسة   

 المملكة العربية السعودية

 (208)وزارة التعلٌم 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة عسٌر 

 مكتب التعلٌم للبنات بمحافظة خمٌس مشٌط 

 لسم العلوم المسلكٌة واإلدارٌة  

  



الوحدة 
 الثانٌة



التفكٌر النالد 

 ومهارات المراءة

 الدرس األول



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم











ألرأ النص وأجٌب على 

األسئلة فً كتابً 

116صفحة   



118صفحة   



118صفحة   









    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



التفكٌر النالد 

 واإلعالم

 الدرس الثانً



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



138صفة   









Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one: 
 

⬡ They’re simple  
⬡ You can organize your ideas clearly 
⬡ You’ll never forget to buy milk! 

 
And the most important thing: the audience won’t miss the point of your 

presentation 

The Slide Title Goes Here! 



 إضاءة



ألرأ النص وأجٌب على 

األسئلة فً كتابً 

128صفحة   





 ما رأٌن فً العبارة؟





ألرأ النص 

وأجٌب على 

األسئلة فً 

كتابً صفحة 

130 



 علمً على العبارة



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



التفكٌر النالد 

 والصورة

 الدرس الثالث



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم











ألرأ النص وأجٌب على 

األسئلة فً كتابً 

143صفحة   



145-144نشاط صفحة   



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



التفكٌر 

المنهجً 

 حاجة إنسانٌة

 الدرس الرابع



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



148صفحة   



149صفحة   



149صفحة   



بعد لراءتن استخرجً 

مجموعة من 

االستنتاجات صفحة 

150 



ما الفكرة التً 

 نستنتجها مما سبك؟















نحتاج 

لمهارات 

التفكٌر النالد 

لدعم حججً 

 وأدلتً



















    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



التفكٌر المنطمً 

 وأهمٌته

 الدرس الخامس



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم







 ماذا تستنجٌن من لراءتن لما سبك؟



هل تتفمٌن مع النص أم 

 ال تتفمٌن؟ وما السبب؟ 



.مثلً على مراحل التفكٌر المنطمً  



 هل هنان خصائص أخرى للتفكٌر المنطمً؟



على  أجٌبً

األسئلة من 

.وجهة نظرن  



 المهمة األدائٌة 

168صفحة  3و  2نشاط   



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



لوانٌن الفكر 

 األساسٌة

 الدرس السادس



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم





 عاللة الموانٌن ببعضها

.لارنً بٌن لوانٌن الفكر من حٌث التعرٌف والصورة المنطمٌة له ومثال علٌه  





حسب المطلوب 

من الجدول التالً 

لارنً بٌن أنواع 

الفكر األساسٌة 

 الثالثة





مثلً على 

استخدام 

لوانٌن الفكر 

األساسٌة فً 

حٌاتنا الٌومٌة 

. فً الجدول  





حددي لانون 

الفكر الذي تمثله 

كل عبارة بوضع 

عالمة صح فً 

.الخانة المناسبة  







    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



المضاٌا المنطمٌة 

 وأنواعها

 الدرس السابع



 تمهٌد



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



الرئً النص 

على  وأجٌبً

 األسئلة التالٌة





مما سبك لخصً أنواع 

المضاٌا فً خرٌطة 

 مفاهٌم مع مجموعتن



 لارنً بٌن الحد والمضٌة فً الشكل التالً

جزء المضٌة أي إنه لفظ أو 

عبارة أو مجموعة ّ مــن 

األلفاظ أو العبارات الدالة 

على معنى والتً تصلح  ألن 

 تكــون طرفــا فً لضٌة

هــً وحدة التفكٌر، 

وهــً الحد األدنى 

من الــكالم الــذي 

 ٌفهم فٌــه معنى مــا



البسٌطة والمضٌة الشرطٌة حسب المطلوب فً الجدول الحملٌةلارنً بٌن المضٌة   





أكملً الجدول التالً بعد 

لراءتن لمعنى الحجة 

وطرٌمة تحوٌل العبارات 

 اإلنشائٌة إلى لضاٌا





على  أجٌبًالرئً ثم 

:التالً  

ما الممصود -1

 باالستغراق؟

لخصً االستغراق فً -2

 الحملٌةأصناف المضاٌا 

 األربعة



استغراق حد فً لضٌة معناه أن ٌكون : معنى االستغراق

متعلما بكل األفراد الذٌن ٌدل علٌهم اللفظ أو ( الحمل)الحكم 

 الحد

األربعة الحملٌةاالستغراق فً أصناف المضاٌا   



الرئً النشاط 

 187صفحة 

ونفذي المطلوب 

 حسب الجدول





حللً الشكل السابك ثم 

 أجٌبً.
 

 

ما أنواع التمابل فً المضاٌا؟ -1  



 أنواع التمابل فً المضاٌا



ال تاج )صنفً العاللة بٌن المضاٌا التالٌة ولضٌة 

(تنالض، تداخل، تطابك، تضاد) إذا كانت ( مستغل  



 ب

 ب

 جـ



المهمة األدائٌة نشاط 

190صفحة   



    

ماذا ترٌدٌن أن تعرفً؟  ماذا تعلمِت؟   ماذا تعرفٌن؟    
  

 جدول التعلم



 عروض مادة التفكٌر النالد

 التعلٌم الثانوي نظام المسارات

 

 المملكة العربية السعودية
 (208)وزارة التعلٌم 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة عسٌر 
مكتب التعلٌم للبنات بمحافظة خمٌس 

 مشٌط 
 لسم العلوم المسلكٌة واإلدارٌة  

  

فاعلة علمٌا  ...آمنه فكرٌا  ...بٌئة تعلٌمٌة   


