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.علينا أن نعيد قواتنا املرابطة يف أوروبا
لقد وىل التهديد الذي كانت متثله روسية

.  امرباطوريتهابعد اهنيار 
ويستطيع األوروبيون اآلن أن يدافعوا عن أنفسهم، 
.فالتهديد الذي كان يرتبص هبم قد تدنى، وهم أغنياء

وعلينا أن نقلل العجز الفدرايل بسرعة
.إذا أردنا أن حنول دون اهنيار اقتصادنا

ماهي االفرتاضات الصرحية ، واملضمرة؟
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االفرتاضات الصرحية؟
اهنيار االحتاد السوفيييت•
أوروبا غنية مبا يكفي•

االفرتاضات املضمرة؟
تقليل العجز•
عدم اهنيار االقتصاد األمريكي•
أمريكا تدافع عن أوروبا•

الكشف عن االفرتاضات الصرحية أو املضمرة يساعد يف الكشف عن احلجة•
4 3/24/2021
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(:العصف الذهني)نوع التفكير العلمي 

:السياق

:حجة شهيرة قال فيها« مالتوستوماس » ، قدم عالم السكان 1798عام 

بينمما « ةهندسمية سسمي  » عندما ينطلق تزايد السكان دون تحكمم، فننمي يمزداد بنسم ة » 

.« حسابية خطية» تزداد موارد الرزق بنس ة 

بسمم   ضمممامة الةمموة امولممن مةارنممة بممالةوة ال انيممةإن معرفممة بسمميطة بامرقممام ت ممي  

.ط يعة الحياة التي تجعل الطعام ضرورياً لعيش االنسان

ا يتطلم  وإن همذ. وإن آثار هاتي  الةموتي  ييمر المتسماويتي  يجم  سن ت ةمن متسماوية

يج  سن تةع و. والصعوبة التي تحدثها موارد الرزقتحكماً قوياً مستمراً بعدد السكان

ً هذه الصعوبة في مكان ما، وين غي سن يعيها عدد ك ير م  الناس وعياً بين .ا

اً مريحاً وي دو هذا اممر حاسماً مةابل احتمال قيام مجتمع يعيش سفراده عيشاً رييد

.تأمي  موارد رزقهماليةلةهمبرفاهية معةولة،  3/24/2021
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:قبول األسباب

هل تدعم األسباب النتائج؟

فللاصا .....يفضللل ظم للم الللصيح سيأللبًوح  بللاوا  ح ين بللوا ص للو اا 

عللدد ]سللي وح  [اسللتعاا النللات ارتيللا   للنت  عفللال م   ف بظللا

]ظشل ت [ال  ال في المالم يفوق علدد النسلاو  ويل دل صللى  لل  

ا تظاعية رعي ة 

ح ينبغي ً   استمظال الوسائل التي تظ ح النات ظ]ولصلى  [

.ارتيا   نت   نت م

الأيغة االفت اضية تضمف قوة الً ة  3/24/2021
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التحليل هو جتزئة املعلومات املركبة واملعقدة إىل أجزاء صغرية، مع حتديد مسمياهتا 
.رىوأصنافها، وإقامة عالقات مناسبة بني األجزاء، واختاذ القرارات املتعلقة بعمليات أخ

(:التحليل)نوع التفكري العلمي 

:املهارة التحليلية
ة هي القدرة على قراءة ما بني السطور ورؤي

ة  اخلفايا واألشياء الصغرية وغري امللحوظ
تجداهتا وحتليلها عرب التفكري الدقيق يف مس

ي العملية املصاحبة لدورها وتأثريها الواقع
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وهي القدرة على تصور كل من املشكالت واملفاهيم املعقدة وغري املعقدة تفكيكها 
لصحيحة وترتيبها ترتيبا تسلسلياً منطقياً، والتعبري عنها وحلها واختاذ القرارات ا

املستنتجة 
.من هذه األخرية وبناءً على املعلومات املتوفرة

ت وتضم هذه املهارات إظهار القدرة على تطبيق التفكري املنطقي يف مجع املعلوما
افكار عملية وحتليلها واستعمال التكتيكية لتحليل واجلمع بني األفكار ربطها واستنتاج

.وعلمية، وابتكار احللول للمشكالت واختبارها وإنشاء اخلطط
3/24/2021
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مهارة التحليل

3/24/2021



10

مهارة التحليل

3/24/2021

ىل ال ميكن ألى مفكر أن يتأمل أى مشكلة إال إذا بدأ بتحليلها إىل عناصرها البسيطة وتفكيكها إ: التحليل-أ 
.اجلزيئات املكونه هلا 

يعيد اجلزء بعد أن يقوم الشخص بعملية التحليل يقوم بعميلة الرتكيب حيث يعيد توحيد األجزاء ف-:الرتكيب-ب
إىل الكل

:ويشكل وحدة واحدة أشبه بالكائن احلي فهما مهارتان متالزمتان 

رتكيبفال حتليل إال إذا كانت هناك مشكلة مركبة حتتاج للتفكيك وال تركيب إال لعناصر مفككة حتتاج العادة ال



”يدرس المعلمون تالميذهم م  سجل االمتحانات ” 

تاج إن هذا الةول الةديم صحيح كل الصحة، فنذا كانت  االمتحانات تح

إلن معلومات فحس ،

فنن كل ما يحتاج إليي التلميذ تعلم هذه المعلومات

.وحفظها دون فهمها
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( :3)مهارة التحليل 

سما إذا كانت االمتحانات تةًوم التفكير ونوعي 

فيج  تعلم التفكير

:هو ” مدارس التفكير ” وإن الس يل الوحيد إلن تعليم 

تةويم مهارات التفكير وخصائصي علن نحو م اشر

3/24/2021



في يدعي ك يرون سن مشاهد العنف علن برامج التلفزيون ال تؤثر

:سلوك المشاهدي ، وم  المؤكد سن هذا يير صحيح

فلو كان مانشاهده في برامج التلفزيون اليؤثر 

في سلوكنا لما كان للدعايات سثر، وهي تؤثر في المشاهد  

الري  في ذلك

لوك وإذا صح سن العنف المعروض في برامج التلفزيون يؤثر في س

ر في المشاهد، فال يعني ذلك وجوب مراق ة تلك ال رامج، فالناس سحرا

ما يمتارون

..  إن الحرية تعني سن تكون قادراً علن ماتريد فعلي
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االدعاءات في الحجة 

3/24/2021
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الحجة ال يّنة 

3/24/2021
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إذا لم ينمفض استهالك السيارات لل نزي  ك يراً 

:في سنحاء العالم عاجالً 

مر في فنن الغازات المن ع ة م  عوادم السيارات ستست

تمري  ط ةة اموزون

نمفض، ولما كان استهالك النفط سي ةن مرتفعاً ول  ي

فنن الغازات  المن ع ة م  عوادم السيارات 

ستستمر في تمري  ط ةة اموزون

الحجة  ال ينة 

3/24/2021
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“كما قال سرسطو”لنفترض 

سن الجسم امثةل يسةط إلن امرض بسرعة سك ر م  

الجسم امخف

لنفرض سن لدينا جسمي  ،

(  L)وجسم خفيف نسميي ( H)جسم ثةيل نسميي 

وبناًء علن افتراضنا امولي 

( L)سوف يسةط بسرعة سك ر م  ( H)فنن 

ضما إلن بعضهما ليشكال ( L)و ( H)ولنفترض اآلن سن 

(H( + )L)

الحجة  ال ينة 

3/24/2021
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وحده( H)سثةل م  ( H( + )L)إن 

لذلك فنني سيسةط بناًء علن افتراضنا امولي

لوحده( H)بسرعة سك ر م  سةوط 

(L)و ( H)فنن كالً م  ( L)و ( H)سما في جسم مكون م  

 ً سيسةط بالسرعة نفسها التي كان يسةط بها ق ل ضمهما معا

(  H +L)، وسيسةط ( H)سيك ح سرعة ( L)وإن 

لوحده( H)بسرعة سقل م  سرعة سةوط 

بسرعة سك ر وسقل ( H +L)وبناء علن افتراضنا امولي سيسةط : إذاً 

لوحده( H)في آن م  سرعة سةوط 

نا امولي ولما كان هذا الكالم منافياً للعةل، فال بد م  سن يكون افتراض

 ً خاطئا

]مناقشة علمي  جديدي : “ ياليليو” م  كتاب [

الحجة  ال ينة 

3/24/2021
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يري  معظم اآلباء في سن يمته  سوالدهم مهناً ناجحة

كان التعليم شرطاً سساسياً لتحةيق النجاح،ولما

فم  واج  اآلباء سن  يوفروا مبنائهم سفضل تعليم ممك  

ستوى كانت مصلحة ال الد االقتصادية تةتضي سن يكون الناس علن مولما

علمي مرتفع، كان علن الحكومات سن تساعد اآلباء في تعليم سوالدهم

ين غي سن يتلةن جميع اآلباء ولذلك

مساعدة مالية تمكنهم م  تغطية نفةات تعليم سوالدهم

سن يمنح قليلو الدخل وين غي إذاً 

تمفيضاً م  ضرائ هم سو يعفوا م  الضرائ ، كل حس  حالي

]مؤشرات هيكلية وليست في المضمون[

مؤشرات الحجة-لغة التعليل  

3/24/2021
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بنية التعليل

3/24/2021
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منعطفاً في التاريخ اممريكي” ترومان ” لةد كان م دس 

:مربعة سس اب علن امقل

لمممموف امممممريكيي  مممم “ تروممممان” إنمممي ي مممي  اسمممتغالل : السممم   امول•

اردة الشمميوعية فممي الممداخل وفممي المممارج ليةممنعهم بممدعم سياسممة الحممرب ال مم

.المارجية

حمرب سعطن الكمونغرس المرئيص صمالحيات هائلمة لشم  ال: والس   ال اني•

.ال اردة عندما يجد الظروف مناس ة

رب تممدخل اممريكيممون سول مممرة بعممد الحممرب تممدخالً ك يممراً فممي حمم:وال المم •

.داخلية ممة سخرى

رر وربما هو الس   امهم، سن ترومان قمد اسمتعمل همذا الم مدس لي م:والرابع•

برنامج مساعدة ضمم يمنع انهيار اقتصاد سمريكا وسوروبا

]والتر الفي ر[

بنية التعليل

3/24/2021



مع تمنياتي لكم بالتوفيق
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