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مقدمة
عزيزي املتدرِّب…

 مشــاركتك الفاعلــة، وانخراطــك املثمــر يف الــدورات التدريبيــة الثــاث )تفكيــر ناقــد 1، وتفكيــر ناقــد 2، وتفكيــر 
ناقــد 3( - يف إطــار برنامــج التطويــر املهنــي التعليمــي اخلــاص مبقــرر التفكيــر الناقــد باململكــة العربيــة الســعودية 
- ُمناســبة لتأهيــل قدراتــك املعرفيــة واملهاريــة، ومتكينــك مــن األدوات التعليميــة واملنهجيــة لاضطــاع مبســؤولية 
ــن ســيقوم  ــى َم ــة، أو اإلشــراف عل تدريــس املقــرر اجلديــد لطــاب الصــف األول مــن املرحلتــن املتوســطة والثانوي
بتدريســه. ومــن الواضــح أن هــذه املهمــة إمنــا تتطلــب اســتيفاء مضامــن كل وحــدات منهــج التفكيــر الناقــد للصــف 
األول مــن املرحلتــن املتوســطة والثانويــة؛ ولذلــك شــِملت ُخطــة التدريــب التــي تشــارك يف جلســاتها التدريبيــة 
م لــك كلُّ جلســة مــن تلــك اجللســات التدريبيــة يف حلظتهــا األولــى  مختِلــف الــدروس املبرمجــة بالتفصيــل، وســتقدِّ
نك يف حلظتهــا الثانيــة مــن التمــرس اإلجرائــي  مــادة علميــة نظريــة تكــون مبنزلــة اإلحداثيــات املرجعيــة التــي ســتمكِّ

بتطبيقاتهــا املنهجيــة والتعليميــة يف صــورة أنشــطة ومتاريــن تكــون أنــت فاعلهــا الرئيــس.

 وفضــًا عــن اإلملــام بجملــة احملتويــات املعرفيــة تســتحثُّك هــذه الــدورات التدريبيــة علــى تعــرُّف األســاليب والطرائــق 
التعليميــة التــي تتناســب مــع خصوصيــة املقــرر املســتهدف بالتدريــس باعتبــار أن تدريــس مهــارات التفكيــر الناقــد 
مختلــف نوعّيًــا عــن تعليــم األفــكار، ويتطلــب بــدوره مهــارات خاصة تتمحور أساًســا بشــأن اعتماد األدوات التنشــيطية 
البنائيــة التــي يكــون محورهــا الطالــب بوصفــه مشــارًكا نِشــًطا يف عمليــة التعليــم والتعلُّــم، وهــو النمــوذج الذي ســتتخذ 

هــذه الــدورات التدريبيــة منــه أســلوًبا إجرائّيًــا لهــا، وســيحاكيه املتــدرب حلظــة التدريــس داخــل الصــف الدراســي.
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إرشادات وتوجيهات عامة

ب..  يتطلــب بلــوغ أهــداف البرنامــج التزامــك بجملــة مــن اإلجــراءات والضوابــط التنظيميــة التــي  عزيــزي املتــدرِّ
ميكــن أن نوجزهــا يف اآلتــي:

املتابعــة املنتظمــة لــكل الــدورات واجللســات التدريبيــة لضمــان القــدرة علــى اســتيعاب كل املســائل املطروحــة؛ 	 
نظــًرا لترابطهــا وخضوعهــا ملنطــق التتابــع بحيــث ينبنــي تاليهــا علــى ســابقها ويشــترطه.

احلــرص علــى االطــاع الســابق علــى برنامــج كل جلســة تدريبيــة، واالســتعداد للمشــاركة الفاعلــة فيهــا، مــع 	 
إجنــاز املهــام التــي يطلبهــا املــدرب بوصفهــا أعمــااًل متهيديــة تســِبق اجللســات التدريبيــة؛ وذلــك اســتثماًرا 

ــا للنجاعــة واجلــدوى. للوقــت، وضماًن

ــة بالهــدف اخلــاص لــكل جلســة تدريبيــة، مــع احلــرص علــى عــدم تشــتيت اجلهــد وإنفــاق الوقــت يف 	  العناي
ــب. ــي ال ترتبــط مبوضــوع التدري ــة الت ــا اجلانبي القضاي

االنخــراط اإليجابــي يف مناقشــة كل مــا يُطــرح مــن أفــكار باملســاءلة وإبــداء الــرأي بــروح بنــاءة قوامهــا التعــاون 	 
مــن أجــل حتقيــق األهــداف املنشــودة.

التقيــد مبطلــوب التماريــن واألنشــطة التدريبيــة وحســن التفاعــل مــع أعضــاء الفريــق عنــد القيــام باألنشــطة 	 
اجلماعيــة.

ري فــرق 	  ــرين وُمقــرِّ احتــرام توزيــع األدوار َوفــَق اخُلطــة التدريبيــة، واالســتجابة التعاونيــة مــع املدربــن واملُيسِّ
العمــل ومنســقيها.

ــب، مــع االجتهــاد الشــخصي يف 	  ــق واألدوات، والوســائل املعتمــدة يف التدري ــى اصطحــاب الوثائ احلــرص عل
االطــاع علــى املصــادر واملراجــع الــواردة يف برنامــج اجللســة التدريبيــة، أو التــي ميكــن أن تُثــري أو تســاعد 

يف بلــوغ األهــداف احملــددة.

التقــومي الذاتــي ملــدى متلُّــك املعــارف واملهــارات اخلاصــة بــكل وحــدة تدريبيــة، والعمــل علــى تــدارك النقائــص 	 
عبــر التكــون الذاتــي احلينــي، أو باالســتعانة باملدربــن. 
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ب..   عزيزي املتدرِّ

مــن املصلحــة العامــة لتحقيــق األهــداف أيًضــا االلتــزام بــآداب اللياقــة العامــة، وأخاقيــات التواصــل والعمــل 
ــك بـــ: ــة، وذل ــاء ســير اجللســات التدريبي اجلماعــي أثن

د، وعدم املغادرة قبل إنهاء العمل.	  احلضور يف الوقت احملدَّ

غلق الهاتف اجلوال أثناء التدريب.	 

عدم املقاطعة أو االنفعال أو التشويش أثناء املناقشة أو تنفيذ األنشطة. 	 

احترام كل اآلراء املطروحة؛ حتى لو كانت مخالفة لرأيك.	 

ــوغ الهــدف املشــترك 	  ــارات، ومســاعدتهم يف بل مراعــاة اختــاف قــدرات املتدربــن يف اكتســاب املعــارف وامله
املنشــود. 
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متهيد للحقيبة التدريبية الثالثة

  عزيزي املتدرب ..
ــة  ــل الــدورة التدريبّيــة الّثالثــة امتــداًدا للدورتــن التدريبّيتــن األولــى والثانيــة، وســترّكز هــذه الــّدورة الّتدريبّي  متّث
ُق إلــى حتديــد مفهــوم  الثالثــة علــى مفاهيــَم أساســيةَّ هــي االســتدالل بنوعيــه االســتنباطّي واالســتقرائّي،  ثــّم تتطــرَّ
القيــاس والبحــث يف معاييــر اختبــار صــدق القضايــا، وتنتقــُل إلــى حتليــل بنيــة املنهــج الّتجريبــّي واســتعماالته 
العلمّيــة، وكذلــك التعــرف علــى املنهــج الرّياضــّي واســتتباعاته املنطقّيــة وصــواًل إلــى اســتخاص أوجــه حضــور 
التفكيــر املنطقــي يف الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه.  وببنــاًء علــى ذلــك، ستســعى هــذه الــّدورة الّتدريبّيــة الثالثــة 
يف اليــوم األّول إلــى متكــن املشــاركن اللذيــن سيشــرفون علــى تنفيــذ هــذا املشــروع )تدريًســا وإشــراًفا( مــن التعــّرف 
علــى معنــى االســتدالل وأنواعــه لتخلــص إلــى الّنظــر يف خصائــص االســتدالل االســتنباطّي ومكّوناتــه مــع تصنيــف 

أنواعــه وحتديــد مهاراتــه ومعاييــر صّحتــه وأنــواع األخطــاء املتعلّقــة بــه. 
     كمــا ستســتهدف هــذه الــدورة التدريبّيــة الثالثــة تأصيــل مهــارات املتدّربــن ومعارفهــم بخصــوص معنى االســتدالل 
االســتقرائّي بــدًءا مــن اليــوم الّثانــي الــذي ســيخّصص للتعــّرف على معنى االســتدالل االســتقرائّي وأنواعــه وتطبيقاته 
يف احليــاة اليومّيــة مــع التفّكــر يف القيمــة االحتمالّيــة حلججــه االســتقرائّية ومقارنتــه باالســتدالل االســتنباطّي. ويف 
اليــوم الثالــث ننتقــُل إلــى تبــنُّ ماهّيــة القيــاس وأشــكاله والتعــّرف علــى قواعــده وشــروطه واســتخاص قيمتــه 
املنطقّيــة واإلجرائّيــة، ومــن ثّمــة إلــى البحــث خــال اليــوم الّرابــع يف معاييــر اختبــار صــدق القضايــا وذلــك بالتعــّرف 
ــع  ــة م ــا البســيطة واملرّكب ــات امتحــان صــدق القضاي ــن اســتخاص آلي ــة وهــذا ســيمّكن م ــط القضوّي ــى الّرواب عل
الكشــف عــن املغالطــات الّصورّيــة املتعلّقــة بهــا. وأّمــا اليــوم اخلامــس فســينتهي باملتــدّرب إلــى االطــاع علــى العاقــة 
ــّذكاء  ــه بال ــى عاقت ــاًء إل ــج الّرياضــّي انته ــّي واملنه ــج التجريب ــة كاملنه ــي باملناهــج العلمّي ــر املنطق ــة للتفكي اإلجرائّي

االصطناعــي وتطبيقاتــه العملّيــة.
   ولعلـّـه مــن نافلــة القــول الّتأكيــد علــى أّن هــدف هــذه الــّدورة ليــس تقــدمَي جملــة مــن املعــارف بخصــوص عناصــر 
املقــّرر بقــدر مــا هــو تدريــٌب علــى كيفّيــة تدريــس مختلــف املســائل وإكســاب املتــدّرب املهــارات الّازمــة جلعلــه قــادًرا 
علــى اســتعمال الطرائــق والوســائل التعليمّيــة الكفيلــة مبســاعدته يف حتقيــق مهّمتــه الحقــا: أي االرتقــاء بالّطالــب 

إلــى منزلــة املفّكــر الّناقــد واملفّكــر منطقّيــا. 
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البرنامج العام

الهدف العاماملوضوعاليوم

األّول
االستدالل االستنباطّي:

ماهّيته، وأشكاله، وخطواته، ومعايير 
صّحته املنطقّية. 

أن يتعّرف املتدّرب على معنى االستدالل وميّيز االستدالل 
االستنباطّي ويحّدد سماته، ومكّوناته، ومهاراته وأنواعه، وأن 

يتبّن شروط صّحته وأنواع اخلطأ فيه. 

الثاني

االستدالل االستقرائّي:
مفهومه، وأنواعه، وخطواته وقيمة

 حججه االحتمالّية. 

أن يكون املتدّرب قادًرا على حتديد معنى االستدالل 
االستقرائّي، وأنواعه، وقواعده ومعايير سامته، وأن ميّيزه 

عن االستدالل االستنباطّي. وأن يتعّرف على القيمة االحتمالّية 
حلججه، وعلى أهّمّيتها اإلجرائّية.   

الثالث
القياس:

معناه، وأشكاله، وشروطه ومعايير 
سامته املنطقّية.

أن يكون املتدّرب قادًرا على تبّن معنى القياس وأنواعه 
وشروطه ومعايير سامته املنطقّية، وأن يستخلص أهمّيته 

النظرّية وقيمته اإلجرائّية.  

الرابع

اختبار صدق القضايا:
الّروابط القضوّية ومعايير امتحان صدق 

القضايا البسيطة واملرّكبة.

أن يكون املتدّرب قادًرا على متييز القضايا وحتديد معايير 
صدقها، والتعّرف على الّروابط القضوّية واستخاص إجراءات 
امتحان صدق القضايا البسيطة واملرّكبة مع تبّن ما يتعلّق بها 

من مغالطات صورّية.   

اخلامس

التفكير املنطقّي واملناهج العلمّية: 
املنهج التجريبّي، واملنهج الّرياضّي وعاقة 

التفكير املنطقي بالّذكاء االصطناعي.

أن يتعّرف املتدّرب على معنى املنهج التجريبي ومفهوم املنهج 
الّرياضّي وخصائص وإستراتيجّيات كّل منهما وأهّمّيتها يف 

احلياة اليومّية لإلنسان، وأن يتبّن تطبيقات التفكير املنطقّي 
من حيث عاقته بالّذكاء االصطناعّي. 
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املستهدفون
 

ــر الناقــد مــن معلمــن ومعلمــات، وكذلــك كادر  ــه مهمــة تدريــس مقــّرر التفكي ــنَُد إلي ــم التعليمــي الــذي ستُس الطاَق
ــر الناقــد. ــى معلمــي ومعلمــات مــادة التفكي ــى اإلشــراف عل ــذي ســوف يتول ــوي ال اإلشــراف الترب

أهداف البرنامج التدريبي 

الهدف العام للدورة التدريبّية
  أن يصبــح املتــدّرب قــادًرا علــى: التعــّرف علــى أشــكال االســتدالل االســتنباطي واالســتقرائّي والقياســّي وإجــراءات اختبــار صــدق 
القضايــا، وأن يتبــّن عاقــة الّتفكيــر املنطقــّي باملناهــج العلمّيــة وتطبيقاتهــا بتحديــد معنــى املنهــج التجريبــّي ومفهــوم املنهــج الّرياضــّي 

وتطبيقــات الــّذكاء االصطناعــي يف احليــاة اليومّيــة لإلنســان.

األهداف اخلصوصّية )اخلاصة( لليوم الهدف العام لليوم الّتدريبي:املوضوعاليوم
التدريبّي:

األّول
االستدالل االستنباطّي:

ــه،  ــه، وأشــكاله، وخطوات ماهّيت
ومعاييــر

صّحته املنطقّية.

معنــى  علــى  املتــدّرب  يتعــّرف  أن 
االســتدالل  وميّيــز  االســتدالل 
االســتنباطّي ويحــّدد ســماته، ومكّوناتــه، 
ومهاراتــه وأنواعــه، وأن يتبــّن شــروط 

فيــه. اخلطــأ  وأمنــاط  صّحتــه 

* التعّرف على معنى االستدالل وخصائصه.
* متييز خصوصّية االستدالل االستنباطي.
* حتديد مكونات االستدالل االستنباطي. 
* تصنيف أشكال االستدالل االستنباطّي 
ورصد خطواته وإستراتيجياته املنهجّية.

* تبّن معايير صّحة االستدالل االستنباطّي.

الثاني
االستدالل االستقرائّي:

مفهومــه، وأنواعــه، وخطواتــه 
ــة وقيم

حججه االحتمالّية.

أن يكــون املتــدّرب قــادًرا علــى حتديــد 
االســتقرائّي،  االســتدالل  معنــى 
ومعاييــر  وقواعــده  وذكرأنواعــه، 
االســتدالل  عــن  ميّيــزه  وأن  ســامته، 
ــة  ــى القيم ــّرف عل االســتنباطّي، وأن يتع
أهّمّيتهــا  وعلــى  حلججــه،  االحتمالّيــة 

ئّيــة.    اإلجرا

* التعّرف على معنى االستدالل االستقرائي.
* متييز أنواع االستدالل االستقرائي.

االســتدالل  حجــج  صــدق  معاييــر  علــى  التعــّرف   *
ئي. االســتقرا

* حتديد القيمة االحتمالّية للحجج االستقرائّية.
* تبــّن أوجــه الّتشــابه وأوجــه االختــاف بــن االســتدالل 

االســتقرائّي واالســتدالل االســتنباطّي.

الّثالث

القياس:
وشــروطه  وأشــكاله،  معنــاه، 

ســامته  ومعاييــر 
املنطقّية.

أن يكــون املتــدّرب قــادًرا علــى تبــّن معنى 
ومعاييــر  وشــروطه  وأنواعــه  القيــاس 
يســتخلص  وأن  املنطقّيــة،  ســامته 
اإلجرائّيــة.   وقيمتــه  النظرّيــة  أهمّيتــه 

* التعّرف على معنى القياس وخصائصه.
* تصنيف أشكال القياس.

* حتديد مكّونات االستدالل القياسّي.
* تبّن معايير الّسامة املنطقّية للحجاج.
* استخاص القيمة اإلجرائّية للقياس.

الّرابع
اختبار صدق القضايا:

ومعاييــر  القضوّيــة  الّروابــط 
القضايــا  صــدق  امتحــان 

واملرّكبــة. البســيطة 

علــى متييــز  قــادًرا  املتــدّرب  يكــون  أن 
صدقهــا،  معاييــر  وحتديــد  القضايــا 
القضوّيــة  الّروابــط  علــى  والتعــّرف 
واســتخاص إجــراءات امتحــان صــدق 
القضايــا البســيطة واملرّكبــة مــع تبــّن مــا 

مغالطــات صورّيــة.    مــن  بهــا  يتعلّــق 

* التعّرف على معنى الّرابط القضوّي.
* حتديد علَّة أو سبب صدقّية القضايا.

* رصد معايير اختبار صدق القضايا.
باملغالطــات  القضايــا  اختبــار صــدق  كشــف عاقــة   *

الصورّيــة.
ــا البســيطة  ــار صــدق القضاي ــة اختب *اســتخاص أهمي

واملركبــة يف احليــاة اليومّيــة لإلنســان.

اخلامس

التفكير املنطقّي واملناهج 
العلمّية:

واملنهــج  التجريبــّي،  املنهــج 
التفكيــر  وعاقــة  الّرياضــّي 
املنطقــي بالــّذكاء االصطناعي.

أن يتعــّرف املتــدّرب علــى معنــى املنهــج 
الّرياضــّي  املنهــج  ومفهــوم  التجريبــي 
منهمــا  كّل  وإســتراتيجّيات  وخصائــص 
ــة لإلنســان،  وأهّمّيتهــا يف احليــاة اليومّي
وأن يتبــّن تطبيقــات التفكيــر املنطقــّي 
مــن حيــث عاقتــه بالــّذكاء االصطناعّي.

ــّي يف املمارســات  ــر املنطق ــة التفكي ــى قيم ــّرف عل * التع
ــم. ــة للعل ــة والتطبيقّي ــة النظرّي املنهجّي

* حتديد معنى املنهج التجريبّي وقيمته.
* حتديد مفهوم املنهج الرياضي وتطبيقاته.

* اســتخاص عاقــة الّتفكيــر املنطقــي بتطبيقــات الّذكاء 
االصطناعــي يف احليــاة اليومّية لإلنســان.
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 أسلوب تنفيذ البرنامج التدريبي 
    

نــة يف التدريــب. فــإذا كان تدريــُس      تســتمّد الــدورةُ التدريبّيــة أســلوبَها وطريقتهــا مــن خصوصّيــة املواضيــع املُتضمَّ
التفكيــر الّناقــد ال يســتقيم إاّل اعتمــاًدا علــى الطــرق البنائّيــة النشــطة، التــي يكــون املتعلـّـم فيها مشــارًكا نَشــًطا يف بناء 
املعــارف واكتســاب املهــارات، فإّنــه مــن البدهــيِّ أن تكــون أســاليُب تنشــيط هــذه الــدورة التدربيــة وســائر الوحــدات 
التــي تليهــا منوذجّيــة؛ لتكــون مثــاال يحتــذي بــه املتــدّرب يف أداء مهاّمــه مســتقبا ســواء أتعلـّـق األمــر باإلشــراف علــى 
التدريــس أم القيــام بــه مــع الّطــاب مباشــرة. وهكــذا ســتكون الــدورة التدريبّيــة مراوحــة أي بالتنــاوب بــن العــروض 

النظرّيــة التفاعلّيــة وبــن الورشــات النشــطة.

م مــن خــال ملّخصــات يُشــترط أن تكــون موُجــزة وتُبنــى بطريقــة ُمحّفــزة      فأّمــا العــروُض الّنظرّيــة َفســتقدَّ
للّتفكيــر؛ فــا تكــون إمائّيــًة تلقينّيــة بــل تقــّدم مقاربــًة إشــكالّيًة ملوضــوع البحــث وتعتمــد اســتحضاَر وضعيــات 
ــام ضــرورة  ــدّرب أم ــن بأســلوب يضــع املت ــا ولك ــراد إيصالُه ــي يُ ــاّدة الت ــا للم ــرض متضّمن ــون الع ــث يك مشــكلة بحي
مســاءلتها عــن مشــروعّيتها مّمــا يحّفــزه ال إلــى تقّبلهــا تقّبــا ســلبّيا بــل إلــى إعــادة تفكيكهــا وبنائهــا تفاعلّيــا. ولذلــك 
ــدّرب  ــى امل ــُب عل ــه يتوجَّ ــر حــوار موّج ــح املجــال بالضــرورة عقــب كّل عــرض نظــرّي لتفاعــل املشــاركن عب سيُفَس
ُحســن إدارتــه لدفــع املتدّربــن ملناقشــة جّدّيــة وعميقــة للمضامــن التــي طرحهــا والتــي يجــب أن تكــون نقطــة انطــاق 

ــر املشــترك.  ــا للتفكي وقادًح

ــو  ــُق كالنصــوص أو اجلــداول أو مقاطــع فيدي ــا وثائ ــاّم تُعتمــد فيه ــا مناشــط العمــل اجلماعــي فســتتعلّق مبه   وأّم
ويقــوم بهــا املتــدّرب بصفــة فردّيــة أو جماعّيــة بتوجيــه تفاعلــّي مــن املــدّرب أو املنّســق. وهــي مجــال لتفعيــل مهــارات 
ُر روح االبــداع والتنافــس لديــه كمــا  املتــدّرب التواصلّيــة والتعاونّيــة التــي جتعلــه مصــدًرا للمعلومــة فتثّمــن وتقــدِّ
ــوغ الغــرض املنشــود مــن  ــه بل ــر الّصــراع املعــريف الــذي يكــون هدُف ــى حســن االســتفادة مــن اآلخريــن عب ــه عل تدّرب
الّنشــاط أي احلصــول علــى معلومــة مــا أو اكتســاب مهــارة منشــودة. وستُشــفع كّل ورشــة بعــرض جماعــّي لألعمــال 
ُل مناســبة ملواصلــة النقــاش اجلماعــّي بشــأن مــا أنتجــه كّل فريــق. وســيتحّرى املــدّرب عندئــٍذ  أن يكــون موّجهــا  يشــكِّ
وميّســرا حلســن ســير النقــاش وأن يخلــص مــع املجموعــة إلــى صياغــة دقيقــة للمخرجــات هــذا وتتضّمــن احلقيبــة 
فضــا عــن األنشــطة التــي تتعلـّـق باجللســات التدريبّيــة احلضورّيــة أنشــطة موّجهــة ينجزهــا املتــدّرب يف شــكل أعمال 
ــا أو بالتعــاون مــع  ــل الطالــب بإجنازهــا بنفســه فردّي ــة يتكّف ــة وتدريبــات تطبيقّي ــة خّصصــت لهــا نشــرة علمّي منزلّي
زمائــه إّمــا عبــر التواصــل عــن بعــد أو علــى هامــش الــدورة التدريبّيــة فردّيــا أو جماعّيــا ولــه أن يســتعن يف ذلــك  

بإرشــادات املــدّرب أو امليّســر. 
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عرض نظرّي

تفاعل
املشاركني

ورشة عمل

عرض
األعمال

صياغة
املخرجات
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مخّطط التدريب
لليوم األول
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أسلوب النشاطاجللسة
الّتنفيذ

السندات – املواد - 
النواجت املتوقعةالزمنالوسائل

اجللسة 
التدريبية 

األولى
)من الساعة 
الثامنة  إلى 

الساعة 
العاشرة(

* تعارف وتعّرف على 15 دقتفاعل شفويإذابة  اجلليداستقبال املشاركن
توقعات املشاركن

وثيقة التقومي القبلي نشاط فرديتقييم قبلي للمشاركن
* تقومي املكتسبات القبلية 10 دقوالبعدي

للمشاركن.

االستدالل االستنباطّي:
معنى االستدالل ، ماهية 
االستدالل االستنباطي 

عرض نظريومكّوناته 

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
التدريبّية األولى( 

 35
دق

*التعّرف على معنى 
االستدالل.

* حتديد بنية االستدالل 
االستنباطي. 

* تصنيف عناصر 
االستنباط.

نقاش موّجهتفاعل املشاركن
تفاعل شفوي

10
دق

* تبّن التغذية الراجعة من 
عرض مفهوم االستدالل 

وأسس االستدالل 
االستنباطّي ومكّوناته

العمل على متييز 
أمناط االستدالل وتبّن 
خصوصّية االستنباط.

ورشة عمل 
مع الفريق 
وصراع 
معريف

نص + جدول + 
تصميم خلريطة 

ذهنّية:
 )الوثائق: 1 + 2 + 3(

30
دق

* التعّرف على أنواع 
االستدالل وأوجه االختاف 

بينها.
* حتديد السمات املمّيزة 

لاستنباط 
* تبّن مهارات االستنباط 
وبنيته. املنطقّية وتطبيقاته 

العلمّية.
20 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

برنامج اليوم األّول
املوضوع العاّم: االستدالل االستنباطّي: ماهّيته، وأشكاله، وإستراتيجّياته املنهجّية، ومعايير صّحته املنطقّية
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فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

اجللسة 
التدريبية 

الثانية
)من الساعة 

العاشرة 
والربع إلى 

الساعة 
الثانية 
عشرة 

والنصف(

االستدالل االستنباطي:
مهاراته وأنواعه

  
عرض نظري

 + Ppt        
نصوص

)نشرة اجللسة 
التدريبّية الثانية(

 
40
دق

* تبن معنى االستدالل 
االستنباطّي

* حتديد مهارات االستنباط
* تصنيف أنواع االستدالل 

االستنباطي وصورها 
املنطقّية

 20 تفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
دق

* استجاء التغذية 
الّراجعة عن عرض مهارات 

الستنباط وأنواعه

العمل على مناذج من 
صور االستنباط احلملّي 

األربعة، وتبّن البنية 
الصورّية لاستنباط. 

ورشة عمل 
مع الفريق 
وصراع 
معريف

نّص + جداول
)الوثائق: 1 + 2+ 3(

 40
دق

* التدّرب على كيفّية متييز 
مختلف صور االستدالل 

املنطقّي. 
* التعّرف على عاقة 

االستنباط بالواقع التجريبّي 
اخلارجّي.

* استخاص أهمّية 
االستنباط

30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

اجللسة 
التدريبية 

الثالثة
)من الساعة 

الواحدة 
إلى الساعة 

الرابعة 
عشرة 

والنصف(

االستدالل االستنباطّي:
معايير الصّحة وأصناف 

اخلطأ

عرض نظري
Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
التدريبّية الثالثة(

30
دق

* التعّرف على معايير صّحة 
االستنباط وشروطه.

* حتديد أخطاء االستنباط 
وتصنيف أنواعها.

تفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
10
دق

* استجاء التغذية الّراجعة 
عن عرض معايير صّحة 
االستنباط  وأنواع اخلطأ 

فيه.

العمل على العاقة بن 
مادة قضايا االستنباط 

ومعايير صحته 
الصورّية.

ورشة عمل 
مع الفريق 
وصراع 
معريف

نّص + جدول
)الوثائق: 1+ 2(

20
دق

* التدّرب على الّتمييز بن 
مادة االستدالل االستنباطي 

وصورته. 
* تبّن أنواع اخلطأ املتعلّقة 

بصورة االستنباط.
15 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض األعمال

تقومي مكتسبات 
جدول التقييم القبلي نشاط فردياملشاركن

* تقييم مدى جناح اليوم 10 دقوالبعدي
التدريبّي

10 دقاستبيان استبانةنشاط فرديتقومي اليوم التدريبي
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  تفصيل إجناز مراحل اليوم األّول

اجللسة األولى:
1- استقبال املشاركن والتعرف على التوقعات.

2- تقييم قبلي للمشاركن. 
3- عرض نظري حول االستدالل االستنباطّي: معنى االستدالل، وماهية االستدالل االستنباطي ومكّوناته

4- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
5- ورشة للعمل على متييز أمناط االستدالل مع تبّن خصوصّية االستدالل االستنباطّي.  

6- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثانية:
7- عرض نظري حول االستدالل االستنباطّي: مهاراته وأنواعه.

8- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
9- ورشة للعمل على مناذج من صور االستنباط احلملّي األربعة وتبّن البنية الصورّية لاستنباط.

10- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثالثة:
11- عرض نظري حول االستدالل االستنباطّي:  معايير الصّحة وأصناف اخلطأ.

12- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
13- ورشة للعمل على العاقة بن مادة قضايا االستنباط ومعايير صحته الصورّية.

14- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.
15- تقومي مكتسبات املشاركن.

16- تقومي اليوم التدريبي
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة األولى
أ- وثائق الّنشاط األول: نّص + جدول.

 املطلــوب )1(: حتيــط باحلقــل الداللــي ملعنــى االســتدالل العديــد مــن املفاهيــم املتقاربــة كاالســتنتاج، واالســتنباط، 
واالســتقراء، واالســتقراء التــام، واالســتقراء الّناقــص، والبرهــان، والقيــاس، والقيــاس اجلدلــّي، والقيــاس املغالطــّي 

)...(
يطالــب املتــدّرب بقــراءة النــّص واالســتعانة مبكتســباته لتحديــد هــذه املفاهيــم وإبــراز عالقتهــا مبعنــى االســتدالل 

واســتكمال اجلــدول التالــي:

    

وجه عالقته باالستداللتعريفهاملفهوم
االستنتاج

االستنباط
االستقراء

االستقراء التام
االستقراء الناقص

القياس
البرهان

القياس اجلدلّي
القياس اخلطابي

  تقســم االســتدالالت تقليدّيــا إلــى فئتــن متكاملتــن متقابلتــن مــن حيــث اجتــاهُ ســيرهما: االســتنتاج واالســتقراء. ويرجــع هــذا 
التقســيُم الثنائــّي كمــا نعــرف إلــى أرســطو: »إمّنــا نتعلـّـم باالســتقراء أو البرهــان. والبرهــان يكــون مــن القضايــا الكلّّيــة، واالســتقراء 
ــَر أّن البرهــاَن شــكل مــن القيــاس، وهــو الــذي تكــون فيــه املقّدمتــان صورّيتــن )أو علــى  ــة«، وينبغــي أن نذُك مــن احلــاالت اجلزئّي
األقــّل مســتمّدتن مــن مبدأيــن ضرورّيــن( بينمــا يكــون القيــاس جدلّيــا إذا كانــت مقّدمتــاه شــائعتي القبــول، ومشــاغبّيا إذا عرضتــا 
ــا القيــاس فهــو مطابــق عنــد أرســطو لاســتنتاج كمــا يشــهد لذلــك تعريفــه. وبالّنســبة  باخلطــأ علــى أّنهمــا شــائعتا القبــول. وأّم
لاســتقراء الــذي يعتبــره قلبــا )عكًســا( للترتيــب الطبيعــّي الــذي يتبعــه القيــاس، فقــد أراد أن يعــرف الشــروط التــي يكــون بهــا مثــل 

هــذا االســتدالل صحيحــا. إّن مثــل هــذا االســتقراء ينحصــر يف االســتقراء الــذي يســّمى صورّيــا وشــاما وتاّمــا.  
املصدر: روبار بالنشي: »االستدالل« ص 12٧
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ب- وثائق الّنشاط الّثاني: نّص النشاط األّول + تصميم خريطة ذهنّية
  

املطلــوب )2(: مواصلــة للنشــاط األّول؛ حيــث يطالــب املتــدّرب انطالقــا مــن النــّص ومــن التعريفــات الســابقة بتصميــم 
خريطــة ذهنّيــة نواتهــا مفهوم االســتدالل

االستدالل
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثانية

أ- وثائق الّنشاط األول: نّص + جدول
      املطلوب: يقرأ املتدّرب الّنص ثّم يستعن مبكتسباته ليستكمل اجلدول التالي:

اإلجابةاملطلوب

مــا نــوع االســتداللن اللذيــن ذكرهمــا 
الكاتــب يف النــّص؟

صــغ الصــورة الّرمزّيــة لاســتداللن 
اللّذيــن أوردهمــا الكاتــب يف النــّص

اكشــف الصــورة املنطقّيــة لــكّل مــن 
االســتداللن

حــّدد موقــع املوضــوع واحملمــول يف 
كّل قضّيــة مــن قضايــا االســتداللن 

النــّص. الوارديــن يف 

ما الفرق بن الصاحّية واحلقيقة؟
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مــا علـّـة خطــأ االســتدالل األّول الــذي 
أورده الكاتــب؟

الّثانــي  االســتدالل  صّحــة  علّــة  مــا 
الكاتــب؟ أوردة  الــذي 

يف  التجريبّيــة  املعطيــات  قيمــة  مــا 
ــة لاســتدالل  ــد القيمــة املنطقّي حتدي

االســتنباطّي؟

لــم  إذا  نتائــج االســتنباط  مــا قيمــة 
املباشــر؟ بالواقــع  مرتبطــة  تكــن 



22

ب- وثائق الّنشاط الثاني: جداول لالستكمال

املطلــوب: توجــد أربــع صــور لاســتدالل احلملــّي بحســب كيفّيــة ورود احلــّد األوســط: يســتكمل املتــدّرب اجلــداول 
التاليــة ليتعــّرف عليهــا ويقــّدم عنهــا أمثلــة.

الصورة األولى: يكون احلد األوسط موضوعا يف املقدمة الكبرى ومحموال يف الصغرى
احملمول: ................املوضوع:  ...............املقّدمة الكبرى

احملمول: ................املوضوع: ................ املقدمة الصغرى
................................................................النتيجة

الصورة الثانية: يكون احلد األوسط ............... يف املقدمتن الكبرى والصغرى

احملمول: .....................املوضوع:  كّل عالماملقّدمة الكبرى
احملمول: ......................املوضوع:  كّل عالماملقدمة الصغرى

بعض املخترع مجّربالنتيجة

الصورة الثالثة: يكون احلد األوسط محموال يف املقدمتن الكبرى والصغرى
احملمول: عالماملوضوع:  كّل مجّرباملقّدمة الكبرى

احملمول: ................. املوضوع:  ال جاهلاملقدمة الصغرى
................................................................النتيجة

الصورة الرابعة: يكون احلد األوسط .......... يف املقدمة الكبرى و............... يف الصغرى
احملمول: جتارباملوضوع:  كّل علماملقّدمة الكبرى

احملمول: اختراعاتاملوضوع:  كّل التجارباملقدمة الصغرى
بعض ............................................النتيجة
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثالثة
يتأّتــى اخلطــأ يف هــذا املثــال مــن كــون إدراك احلقيقــة ميكــن أن يكــون ناجًمــا عــن أســباب أخــرى غيــر التجريــب 

بنفســك.
أ- وثائق الّنشاط األول: نّص + جدول

     املطلوب: أقرأ النّص ثم أستكمل اجلدول مستعينا مبكتسباتي:

إّن صّحــة االســتنباط أو صّحــة االســتدالل الــذي يجــري فيــه هــذا االســتنباط ال تتوّقــف أبــًدا علــى صــدق أو كــذب القضايــا التــي 
تدخــل يف االســتدالل. وبعبــارة أخــرى فهــي ال تتأّثــر باحملتــوى بــل تعتمــد علــى الّصــورة وحدهــا. وتبــرز هــذه الصــورة إذا نحــن 
وضعنــا يف االســتدالل - مــكان احلــدود العينّيــة املذكــورة يف قضايــاه مثــل )إنســان، فــان، فيلســوف( والتــي تعطــي للقضايــا معناهــا 
وقيمتهــا مــن الّصــدق - متغّيــرات غيــر معّينــة يــزول معهــا هــذا املعنــى وهــذه القيمــة مــن الّصــدق؛ بحيــث ال تبقــى إاّل الّصــورة 
القضوّيــة، ومعهــا وبينهــا الكلمــات املنطقّيــة الّصغيــرة التــي تفيــد الّربــط مثــل )و( و )إذن( والتــي تنّظمهــا يف اســتدالل. وعندئــذ 

يحــّل محــّل االســتدالل مخّطــط اســتنباط مثــل: كّل )أ( - )ب( وكّل )ج( – )أ(، إذن كّل )ج( – )ب(.  

                               روبار بالنشي: »االستدالل« ص 16
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مخّطط االستنباطالقضاياتفصيل احلدوداملثالاإلمكانّية

1- القضايا )ماّدة 
االستدالل( صادقة 
واالستدالل صحيح

2- القضايا )ماّدة 
االستدالل( صادقة 
واالستدالل غير 

صحيح

3- القضايا )ماّدة 
االستدالل( كاذبة 
واالستدالل غير 

صحيح
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       اختبار التقومي القبلي والبعدي لليوم األّول

اإلجابةالسؤالع/ر

من معاني االستدالل:1

االعتماد على امليل والعاطفة والعقل
ربط األسباب مبسّبباتها

فصل الّنتائج عن املقّدمات
استنتاج املجهول من املعلوم  

اخلطابّيــة  باألســاليب  املتلقــي  اســتمالة 
ع لإلقنــا

يقوم االستدالل االستنباطّي على:2

االنطاق من مقّدمات ظّنّية
استنتاج ما هو متضّمن يف املقدمات
االنطاق من الواقع احلّسي املباشر

االنتقال من اخلاّص إلى العاّم

تقــاس 3 االســتنباطي  االســتدالل  قيمــة 
والكــذب: الّصــدق  مبعيــاري 

نعم
ال

رّتــب مراحــل بناء االســتدالل االســتنباطي 4
مــن )1( إلــى )4(: 

صياغة النتيجة

وضع املقّدمات  

التعليل املنطقّي الداخلّي 

مراجعة سامة البنية املنطقّية لاستدالل

 من أخطاء االستدالل االستنباطّي :5

االنطاق من مقّدمتن سالبتن
االنطاق من مقّدمتن جزئّيتن 

أن تكون النتيجة أعّم من املقدمات
أن تكون النتيجة متضّمنة يف املقدمات

االستنباط هو ضرب من:6

االستنتاج
التجربة

االستقراء

اذكر ثاثة أنواع من االستدالل ٧
االستنباطّي:
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8
التالــي  االســتنباطي  االســتدالل  هــل 

؟ صحيــح
)يكتب املتدّرب عامة صحيح أو خاطئ 

يف اخلانة املقابلة(

إذا لقحت فسوف لن مترض
أنت لم مترض

****

إذا فقد لّقحت

اذكــر أنــواع تقابــل القضايــا األربــع حســب 9
املرّبــع األرســطّي:

يف 10 االســتنباطي  االســتدالل  قيمــة  مــا 
لإلنســان؟ اليومّيــة  احليــاة 

استدالل صورّي أجوف ال يفيد االنسان

تقتصــر قيمتــه علــى التخّصصــات العلمّيــة 
الصرفــة

مفيد يف التواصل اليومّي من أجل االقناع
استعماله يحمينا من املغالطات 
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   استبانة تقومي اليوم التدريبّي األّول

درجة التقوميالبنداملجال
جّيد جّداجّيدمتوسطدون املتوسطضعيف

أهداف
التدريب 

وضوح أهداف اليوم التدريبي
حتّقق أهداف اليوم التدريبي

  املدّرب

التزام املدرب باجلدول الزمني
عرض املدرب للماّدة التدريبّية

جتلت خبرة املدرب يف أدائه
استخدام املدرب لوسائل تعليمّية متنّوعة

تسيير املدّرب للعملية التدريبية
تفاعل املدرب مع االقتراحات والّنقد

احملتوى 
التدريبي

وضوح املادة الّتدريبّية ودقتها
تغطية املاّدة العلمّية ملوضوع الدورة
محتويات الدورة مترابطة ونسقّية

 مكتسبات
اليوم التدريبي

التعرف على معنى االستدالل وأنواعه
التعرف على مفهوم االستدالل االستنباطي
التعرف على أنواع االستدالل االستنباطّي

التعرف على مكونات االستنباط
التعّرف على شروط صّحة االستنباط

املتدّربن
املشاركة اجلماعّية والتواصل 

تقارب املستوى العلمي للمتدربن

املناخ التدريبي

ماءمة قاعات التدريب للعمل 
 مستوى اخلدمات املقدمة

توّفروسائل العمل وجتهيزاته

التقييم العام

مدى حتقيق الّدورة النتظاراتي
رغبتي يف االلتحاق بدورات أخرى يف املستقبل

مدى جناح الدورة عموما

تعليق حّر

نقاط قّوة

نقاط يف حاجة للّتحسن
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مفردات اليوم التدريبي األّول

االستدالل 	
االستدالل االستنباطّي 	
االستدالل االستقرائّي 	
االستدالل التمثيلّي 	
القضّية 	
القضّية احلملّية 	
القضّية الشرطّية 	
املقدمات 	
املقّدمة الصغرى 	
املقّدمة الكبرى 	
احلّد األوسط 	
النتائج  	
التالي 	
االستغراق 	
الكلّية 	
اجلزئّية 	
السلب 	
اإليجاب 	
النفي 	
اإلثبات 	
الصّحة 	
الصدق والكذب 	
االقتضاء املنطقّي 	
تقابل القضايا 	
تضاد القضايا  	
تداخل القضايا 	
اخلطأ 	
اخلطأ الصوري 	
خطأ احملتوى 	
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مخّطط التدريب
لليوم الثاني
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برنامج اليوم الثاني
املوضــوع العــاّم: التعــّرف علــى معنــى االســتدالل االســتقرائّي وأهــّم خصائصــه وأنواعــه، وتبــّن مهاراتــه وإســتراتيجياته املنهجّيــة 

مــع الكشــف عــن حــدوده وتطبيقاتــه يف املجــال العلمــّي ويف احليــاة اليومّيــة لإلنســان.

أسلوب النشاطاجللسة
الّتنفيذ

السندات – املواد - 
النواجت املتوقعةالزمنالوسائل

التدريبيــة  اجللســة 
األولــى

الســاعة  )مــن 
الثامنــة  إلــى الســاعة 

) ة شــر لعا ا

* تعــارف وتعــّرف علــى توقعــات 15 دقتفاعل شفويإذابة اجلليداستقبال املشاركن
املشاركن.

القبليــة 10 دقوثيقة التقومي القبلي والبعدينشاط فرديتقييم قبلي للمشاركن املكتســبات  تقديــر   *
ركن. للمشــا

االستدالل االستقرائّي:
 ماهّيته، وخصائصه 

عرض نظريوأنواعه

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة التدريبّية 
األولى( 

 35
دق

معنــى  علــى  *التعــّرف 
. ء ا ســتقر ال ا

* حتديد خصائص االستقراء.
* تصنيف أنواع االستقراء.

نقاش موّجهتفاعل املشاركن
تفاعل شفوي

 10
دق

الراجعــة  التغذيــة  تبــّن   *
ماهّيــة  عــرض  بخصــوص 
االســتقرائي  االســتدالل 

وأنواعــه. وخصائصــه 

العمل على متييزات 
مفاهيمية بن أنواع 

االستقراء ومتييزه عن 
االستدالل االستنباطي

ورشة عمل مع 
الفريق وصراع 

معريف

نّصان + جدوالن
)الوثائق رقم: 1 – 2(

 30
دق

* التــدرب علــى متييــز مختلــف 
خــال  مــن  االســتقراء  أنــواع 

منــاذج..
* تبــّن خصوصّيــة االســتدالل 
عــن  ومتييــزه  االســتقرائي 

االســتنباطّي. االســتدالل 

20 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال
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فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

التدريبيــة  اجللســة 
نيــة لثا ا

الســاعة  )مــن 
والربــع  العاشــرة 
إلــى الســاعة الثانيــة 
والنصــف( عشــرة 

االستدالل االستقرائّي:
استراتيجّياته املنهجّية 

ومهاراته
عرض نظري

Ppt + نصوص  
)نشرة اجللسة التدريبّية 

الثانية(

 
40
دق

املراحــل  علــى  التعــرف   *
لاســتدالل  املنهجّيــة 

. ئّي ا ســتقر ال ا
التــي  املهــارات  متييــز   *
االســتدالل  بنــاء  يقتضيهــا 

. ئّي ا ســتقر ال ا

 20 دقتفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
* تبــّن التغذيــة الراجعــة مــن 
االســتقراء  خطــوات  عــرض 

ومهاراتــه

العمل على منوذج تطبيقي 
لكشف خطوات االستقراء 
)جدول العناصر الكيميائّية 

ملندليف( 

ورشة عمل مع 
الفريق وصراع 

معريف

فيديو + نص + جدول
)الوثائق رقم:
)3 + 2+1

 40
دق

* التــدّرب علــى اســتراتيجّيات 
االســتقرائّي  االســتدالل 

. ملنهجّيــة ا
االســتقراء  أهّميــة  كشــف   *
مشــكات  حــّل  يف  اإلجرائّيــة 

لإلنســان. اليومّيــة  احليــاة 
30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

التدريبيــة  اجللســة 
لثــة لثا ا

الســاعة  )مــن 
الواحــدة إلــى الســاعة 
عشــرة  الرابعــة 

) لنصــف ا و

االستدالل االستقرائّي:
حدوده وتطبيقاته يف احلياة

 اليومّية
عرض نظري

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة التدريبّية 
الثالثة(

30
دق

* التعــرف علــى حــدود احلجــج 
االســتدالل  يف  االحتمالّيــة 

االســتقرائي.
تطبيقــات  علــى  التعــّرف   *
االســتقراء يف مجــال العلــم ويف 

اإلنســان. حيــاة 

تفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
10
دق

* تبــّن التغذيــة الراجعــة مــن 
االســتدالل  حــدود  عــرض 

وأهّميتــه. االســتقرائّي 

العمل على مناذج من 
املواقف الّنقدّية ملشكلة 

احتمالّية نتائج االستقراء 
)نقد كارل بوبر(

ورشة عمل مع 
الفريق وصراع 

معريف

نّص + جداول
)الوثائق رقم:

)2+1

25
دق

حــدود  علــى  *التعــّرف   
   . ء ا ســتقر ال ا

* تبــّن احللــول املمكنــة ملشــكلة 
احتمالّيــة نتائــج االســتقراء.

* اســتخاص أهّمّية االســتقراء 
احليــاة  مشــكات  حــّل  يف 

لإلنســان. اليومّيــة 
10 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض األعمال

جدول التقييم القبلي نشاط فرديتقومي مكتسبات املشاركن
اليــوم 10 دقوالبعدي جنــاح  مــدى  تقييــم   *

يبــّي ر لتد ا
10 دقاستبانةنشاط فرديتقومي اليوم التدريبي
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تفصيل إجناز مراحل اليوم الثاني

 اجللسة األولى:
1- استقبال املشاركن والتعرف على التوقعات.

2- تقييم قبلي للمشاركن. 
3- عرض نظري حول االستدالل االستقرائّي: ماهّيته وخصائصه وأنواعه.

4- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
5- ورشة للعمل على متييزات مفاهيمية بن أنواع االستقراء ومتييزه عن االستدالل االستنباطي.

6- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثانية:
7- عرض نظري حول االستدالل االستقرائّي: استراتيجّياته املنهجّية ومهاراته.

8- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
9- ورشة للعمل على منوذج تطبيقي لكشف خطوات االستقراء )جدول العناصر الكيميائّية ملندليف(.  

10- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثالثة:
11- عرض نظري حول االستدالل االستقرائّي: حدوده وتطبيقاته يف احلياة اليومّية.

12- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
13- ورشة للعمل على مناذج من املواقف الّنقدّية ملشكلة احتمالّية نتائج االستقراء )نقد كارل بوبر(. 

14- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.
15- تقومي مكتسبات املشاركن.

16- تقومي اليوم التدريبي.
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة األولى

أ- وثائق الّنشاط األّول: نّص + جدول. 
املطلوب: يّتخذ االستدالل االستقرائّي أشكاال مختلفة بحسب طبيعة مقّدماته ونتائجه. يطالب املتدّرب بقراءة 

النّص ثم استكمال اجلدول املرافق:

نوع 
االستقراء

طبيعة
املقّدمات

طبيعة
القيمةاملثالالنتائج

اإلجرائّية

االستقراء 
التام

االستقراء 
الناقص

االستقراء 
اجلدلّي

» االســتقراء هــو إقامــة قضّيــة عاّمــة ال عــن طريــق االســتنباط وإمّنــا بااللتجــاء إلــى األمثلــة اجلزئّيــة التــي ميكــن 
فيهــا صــدق تلــك القضّيــة العاّمــة، أو هــو البرهنــة علــى أّن قضّيــة مــا صادقــة صدقــا كلّّيــا بإثبــات أّنهــا صادقــة 

يف كّل حالــة جزئّيــة إثباتــا جتريبّيــا«.                                                        أرســطو: »التحليــات الثانيــة«

وأنواع االستقراء ثالثة: 

 االســتقراء الّتــاّم أو اإلحصائــّي أو الّصــورّي ويقصــد بــه إحصــاء كّل األمثلــة اجلزئّيــة يف مقّدمــات واضحــة تنتهــي بنــا إلــى نتيجــة 
عاّمــة تنــدرج حتتهــا تلــك األمثلــة. وأهــّم خصائــص االســتدالل الّتــام أّن مقّدماتــه كلّّيــة ونتائجــه كلّّيــة.

االســتقراء الناقــص أو احلدســّي أو التعميمــّي وهــو العملّيــة التــي بواســطتها نــدرك أّن مثــا جزئّيــا دليــل علــى صــدق تعميــم مــا. أو 
أّنــه تلــك العملّيــة التــي عــن طريقهــا نصــل إلــى إدراك مــا نســّميه باملقّدمــات األولــى أو احلقائــق الضرورّيــة بواســطة بعــض األمثلــة 

اجلزئّيــة التــي تــدلُّ عليهــا.
االستقراء اجلدلّي وهو الذي يقوم على املسلّمات املشهورات.

املصدر: إبراهيم مصطفى إبراهيم: »منطق االستقراء« ص 32
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ب- وثائق الّنشاط الثاني: نّص + جدول. 
    املطلــوب: يتمّيــز االســتدالل االســتقرائّي عــن االســتدالل االســتنباطّي بجملــة مــن اخلصائــص. يطالــب املتــدّرب 
بقــراءة النــّص ثــم يوّظــف مكتســباته التــي تعــرَّض لهــا يف اليــوم التدريبــي الســابق اخلــاص باالســتدالل االســتنباطي 

الســتكمال اجلــدول املُرفــق:

االستدالل االستقرائّي االستدالل االستنباطي

 

 
   االســتقراء يف اللغــة هــو التتبــع، مــن اســتقرأ األمــر فقــد تتبعــه ملعرفــة أحوالــه، وعنــد املنطقّيــن هــو احلكــم علــى الكلــي 
لثبــوت احلكــم يف اجلزئــي، إمــا باســتقراء جميــع اجلزئيــات أو بعــض منهــا، واملقصــود باملنهــج االســتقرائي هــو »عمليــة االنتقــال 
ــة؛ وذلــك بــأن يقــوم الباحــث مباحظــة مجموعــة مــن  ــة أو نظرّي ــة فرضّي ــا إلــى صيغــة كلّي مــن حــاالت جزئيــة ماحظــة جتريبّيً
اجلزئيــات املتماثلــة أو املتشــابهة، إمــا مباحظتهــا كمــا هــي يف الطبيعــة، وإمــا باصطناعهــا يف املعمــل وإجــراء التجــارب عليهــا؛ 
بغيــة اكتشــاف مــا تســببه العلــل فيهــا مــن معلــوالت، وفًقــا للواقــع احملســوس، ثــم يخــرج مــن ماحظــة هــذه اجلزئيــات بتعميــم لهــا 
يف صيغــة كليــة علــى هيئــة قانــون عــام يحكــم جميــع احلــاالت املتماثلــة أينمــا وقعــت ووقتمــا وقعــت حتــى إذا وقعــت العلــة تنبــأ 

الباحــث بوقــوع املعلــول؛ أي إذا حدثــت الظــروف التــي الحــظ أنهــا توجــب وقــوع الظاهــرة؛ أمكنــه التنبــؤ بوقوعهــا«.
املصدر: مينى طريف اخلولي: »فلسفة كارل بوبر: منهج العلم... منطق العلم« )الصفحة 3٧(
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثانية
 وثائق الّنشاط: فيديو + نّص + جدول

   املطلــوب: ينبنــي االســتدالل االســتقرائّي علــى جملــة مــن اخلطــوات املنهجّيــة كاملاحظــة وجمــع البيانــات وتصنيفها 
وبنــاء الفرضيــات والتنّبــؤ بنــاء علــى تلــك الفرضيــات. وفيمــا يلــي فيديــو مــع نــّص مصاحــب يصفــان خطــوات 
اكتشــاف مندليــف جلــدول العناصــر الكيميائّيــة. يطالــب املتــدّرب بعــد مشــاهدة الفيديــو وقــراءة النــّص باســتكمال 

اجلــدول املوالــي: 

   

ــى مــدار نحــو عشــر ســنوات... وكان  ــا عل ــة وتصنيفه ــا الذري ــة وأوزانه ظــّل مندليــف يفكــر يف العناصــر الكيميائّي
أّول مــا فعلــه أن كتــب قائمــًة برمــوز ثمانيــة عناصــر، رتَّبَهــا يف صفــن، ثــم كتــب مجموعــة أكبــر بقليــٍل تتألــف مــن 
ــن  ــن 63 عنصــًرا معروًفــا، وفضــًا عــن هــذا تضمَّ دًة شــملْت جــدواًل دورّيًــا بكاملــه، تضمَّ 16 عنصــًرا، ثــم كتــب مســوَّ
ــأ بهــا  ــن أيًضــا األوزان الذريــة التــي تنبَّ العديــد مــن املواضــع الشــاغرة لعناصــر لــم تكــن قــد ُعِرفــت بعــُد، بــل تتضمَّ
ــِد اآلن إلــى أســلوب مندليــف العلمــّي؛ إذ يبــدو أنــه اختلــف كثيــًرا عــن منافســه »لوثــار  لبعــض هــذه العناصــر.  لنَُع
مايــر« يف كونــه لــم يؤمــن بوحــدة املــاّدة كلّهــا، وباملثــل لــم يكــن يدعــم فرضيــة بــراوت عــن الطبيعــة املركبــة جلميــع 

العناصــر. كمــا حــرص مندليــف علــى أن ينــأى بنفســه عــن فكــرة ثاثيــات العناصــر.
 

ــز لوثــار مايــر علــى املبــادئ الفيزيائيــة، ويف األصــل علــى اخلــواص الفيزيائيــة للعناصــر، كان مندليــف   وبينمــا ركَّ
يَْألـَـف أو يعتمــُد خواصهــا الكيميائيــة. مــن ناحيــة أخــرى، حــن تعــن علــى مندليــف أن يحــدد أهــم معيــار لتصنيــف 

العناصــر، أصــرَّ علــى أن ترتيــب العناصــر بحســب أوزانهــا الذريــة ال يحتمــل أي اســتثناءات.

   إّن أحــد االنتصــارات الكبــرى التــي أحرزهــا مندليــف — ورمبــا أكثــر مــا يُذَكــر بــه — هــو تنبُّــؤه الصحيــح بوجــود 
ــح األوزاَن الذريــة لبعــض العناصــر. عــدد مــن العناصــر اجلديــدة. وإضافــًة إلــى هــذا، فقــد صحَّ

               
    املصدر: إيريك شيري: »اجلدول الّدورّي: مقّدمة قصيرة جّدا«

https://youtu.be/oEjIWAIQLxQ
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مراحل االستدالل 
تفاصيلها بخصوص منوذج مندليفاالستقرائّي

مالحظة املشكلة

جمع املعطيات 
وتصنيفها

وضع الفرضيات

اختبار الفرضّيات
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االستنتاج

صياغة القانون أو 
القاعدة العامة

التنبؤ
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثالثة
وثائق الّنشاط: نّصان + جدول. 

املطلــوب: يواجــه املنهــج االســتقرائّي نقــدا أساســّيا يتعلـّـق بالطابــع االحتمالــّي لنتائجــه، وقــد اجتهــد العلمــاء يف إيجــاد 
ــرح لهــا حــّا. يطالــب  ــّص التالــي املشــكلة ويقت ــر الــذي يشــخص يف الن حــّل لهــذه املشــكلة، ومــن أبرزهــم كارل بوب

املتــدّرب بقــراءة الّنصــن ثــم يســتعُن مبكتســباته الســتكمال اجلــدول التالــي:

  

اإلجابةاملطلوب

تعريف مشكلة 
االستقراء

حتديد أسباب 
املشكلة

كشف تبعات املشكلة

احلّل الذي يقترحه 
كارل بوبر

استخاص قيمة 
االستقراء منطقيا 

وعملّيا
 

ــادة    االســتتباع االســتقرائّي أو اســتتباع االســتقراء هــو ع
اســتتباع قضايــا خاّصــة - تســّمى أرصــاًدا أو جتــارب مثــا 
ــه مــن  ــات. إاّل أّن ــات ونظرّي ــة تســّمى فرضّي ــا عاّم - بقضاي
ــا أم ال،  غيــر الواضــح إطاقــا إن كان مــن الّصــواب منطقّي
اســتخاص قضايــا عاّمــة مــن قضايــا خاّصــة مهمــا بلــغ 
عددهــا. إذ مــن املمكــن أن يكــون هــذا االســتتباع خطــًأ: مــن 
املعــروف أّنــه مهمــا بلــغ عــدد البجعــات البيــِض التــي رأيناهــا 

فإّنــه ال يســمح لنــا بالقــول إّن كّل البجــع أبيــض. 
األمــر  حقيقــة  يف  هــي  االســتقرائّية  االســتتباعات  إّن    
»اســتتباعات احتمالّيــة«. ولقــد ســّمينا مبــدأ االســتقراء أداة 
القــرار االحتمالــّي للعلــم. أو علــى نحــو أكثــر دّقــة إّنــه يُفيــد 

ــي. ــرار االحتمال يف اتخــاذ الق
املصدر: كارل بوبر: »منطق البحث العلمّي« ص63

   لقــد متّكنــت نظرّيــة االحتمــاالت - وهــي مبحــث رياضّي - من 
ــن االحتمــال  ــة وأصبحــت قوان ــة التنّبئّي ــأداة املعرف ــا ب أن متّدن
تشــغل املــكان الــذي كان قانــون الســببّية احلتمّيــة يشــغله. فــإذا 
كان قانــون احلتمّيــة الســببّية تعبيــًرا عــن عاقــة مــن شــكل: »إذا 
كان كــذا ... حــدث كــذا دائمــا«. فالقانــون االحتمالــّي هــو قانــون 
لــه اســتثناءات حتــدث يف نســبة مئوّيــة منتظمــة مــن احلــاالت. 
ــي: »إذا كان كــذا ...  ــه تأخــذ الّشــكل التال ولذلــك كانــت صيغت
ــة معّينــة«. فاالســتدالل االســتقرائّي  حــدث كــذا يف نســبة مئوّي
ال يزّودنــا بأحــكام يقينّيــة مطلقــة اليقــن بــل بأحــكام أكثــر 

ُرجحانــا. 
املصدر: نعيمة ولد يوسف: »مشكلة االستقراء يف 
أبستمولوجيا كارل بوبر«
 ص 55
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اختبار التقومي القبلي والبعدي لليوم الثاني
اإلجابةالسؤالع/ر

من معاني االستدالل االستقرائّي:1

االستدالل باالعتماد على العقل فقط
االنطاق من الواقع العينّي

إعطاء األهمّية ملادة االستدالل
تأكيد قيمة احلواس يف وضع املقدمات

استنتاج ما هو متضّمن يف املقّدمات

يقوم االستدالل االستقرائّي على:2

االنطاق من مقّدمات مشهورة
االكتفاء بحجج احتمالّية

االنطاق من العام إلى اخلاّص
االعتماد على التجارب املعملّية

قيمــة االســتدالل االســتقرائّي تقــاس مبعيــاري 3
الّصــدق والكــذب:

نعم
ال

رّتــب خطــوات االســتدالل االســتقرائّي مــن )1( 4
إلــى )4(: 

اختبار الفرضّيات
صياغة القانون  
ماحظة الوقائع 
وضع الفرضّيات

5
 من أخطاء االستدالل االستقرائّي :

االنتقــال املباشــر مــن الفرضّيــة إلــى القانــون 
أو القاعــدة العامــة

التحّيــز يف اختيــار العّينــات املمثلــة  للمجتمــع 
األصلي

عدم االكتفاء بفرضّية تفسير واحدة
التعميــم انطاقــا مــن عّينــة محــدودة وصغيرة 

احلجم. 

االستقراء هو ضرب من:6
االستنتاج

القياس
االستنباط

اذكر ثاثة أنواع من االستدالل االستقرائّي:7

8

ــي اســتقراء  هــل االســتدالل االســتقرائّي التال
ــام أم ناقــص؟ ت

يف  ناقــص  أو  تــاّم  عبــارة  املترّشــح  )يكتــب 
املقابلــة( اخلانــة 

والبقــرة  األســفل  فّكــه  يحــّرك  احلصــان 
ــه  حتــّرك فّكهــا األســفل واحلمــار يحــّرك فّك

األســفل
****

إذا كّل احليوانات حتّرك فّكها األسفل

اذكــر أربــع مهــارات منطقّيــة يتطلّبهــا اســتعمال 9
املنهج االســتقرائّي:

10
مــا قيمــة االســتدالل االســتقرائّي يف احليــاة 

اليومّيــة لإلنســان؟

استدالل ظّني احتمالّي ال يعتمد عليه
يستعمل يف جّل مجاالت البحث العلمّي
قادر على الكشف عن قوانن الّطبيعة

اســتدالل عقيــم ال يضيــف شــيئا ملــا تتضّمنــه 
مقّدماتــه
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        استبانة تقومي اليوم التدريبي الثاني     

البنداملجال
درجة التقومي

جّيد جّداجّيدمتوسطدون املتوسطضعيف

أهداف
التدريب 

وضوح أهداف اليوم التدريبي
حتّقق أهداف اليوم التدريبي

  املدّرب

التزام املدرب باجلدول الزمني
عرض املدرب للماّدة التدريبّية

جتلت خبرة املدرب يف أدائه
استخدام املدرب لوسائل تعليمّية متنّوعة

تسيير املدّرب للعملية التدريبية
تفاعل املدرب مع االقتراحات والّنقد

احملتوى 
التدريبي

وضوح املادة الّتدريبّية ودقتها
تغطية املاّدة العلمّية ملوضوع الدورة
محتويات الدورة مترابطة ونسقّية

 مكتسبات
اليوم 

التدريبي

التعرف على معنى االستدالل االستقرائّي
التعرف على أنواع االستقراء

التعرف على خطوات منهج االستقراء
التعرف على حدود االستقراء وأهّمّيته

املتدّربن
املشاركة اجلماعّية والتواصل 

تقارب املستوى العلمي للمتدربن

املناخ 
التدريبي

ماءمة قاعات التدريب للعمل 
 مستوى اخلدمات املقدمة

         توّفر وسائل العمل وجتهيزاته

التقييم 
العام

مدى حتقيق الّدورة لتوقعاتي
رغبتي يف االلتحاق بدورات أخرى يف 

املستقبل
مدى جناح الدورة عموما

تعليق 
حّر

نقاط قّوة

نقاط يف حاجة للّتحسن
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 مفردات اليوم التدريبي الثاني
 
االستدالل 	
االستقراء 	
االستنباط 	
االستقراء الناقص 	
االستقراء التام 	
القياس 	
املاحظة 	
معاجلة البيانات 	
الفرضّيات 	
املقدمات 	
النتائج 	
اخلاص 	
العام 	
احلقيقة 	
االحتمال 	
اإلحصاء 	
النسبية 	
التنّبؤ 	
السببّية 	
القانون 	
التعميم 	
االستنتاج 	
التصنيف 	
التعليل 	
التجريب 	
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مخّطط التدريب
لليوم الثالث
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برنامج اليوم الثالث
املوضــوع العــاّم: التعــّرف علــى معنــى القيــاس ومكّوناتــه وأقســامه وتبــّن معاييــر صّحتــه وقواعــده وأنــواع اخلطــأ فيــه. 

مــع اســتخالص أهمّيتــه يف احليــاة اليومّيــة لإلنســان

أسلوب النشاطاجللسة
الّتنفيذ

السندات – املواد - 
النواجت املتوقعةالزمنالوسائل

اجللسة 
التدريبية 

األولى
)من 

الساعة 
الثامنة  

إلى 
الساعة 
العاشرة(

* تعارف وتعّرف على 15 دقتفاعل شفويإذابة اجلليداستقبال املشاركن
توقعات املشاركن.

التقــومي القبلــي نشاط فرديتقييم قبلي للمشاركن وثيقــة 
* تقدير املكتسبات القبلية 10 دقوالبعــدي

للمشاركن.

القياس:
عرض نظريماهّيته، مكّوناته وأقسامه

Ppt + نصوص

اجللســة  )نشــرة 
األولــى(  التدريبّيــة 

 35
دق

* التعّرف على معنى 
القياس.

* متييز القياس عن 
االستقراء.

* تبّن مكونات القياس 
وأقسامه.

نقاش موّجهتفاعل املشاركن
تفاعل شفوي

 10
دق

* تبّن التغذية الراجعة 
بخصوص عرض ماهية 

القياس ومكوناته وأقسامه.

القيــاس  مقارنــة  علــى  العمــل 
عناصــر  متييــز   + باالســتقراء 

ل ال ســتد ال ا

ورشــة عمــل مــع 
الفريــق وصــراع 

معــريف

نّص + جدولن
 2  –  1 رقــم:  )الوثائــق 

)3  –

 30
دق

* التعّرف على خصوصّية 
االستدالل القياسّي.

* التدّرب على حتليل 
مكونات القياس )القضايا 

واحلدود (.
20 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

اجللسة 
التدريبية 

الثانية
)من 

الساعة 
العاشرة 
والربع 

إلى 
الساعة 
الثانية 
عشرة 

والنصف(

القياس:
عرض نظريشروطه وقواعده

Ppt + نصوص

اجللســة  )نشــرة 
الثانيــة( التدريبّيــة 

40
دق

* التعرف على معايير صّحة 
القياس وشروطه.

* تصنيف قواعد التركيب 
والكيف

* تبّن قواعد االستغراق.

20 دقتفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
* تبّن التغذية الراجعة 

بخصوص عرض شروط 
القياس وقواعده.

العمــل علــى منــاذج اجرائّيــة حــول 
التركيــب  قواعــد  تطبيــق  كيفّيــة 
تقــومي  يف  واالســتغراق  والكيــف 

لقيــاس ا

ورشــة عمــل مــع 
الفريــق وصــراع 

معــريف
جدول 

40
دق

* التدّرب على كيفّية كشف 
األخطاء يف القياس )تطبيق 

عملّي لقواعد االستدالل 
القياسّي(.   

* التدّرب على مهارات بناء 
القياس الّسليم.

30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال
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فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

اجللسة 
التدريبية 

الثالثة
)من 

الساعة 
الواحدة 

إلى 
الساعة 
الرابعة 
عشرة 

والنصف(

القياس:
أشكاله وأهمّيته

عرض نظري
Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
التدريبّية الثالثة(

30
دق

 * التعرف على مختلف 
أنواع تصنيف أشكال 
القياس )تصنيفان(.

* تبّن قيمة احلّد األوسط 
  .

* استخاص أهّمّية 
القياس.

تفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
10
دق

* تبّن التغذية الراجعة 
من عرض أشكال القياس 

وأهّمّيته

ــة حــول  ــى منــاذج تطبيقّي ــل عل العم
ومعاييــر  القيــاس  أشــكال  متييــز 

بنائهــا وكيفّيــة  صحتهــا 

ورشــة عمــل مــع 
الفريــق وصــراع 

معــريف

جدول + لعب أدوار
)صندوق + أوراق(

20
دق

 * التدّرب على كيفّية بناء 
القياس مبختلف أشكاله. 

* التدّرب على مهارات 
متييز أشكال القياس 

وكيفية توظيفها يف حياة 
اإلنسان اليومّي. 

15 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض األعمال

جدول التقييم القبلي نشاط فرديتقومي مكتسبات املشاركن
* تقييم مدى جناح اليوم 10 دقوالبعدي

التدريبّي

10 دقاستبانةنشاط فرديتقومي اليوم التدريبي
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تفصيل إجناز مراحل اليوم الثالث

اجللسة األولى:
1- استقبال املشاركن والتعرف على التوقعات.

2- تقييم قبلي للمشاركن. 
3- عرض نظري حول القياس: ماهّيته ومكّوناته وأقسامه.

4- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
5- ورشة للعمل على مقارنة القياس باالستقراء + متييز عناصر االستدالل.

6- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثانية:
7- عرض نظري حول القياس: شروطه وقواعده.

8- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
9- ورشة للعمل على مناذج إجرائّية حول كيفّية تطبيق قواعد التركيب والكيف واالستغراق يف تقومي القياس.

10- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثالثة:
11- عرض نظري حول القياس: أشكاله وأهمّيته.

12- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
13- ورشة للعمل على مناذج تطبيقّية حول متييز أشكال القياس ومعايير صحتها وكيفّية بنائها.

14- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.
15- تقومي مكتسبات املشاركن.

16- تقومي اليوم التدريبي.
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة األولى

أ- وثائق الّنشاط األول: نّص + جدول. 
      املطلــوب: يختلــف القيــاس مبــا هــو اســتدالل اســتنباطّي عــن االســتدالل االســتقرائّي. يطالَــُب املتــدّرب بقــراءة 

النــّص واالســتعانة مبكتســباته الســتكمال اجلــدول املرافــق:

االستقراءالقياس

طبيعة املقّدمات

طبيعة النتائج

معايير الصّحة

االتساق املنطقي الّداخلّي

العالقة بالواقع اخلارجّي

احلقيقة اليقينّية

احلقيقة االحتمالّية

خصوبة االستدالل

التنّبؤ

التطبيقات االجرائّية

  
 يف القيــاس يجــب أن تكــون إحــدى مقدمتــي القيــاس علــى األقــل كليــة، ومــن ثــم تكــون نتيجتــه كليــة أو جزئيــة، بينمــا مقدمــات 
االســتقراء جزئيــة دائًمــا ونتيجتــه كليــة دائًمــا. كمــا يُعنــى القيــاس بالصــورة يف املقدمــات دون الصــدق الواقعــي بينمــا يعنــى 
االســتقراء يف مقدماتــه بالصــدق الواقعــي إلــى جانــب التزامــه قواعــد االتســاق املنطقــي. أمــا نتيجــة القيــاس فتكــون صادقــة صدًقا 
مطلًقــا، وأمــا نتيجــة االســتقراء فهــي دائمــاً احتماليــة ولــن يكــون لهــا اليقــن املُطلــق ذلــك ألننــا نصــل يف النتيجــة االســتقرائية إلــى 
قانــون عــام يخــص الظاهــرة الطبيعيــة قيــد البحــث مــع أننــا لــم نختبــر إال مجموعــة محــدودة مــن املاحظــات، ثــم نعمــم حكمنــا يف 
النتيجــة علــى هــذه املجموعــة موضــع البحــث وغيرهــا مــن بنــات نوعهــا ممــا ســيحدث يف املســتقبل التــي لــم ناحظهــا بعــد والتــي 
قــد تأتــي بغيــر مــا نتوقــع فــإن حكمنــا اآلن عليهــا دائًمــا احتمالــي ال يقينــي قــد تقتــرب درجــة االحتمــال مــن اليقــن لكنهــا لــن تصــل 
إليــه. كمــا أن نتيجــة االســتقراء حتتــوي جديــًدا عمــا هــو ُمثبــت مــن قبــل يف املقدمــات، بينمــا ليــس يف نتيجــة القيــاس شــيءٌ جديــد 

ــن يف املقدمــة الكبــرى. إذ احلكــم فيهــا ُمتضمَّ
املصدر: محّمد مدحت مصطفى: »الدراسة املنهجّية يف علم االقتصاد – االستنباط واالستقراء«
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*ب- وثائق الّنشاط الثاني: جدول. 

      املطلــوب: القيــاس اســتدالل مرّكــب مــن مكّونــات عــّدة هــي القضايــا واحلــدود ومــا يربــط بينهــا. يطالــب املتــدّرب 
بتحليــل األقيســة الــواردة يف اجلــدول التالي:

القضّية القياس
الكبرى

القضّية 
احلّد األوسطاحلّد األصغراحلّد األكبرالّنتيجةالصغرى

كّل االستدالالت مفيدة

القياس استدالل

 إًذا القياس مفيد

 كّل املتدّربن متحّمسون

 سالم متدّرب

 إًذا سالم متحّمس

 كّل مواد التدريب متوّفرة

 األقالم مواّد تدريب

 إًذا األقالم متوّفرة

 كّل املدّربن متعاونون

 زيد مدّرب

 إًذا زيد متعاون
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثانية
* وثائق الّنشاط: جدول. 

 
  املطلــوب: توجــد مجموعــة مــن القواعــد التــي تضمــن ســامة القيــاس وهــي إّمــا قواعــد تتعلـّـق بالّتركيــب أو بالكيــف 
أو باالســتغراق. يجــد املتــدّرب يف اجلــدول التالــي أمثلــة مــن قياســات خالفــت تلــك القواعــد وهــو مطالــب بالكشــف 

عــن القاعــدة التــي وقعــت مخالفتهــا ثــّم اقتــراح تصويــب القيــاس:

التصويبالقاعدة التي مّتت مخالفتهاالقياس

كّل كوكب يدور حول جنم

******
إًذا املريخ يدور حول جنم

كّل الكواكب ليست جنوما
**

الشمس ليست كوكبا
*****

إًذا الّشمس ليست من الّنجوم

كّل عجلة ليست تورث الندامة
**

سرعة األكل من العجلة
*****

كّل سرعة يف األكل تورث الّندامة

بعض احليوانات آكلة للحوم
**

بعض الكاب حيوانات
*****

إًذا بعض الكاب آكلة للحوم

كّل املتدّربن مجتهدون
**

كّل املشاركن ليسوا متدّربن
*****

إًذا كّل املشاركن ليسوا مجتهدين

القياس:

أشكاله وأهّميته

بيان الجلسة التدريبيّة الثالثة لليوم الثالث



49

مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثالثة
أ- وثائق الّنشاط األول: جدول. 

ــة  ــا )كلّي ــّم القضاي ــى: ك ــف اســتناًدا إل ــا التصني ــة ومــن بينه ــاٍت مختلف ــف القياســات تصنيف املطلــوب: ميكــن تصني
ــار  ــى معي ــن اســتنادا إل ــال عــن كّل شــكل ممك ــدمي مث ــدّرب بتق ــب املت ــة(. يطال ــا )ســالبة - موجب ــة( وكيفه – جزئّي

التصنيــف ذاك. 

الشكل األّول الشكل الثاني
املقّدمة الكبرى: كلّّية موجبة املقّدمة الكبرى: كلّية موجبة 
املقدمة الصغرى: كلّّية موجبة املقدمة الصغرى: جزئّية موجبة

النتيجة النتيجة

املثال املثال
..................................... ..................................
...................................... ....................................

.............................. ...........................

الشكل الثالث الشكل الرابع
املقّدمة الكبرى: كلّّية سالبة املقّدمة الكبرى: كلّية سالبة

املقدمة الصغرى: جزئّية موجبة املقدمة الصغرى: كلّية موجبة
النتيجة النتيجة

املثال املثال
...................................... .......................................
..................................... ......................................

............................... ....................................
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ب- وثائق الّنشاط الثاني: لعبة احلّد األوسط )علبة + بطاقات ملونة(
ــة ارتبــاط احلــّد  املطلــوب: ميكــن تصنيــف القياســات تصنيفــاٍت مختلفــًة ومــن بينهــا التصنيــف اســتنادا إلــى كيفّي
ــى ذلــك التصنيــف  ــاء عل األوســط باملوضــوع أو احملمــول أي موقعــه يف القضّيتــن الكبــرى والّصغــرى، ونحصــل بن

علــى أشــكال أربعــة.

لعبة احلّد األوسط: تكتب على أربع بطاقات العبارات التالية:
احلّد األوسط محمول يف القضّية الكبرى )لون البطاقة األخضر(. 	
احلّد األوسط موضوع يف القضّية الكبرى )لون البطاقة األخضر(. 	
احلّد األوسط موضوع يف القضّية الصغرى )لون البطاقة األحمر(. 	
احلّد األوسط موضوع يف القضّية الصغرى )لون البطاقة األحمر(.              	

  وتوضــع البطاقــات داخــل علبــة ثــّم يطلــب مــن املتــدّرب ســحب بطاقتــن إحداهمــا حمــراء والثانيــة خضــراء. وعليــه 
أن يبنــي قياســا وفــق الشــكل الــذي حّددتــه البطاقــات املســحوبة.              

  

احلّد األوسط 
محمول يف القضّية 

الصغرى

احلّد األوسط موضوع 

يف القضّية الكبرى

احلّد األوسط 
محمول يف القضّية 

الكبرى

احلّد األوسط 
موضوع يف القضّية 

الصغرى
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     اختبار التقومي القبلي والبعدي لليوم الثالث

اإلجابةالسؤالع/ر

القياس هو:1

منهج من مناهج العلوم الطبيعّية.
استدالل ال ينتج إاّل ما تتضّمنه مقّدماته.

مقاربة تعتمد على احلواس والعقل.
ضرب من ضروب االستقراء.

منهج عقلّي يستنتج املجهول من املعلوم.

ينبني القياس على:2

مقّدمات تتصف بالبداهة واليقن.
معاينة املعطيات اخلارجّية.

املبادئ األساسّية للفكر.
قضايا إنشائّية.

نعمالقياس استدالل عقيم:3
ال

اذكر أربعة عناصر من مكّونات القياس: 4

ترتبط صّحة القياس ب:5

مضمون قضايا االستدالل القياسّي.
صورة البنية املنطقّية لاستدالل القياسّي.

عاقة مضامن قضايا القياس ببعضها.
عاقة مضامن القياس بالواقع العينّي.

نتيجة القياس:6
حقيقة الزمة يقيًنا عن املقّدمات.

غير متضّمنة يف املقّدمات.
من طبيعة احتمالّية.

اذكر ثاثة أنواع من القياس:٧

 من شروط القياس أن تكون:8

 املقّدمتان الكبرى والصغرى سالبتن.
 النتيجة موجبة إذا كانت إحدى املقّدمتن سالبة. 

احلّد األوسط مستغرقا يف احدى املقّدمتن.
املقّدمتان الكبرى والصغرى جزئّينت.

يكون القياس جدلّيا عندما تكون مقّدماته:9

يقينّية. 
مشهورة.
احتمالّية

سفسطائّية.

يستعمل القياس يف:10

استنباط األحكام الّشرعّية.
حّل املسائل الّرياضية.
كشف قوانن الطبيعة.

تفسير الّظواهر الّنفسّية واالجتماعّية.
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       استبانة تقومي اليوم التدريبي الثالث

البنداملجال
درجة التقومي

جّيد جّداجّيدمتوسطدون املتوسطضعيف

أهداف
التدريب 

وضوح أهداف اليوم التدريبي
حتّقق أهداف اليوم التدريبي

  املدّرب

التزام املدرب باجلدول الزمني
عرض املدرب للماّدة التدريبّية

جتلَّت خبرة املدرب يف أدائه
استخدام املدرب لوسائل تعليمّية متنّوعة

تسيير املدّرب للعملية التدريبية
تفاعل املدرب مع االقتراحات والّنقد

احملتوى 
التدريبي

وضوح املادة الّتدريبّية ودقتها
تغطية املاّدة العلمّية ملوضوع الدورة
محتويات الدورة مترابطة ونسقّية

 مكتسبات
اليوم التدريبي

التعرف على معنى القياس 
التعرف على مكونات القياس 

التعرف على أشكال القياس
التعرف على أخطاء القياس

املتدّربن
املشاركة اجلماعّية والتواصل 

تقارب املستوى العلمي للمتدربن

املناخ التدريبي
ماءمة قاعات التدريب للعمل 

 مستوى اخلدمات املقدمة
توّفر وسائل العمل وجتهيزاته

التقييم العام

مدى حتقيق الّدورة لتوقعاتي
يف  أخــرى  بــدورات  االلتحــاق  يف  رغبتــي 

ملســتقبل ا
مدى جناح الدورة عموما

تعليق 
حّر

نقاط قّوة

نقاط يف حاجة إلى الّتحسن
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  مفردات اليوم التدريبي الثالث

القياس 	
االستدالل 	
االستنباط 	
االستقراء 	
القياس االستثنائّي 	
القياس االقترانّي 	
القضّية 	
احلّد  	
املوضوع 	
احملمول 	
الرابطة 	
احلّد األوسط 	
احلّد األصغر  	
احلّد األكبر 	
املقدمات 	
املقّدمة الكبرى 	
املقّدمة الصغرى 	
النتيجة 	
االستغراق 	
السور 	
الكلّية  	
اجلزئّية 	
اإليجاب  	
السلب 	
الصّحة 	
األخطاء 	
األخطاء الصورّية 	
االقتضاء املنطقّي 	
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مخّطط التدريب
لليوم الرابع



55

برنامج اليوم الرابع
املوضــوع العــاّم: التعــّرف علــى معنــى القضّيــة املنطقّيــة ومكّوناتهــا وأنواعهــا، وتبــّن ماهّيــة الّروابــط القضوّيــة 

ووظيفتهــا وحتديــد معاييــر وشــروط اختبــار صــدق القضايــا

أسلوب النشاطاجللسة
الّتنفيذ

السندات – املواد - 
النواجت املتوقعةالزمنالوسائل

اجللسة 
التدريبية 

األولى
)من الساعة 
الثامنة  إلى 

الساعة 
العاشرة(

* تعارف وتعّرف على توقعات 15 دقتفاعل شفويإذابة اجلليداستقبال املشاركن
املشاركن.

وثيقة التقومي القبلي نشاط فرديتقييم قبلي للمشاركن
* تقدير املكتسبات القبلية 10 دقوالبعدي

للمشاركن.
القضايا املنطقّية:

ماهّيتها وخصائصها 
عرض نظريومكّوناتها 

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
التدريبّية األولى( 

35 دق
* التعّرف على معنى القضّية 

املنطقّية وتبّن ممّيزاتها.
* حتديد مكّونات القضّية املنطقّية.

نقاش موّجهتفاعل املشاركن
10 دقتفاعل شفوي

* تبّن التغذية الراجعة من عرض 
تعريف القضّية املنطقّية، بنيتها 

وأنواعها

العمل على كيفّية 
متييز القضّية املنطقّية 
عن اجلملة اإلنشائّية 

+ متييز القضايا 
التحليلّية عن التركيبّية

ورشة عمل 
جماعي وصراع 

معريف

نصوص + جداول
)الوثائق رقم: 1 + 2(

30 دق

* متييز القضّية املنطقّية عن 
اجلمل اإلنشائّية وحتديد شروطها.
* التعرف على الفرق بن القضايا 

التحليلّية والقضايا التركيبّية.
* متييز القضايا البسيطة عن 

القضايا املرّكبة والعاقة بينهما.

20 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

اجللسة 
التدريبية 

الثانية
)من الساعة 

العاشرة 
والربع إلى 

الساعة 
الثانية عشرة 

والنصف(

القضايا املنطقّية: 
أنواع القضايا 

والّروابط القضوّية 
عرض نظري

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
40 دقالتدريبّية الثانية(

* التعرف على أنواع الروابط 
القضوّية ووظيفتها. 

* تصنيف القضايا املنطقّية من 
ناحية التركيب ومن الناحية 

املنطقّية.

* تبّن التغذية الراجعة من عرض 20 دقتفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
أنواع القضايا والّروابط القضوّية.

العمل على بناء 
خريطة ذهنّية نواتها 

مفهوم القضّية 
املنطقّية

ورشة عمل 
جماعي وصراع 

معريف

تصميم خارطة 
ذهنّية:

)حول مفهوم القضّية 
املنطقّية(

40 دق

* التعّرف على أنواع القضايا 
والعاقة التي تربطها 

باالستدالالت. 
* تبّن تشّعب القضايا وقيمة 

الّروابط القضوّية يف تشكيلها.
30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال
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فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

اجللسة 
التدريبية 

الثالثة
)من الساعة 

الواحدة 
إلى الساعة 

الرابعة عشرة 
والنصف(

القضايا املنطقّية:
معايير الّصّحة 

واخلطأ

عرض نظري
Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة 
 30 دقالتدريبّية الثالثة(

* التعرف على احلكم املنطقي 
للروابط القضوّية.

* حتديد معايير التمييز بن  
صحيح القضايا املرّكبة وخطئها.

* تبّن التغذية الراجعة من عرض 10 دقتفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
معايير صّحة القضايا وخطئها.

العمل على مناذج 
إجرائّية 

لتطبيق جداول صّحة 
القضايا وكيفّية 
توظيفها عملّيا

ورشة عمل  
فرقي وصراع 

معريف

جداول
)الوثائق رقم:
)4+3 + 2+1

20 دق

* التدّرب على كيفّية توظيف 
جداول الصّحة يف احلكم على 

القضايا.
* استخاص أهمّية معرفة حكم 

الروابط القضوّية يف احلياة 
اليومّية.

15 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض األعمال

تقومي مكتسبات 
جدول التقييم القبلي نشاط فردياملشاركن

10 دقوالبعدي
* تقييم مدى جناح اليوم التدريبّي

10 دقاستبانةنشاط فرديتقومي اليوم التدريبي
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تفصيل إجناز مراحل اليوم الرابع 

 اجللسة األولى:
1- استقبال املشاركن والتعرف على التوقعات.

2- تقييم قبلي للمشاركن. 
3- عرض نظري حول القضايا املنطقّية: ماهّيتها وخصائصها ومكّوناتها.

4- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
5- ورشــة للعمــل علــى كيفّيــة متييــز القضّيــة املنطقّيــة عــن اجلملــة اإلنشــائّية، مــع متييــز القضايــا التحليلّيــة عــن 

القضايــا التركيبّيــة.
6- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثانية:
7- عرض نظري حول القضايا املنطقّية: أنواع القضايا والّروابط القضوّية.

8- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
9- ورشة للعمل على بناء خريطة ذهنّية نواتها مفهوم القضّية املنطقّية.

10- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثالثة:
11- عرض نظري حول القضايا املنطقّية: معايير الّصّحة واخلطأ.

12- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
13- ورشة للعمل على مناذج إجرائّية لتطبيق جداول صّحة القضايا وكيفّية تطبيقها عملّيا.

14- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.
15- تقومي مكتسبات املشاركن.

16- تقومي اليوم التدريبي.
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة األولى
أ-  وثائق الّنشاط األّول: نص + جدول. 

ــّم  ــّص ث ــراءة الن ــدّرب بق ــب املت ــة. يطال ــة منطقّي ــة قضّي ــة ولكــن ليســت كّل جمل ــة جمل ــة منطقّي املطلــوب: كّل قضّي
يســتعن مبكتســباته لبيــان خصوصّيــة اجلملــة التــي يصلــح أن تكــوَن قضّيــة منطقّيــة باســتكمال اجلــدول املرافــق. 

ــة ويحــّدد مكّوناتهــا. ــة املنطقّي ثــّم يصــوغ تعريفــا للقضّي

 
خصائص اجلمل اإلنشائّية التعبيرّيةخصائص القضّية املنطقّية

تعريف
القضّية املنطقّية

مكّونات
القضّية املنطقّية

لــو تأّمــل كّل واحــد مّنــا كامــه لوجــد أّنــه يتكــّون مــن جمــل. فــإذا قــال إنســان: »قــد أخفــق الّتلميــذ يف االمتحــان، فيــا رّبــي وّفقــه يف 
املــّرة القادمــة«، فإّنــه مــن اليســير جــّدا أن نتبــّن أّن هــذا الــكام يتكــّون مــن جملتــن: اجلملــة األولــى هــي »قــد أخفــق الّتلميــذ يف 
االمتحــان« واجلملــة الثانيــة هــي: »يــا رّبــي وّفقــه يف االمتحــان يف املــّرة القادمــة«. ومــن اليســير كذلــك أن نتبــّن أّن بــن اجلملتــن 
فــرق. إّن اجلملــة األولــى إذا قيلــت فإّنهــا تقــال مــن أجــل اإلعــام ووصــف شــيء كان قــد وقــع. ولذلــك فهــي ميكــن أن تكــون صادقــة 
كمــا ميكــن أن تكــون كاذبــة. فمثــا اإلنســان الــذي كان قــد نطــق باجلملــة رمّبــا لــم يكــن قــد حتّقــق مــن النتيجــة، وإمّنــا أخبــره 
شــخص آخــر قــد كــذب عليــه. ومــن ثــم ميكــن أن يعــارض بدعــوى الكــذب. وأّمــا اجلملــة الّثانيــة فهــي جملــة ال حتتمــل الّصــدق 

والكــذب أبــدا. وتســّمى هــذه اجلملــة باإلنشــائّية بينمــا تســّمى األولــى خبرّيــة وهــي املقصــودة بالقضّيــة.
املصدر: لطفي خير اهلل: »تيسير املنطق« ص ٧
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ب- وثائق الّنشاط الثاني: نّص + جدول. 
املطلــوب: يطالــب املتــدّرب بقــراءة النــّص التالــي للجاحــظ ثــم ميّيــز فيمــا ورد فيــه بــن اجلمــل اإلنشــائّية واجلمــل 

اخلبريــة التــي تَُعــدُّ قضايــا منطقّيــة، وميّيــز يف القضايــا املنطقّيــة بــن التحليلّيــة والتركيبّيــة.

اجلمل اإلنشائّية
اجلمل اخلبرّية )القضايا املنطقّية(

القضايا التركيبّيةالقضايا التحليلّية

الّضحك

   مــا ظنــك بالضحــك الــذي ال يــزال صاحبــه يف غايــة الســرور إلــى أن ينقطــع عنــه ســببه، ولــو كان الضحــك قبيًحــا مــن الضاحــك 
وقبيًحــا مــن املضحــك، مَلـَـا قيــل للزهــرة واحلبــرة )أي ثــوب مــن القطــن أو مــاءة مــن احلريــر( واحللــي والقصــر املبنــي كأنــه يضحــك 
ــاة، ووضــع  ــا، فوضــع الضحــك بحــذاء احلي ــاَت َوأَْحيَ ــَو أََم ــُه ُه ــى * َوأَنَّ ــَك َوأَبَْك ــَو أَْضَح ــُه ُه ضحــًكا. وقــد قــال اهلل جــل ذكره: َوأَنَّ

البــكاء بحــذاء املــوت، وأنــه ال يضيــف اهلل إلــى نفســه القبيــح، وال ميــن علــى خلقــه بالنقــص.
وكيــف ال يكــون موقعــه مــن ســرور النفــس عظيًمــا، ومــن مصلحــة الطبــاع كبيــًرا، وهــو شــيء يف أصــل الطبــاع، ويف أســاس التركيــب؛ 
ألن الضحــك أول خيــر يظهــر مــن الصبــي، وقــد تطيــب نفســه، وعليــه ينبــت شــحمه، ويكثــر دمــه الــذي هــو علــة ســروره ومــادة 
ــام وبَطلـْـق وبطليــق. وقــد ضحــك النبي صلــى اهلل  قوتــه. ولفضــل خصــال الضحــك عنــد العــرب تســمي أوالدهــا بالضحــاك وببسَّ

عليــه وســلم وفرح، وضحــك الصاحلــون وفرحــوا. 
                                     املصدر: اجلاحظ: »البيان والتبين«
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       مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثانية

وثائق الّنشاط: تصميم خريطة ذهنّية. 
    املطلــوب: تتنــّوع القضايــا املنطقّيــة مــن حيــث بنيتهــا وكّمهــا وكيفهــا وموضعهــا مــن االســتدالالت املنطقّيــة وكذلــك 
مــن ناحيــة عاقــة مكوناتهــا الداخلّيــة بعضهــا ببعــض... يــوّزع املتدّربــون إلــى مجموعــات مــن خمســة أفــراد يف كّل 

مجموعــة وتطالــب كّل مجموعــة بتصميــم خريطــة ذهنّيــة نواتهــا القضّيــة املنطقّيــة.
 

 

القضّية
املنطقّية
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثالثة

وثائق الّنشاط: جدول لاستكمال. 
املطلــوب: يطالــب املتــدّرب باســتكمال اجلــداول التاليــة لبيــان حكــم القضايــا باالعتمــاد علــى جــداول الصّحــة مــع 

تقــدمي مثــال لــكّل نــوع مــن الّروابــط القضوّيــة.
 

املثال )قضّية مركبة(الرابطة القضوّيةالقضّية املرّكبة
القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(الوصل )و ... لكّن(القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(

صحيحةصحيحة
خطأصحيحة

صحيحةخطأ
خطأخطأ

املثال )قضّية مركبة(الرابطة القضوّيةالقضّية املرّكبة
القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(الوصل )إّما ... أو(القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة)1(

صحيحةصحيحة
خطأصحيحة

صحيحةخطأ
خطأخطأ

املثال )قضّية مركبة(الرابطة القضوّيةالقضّية املرّكبة
القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(الوصل )إذا( .. )لو(القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(

صحيحةصحيحة
خطأصحيحة

صحيحةخطأ
خطأخطأ

املثال )قضّية مركبة(الرابطة القضوّيةالقضّية املرّكبة

القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(الوصل )إذا وفقط إذا(القضّية البسيطة )2(القضّية البسيطة )1(
صحيحةصحيحة
خطأصحيحة

صحيحةخطأ
خطأخطأ
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اإلجابةالسؤالع/ر

القضّية املنطقّية هي:1

كّل جملة لغوّية
تتكّون من حّدين: موضوع ومحمول مع رابطة 

جملة إنشائّية
جملة خبرّية

كّل ملفوظ له معنى

تتكّون القضّية املنطقّية املرّكبة من:2

ثاثة حدود
مجموعة من القضايا البسيطة

قضّيتن بسيطتن ورابطة قضوّية
املقّدم والتالي

صّحــة الّروابــط القضوّيــة التــي تربــط مكونــات  3
القضّيــة املرّكبــة تتحــّدد بالتطابــق مــع الواقــع:

نعم
ال

اذكــر ثاثــة أنــواع مــن القضايــا حســب تصنيفها 4
مــن الناحيــة املنطقّية : 

تكون قضّية الفصل )إّما... أو( خطأ إذا كان:5

كا طريف الفصل صحيحا
كا طريف الفصل خطأ

الطرف األّول صحيحا والطرف الّثاني خطأ
الطرف األّول خطأ والطرف الثاني صحيحا

أيٌّ من هذه القضايا تَُعدُّ صحيحة؟6
لو أّن لي أجنحة لطرت

األرض مسّطحة إذا 1+1=2
إما أن نسرع أو يفوتنا القطار

اذكر ثاثة أنواع من الّروابط القضوّية:7

إذا( 8 وفقــط  )إذا  الّتشــارط  قضّيــة  تكــون   
كان: إذا  صحيحــة 

 كا طريف التشارط صحيحا
 كا طريف التشارط خطًأ

الطرف األّول صحيحا والطرف الّثاني خطًأ
الطرف األّول خطأ والطرف الثاني صحيحا

ما يحّدد صحة القضّية املركبة أو خطأها:9

الروابط القضوّية فقط
صحة أو خطأ طريف القضّية املرّكبة فقط

الروابط القضوّية و أطراف القضّية يف آٍن مًعا
صحة أو خطأ أحد طريف القضّية

10
تستعمل القضايا املنطقّية يف صياغة:

مقّدمات االستدالل االستقرائّي
نتائج القياس
احلد األوسط

املبادئ األساسّية للفكر

        اختبار التقومي القبلي والبعدي لليوم الرابع
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       استبانة تقومي اليوم التدريبي الرابع

درجة التقوميالبنداملجال
ضعيفجّيد جّداجّيدمتوسطدون املتوسط

أهداف
التدريب 

وضوح أهداف اليوم التدريبي
حتّقق أهداف اليوم التدريبي

  املدّرب

التزام املدرب باجلدول الزمني
عرض املدرب للماّدة التدريبّية

جتلت خبرة املدرب يف أدائه

استخدام املدرب لوسائل تعليمّية متنّوعة

تسيير املدّرب للعملية التدريبية

تفاعل املدرب مع االقتراحات والّنقد

احملتوى 
التدريبي

وضوح املادة الّتدريبّية ودقتها
تغطية املاّدة العلمّية ملوضوع الدورة
محتويات الدورة مترابطة ونسقّية

 مكتسبات
اليوم 

التدريبي

التعرف على معنى القضّية املنطقّية 

التعرف على مكّونات القضّية املنطقّية

التعرف على أنواع القضايا

التعرف على حكم الروابط القضوّية 

املتدّربن
املشاركة اجلماعّية والتواصل 

تقارب املستوى العلمي للمتدربن

املناخ 
التدريبي

ماءمة قاعات التدريب للعمل 

 مستوى اخلدمات املقدمة
توافر وسائل العمل وجتهيزاته

التقييم 
العام

مدى حتقيق الّدورة لتوقعاتي
يف  أخــرى  بــدورات  االلتحــاق  يف  رغبتــي 

ملســتقبل ا
مدى جناح الدورة عموما

تعليق 
حّر

نقاط قّوة
نقاط يف حاجة إلى الّتحسن
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القضّية املنطقّية 	

اجلملة 	

اجلملة اخلبرّية 	

اجلملة اإلنشائّية 	

احلّد 	

املوضوع  	

احملمول 	

القضّية التحليلّية 	

القضّية التركيبّية 	

القضّية البسيطة 	

القضّية املرّكبة 	

القضّية الشرطّية  	

القضّية احلملّية 	

الكلّية 	

اجلزئّية 	

السلب 	

اإليجاب 	

الروابط القضوّية 	

الوصل  	

الفصل 	

الشرط 	

التشارط 	

الصّحة 	

اخلطأ 	

  مفردات اليوم التدريبي الرابع
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مخّطط التدريب
لليوم اخلامس
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برنامج اليوم اخلامس
املوضــوع العــاّم: التعــّرف علــى خصائــص املنهــج الّرياضــي وتطّوراتــه، وحتديــد ســمات املنهــج التجريبــّي ومراحلــه، 

وتبــّن األســس املنطقّيــة للــذكاء االصطناعــّي وتطبيقاتــه اإلجرائّيــة يف احليــاة اليومّيــة لإلنســان.

أسلوب النشاطاجللسة
الّتنفيذ

السندات – املواد - 
النواجت املتوقعةالزمنالوسائل

اجللسة 
التدريبية 

األولى
)من 

الساعة 
الثامنة  

إلى 
الساعة 
العاشرة(

* تعارف وتعّرف على توقعات 15 دقتفاعل شفويإذابة اجلليداستقبال املشاركن
املشاركن.

وثيقة التقومي القبلي نشاط فرديتقييم قبلي للمشاركن
* تقدير املكتسبات القبلية 10 دقوالبعدي

للمشاركن.

االستدالل الرياضّي:
ماهّيته، ومكّوناته، وبنيته 

عرض نظريالّنسقّية وتطّوراته

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة التدريبّية 
األولى(

 35
دق

* حتديد معنى املنهج 
الرياضي.

* التعّرف على بنية النسق 
ومكوناته.

 * تبّن طبيعة األوليات 
الرياضّية. 

* كشف األساس املنطقّي 
للنسق.

نقاش موّجهتفاعل املشاركن
10 تفاعل شفوي

دق

* تبّن التغذية الراجعة من 
عرض أسس املنهج االستداللي 

الرياضّي. 

العمل على تطّور املنهج 
الرياضي ومشكل األولّيات 
+ كشف األساس املنطقّي 

للنسق األكسيومّي

ورشة عمل 
جماعي وصراع 

معريف

 نصوص + جداول 
)الوثائق رقم: 1 + 2(

 30
دق

* التعّرف على األساس 
املنطقي لبناء النسق الّرياضّي.
* تبّن البنية الصورّية للحقيقة 

الرياضّية وطابعها اليقينّي. 
* التعرف على تطبيقات 

الرياضيات.

أوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال
 20
دق
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فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

اجللسة 
التدريبية 

الثانية
)من 

الساعة 
العاشرة 

والربع إلى 
الساعة 
الثانية 
عشرة 

والنصف(

املنهج الّتجريبّي:
ماهّيته، استراتيجّياته 

عرض نظرياملنهجّية وتطبيقاته العملّية

Ppt + نصوص  
)نشرة اجللسة التدريبّية 

الثانية(
40
دق

* حتديد معنى املنهج 
الّتجريبّي.

* التعرف على خطوات 
التجربة. 

* تبّن نسبّية نتائج التجربة 
العلمية  

* كشف أهمّية التجربة 
وتطبيقاتها.

20 دقتفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
* تبّن التغذية الراجعة عن 

عرض أسس املنهج التجريبي 
وتطبيقاته.

العمل على مناذج تطبيقّية 
ملمارسة املنهج التجريبّي + 
كشف التطبيقات اإلجرائّية 

للمنهج

ورشة عمل 
جماعي وصراع 

معريف

نصوص + جداول
)الوثائق رقم:
)3 + 2+1

40
دق

* التعّرف على إجراءات 
ومراحل املنهج التجريبّي. 

* التعّرف على املهارات 
املنطقّية التي يتطلّبها املنهج 
التجريبي من خال منوذج 

جتربة كلود برنار. 30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موّجهعرض األعمال

فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

اجللسة 
التدريبية 

الثالثة
)من 

الساعة 
الواحدة 

إلى 
الساعة 
الرابعة 
عشرة 

والنصف(

التفكير املنطقّي والّذكاء 
االصطناعّي: 

معنى الذكاء االصطناعي، 
أسسه املنطقّية وتطبيقاته 

عرض نظرياإلجرائّية

Ppt + نصوص

)نشرة اجللسة التدريبّية 
الثالثة(

30
دق

 * التعرف على معنى الذكاء 
االصطناعي ومكّوناته.

* كشف بنيته وأسسه املنطقّية. 
* تبّن تطبيقاته اإلجرائّية 
وأهّميته يف احلياة اليومّية 

لإلنسان.

تفاعل شفوينقاش موّجهتفاعل املشاركن
10
دق

* تبّن التغذية الراجعة 
من عرض أسس الّذكاء 
االصطناعي وتطبيقاته.

العمل على مناذج تطبيقّية 
ألنظمة الّذكاء االصطناعّي  

يف املجالن الطّبّي 
والعسكري 

ورشة عمل 
جماعي وصراع 

معريف

 نصوص + صور + 
جداول إستراتيجّية 

حوض السمك )الوثائق 
رقم:

)4 + 3+ 2+1

25
دق

 * التعّرف على مزايا الّذكاء 
االصطناعّي ومخاطره.

* متييز الذكاء االصطناعي 
عن الّذكاء البشرّي. 
* تبّن أهمّية الذكاء 

االصطناعي.  10 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض األعمال

جدول التقييم القبلي نشاط فرديتقومي مكتسبات املشاركن
10 دقوالبعدي

* تقييم مدى جناح اليوم 
التدريبّي 10 دقاستبانةنشاط فرديتقومي اليوم التدريبي
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تفصيل إجناز مراحل اليوم اخلامس

 اجللسة األولى:
1- استقبال املشاركن و التعرف على التوقعات.

2- تقييم قبلي للمشاركن. 
3- عــرض نظــري حــول االســتدالل الرياضــّي: ماهّيتــه، ومكّوناتــه، وبنيتــه الّنســقّية وتطّوراتــه. االســتدالل*4- تفاعــل 

املشــاركن ومناقشــة العــرض النظرّي.
5- ورشــة للعمــل علــى تطــّور املنهــج الرياضــي ومشــكل األولّيــات وأزمــة األســس مــع كشــف األســاس املنطقــّي للنســق 

األكسيومّي.
6- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثانية:
7- عرض نظري حول املنهج التجريبّي: ماهّيته وإستراتيجّياته املنهجّية وتطبيقاته العملّية.

8- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.
9- ورشــة للعمــل علــى منــاذج تطبيقّيــة ملمارســة املنهــج التجريبــّي وكشــف التطبيقــات اإلجرائّيــة للمنهــج التجريبــّي 

)جتربــة بــول األرانــب لكلــود برنــار(.
10- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

 اجللسة الثالثة:
ــة  ــذكاء االصطناعــي، أسســه املنطقّي ــى ال ــّذكاء االصطناعــّي: معن ــّي وال ــر املنطق 11- عــرض نظــري حــول التفكي

وتطبيقاتــه اإلجرائّيــة.
12- تفاعل املشاركن ومناقشة العرض النظرّي.

13- ورشة للعمل على مناذج تطبيقّية ألنظمة الّذكاء االصطناعّي يف املجالن الطّبّي والعسكري.  
14- عرض أعمال الورشة وصياغة املخرجات.

15- تقومي مكتسبات املشاركن.
16- تقومي اليوم التدريبي.
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة األولى
أ- وثائق الّنشاط األول: نص + جدول. 

ــوم االســتنباط الرياضــّي:  ــن ملفه ــث عــن تصّوري ــل مــن املمكــن احلدي ــات تطــوًرا جع ــم الرياضّي املطلــوب: شــهد عل
تصــّور قــدمي وتصــّور حديــث. يطالــب املتــدّرب بقــراءة النــّص واالســتعانة مبكتســباته ليبــّن الفــرق بــن التصّوريــن 

وذلــك باســتكمال اجلــدول التالــي: 

التصّور احلديث للمنهج الرياضّيالتصّور القدمي للمنهج الرياضّي

طبيعة 
مقدمات 
االستدالل 

بنية النسق 
الرياضي 
ومكّوناته

قيمة النتائج 
يف عاقة 
بالواقع 

منزلة كّل 
من العقل 

والواقع

االستدالل الرياضي
يعني االســتدالل االســتنتاجي الّرياضــّي تسلســا مــن القضايــا مرتبــة ترتيبــا يجــد القــارئ أو الســامع نفســه معــه مجبــرا علــى 

أن يقــر بصحــة كل قضيــة مــن تلــك القضايــا مــادام أنــه ســلم بصحــة القضايــا التــي ســبقتها يف االســتدالل.
إن الشــرط اجلوهــري لتطبيــق االســتدالل االســتنتاجي هــو صحــة املقدمــات. فعندمــا تكونــت الرياضيــات بصفتهــا علمــا مســتقا 
ــم انتهــى بهــم األمــر إلــى قضايــا أوليــة أي إلــى قضايــا ال بــد مــن التســليم  وعندمــا شــرع اإلغريــق يف تقنــن قضايــا هــذا العل
بصحتهــا دون برهــان. بعــض هــذه القضايــا تســمى عنــد إقليــدس أوليــات وبعضهــا اآلخــر مصــادرات...  فأّمــا األوليــات فتعتبــر 
قضايــا بدهيــة بحكــم أنهــا متضمنــة ضــرورة يف التمثــل الذهنــي الــذي ميكــن أن يكــون لنــا عــن هــذه املفاهيــم. وأمــا املصــادرات 

فتتعلــق بالكائنــات الرياضيــة باملعنــى الدقيــق.
 وشــهد هــذا املوقــف تطــورا يف تصــّور التحليــل الرياضــّي يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ومــن هنــا جــاءت الضــرورة 
املطلقــة التــي أصبحــت تفــرض نفســها علــى كل رياضــي وهــي ضــرورة أن يعــرض اســتدالالته يف شــكل أكســيومي أو يف شــكل 
تتسلســل فيــه القضايــا مبقتضــى قواعــد املنطــق وحدهــا وذلــك بغــض النظــر إراديــا عــن كل البداهــات احلّســية التــي ميكــن أن 

توحــي بهــا للفكــر احلــدود التــي تتضمنهــا هــذه االســتدالالت.
                            املصدر: ديودني: »تيارات الفكر الرياضي الكبرى«
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ب- وثائق الّنشاط الثاني: نّص + جدول. 
      املطلــوب: التفكيــر الرياضــّي تفكيــر منطقــّي علمــّي، وهــو تفكيــر إســتراتيجّي يســتهدف الفعــل يف احليــاة اليومّيــة 
لإلنســان. إاّل أّن ظهــور الهندســات الاإقليدّيــة جعــل بعضهــم يعتقــد أّن الرياضيــات مجــّرد »لهــو العقــل مــع ذاتــه«. 
وبالتالــي ال فائــدة مــن األنســاق التــي يبنيهــا الرياضــّي لكونهــا جميعــا تتســم بالصاحّيــة الداخلّيــة بصــرف النظــر 

عــن الواقــع. يطالــب املتــدّرب بقــراءة النــّص ليبــّن فاعلّيــة املنهــج الرياضــّي يف الواقــع اإلنســانّي:

النجاعة يف الواقعمعايير املالءمةمعايير الصالحّيةالتعريف

نسق هندسة
 إقليدس

نسق هندسة
 رميان

نسق هندسة 
لوباتشوفسكي

ما قولنا يف السؤال التالي: هل الهندسة اإلقليدية صحيحة؟ إنه سؤال ال معنى له البتة.

وهــو ســؤال مبرتبــة ســؤالنا إن كان النظــام املتــري صحيحــا واملقاييــس القدميــة خاطئــة، وإن كانــت اإلحداثيــات الديكارتّيــة 
صحيحــة واإلحداثيــات القطبيــة خاطئــة. فــا ميكــن أن تكــون هندســة أصــح مــن أخــرى، إمّنــا تكــون أكثــر ماءمــة ال غيــر.  بيــد 

أن الهندســة اإلقليديــة هــي األكثــر ماءمــة وســتظل كذلــك.
ــا مــن حــدس مباشــر  ــا الفكريــة فحســب، أو تبعــا ملــا قــد يكــون لن   أوال: ألنهــا هــي األبســط، وليســت هــي كذلــك تبعــا لعاداتن
بالفضــاء اإلقليــدي، بــل هــي األبســط يف ذاتهــا كمــا أن عبــارة جبريــة كثيــرة احلــدود مــن الدرجــة األولــى أبســط مــن عبــارة جبريــة 
كثيــرة احلــدود مــن الدرجــة الثانيــة. ثــم إن صيــغ حســاب املثلثــات الكــروي أشــد تعقيــدا مــن حســاب املثلثــات املســتوي، وهــي لتبــدو 

كذلــك حتــى ملــن رام حتليلهــا وهــو يجهــل داللتهــا الهندســية.
 ثانيــا: ألنهــا علــى درجــة كبيــرة مــن التوافــق مــع خصائــص األجســام الطبيعيــة، تلــك األجســام القريبــة مــن أعضائنــا ومــن أعيننــا 

والتــي نصنــع منهــا آالت قياســنا.
املصدر: هنري بوانكاري:« العلم والفرضّية«

املنهج التّجريبّي: 

ماهيّته وإسرتاتيجيّاته املنهجيّة وتطبيقاته اإلجرائيّة

بيان الجلسة التدريبيّة الثانية لليوم الخامس
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  مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثانية 
أ- وثائق الّنشاط األول: ثالثة نصوص + جدوالن. 

 املطلــوب: مــن أخــّص خصائــص املنهــج العلمــّي التدريبــّي أّنــه إســتراتيجّية هادفــة متــّر عبــر مراحــل منّظمــة. 
ــم  ــن للمراحــل. ث ــن الواردي ــة الّتصّوري ــدّرب مبقارن ــب املت ــد هــذه املراحــل. يطال ــن يف حتدي ــف بعــض املفّكري ويختل
ــج  ــراه مناســبا خلطــوات املنه ــذي ي ــب التصــّور ال ــول األران ــة ب ــار يف جترب ــود برن ــى تصــّور كل ــرح باالطــاع عل يقت

التجريبــّي: 

مراحل االستقراء التجريبّي
   أّول مرحلــة مــن مراحــل البحــث االســتقرائّي التجريبــّي 
أو  واحلــوادث  والّظواهــر  الوقائــع  ماحظــة  مرحلــة  هــي 
إجــراء الّتجــارب علــى مــا مــن شــأنه الوصــول إلــى الّظواهــر 
قيمــة  ال  ولكــن  البحــث.  موضــوع  واحلــوادث  والوقائــع 
لتكديــس تلــك املاحظــات والتجــارب أو مجــّرد وضــع قائمــة 
بهــا. ألّننــا حــن نقــوم بتلــك املاحظــات والتجــارب فإمّنــا 
نقــوم بهــا قصــد الوصــول إلــى قانــون عــاّم يفّســر مجموعــة 
معّينــة مــن الّظواهــر أو الوقائــع. تســجيل واقعــٍة مــا هــو ليــس 
كّل مــا نســعى إليــه، ولكّننــا نســعى أيضــا إلــى تفســيرها. 
ــى  ــة الوصــول إل ــك التفســير. ومرحل ــاّم هــو ذل ــون الع والقان
القانــون العلمــّي هــي املرحلــة الّثالثــة مــن مراحــل البحــث 
مرحلــة  املرحلــة  تلــك  تســبق  التجريبــّي.  االســتقرائّي 
التفســير: تفســير املاحظــات والتجــارب وهــي مــا يســّمى 

مرحلــة فــرض الفــروض.
املصــدر: محمــود فهمــي زيــدان: »االســتقراء واملنهــج العلمــّي« 

ص 47

مراحل االستقراء التجريبّي
   يبــدأ املنهــج العلمــّي )التجريبــّي( مبرحلــة ماحظــة منّظمــة 
هــذه  أّن  شــّك  وال  بحثهــا.  يــراد  التــي  الّطبيعّيــة  للّظواهــر 
املاحظــة تفتــرض عملّيــة اختيــار وانتقــاء وعــزل للوقائــع التــي 
تهــّم الباحــث يف ميــدان عملــه مــن بــن ألــوف الوقائــع األخــرى 
التــي تتشــابك معهــا يف الطبيعــة)...( وتأتــي بعــد املاحظــة 
مرحلــة الّتجريــب حيــث توضــع الّظواهــر يف ظــروف ميكــن 
التحّكــم فيهــا مــع تنويــع هــذه الّظــروف كلّمــا أمكــن. والقوانــن 
ــن  ــط ب ــة. ترب ــة تظــّل جزئّي ــا يف هــذه املرحل ــي نصــل إليه الت
ظاهــرة وأخــرى وتقــّدم لنــا معرفــة بجانــب محــدود مــن جوانــب 
املوضــوع )...( ويف مرحلــة تاليــة يســتعن العلــم بتلــك القوانــن 
اجلزئّيــة املتعــّددة التــي مت الوصــول إليهــا يف املرحلــة التجريبّية 

ــة واحــدة. ــا يف نظرّي فيضّمهــا كلّه
املصدر: فؤاد زكرّيا: »التفكير العلمّي« ص 26-27 )بتصّرف(

التصّور الثانيالتصّور األّول

جتربة بول األرانب لكلود برنار

    “ذات يــوم، أحضــر لــي أحدهــم أرانــب اقتناهــا مــن الســوق. وحــن وضعتُهــا علــى منضــدة املختبــر تبولــت، فاحظــت بالصدفــة 
أن بولهــا صــاف وحمضــي. واســترعاني مــا الحظتــه، ألن بــول األرانــب يكــون، عــادة، مكــدَر اللــون وغيــر حمضــي، باعتبــار أنهــا 
حيوانــات عاشــبة، يف حــن أن بــول احليوانــات الاحمــة يكــون، كمــا هــو معلــوم، صافيــا وحامضــا. وقــد قادتنــي ماحظتــي 
للحموضــة يف بــول األرانــب إلــى تصــور أن هــذه احليوانــات قــد اخضعــت لنظــام غذائــي يناســب احليوانــات الاحمــة. فافترضــت 
أن مــن األرجــح أنهــا لــم تــذق الطعــام منــذ فتــرة طويلــة، وأنهــا حتولــت، بفعــل اإلمســاك الطويــل عــن األكل، إلــى حيوانــات الحمــة 
تقتــات مــن دمهــا لكــي تعيــش. ولــم أجــد أمــًرا أيســر مــن التحقــق، بواســطة التجربــة مــن صحــة هــذه الفكــرة املفترضــة أو هــذه 
الفرضيــة. فقدمــت طعامــا مــن العشــب لألرانــب، وبعــد بضــع ســاعات الحظــت أن بولهــا أخــذ يتكــدر وأصبــح غيــر حمضــي، ثــم 
أخضعــت نفــس األرانــب لإلمســاك عــن الطعــام، وبعــد مــرور أربــع وعشــرين ســاعة أو ســت وثاثــن ســاعة علــى أقصــى تقديــر، 
اســتحال بــول األرانــب، مــرة أخــرى، إلــى الصفــاء واحلموضــة الشــديدة، ثــم حتــول، مــن جديــد، إلــى بــول مضطــرب اللــون وغيــر 
ــى نفــس النتيجــة.  ــة البســيطة مــرات عديــدة، فكنــت أحصــل، دومــا، عل حمضــي، حــن قدمــت لهــا عشــًيا. وكــررت هــذه التجرب
وكــررت هــذه التجربــة علــى اخليــول، وهــي كذلــك حيوانــات عاشــبة، بولهــا مكــدر اللــون وغيــر حمضــي، فاكتشــفت، أن إمســاكها 
عــن الطعــام، ينتــج حموضــة مفاجئــة يف بولهــا، وزيــادة مهمــة نســبًيا يف مــادة اليوريــا  Urea )مــادة بلوريــة توجــد يف بــول احليوانــات 
الاحمــة(، إلــى درجــة أنهــا كانــت تتبلــور، أحيانــا، بشــكل تلقائــي يف البــول بعــد برودتــه، وهكــذا خلصــت علــى إثــر جتاربــي، إلــى 
هــذه القضيــة العامــة التــي لــم تكــن معروفــة حينهــا، ومؤداهــا أن كل احليوانــات تتغــذى باللحــم، عنــد إمســاكها عــن الطعــام، بحيــث 

يغــدو بــول احليوانــات العاشــبة مشــابها لبــول احليوانــات الاحمــة”
املصدر: كلود برنار: »مدخل لدراسة املنهج التجريبّي » ص 216
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التصّور الثانيالتصّور األّول
تعريف املرحلةاسم املرحلةتعريف املرحلةاسم املرحلة وترتيبها

املراحل
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الّتعليلتعريف املرحلةاسم املرحلة وترتيبها

التصّور 
املقترح 

من 
طرف 
املتدّرب

للمراحل
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ب-  وثائق الّنشاط الثاني: جدول لالستكمال. 
يطالــب  برنــار.  كلــود  علــى جتربــة  العمــل  مواصلــة  املطلــوب: 
املتــدّرب باســتخاص مهــارات التفكيــر املنطقــي التــي يحتــاج 
إليهــا العالــم املجــّرب للقيــام بتجاربــه وطبيعــة احلقائــق التــي 

يتوّصــل إليهــا والفائــدة منهــا وحدودهــا.

اإلجابةاملطلوب

مهارات التفكير 
املنطقّي التي يحتاج 
إليها املجّرب علمّيا

طبيعة احلقيقة 
العلمّية التي يوصلنا 
إليها املنهج الّتجريبّي

قيمة نتائج املنهج 
التجريبّي يف حياة 

اإلنسان اليومّية

حدود املنهج 
الّتجريبّي
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مواّد تدريب القسم الّتطبيقي للجلسة الثالثة
أ- وثائق الّنشاط األول: صور + نّصان + جدول. 

      املطلــوب )1(: يســتعمل الــذكاء االصطناعــي يف العديــد مــن املجــاالت احليويــة كالتعليــم واالستشــفاء مــن 
األمــراض لكّنــه يســتعمل كذلــك يف البرامــج العســكرّية واحلربّيــة. وفيمــا يلــي منوذجــان مــن األنظمــة اخلبيــرة 
للــذكاء االصطناعــي. يقســّم فريــق املتدّربــن إلــى مجموعتــن وتشــتغل كّل مجموعــة علــى اســتكمال اجلــدول التالــي 

ــت. ــراءة النّصــن وباالســتعانة باإلنترن ــى ق ــاد عل باالعتم

منوذج التطبيقات
 الطّبّية للّذكاء االصطناعّي

منوذج التطبيقات
 العسكرّية للّذكاء االصطناعّي

الذكاء االصطناعي واملؤّسسة العسكرّية
قــد يعتبــر بعضهــم أّن مجــال الــذكاء االصطناعــّي غيــر صالــح للمجتمــع 
وارتباطــه  املجــال  هــذا  عليهــا  يعتمــد  التــي  الّدعــم  ألرضّيــة  وذلــك 
باملؤّسســات العســكرّية يف الــدول الصناعّيــة الكبــرى وخاّصــة أمريــكا 
 DARPA )US Defence وبريطانيــا مثــل وكالــة املشــاريع البحثّيــة املتقّدمــة
الــّذكاء  باحثــو  متّكــن  فقــد   .)Advanced Research Projects Agency

ــة مرتبطــة باألســلحة  ــن تطويــر أســئلة رئيســّية أو أنظم االصطناعــّي م
ــن  ــادرة إســتراتيجّية لتطبيقــات احلاســوب. ويتضّم تشــّكل جــزءا مــن مب
ــل  ــران املقات ــّي للقبطــان ملســاعدة الّطي ــاج املســاعد الّذك البحــث اآلن إنت
حتــت ظــروف املنــاورة الّشــديدة، ومنــاذج آلّيــات االســتطاع املســتقلّة التي 
ــة  ــب دخــول ونقــل معلومــات حربّي ميكنهــا الدخــول يف أرض العــدّو وجتّن
إلــى مركــز القيــادة. هــذا إضافــة إلــى الّنظــم اخلبيــرة التــي تســاعد القــادة 
ــن  ــل م ــم الهائ ــة يف ظــّل الك ــرارات صائب ــى ق ــل إل العســكرّين يف التوّص
التقاريــر املعّقــدة واملتضاربــة وأيضــا الســرعة التــي تتمّيــز بهــا الصراعــات 

ــة. احلديث

املصدر: د. أشرف حسن األشقر: »مناذج استخدام الّذكاء االصطناعّي« ص 8

مناذج ألنظمة خبيرة يف مجال الطّب
  يســتخدم نظــام DXPLAIN  للمســاعدة يف عملّيــات 
التشــخيص ويســتقبل فئــة من اخلصائــص اإلكلينيكّية 
مثــل العامــات واألعــراض والبيانــات املعملّيــة، ثــّم 
ــكّل  ــرا ل ــّدم تبري ــة مــن الّتشــخيصات، ويق ــج قائم ينت

تشــخيص ويقتــرح املزيــد مــن الفحوصــات.
 ويحتــوي هــذا النظــام علــى قاعــدة بيانــات ألكثــر 
بأكثــر  عاقــة  ذات  إكلينيكّيــة  ظاهــرة   4500 مــن 
  DXPLAINويســتعمل مختلــف.  مــرض   2000 مــن 
الطّبّيــة  واملــدارس  املستشــفيات  مــن  عــدد  يف 
ألغــراض االســتعمال الّســريرّي ولكّنــه أيضــا متــاح 
لاستشــارات اإلكلينيكّيــة. ويلعــب كذلــك دورا مبثابــة 

إلكترونــي. طّبــّي  كتــاب 

       املصدر: د. أشرف حسن األشقر: »مناذج استخدام الّذكاء 
االصطناعّي« ص ٧
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اجلدول:

منوذج من أنظمة الذكاء االصطناعي يف مجال 
الطّب

منوذج من أنظمة الذكاء االصطناعي يف املجال 
العسكري

املجموعة الثانيةاملجموعة األولى

بنية الّنظام 
الّذكّي ومكوناته

مهارات الّذكاء 
املستعملة

أهداف النظام 
الّذكّي

عالقة النظام 
الذكّي باحلياة 

اإلنسانّية

مزايا األنظمة 
الّذكّية 

ومخاطرها

املخاطراملزايااملخاطراملزايا
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ب- وثائق الّنشاط الثاني: جدول + لعب أدوار )استراتيجّية حوض الّسمك(.
      املطلــوب: يف ارتبــاط مبخرجــات الّنشــاط األّول. تســتعمل املجموعتــان وســيلة »حــوض الّســمك« التنشــيطّية 
ــّذكاء االنســانّي وبــن مناصــر  ــة ال ــه ملرتب ــّذكاء االصطناعــّي واســتحالة ارتقائ للحــوار بــن محــّذر مــن مخاطــر ال

لضــرورة تطويــر الــذكاء االصطناعــّي ومدافــع عــن فوائــده وقدرتــه علــى التفــّوق علــى الــّذكاء االنســانّي. 
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مالحظــة: تقــوم كّل مجموعــة باســتكمال اجلــدول التالــي قبــل لعــب األدوار بواســطة وســيلة »حــوض الســمك« 
التنشــيطّية. ثــّم ترّشــح كّل مجموعــة ممثليهــا يف احللقــة الداخلّيــة للحــوض ثــّم يقــع التــداول.

املجموعة الثانيةاملجموعة األولى

استحالة ارتقاء الذكاء 
االصطناعي ملرتبة الذكاء 

اإلنساني

خطورة تطبيقات الذكاء 
االصطناعّي

إمكانّية تفّوق الذكاء 
االصطناعّي على الذكاء 

اإلنسانّي

مزايا
الذكاء االصطناعّي

احلجج الداعمةاحلجج الداعمةاحلجج الداعمةاحلجج الّداعمة

احلجج املدحضة للموقف 
املقابل

احلجج املدحضة للموقف 
املقابل

احلجج املدحضة 
للموقف املقابل

احلجج املدحضة للموقف 
املقابل
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اختبار التقومي القبلي والبعدي لليوم اخلامس

اإلجابةالسؤالع/ر

املنهج الرياضّي :1

استدالل استقرائّي 
جتريبّي

استدالل استنباطّي
يبحث يف قوانن املخلوق احلّي

تفكير صوري محض

عاقة الرياضّيات باملنطق:2

االنفصال
االتصال
التماهي

تستمد الرياضيات مبادئها فقط من املنطق

ــادئ النســق الرياضــي مــن الواقــع 3 تســتمّد مب
ــّي اخلارجــّي العين

نعم
ال

اذكــر أربعــة أنــواع مــن املقدمــات التــي ينطلــق 4
منهــا االســتنباط الرياضــّي: 

ــى 5 ــن )1( إل ــّي م ــج التجريب ــب مراحــل املنه رّت
:)4(

التجريب
الفرضّية

صياغة القانون
املاحظة

النتائج التي يصل إليها املنهج التجريبّي:6
حقائق يقينّية

حقائق احتمالّية
حقائق بعضها يقينّي وبعضها احتمالّي

فروض املنهج التجريبّي:7
تخمينات خيالّية
حدوسات عقلّية

إمكانيات تفسيرّية قابلة للتحّقق التجريبّي

 النظرّية العلمّية :8

نسيج من الفرضيات
منظومة من القوانن

خاصة التجارب التي وقع التحّقق منها
مجموعة خبرات شخصّية

  الذكاء االصطناعّي:9

فرع من فروع علم احلاسوب
ضرب من ضروب اخليال العلمّي
محاكاة مبرمجة للّذكاء البشرّي

إحدى تطبيقات املنطقّي الّرمزّي

مــن املهــارات التــي متّيــز التفكيــر اإلنســانّي 10
عــن الــّذكاء االصطناعــّي:

املعاجلة الّرقمّية للبيانات
اتخاذ القرارات وحّل املشكات

)األخاقّيــة  القيمّيــة  األحــكام  إصــدار 
) لّيــة جلما ا و

االستنتاج وإبداع أفكار جديدة
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استبانة تقومي اليوم التدريبي اخلامس

البند ضعيفاملجال
درجة التقومي

دون 
جّيد جّداجّيدمتوسطاملتوسط

أهداف التدريب
وضوح أهداف اليوم التدريبي
حتّقق أهداف اليوم التدريبي

املدّرب

التزام املدرب باجلدول الزمني
عرض املدرب للماّدة التدريبّية

جتلت خبرة املدرب يف أدائه
استخدام املدرب لوسائل تعليمّية متنّوعة

تسيير املدّرب للعملية التدريبية

تفاعل املدرب مع االقتراحات والّنقد

احملتوى التدريبي

وضوح املادة الّتدريبّية ودقتها
تغطية املاّدة العلمّية ملوضوع الدورة
محتويات الدورة مترابطة ونسقّية

 مكتسبات

اليوم التدريبي

التعرف على معنى احلد

التعرف على مفهوم القضّية

التعرف على أنواع احلدود والقضايا
التعرف على الوظيفة االستداللّية 

للحدود والقضايا

املتدّربن
املشاركة اجلماعّية والتواصل 

تقارب املستوى العلمي للمتدربن

املناخ التدريبي

ماءمة قاعات التدريب للعمل 
 مستوى اخلدمات املقدمة

توافر وسائل العمل وجتهيزاته

التقييم العام

مدى حتقيق الّدورة لتطلعاتي
رغبتي يف االلتحاق بدورات أخرى يف 

املستقبل
مدى جناح الدورة عموما

تعليق 

حّر

نقاط قّوة

نقاط بحاجة للّتحسن
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 مفردات اليوم التدريبي اخلامس 
االستدالل  	
االستدالل االستنباطي 	
االستدالل الرياضّي 	
الرياضيات 	
البدهيات 	
املصادرات الامعّرفات 	
املعرفات 	
املقدمات  	
النتائج 	
النسق الرياضي  	
منظومة األوليات 	
املنهج االستقرائّي 	
املنهج التجريبّي  	
املاحظة 	
التجريب 	
الفرضّية  	
القانون العلمّي 	
النظرّية العلمّية 	
 )الكمية العلمية(. 	
التوّقع  	
احلقيقة  	
االحتمال 	
السببّية 	
الذكاء 	
الذكاء اإلنسانّي 	
الّذكاء االصطناعي 	
املنطق الّرمزّي 	
احملاكاة 	
البرمجيات الذكّية 	
قاعدة البيانات 	
معاجلة املعلومة 	
منظومة االستنتاج 	
اخلوارزميات 	
لغة البرمجة 	
األنساق اخلبيرة 	
الروبوت 	
الدوائر املنطقّية 	
التطبيقات الذكّية 	
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مصطلحات حقائب التفكير الناقد

التعريفاملصطلح باللغة اإلجنليزيةاملصطلح باللغة العربية

استخدام: »إّما... أو« للمراوحة بن قضّيتنEither Or situationاألميَّة - أدوات تخيير

Propositional الروابط القضوية
connections

هــي تلــك األدوات التــي إذا دخلــت على قضّيتن 
أو أكثــر أنتجــت قضية مركبة.

برهان بالتناقض أو اخُللف
Proof by contradiction

برهنــة أساســها إثبــاُت صحــة املطلــوب بإبطــال 
نقيضــه أو اثبــات عــدم صحــة املطلــوب بإثبــات 

نقيضــه.

املفاهيمية، أو التصور 
املفاهيمي، أو املُْفِهمة، بناء 

املفاهيم
Conceptualization

القضايــا  يقــوم علــى جتريــد  إجــراء فلســفي 
اجلزئّيــة وتعميمهــا بتحويلهــا إلــى مفاهيم عامة 
كلّّيــة هــي مــدار البحــث الفلســفّي بغــّض الّنظــر 
عــن اجلزئّيــات العينّيــة التــي حتيــل إليهــا. وهــي 
مــن اخلصائــص األساســّية التــي متّيــز التفكيــر 

الفلســفّي

االقتضاء أو االستتباع 
Logically determinedاملنطقي

االســتلزام، ويعبــر عــن العاقــة بــن افتراضــات 
تكــون صحيحــة عندمــا تلــي كل خطــوٍة التاليــة.

التجربة املعمليةLaboratory experimentالتجربة املخبرية

النسق األكسيومي
Axiomatic system

هــو منظومــة األّولّيــات أو النســق الصوري الذي 
تكــون كّل أّولياتــه ومصادراتــه وقواعــده بّينــة 
ــة مــن  ــا نســقّيا جمل ــزم عنه ــث تل الوضــوح بحي
النتائــج مبقتضــى االقتضــاء املنطقــّي الداخلــي.

Multipleاملتكثر - املتعدد
لفــظ كثيــر املعانــي: مثــل العــن وحتمــل معنــى 
ــك  ــاء والعضــو يف رأس االنســان، وكذل عــن امل

قــد تأتــي مبعنــى اجلاســوس.

Euclid’s postulatesمصادرات إقليدس
املــكان  عــن  ناجتــة  وضروريــة  كليــة  حقائــق 
الفيزيقــي، ولهــذا فهــي صــادرة عــن املــادة، وقــد 
ســبب لهــا طابعهــا التجريبــي غموضــا وتعقيــدا.

أخاقي- اإليتيقية/ 
Ethicalاإليثيكية

قيمــي أخاقــي )مــا يتصــل مبعاييــر الفعــل/ 
العمــل(
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Specious syllogismقياس مشاغبّي

القيــاس املشــاغبّي هــو املغالطــّي السفســطائي 
ويختلــف عــن اجلدلــّي الــذي تكــون مقدماتــه 
عمومّيــة مشــهورة بينمــا اخلطابي السفســطائّي 
)أرســطو  مغالطّيــة.  فاســدة  مقدماتــه  تكــون 
ميــز بــن ثــاث أشــكال للقيــاس : البرهانــي 

واجلدلــّي واخلطابــّي(

ه بَدهّيًاTake for grantedاْستَبَْدهَ - مفروغ منه سلََّم باألمر، وعدَّ

معوقات، قيود، عقباتConstraintإكراهات

الصــراع املعــريف - الصــراع 
Cognitive conflictاإلدراكــي

الصــراع املعــريف )أو العرفانــي(  مصطلــح يف 
ــل احلــوار والتواصــل  ــد تفعي ــة يفي ــوم التربي عل
علــى جهــة جتــادل وتبــادل اآلراء وال يشــترط 

فيــه التعــارض والتناقــض املعــريف 

املُقارباتApproachesالتمشيات - نهج

Skepticismالريبيَّة - الشكّية

مدرســة فلســفّية أو توّجــه فكــرّي يعتبــر الشــّك 
مذهبــا وغايــة يف ذاتــه ال وســيلة للوصــول إلــى 
احلقيقيــة )الشــك مــن أجــل الشــّك( فليــس كّل 
ــا. ومؤّســس هــذا املذهــب هــو  شــّك شــّكا ريبّي

.Pirron بيــرون
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تنبيهات منهجّية وتنظيمّية

حتديد توقيت العمل يف كل ورشة وتعين ميّسر ومقّرر من قبل أعضاء الفريق. 	
ضــرورة االرتقــاء بالنقــاش مــن مســتوى التفاعــل العفــوي إلــى املســتوى التفاعــل املوجــه مــن  	

خــال اختيــار التدخــات واســتثمارها. 
احلرص على استخاص املكتسبات يف خامتة كل نشاط. 	
ميكــن تعديــل املقاربــات جزئيــا اســتجابة لتطلعــات املشــاركن أو طلباتهــم دون احليــاد عــن  	

أهــداف الــدورة ومســتلزمات اليــوم التدريبــي ومتطلباتــه.
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