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 التفكير الناقد مفهوم
التفكير النااد اان  مند يااانالاادل  التعطاا  ألد ام اادن التحاادم لايم التاو  يم الير       .1

 ساااااتلنم لعاح  معو ي ، أل   م  ألع   م  أ    م  يةاااااناأل   م  ين ول  ألكر  م  مألكد  
 يمين .

م  مكثر  ألكر (التفكير الند ن  مععل  تفكيري  يركب  موالنل  م  ين ول   يت  أليطد اخضدع ) .2
لعتاو   التوةاااد    عإ  م دي  الأل   الهااا ا ن يع وااا  ل   تدرأ معو ين   ااااتطد  

  يم ،  ا نا  تح  يوا لطد يم منيه  امتعدأال معو يمديير م  أل  يمين . 
 خار  م    ا    م  اأمدن  م  ا ران  م  تنث.)الفكر (   ن تك ن  ضل   م  

   و م معو الادج العن ول    غديته ال  اااا   التفكير الند ن  نهاااادل موعد يت يه    دأ  .3
الو متحدم  ااااادأ     أل  يمديير يوا ل    يت لم يم يدع م  يطد ان  عحم اماااااتلنايطد 

 .ركيب  التو ي ية    ينفرأ  م  يدتعم    تةنم وعم ،الث ألئدن  التاعي   الت
 

 مهارة التفكير الناقد
ان نمع  المو  كغير د يم النم  تاتدج الو  اااا نطد   مديتطد   ألل  لن المو  له يعكدن  .1

  ن ان ال بن يم تنعيتطد  تن ياطد  كد ال تك ن ممير  االمتلنام العان أ لطد  يعد يؤأي 
 الو تم يعطد   ع أ د.

سااااااااااااادن  ساااااااااااااتلنيه ألد  علإ    اإلن مكثر د تموينال  الموعل  ان التفكير يم م  و المععلدن  .2
   ية    طالعل   تعودال .يندشط تلدته

ان يعد ماا  التفكير تلتعم يم شاالى الو  خر  ياسااب نهاادطه الموعد   يطد اته التد  .3
 اكتساطد م  تمععطد.

نا كه    ك ي يطد ان مخر  يتمععطد اإلنساااااااااادن  لي مااااااااااإه يان لعتفكير يطد ان  دبع  لعتمع  .4
  للح ن مكثر ألدمعل  ألد ي ا ط  يهحالته   م ن  معو اإلبناع.

 
 



 (إذاعةصحافة+ مشترك ) اآلدابلقسم االعالم في كلية  األولىلطلبة المرحلة  ةاإلعالميمحاضرة التربية 

 

 مهارة التفكير الناقد واإلعالم الجديد
م الدنين  ان يطد   التفكير الند ن تك ن مكثر م عل   مشاااااان الادتدل منن التمدي  يإ  ماااااادا  اإلمال

الهاالةاالدن الاولول    لن الير يزأاأ تموينال يإ غع ض  منم  واا    االنترنت يةاا    مدي 
التد تتفاادماا  ألد اطااد  اإلمالم الداانياان متلاادناادل   كعااد من الارياا  التد ال تااان ااد تاان أ الزياادن 

   مألكد  خدطئ   كعد  عحم مخبد  غير  اااالا    شااادامدن يغروااا   العحدن  الر دي  تتلح نهااار
  الي ا  غسي     العلن ان  بحدن الدريع  العنظع    اإل  دبمن تو أ الو ا تبدطدن ينير  يه
  غير د يم العلدطر العاتعع .

 


