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المعرفةةهي:ةةجميمةممنةةهيمةةييالمعةةقدجيمالمعفاةةماويمالمرةةق:لذيمالف ةةمراويال :دلةةهي
لإلةقبةهينمةتيفؤةقؤاوياادؤةقيشيلفطةبحيتمموقفةة يمفواةتيالمانقفة يلمةقيررهةمياييلعرفةة  ي

فمرة يم:جيدفرةهيلموقماوياادؤقييالمفكررةيلرهذيالظما:ريمااطلقءيالمولتهيب .يملامي
بةةقلمةمءيإلةةتيالعمرةةميمةةييم ةةقمريالمعرفةةهييؤةةلرايلوةةايي رةةريمةةييالمطةةي ويياادؤةةقي

الفجيرفعرضيلهةق يؤةماءيفةجيولقفة يالط  ةلهيأذيفةجين اقفة يبقللريةهيالمولتةهيبة يممةقي
مةقيالو ملينمتيالمعرفهيم قمرييفةمب يمييم قتري:ميفجيوقةهيإلتيف فرهقيمميي

 يي:لأفج

 الخبرة الشخصية3 .1
فماةه يمطةيمهيأييلؤةفرةحيأميربوةنينةيي لةرةيط  ةلهييالررميندممقيلوقملامي   

فؤقنمهيفجيومهق يمنمتيالرغذيمييأييال لرةيالط  لهيفم ايترهاهيدقفعهيمطقيعهيفةجي
الو ةةةةملينمةةةةتيالمعرفةةةةهيموةةةةايالمطةةةةي و يملكدهةةةةقياةةةةميفةةةةؤم يإلةةةةتيدفةةةةقي ي قتيةةةةهيإ اي

ممييفموةةةلو.يماةةةميررفكةةةطيبعةةةضياي تةةةقءيندةةةممقيل وةةة يمةةةيياؤةةةف ممهقياادؤةةةقيي
يًق يأميندةممقيرفوةمنينمةقيرةراه يأميلرعمة  يماةميرفةق:ةايبعةضيايملةهيالفةجيففعةقرضيطر

مةحيرألةة  يأمياةميلؤةةف مذيأمماويالةقويغرةةريممىةةمنلهيمنمةتيةقدةةطييلرةريمةةييال افلةةه ي
أمياةةةميرلدةةةجيرألةةة ينمةةةتيأملةةةهيغرةةةرييقفلةةةه يأمياةةةميلؤةةةف مويدفةةةقي يأميم وظةةةقويغرةةةري

لةةة يإ ايأراميأييلعفمةةةمينمةةةتيال لةةةرةي ةةةولوهيدفرةةةةهيلفورةةة هيالط  ةةةج يلةةة ل يردب ةةةجينم
الط  ةةةةلهيأييرف ةةةة يااوفلقتةةةةقويالكقفلةةةةهيالفةةةةجيفؤةةةةقنمهينمةةةةتيفةدةةةةطي:ةةةة هيالؤةةةةمللقوي

ي.مالفور اويالط  له

   :السمطـة .2
فةةجيالو ةةةملينمةةتيالمعرفةةةهيؤةةقباًقيمفةةةجيإلةةةتيالؤةةمتهييةةقيياادؤةةقييمايرةةة اليرمةةةأي

أميال لةراء يفيةذيمةييالماويالوقىر يماميفتمري: ايالملةمأيمأ ةبنيدظةقذيالمؤفطةقرهيي



مؤةةةةةؤمليفةةةةةجيالويةةةةةذيلؤةةةةةأليال لةةةةةراءيفةةةةةجيالمةةةةةةقاويالعمملةةةةةه يملعفمةةةةةميال لةةةةةراءينمةةةةةتي
مبةمًايمةييأييالفمولويفجيانتقءيآرايهذيمايرف ة يالوةقكذيالاةراريبمعة لينةييال لةراء.ي

الم مليإلتيالوالاهيمومهيدةمهيرمةأيإلةتيرأ يالؤةمتقويفةمفررًايلمماةوييلوقملياادؤقي
فعمةةةتيالرةةةرميندةةةممقيلتمةةةطيالد ةةةنيمةةةييي يي لةةة ياةةةميرةةةؤم يإلةةةتيال تةةةأغرةةةريأي.مالةهةةةم

لكةةجيرةةر يإيييشالؤةةمتهيأييلوةةفر يلدرؤةة يبوةةتيفموةةلويمداةةميادراءيالفةةجيف ةةمريندهةةق
ي.يقييؤل اي:ميألىًقيإلتيدرويالدفقي يأذيا

نمةتيالؤةمتهييم ةمريلمو ةملييملفمىلنيبعةضيالمطةي ويالمرفبتةهيبقانفمةقمي
م ينةييأرؤةتميأدة ياةقذيفةجيأوةميايلةقذيبمؤة ي بقبةهيمأ ة يفةري نمتيالمعرفهيد يريا ه

لعةةميأرةمهةةقيمةةرةيفمةةمياي ةةر يأمةةقذيبعةةضيالوقىةةرهي يمفةةجيدهقلةةهيالقمةة يلهةة هيالعمملةةهي
مميييمةييأنمييلمطق:مل يأييال بقبهيلهةقي مؤةهيأرةةايفاةت يمفالةايالةملةحي:ة هيالدفرةةه

انفةةةراض يماؤةةةفمريالةةةملهذيلهةةةقيلعةةةمةيؤةةةدماويفقللةةةهيممييمدقاطةةةه يلكمدهةةةقي ةةةمروينةةةيي
مبةةةقلتبحيفةةةبييال بقبةةةهيالفةةةجيأمؤةةةيهقيأرؤةةةتميبقل ةةةمفهييقدةةةويإوةةةم يأرةمهةةةقيي.أرؤةةةتم

مراممة يمؤماءييدويمييلرييمييل مامييم ةاي:ة هيالا ةهيأميررفىةمدهق يفبدهةقينمةتي
مةةتيال لةةرةيالط  ةةلهيأميال اةةهيلةةرييايفةةرامياياةةايفمىةةنيلدةةقيموممملةةهياانفمةةقميالفةةقذين

 .يم مريلممعرفهأميالؤمتهي

 :)القياسي( التفكير االستنباطي.3 

ظةةةةايالفريرةةةةريااؤةةةةفدبقتجيأ:ةةةةذيتةةةةر يالو ةةةةملينمةةةةتيالمعرفةةةةهيارمدةةةةًقيتمهمةةةةه ي
رةةة الياادؤةةةقييلؤةةةف مم يوفةةةتيالرةةةمذيفةةةجيوةةةايمطةةةي ف يالط  ةةةلهيمالمهدلةةةه يفرةةةجيامي

رةةربتيلةةرييمفلةة يي.دؤةةقييبقاؤةةفماليمةةييالعةةقذيإلةةتيال ةةقوالفريرةريااؤةةفدبقتجيلاةةمذياا
ااطةةةلقءيمنممهةةةقينمةةةتيأؤةةةقويالمدتةةةتيمالفأمةةةايالةةة :دج يمنةةةقمةيمةةةقيرلةةةمأي:ةةة ايالفريرةةةري

رةةر يأييمةةقيل ةةم ينمةةتيالكةةايل ةةم ينمةةتيبقلكملةةقويلل ةةايمدهةةقيالةةتيالة يلةةقو يإ ي
نمةتيااادفاةقليمةيي.يملاةمذي:ة ايالفريرةريالة ء يأميأييالة ءيلاحيمدتالًقيفجيإتقريالكةا

الماممقويالتيالدفقي  يفق ايالةايالطة ويالماةممقويفبدة يلالةاي ةوهيالدفةقي  يفقلالةقوي
ماةةممفريييلةةةر يم ةةة ر يلطةةةفماينمةةةتيميييي:ةةمياؤةةةفماليلطةةفماينمةةةتيماةةةممقويمدفةةقي ا

 ...ي)ماممهييلر (ييييايادؤقييمريرم قليميييمدفرةه.



 ادؤقييييي...ي)ماممهي  ر (ياومم  ي     يي يييييييييييييي

 ا ًايؤاراطيفقيييي...يي)دفرةه(      يييييييييييييييييي 

ييلرفةةرضي ةةماهمق يلردهمةةقيارفبةةقطيمةةق يلومةةايمدتالةةًقيدفرةةةهيقفرةةجي:ةة ايالم ةةقلينبقرفةة
 .معرده يفق ايالايط ويالماممفري يمةطينمل ياييرمافتينمتيالدفرةهيالفجيفعالهمق
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بقادفاةقليمةييالطةما:ميالةتيالويةذييالفريرةريااؤةفدبقتج لامذي: ايالمده يبعيةوي
ررفكة يالبقوةنينمةتيالفواةتييرفذيفل يااؤفماليمييال ةقويإلةتيالعةقذ يفرلة يإ يالكمج 

بقلم وظهيالمدظمهيال قىعهيلمفةرهطيمةحيالةفويذيفةجيالمف رةراويالم فمرةهيلل ةايفةجي
رةمةةةحيالبقوةةةنيايملةةةهيالفةةةجيفؤةةةقنمهينمةةةتيإ ةةةمارييالدهقلةةةهيالةةةتياةةةمادريينقمةةةه يورةةةن

فةةق ايأراميالبقوةةنيأييرفم ةةايالةةتيمعرفةةهيي.الفعملمةةقويمةةيي ةة ليم وظقفةة يلمة يلةةقو
 يقءيت طي فيفقد يلمقرويمدهة ينمتيالدومياافجميايلالوي يةقءيالتقلةطيااملي

يةةقءيفقل ةقدجيفقل قلةنيوفةتيالعقطةر يمبعةمياييردهةجينمملةهيالالةقويل ةمريويمة ينمةتي 
ملوةةم دقيالفةةقره ياييممكةةًقيتمةةطيمةةيييال ةةفيفلاةةملي ةةفي يةةجيأمي ةةفيغرةةري يةةجا.

م هةةةرهياييليفةةةطيلةةة ينمةةةتيفةةةوي قفمةةة ييةةةايالورمادةةةقويالفةةةجيفمةةةميميةةةايالورمادةةةقويالفةةةجي
فللض يففم ايميي  ليااؤفاراءيالتياقنةمةينقمةهيلطةمايلهةقييةايالورمادةقو يم:ة هي

فقؤةفتق يمةيي ة ليففبعة يلكةايي( الاقنمةي:جمي)ايييايأ مييملمميمياي لمخيلرمض
يالورمادقوياؤفاراءياقنمةينقمهيموايالمطيمهيالفجيماةهف يفجيتمطيالمم .

مفلةةر يا:ملةةهيالفريرةةريااؤةةفارايجيفةةجييمدةة يلاةةمذيلإلدؤةةقدلهيطةةريًقيةمرةةمًا يمل ؤةةهذي
فجيفتمهريالمةفمعقويمدطةريال اقفةهيمالةمنجيماي ة  يالاملمةهيفرهةقيبقؤةفمرار.يمفة مامي

لفريرةةةريااؤةةةفارايجييممةةةقيارفةةةبتيبةةةقلمااحيأك ةةةريفةةةأك ر يفرةةةمرويمطةةةي ف  يملاةةةمذيأ:ملةةةهيا
الوممليالمدقؤبهيلهق يفممىةم ينمةذياد ةقريالة  يدمرؤة يلوفةايأ:ملةهييلرةرةيبقلدؤةبهيلدةقي
ةملعًق ييد يمايمةًقيفظهةريإلردةقيالم هةميمةييالمعمممةقويالفةجيفكطةفينةييةمادةطيمفعةممةي

البوةةةنيالعممةةةجيالرةةةمذيلمف  ةةةويممعقلةةةةهيأم يمةةةييوىةةةقرفدقينلةةةريالفةةةقره .يملمرةةةاي
الة يلقويبقلفر را يملؤةمتيالىةمءينمةتيأؤةبقلهقيميلرلةهينممهةقيمدفقةهةق يمهةما ييلةريي



ايمةةةمريلرلةةةريي ةةةولوهق يمههةةةمحيإلةةةتيإلةةةرا يوالاةةةهيمةةةق يأميلىةةةحيوةةةً يلمطةةةيمهيمةةةقمي
مري اقفلةةه يأمينمملةةه يأمياةفمقنلةةه يأميأمللةةه يأميرفم ةةايإلةةتياكفطةةقحيةمرةةم يأميلتةة

ي.آلًه يأميدظرههيمعرده يأميل وني تأيطقيعًق يأميررمينمتيأفيقريمعرده
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يفةجي  رر يأمغؤوييمدويمؤؤوينمذيااةفمةق يالوةمرنياييالريةرياادؤةقدجيمةر 
فتةةمرهيلةة  نيمراوةةاميفم ةةايااملةةتيالمرومةةهيالوؤةةلهيم:ةةجيالمرومةةهيالفةةجييةةقيياادؤةةقيي

اؤةة  يمةةقيرةةراهيملؤةةمع يممييموقملةةهيمعرفةةهيالع اةةقويالاقيمةةهيلةةرييفرهةةقيلعفمةةمينمةةتيومي
الظما:ر يأ يادهقيمرومهيلمم ةفيفاةتيمللؤةويمرومةهيلمرهةذ.يأمةقيالمرومةهيال قدلةهيفهةجي
مرومةةهيالمعرفةةهيالرمؤةةرلهيالفأمملةةه يأميمرومةةهيالبوةةنينةةييااؤةةبقطيمالعمةةايالمرفقفر هقيلةةهي

مالولةةقةيمال مةةمميمأ ةةايالكقيدةةقو.يأمةةقيالبعرةةمةينةةييالمااةةح يفريةةرياادؤةةقييفةةجيالمةةموي
المرومةةةةهيال قل ةةةةهيفهةةةةجيالمعرفةةةةهيالعمملةةةةهيالفةرهللةةةةه يأميمرومةةةةهيدىةةةة يالفريرةةةةريالبطةةةةر ي

يمفرؤرريالظما:ريفرؤررًاينمملًقيمامرا يمقيلردهقيمييالرمابت.

 التفكير العممي )الطريقة العممية(3

فوارةةتيالفكقمةةايلةةرييم:ةةجيأك ةةريالتةةر يفقنملةةهيم بقفةةًقيملهةةقيارةقللةةقويي رةةرةيفةةجي 
 م وظةقفهذ مةيرداةايالبةقو مييبترهاةهياؤةفارايلهي يإ يالفريرريااؤةفدبقتجيمااؤةفارايج

 المدتالةه الفىةمردقو إلةت الررىةلقو مةي بترهاةهياؤةفدبقتله  ةذ الررىةلقو إلةت
 المرفرىةه الع اه يقدو إ ا إلرهق لميييالم مل الفج الدفقي  لؤفدبتميي  ذ لمررمض 
 د فلةر فبددةق المالملةه  المعرفةهيالاقيمةه مةح مفمافاةه الدفةقي  :ة ه يقدةو ما  اي . ةولوه

 رفةض أم داةمذيبالةمل للقدةقو مةي دةمةح مةق نمةت مبدةقء للقدةقو لةمةح الررىةلقو :ة ه
ي.الررىلقو
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