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 التفكير المنطقي  :العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات دقيقة 30 عربية

/صغيرة كبيرة    
1 4 2 

 

 

 .ملّخص: الهدف من هذا التمرين هو إيجاد العديد من األسباب )الحجج( لشيء ما أو ضده بشكل عفويال

يوضح هذا مدى اختالف   ."اتخاذ موقف واضح من خالل قول حجة "مؤيد" أو "ضد ندرب أنفسنا على 

 .، حيث يمكن العثور على أسباب شيء ما ("topoi") الحقول

 الكلمات المفتاحية: التعاون ، حل المشكالت ، الجدال

 :األهداف

 اكتشف كيف تناقش  •

 التعرف على وجهي العملة •

 منظورات أخرى تعلم كيفية التفكير من  •

 فهم آراء اآلخرين  •

 التغلب على المعتقدات المقيدة  •

 .المشاركون: الكبار في مكان العمل ، واألفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة ، والمهاجرين 

 .يسأل الميسر السؤال ويعطي الكرة / الحجر للشخص على يمينه .الوصف: يقف المشاركون في دائرة 

يستمر هذا على هذا   .ا مؤيدا ، ثم يمرر الكرة إلى الفتاة على يمينه ويجد سبب ا مضاد ايجب أن يجد سبب  

 .الهدف هو أن تدور الكرة بسرعة كبيرة .النحو 

 :ومعارض لعدة قضايامأيد  

 "... رأي في األمور اليومية: "آيس كريم الشوكوالتة جيد / سيئ ، ألن ◊

على سبيل المثال البابا ، مادونا ، سياسي من بلدك  ) xxx رأي حول شخص معروف: "أحب / ال أحب  ◊

 "... ، ...( ، ألنه / هو

 "... دقيقة القادمة ، ألن 20رأي حول الوضع الحالي: "يجب / ال يجب / نقوم بهذا التمرين خالل الـ  ◊

رأي حول هذه المجموعة: "يجب / ال يجب / نقوم بجلسة الندوة القادمة على متن مركب شراعي ،   ◊

 "... نأل
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رأي حول هموم المجتمع: "في بلدنا يجب / ال يجب / يجب أن يكون للشابات نفس واجب الذهاب إلى   ◊

 "... الجيش ، كما يفعل الشباب ، ألن

 ):االختالفات )المستوى المتقدم

للتعبير عن الفرضية التي قمت بإنشائها ، استخدم الشخص / لربط الفرضية التي قالها الشخص من قبل /  

 أن يكون لديك كرتان تدوران 

 الردود 

 هل وجدت أنه من السهل العثور علىسبب "مؤيد" و "عكسي"؟  -

 كيف تختلف األسئلة المتعلقة باألسئلة التي تؤدي إلى صياغة أسبابنا؟  -

ما هي المشاكل وما هي الحاالت التي ال يكون فيها من المفيد التفكير في الحجج "المؤيدة" و   -

 "العكسية"؟ 

 واد: المجال / الحجر الم

 الطريقة: نشاط مجموعة ديناميكي 

 :نصائح للميسرين

اجعل   .القضايا هي تلك التي لديها القدرة على مناقشتها في المناقشة    -قضايا "يجب / ال / فعل" 

 .المجموعة على علم بذلك في جولة المالحظات إلعداد ما يلي

 تم االنسحاب من .الشابات مناسبة للسياسيين .(2006) .مقتبس من: نساء بال حدود  :(APA) المصدر

www.women.without.borders.org 

 / :الصدقات 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 

 


