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 االهداف العامة :

ٌهدف هذا المساق الى تحقٌق النتاجات المختلفة وفق ثالث سور، معرفٌة، مهارٌة، ووجدانٌة. 

خبرات نظمت لهم ، وتفاعلوا  وسٌتم التاكٌد على تحقٌق االهداف العامة التالٌة بعد مرور الطلبة فً

 وطوروا مواقف واتجاهات محددة. هذه النتاجات كالتالً:

 معرفة الطالب ماهٌة التفكٌر، وطبٌعة تكوٌنه. -

 معرفة انواع التفكٌر السائدة. -

 تطبٌق نماذج التفكٌر المختلفة لدى الطلبة. -

 المقارنة بٌن نماذج التفكٌر المختلفة. -

 ٌر الناقد واالبداعً.تطوٌر توجهات واضحة نحو التفك -

 تطوٌر توجهات عملٌة لتطبٌق استراتٌجٌات التفكٌر. -

 تطبٌق استراتٌجٌات التفكٌر المختلفة. -

 

 الوحدة االولى : مقدمة فً تعلٌم التفكٌر

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب عملٌة التفكٌر -1

 ان ٌعدد الطالب نماذج تعلٌم التفكٌر -2

 السبعةان ٌقارن الطالب ٌبن انماط التفكٌر  -3

 ان ٌطبق انماط التفكٌر المختلفة. -4

 المحتوٌات :

 تعرٌف التفكٌر -

 مفهوم التفكٌر واتجاهاته -

 نماذج تعلٌم التفكٌر فً المدرسة -

 انماط التفكٌر السبعة -

 مبررات تعلٌم التفكٌر -

 عوامل نجاح تعلٌم التفكٌر -

 المراجع :

 (63-9)، تعلٌم التفكٌر، عمان، دار الفكر، ص 2001ناٌفة  قطامً،  -1
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(، 20-19(، )10-1، تعلٌم التفكٌر، العيٌن، دار الكتياب الجيامعً، ص )1999فتحً جروان،  -2

(27-29( ،)31-46) 

 (110-105، تفكٌر االطفال، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع، ص )1990ٌوسف قطامً،  -3

 الوحدة الثانٌة :

 التعلٌم من اجل التفكٌر 

 االهداف :

 مهارة التفكٌران ٌذكر الطالب اهمٌة تعلٌم  -1

 ان ٌعرف الطالب مهارة التفكٌر -2

 ان ٌعدد الطالب خصائص الطالب المفكر -3

 ان ٌعدد الطالب عملٌات التفكٌر -4

 

 

 

 المحتوٌات :

 لماذا تعلٌم مهارات التفكٌر -

 التفكٌر كمهارة ذهنٌة. -

 خصائص الطالب المفكر. -

 نموذج دورة التفكٌر -

 عملٌات التفكٌر -

 المراجع:

(،       119-81(، ص )68-65تعلييييٌم التفكٌيييير، عمييييان، دار الفكيييير، )، 2001ناٌفيييية قطييييامً،  -1

(223-264) 

 (40-36، تعلٌم التفكٌر، العٌن، دار الكتاب الجامعً، ص )1990فتحً جروان،  -2

3- Edward DE Bono, (1986). Teaching Thinking, England, Penguin 

Books, (PP:57-65)k (PP: 131-138) 

 الوحدة الثالثة :

 المبتديء الذكً: كٌف ٌتعلم وٌفكرالطالب 

 االهداف :
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 ان ٌعرف الطالب خصائص المتعلم المبتديء الذكً -1

 ان ٌعرف الطالب الكفاءة الذهنٌة -2

 ان ٌعدد الطالب اسالٌب نقل الخبرة -3

 ان ٌذكر الطالب دور المدرسة فً تعلٌم المبتديء الذكً -4

 المحتوٌات:

 تعرٌف المبتديء الذكً -

 ءة الذهنٌة.المواد الدراسٌة، والكفا -

 اسالٌب نقل الخبرة -

 دور المدرسة فً تعلٌم المبتديء الذكً -

 التركٌب وتدرٌس المهارات العلٌا -

 

 

 

 المراجع:

1- John Brner, (1993), Schools, for thought; A science of learning in 

the classroom  USA, Massachusetts Institute of Teachnology,(PP: 

69-104) 

2- Edward De Bono, (1986). Teaching Thinking, England, Penguin Books, 

(PP: 121-130) 

 الوحدة الرابعة :

 اتجاهات تعلٌم التفكٌر

 االهداف:

 ان ٌعدد الطالب اتجاهات تعلٌم التفكٌر -1

 ان ٌفسر الطالب االتجاهات المفاهٌمٌة لتعلٌم التفكٌر -2

 ٌة.ان ٌقارن الطالب بٌن االتجاهات المعرفٌة والسلوك -3

 ان ٌطبق الطالب التفكٌر االستقصائً -4

 المحتوٌات:

 االتجاهات السلوكٌة. -
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 االتجاهات المعرفٌة. -

 نموذج التدرٌب على االستقصاء -

 المراجع:

، 165-163، تفكٌر االطفال، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع، ص 1990ٌوسف قطامً،  -1

185-188 ،227-230 ،571-580 

 106-93التفكٌر، العٌن، دار الكتاب الجامعً، ص ، تعلٌم 1999فتحً جروان،  -2

 الوحدة الخامسة :

 تفكٌر معالجة المعلومات 

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب القدرة الذهنٌة  -1

 ان ٌعرف الطالب مهارات العملٌة الذهنٌة. -2

 ان ٌعدد مراحل تفكٌر معالجة المعلومات -3

 ان ٌذكر اتجاهات علماء تفكٌر معالجة المعلومات. -4

 الطالب عملٌات تفكٌر معالجة المعلومات.ان ٌطبق  -5

 المحتوٌات:

 تطور القدرة الذهنٌة. -

 مهارات العملٌة الذهنٌة. -

 المحتوى. -

 افتراضات تفكٌر معالجة المعلومات. -

 نظرٌات تفكٌر معالجة المعلومات -

 كارول، براون، سٌتربٌرغ، سنو

 التطبٌقات التربوٌة.  -    

 المراجع: 

 (.646-617الطفال، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع، ص )، تفكٌر ا1990ٌوسف قطامً،  -1

 الوحدة السادسة :

 التفكٌر االبداعً 

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب عملٌة التفكٌر االبداعً. -1
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 ان ٌعدد الطالب جوانب العملٌة االبداعٌة. -2

 ان ٌعدد ممارسات الثارة التفكٌر االبداعً. -3

 التفكٌر االبداعً.ان ٌطبق الطالب استراتٌجٌات التددرٌب على  -4

 ان ٌطبق الطالب نموذج بوردو لتنمٌة التفكٌر االبداعً على مادة دراسٌة. -5

 المحتوٌات:

 اوال : تعرٌف -

 التدرب على التفكٌر –

 ممارسات الثارة التفكٌر االبداعً –

 اسالٌب التدرب على التفكٌر االبداعً. –

 مكونات االبداع –

 مراحل تطور الفكرة االبداعٌة. –

 والمدرسة.االبداع  –

 نموذج سكامبر فً التفكٌر االبداعً. –

 ثانٌا : التفكٌر االبداعً وفق نموذج بوردو -

 المراجع:

 222-189، تعلٌم التفكٌر، عمان، دار الفكر، ص 2001ناٌفة قطامً،   -1

 524-431، سٌكولوجٌة التدرٌس ، عمان، دار الشروق، ص 2001ٌوسف قطامً،  -2

 . 85-82العٌن، دار الكتاب الجامعً، ص ، تعلٌم التفكٌر، 1999فتحً جروان،  -3

 الوحدة السابعة :

 التفكٌر الناقد 

 االهداف :

 ان ٌعرف الطالب التفكٌر الناقد -1

 ان ٌحلل الطالب مفاهٌمٌا التفكٌر الناقد -2

 ان ٌعدد الطالب سمات الشخصٌة الناقدة. -3

 ان ٌذكر خطوات التفكٌر الناقد -4

 ان ٌطبق خطوات التفكٌر الناقد. -5

 المحتوٌات:

 القابلٌات والقدرات، -
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 سمات الشخصٌة الناقدة. -

 الخطوات التمهٌدٌة للتفكٌر الناقد. -

 خطوات التفكٌر الناقد -

 االجراءات التدرٌبٌة على مهارة التفكٌر الناقد. -

 المراجع:

 188-121، تعلٌم التفكٌر، عمان، دار الفكرـ ص 2001ناٌفة قطامً،  -1

 720-699ٌة للنشر والتوزٌع، ص ، تطور التفكٌر، عمان، االهل1990ٌوسف قطامً،  -2

 93، 91، 78، تعلٌم التفكٌر، العنً ،دار الكتاب الجامعً، ص 1999فتحً جروان،  -3

 الوحدة الثامنة : 

 التدرٌس لتحقٌق التفكٌر الكفً 

 

 االهداف :

 ان ٌعرف الطالب التفكٌر الكفً -1

 ان ٌذكر مبررات تعلٌم التفكٌر الكفً. -2

 المهارات المعرفٌة االساسٌةان ٌكتب اجراءات لتشخٌص  -3

 المحتوٌات:

 اسس ومبررات طرق تدرٌس التفكٌر -

 اثراء عملٌة التفكٌر التاملً -

 الطالب كباحث ومدرس -

 تشخٌص المهارات المعرفٌة االساسٌة -

 المراجع: 

1- James Keefe & Herbert walbert, 1992, National Association of 

secondary school principles, Virginia, USA, PP: 47-64, 65-78, 105-120, 

121-140 

 الوحدة التاسعة :

 االسلوب المتكامل فً التفكٌر

 االهداف :

 ان ٌقارن الطالب بٌن اسلوب المتكامل فً التفكٌر وغٌره من االسالٌب -1
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 ان ٌطبق تقنٌات واستراتٌجٌات التعلٌم المباشر للتفكٌر المتكامل -2

 المحتوٌات:

 تعلمٌة ثرٌة والمحافظة علٌهاتأسٌس بٌئة  -

 تدرٌس مهارة التفكٌر -

 استخدام تقنٌات واستراتٌجٌات التعلٌم المباشر فً التدرٌس -

 استخدام استراتٌجٌات فً تدرٌس مهارات التفكٌر -

 المراجع:

1. James Keefe & Herbert walbert, 1992, Teaching for 

Thinking, Virginia, National Association of secondary school 

principals, USA. PP: 167-190 

 الوحدة العاشرة :

 التدرب على مهارة التفكٌر 

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب المهارة الذهنٌة -1

 ان ٌقارن بٌن جوانب المهارة الذهنٌة المعرفٌة، الوجدانٌة، والمهارٌة -2

 ان ٌعدد الطالب اهمٌة المهارة الذهنٌة -3

 مهارة ذهنٌةان ٌطبق اسالٌب تطوٌر التفكٌر ك -4

 المحتوٌات:

 تعرٌف المهارة والمهارة الذهنٌة -

 التنظٌم الهرمً للمهارة وابعادها -

 البعد االدراكً -

 البعد المعرفً -

 البعد المتعلق بالخصائص النفسٌة للمتعلم -

 البعد التنسٌقً -

 البعد المعٌاري -

 المهارات الذهنٌة، اهمٌتها، خطواتها -

 اهمٌة التدرب على ممارسة المهارة. -

 المراجع:
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  263-223، تعلٌم التفكٌر، عمان، دار الفكر، ص 2001ناٌفة قطامً،  -1

 الوحدة الحادٌة عشرة :

 نموذج التفكٌر السابر 

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب التفكٌر السابر -1

 ان ٌعرف فرضٌة التفكٌر السابر -2

 ان ٌعرف الطالب الجدول االسترجاعً -3

 ًان ٌطبق استراتٌجٌة بناء الجدول االسترجاع -4

 ان ٌطبق نموذج التفكٌر السابر -5

 المحتوٌات:

 فرضٌة التفكٌر السابر -

 خطة التدرٌب على التفكٌر السابر -

 مراحل التدرٌب على التفكٌر السابر -

 الجدول االسترجاعً -

 استراتٌجٌة التدرب على التفكٌر السابر -

 امثلة تطبٌقٌة على نموذج التفكٌر السابر -

 المراجع:

 471-273التفكٌر، عمان،دار الفكر، ص ، تعلٌم 2001ناٌفة قطامً،  -1

 الوحدة الثانٌة عشرة:

 تفكٌر حل المشكالت واتخاذ القرار 

 االهداف:

 ان ٌعرف الطالب تفكٌر حل المشكالت -1

 ان ٌعدد مزاٌا تفكٌر حل المشكالت -2

 ان ٌعدد استراتٌجٌات حل المشكالت -3

 ان ٌقارن بٌن خصائص المبتديء والخبٌر فً تفكٌر حل المشكلة -4

 رف عملٌة اتخاذ القراران ٌع -5

 ان ٌعدد العملٌات الذهنٌة المستخدمة فً اتخاذ القرار -6

 المحتوٌات:
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 حل المشكالت واتخاذ القرار -

 مفهوم حل المشكالت -

 استراتٌجٌات حل المشكالت -

 خصائص الخبٌر فً حل المشكالت -

 عناصر المشكلة -

 انواع المشكالت -

 مصادر الخطأ، والحل االبداعً -

 القرارمفهوم عملٌة اتخاذ  -

 تصنٌف القرارات واستراتٌجٌاتها -

 العالقة بٌن عملٌتً اتخاذ القرار وحل المشكالت -

 المراجع:

 126-93، تعلٌم التفكٌر، العٌن، دار الكتاب الجامعً، ص 1999فتحً جروان،  -1

 617-571، تطور التفكٌر، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع، ص 1990ٌوسف قطامً،  -2

 ابعة عشرة:الوحدة الثالثة عشرة والر

 تطبٌقات وعروض لنماذج التفكٌر من اعمال الطلبة على مواضٌع دراسٌة وحٌاتٌة مختلفة

 المحتوى:

 باالتفاق مع المدرس على العنوان وعلى الموعد واسالٌب ادارة التعلم فً مجال التفكٌر 

 متطلبات المساق:

 قراءة المادة كما هً محددة فً مراجع كل وحده -1

 %30........................اختبار اول بتارٌخ  -2

 %30مشروع اجرائً تطبٌقً ٌتم تحدٌده وعرضه  -3

 %40امتحان نهائً حسب البرنامج  -4

 المراجع:

توخذ المادة النظرٌة من المصادر والمراجع التً تم استعراضها اثنياء تنفٌيذ مفيردات المسياق،  

 وما ٌتفق مع الموضوع الذي ٌختاره الطالب.

 المراجع العربٌة :

 ، تعلٌم التفكٌر، العٌن، دار الكتاب الجامع1999ًروان، فتحً، ج .1

 ، تعلٌم التفكٌر، عمان، دار الفكر2001قطامً، ناٌفة  .2

 ، تفكٌر االطفال، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع19990قطامً، ٌوسف،  .3
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 ، تطور التفكٌر، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع1990قطامً، ٌوسف،  .4

 ، سٌكولوجٌة التدرٌس، عمان، دار الشروق2001قطامً، ٌوسف،  .5

 المراجع االجنبٌة:

Edward DE Bono, (1986) Teaching Thinking, England, penguin 

Books. 

1. 

James Keefe & Herber, Walber, 1992, National Association of 

secondary school principles, Virginia, USA 

2. 

James Bruer, (1993),. Schools for thought: A science of learning in 

the classroom, USA, Massachusetts institute of  technology. 

3. 

 


