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 الخطة الدراسية لمادة

النمو اللغوي والمعرفي للطفل 
 كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية

قسم علم النفس الرتبوي 
    أمحد الزق. د                                    0801312رقم ادلادة 

 ahmadalzig@hotmail.com: الربيد اإلليكرتوين ساعات                       3: عدد الساعات ادلعتمدة
                2008/ 2007 أسبوع                                الفصل األول 16: عدد األسابيع

 
: المتطلبات السابقة للمادة

ال يوجد 
: الكتاب المقرر

. مشار إليه تحت عنوان المرجع األساسي في قائمة المراجع
 وصف المساق

   يتضمن ىذا ادلساق االجتاىات األساسية اليت تفسر النمو ادلعريف واللغوي عند الطفل، اخلصائص 
األساسية لكل مرحلة من مراحل النمو ادلعريف واللغوي والعوامل ادلؤثرة هبا، سبل ادلساعدة على تسريع 

يتناول ادلساق ىذه ادلواضيع من منظور نفسي وتربوي واجتماعي دون التطرق . النمو ادلعريف للطفل
. للجوانب العصبية البيولوجية

 
أهداف المساق 

:    يهدف ادلساق إىل حتقيق األىداف التعليمية التالية
: المعرفة والفهم: أوال

. تعريف الطالب بادلصطلحات وادلفاىيم اخلاصة بالنمو ادلعريف واللغوي-
. تعريف الطالب باألطر النظرية اليت تفسر النمو ادلعريف واللغوي- 

المهارات التحليلية واإلدراكية : ثانيا
 .توظيف النظرية يف تفسري السلوك ادلعريف واللغوي-

. مقارنة األداء ادلعريف واللغوي احلايل للطفل مبعايري األداء الطبيعية-
المهارات الخاصة بالموضوع : ثالثا

. مالحظة مظاىر النمو ادلعريف واللغوي-
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 .تطوير مهارة فهم السلوك ادلعريف واللغوي والتنبؤ بو-

. الوعي بادلعايري ادلستخدمة يف تقييم النمو ادلعريف واللغوي-
: المهارات التحويلية: رابعا
. تطوير ادلهارة الالزمة لفهم وتفسري السلوك اإلنساين يف ادلواقف ادلختلفة- 
. االستفادة من ادلعرفة هبذا اجملال يف حل ادلشكالت يف اجملاالت السلوكية والرتبوية ادلختلفة-

طرائق التدريس 
:    يعتمد التدريس يف ىذا ادلساق على

 احملاضرة.  
 احلوار وادلناقشة.  

 ادلنظمات ادلتقدمة.  

 العصف الذىين.  

 عرض أوراق عمل.  

 
 :محتويات المساق

:  الوحدة األوىل
مقدمة عامة 

. مفهوم النمو والتطور
. التطور ادلعريف

.  العوامل ادلؤثرة يف النمو
. مبادئ النمو

. طرق دراسة النمو
. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان

الوحدة الثانية 
:  األسس النظرية للتطور المعرفي

نظرية بياجيو  
 (نظرية برونر، نظرية فيجوتسكي)التأثريات االجتماعية والثقافية 

 (نظرية سيغلر، نظرية سترينبريغ)مدخل معاجلة ادلعلومات 
 (باقلوف وسكنر)النظريات السلوكية 
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. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان
الوحدة الثالثة 

:  مرحلة الرضاعة
. القدرات ادلعرفية الفطرية
. (اإلحساس، االنتباه، اإلدراك)تطور العمليات ادلعرفية 
. قدرة الرضيع على التعلم

. حركي -مراحل التطور احلس
.  التطور اللغوي يف ادلهد

. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان
 الوحدة الرابعة

:  طفل ما قبل المدرسة
. الوحدات ادلعرفية

العمليات ادلعرفية لطفل ما قبل ادلدرسة  
.  مرحلة ما قبل العمليات

لغة طفل ما قبل ادلدرسة  
. اللعب يف الطفولة ادلبكرة

. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان
 الوحدة اخلامسة

:  طفل المدرسة االبتدائية
العمليات احلسية 
معاجلة ادلعلومات 

.  تطور االسرتاتيجيات وما وراء ادلعرفة
.  ادلدرسة مولدة للخربات ادلخزنة
. اخلصائص ادلميزة ذلذه ادلرحلة

. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوع واحد
 الوحدة السادسة
مرحلة المراهقة 

. عمليات التفكري اجملردة
تقومي مرحلة التفكري اجملرد 
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. تربية ادلراىقني والتفكري اجملرد
. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوع واحد

 الوحدة السابعة
: تطور المفاهيم
. طبيعة ادلفاىيم
. أمهية ادلفاىيم

نظرية اخلصائص احملددة 
. نظرية اخلصائص ادلميزة

. نظرية األمناط
. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوع واحد

 الوحدة الثامنة
. التطور اللغوي

. مفهوم اللغة
. خصائص اللغة
. مكونات اللغة

. مراحل تطور اللغة
. نظريات اكتساب اللغة

. ثنائية اللغة
. اللغة والتفكري

. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان
 الوحدة التاسعة
تطور الذاكرة 

. عمليات الذاكرة األساسية
. تطور االسرتاتيجيات ادلعرفية

. تطور ما وراء ادلعرفة
. دور اخلربات يف الذاكرة
. تطور معاجلة ادلعلومات

. ادلدة ادلتوقعة ذلذه الوحدة أسبوعان
 



 5 

متطلبات المساق 
 .من الدرجة الكلية % 15 امتحان أول وحيسب لو  .1

 .من الدرجة الكلية % 15امتحان ثاين وحيسب لو  .2

 .من الدرجة الكلية% 10ورقة تعرض أمام الطلبة وحيسب ذلا  .3

 .من الدرجة الكلية% 10ادلشاركة الصفية  .4

 .من الدرجة الكلية % 50امتحان هنائي وحيسب لو  .5
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 :الساعات المكتبية
 11-10: األحد والثالثاء

 12،30-11,30: االثنني
 مساء 5-4: األربعاء
 1-12: اخلميس

 


