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 اسم المادة ورقمها
 

التفكير والتعمم في السياقات 
 االجتماعية

(0801917) 

 اسم المحاضر: أ.د يوسف قطامي
  6204رقم المكتب: 

  3 عدد الساعات المعتمدة

 

 اهداف المساق:

 ٌتوقع من الطلبة ٌحقق النتاجات التعلمٌة االتٌة :

 تعرٌف التفكٌر والتعلم -1

 السٌاقات االجتماعٌة.التمٌز بٌن التفكٌر والتعلم فً  -2

 تحدٌد مجاالت التفكٌر -3

 تحدٌد مراحل التطور المعرفً  -4

 تطبٌق استراتٌجٌات عملٌات المشاركة التفاعلٌة  -5

 تحدٌد اهداف التعلم والتفكٌر فً السٌاقات االجتماعٌة. -6

 تعرٌف التمهٌن المعرفً -7

 تحدٌد دور المعلم والمتعلم فً استراتٌجٌة التمهٌن المعرفً. -8

 تطبٌقٌة لمباديء التعلم والتفكٌر التمهٌنً بناء مواقف -9

 بناء برنامج للتدرٌب على التفكٌر باالستناد الى نظرٌة التمهٌن المعرفً. -11

 نتاجات التعلم:

 : الفهم واالستيعاب -1
 

 أن يعدد الطالب خصائص السياقات التعممية. 1-1
 أن يعدد الطالب مالمح التعمم السياقي من وجهة نظر فيجوتسكي. 1-2
 أن يعدد الطالب النظريات التي توضح تعمم السياقات االجتماعية.   1-3
 أن يقارن الطالب بين نظرية التعمم المعرفي والتعمم المعرفي االجتماعي الثقافي.   1-4
 
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية : -2

 

 تحميل المواقف السياقية االجتماعية لمتعمم.  2-1
 الجتماعية في السياقات المختمفة.تحميل عمميات التفكير ا  2-2
 إيجاد الظروف التعميمية المناسبة لمتعمم التبادلي السياقي .  2-3
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 المهارات الخاصة / التطبيقية :  -3

 

 تصميم مواقف تعميمية وفق سياقات تعممّية اجتماعية.  3-1
 تصميم مواقف تدريبية لمتفكير في السياقات االجتماعية.  3-2
 الطمبة في مواقف تدريب التفكير في السياقات االجتماعية.تحديد أدوار   3-3
 
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول:   -4

 

 تمثيل المواقف السياقية لتدريب التفكير.  4-1
 تمثيل العمميات الذهنية المعرفية في السياقات االجتماعية المعرفية.  4-2
 معرفية متنوعة. تمثيل السياقات االجتماعية لمتفكير في خرائط  4-3
 

 مواضيع التفكير والتعلم في السياقات االجتماعية:

 مقدمة فً التفكٌر والتعلم -1

 التفكٌر ومجاالته وانواعه. -2

 التفكٌر والتعلم االجتماعً -3

 التفكٌر فً السٌاقات االجتماعٌة -4

 تفكٌر الفرد فً سٌاقات ثقافٌة -5

 عملٌات المشاركة الموجهة المعرفٌة -6

 ات المختلفة.اهداف التطور فً الثقاف -7

 التطور المعرفً فً مجال التفاعالت االجتماعٌة. -8

 الثقافة، المجتمع، ومنطقة التطور المعرفً -9
 التمهن المعرفً. -11

 المراجع العربية :

 (، النظرٌة المعرفٌة االجتماعٌة، عمان، دار الفكر.2115قطامً، ٌوسف ) -1

 الفكر.(، نظرٌات التعلم والتعلٌم، عمان، دار 2115قطامً، ٌوسف ) -2

 (، النمو المعرفً واللغوي، عمان، االهلٌة للنشر والتوزٌع.2111قطامً، ٌوسف، ) -3

 (، تعلٌم التفكٌر للمرحلة االساسٌة، عمان، دار الفكر.2116قطامً، ناٌفة، ) -4

 (، تعلٌم التفكٌر لجمٌع االطفال ، عمان، دار المسٌرة.2116قطامً، ٌوسف، ) -5

 المراجع االجنبية:
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