
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 مخطط المادة الدراسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. اسم المادة لغوية ميارات

 2. رقم المادة (0802396)

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( ساعات 3
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( -

 4. المتزامنةالمتطّمبات السابقة/المتطمبات  ال يوجد

 5. اسم البرنامج تربية الطفلمناىج وتدريس/

 6. رقم البرنامج 2

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة السنة الثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ولالفصل األ2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ  4/9/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16
 .المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات 

 د.إيمان عبابنه

34438رقن الهاتف: رى،3-63,21    : الساعاخ الوكتثيح ،(66رقن الوكتة )  

dr.emanababneh@yahoo.com 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
عبابنهد.إيمان   

34438رقن الهاتف: رى،3-63,21    : الساعاخ الوكتثيح ،(66رقن الوكتة )  

dr.emanababneh@yahoo.com 

 

 وصف المادة .71

أساليب التييئة المغوية لألطفال، وكيفية تنمية االستعداد لدييم الكتساب الميارات المغوية األربعة وىي: االستماع، تتناول ىذه المادة مفيوم 
القائمة قات وطبيعة العال، والتحدث، والقراءة ، والكتابة. والتكامل بينيا لتنميتيا لدييم وذلك بتحديد المؤشرات السموكية الدالة عمى امتالكيم ليا

 بينيا، باإلضافة إلى التعمريف ببعض المداخل الحديثة في تعمم المغة.
 
 



 أهداف تدريس المادة ونتائجها 19.

 األىداف - أ
وأنىاعها الوختلفح.الوهاراخ اللغىيح  تعرف-6  

وههاراتها الفرعيح .االستواع تعرف هفهىم - 2 

وهعايير األداء الخاصح تها.التحذث تعرف هفهىم - 3 

.أنىاعهاوالقراءج تعرف هفهىم -4  

هفهىم الكتاتح تعرف-5  

الوهاراخ اللغىيحاكتساب الوعرفح الخاصح تكيفيح تذريس -6  

 الميارات المغوية مصغرة لتدريستقديم مواقف تعميمية -7
 
 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى -ب

 مخرجات التعمم:
 المهارات األساسية / المعرفة والفهم .1

 .ستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابةتعرف مفاىيم المادة: اال -

 الميارات المغوية األربعة لطمبة رياض األطفال. اكتساب المعرفة الخاصة بتدريس -

 المهارات التحميمية واإلدراكية: .2
 .فرعيةال ياراتيالمتعرف إلى م الميارات المغوية تحميل  -

 .لمقراءة الطمبة استعدادات تقويم  -

 بطريقة فعالة. الميارات المغويةتحديد الميارات الالزمة لتدريس  -

 المهارات الخاصة بالموضوع: .3
 خطة تدريسية لميارات المغة األربعةإعداد  -

 .اختيار استراتيجية التدريس المناسبة ألطفال الروضة وبما يتناسب مع الميارة المغوية المطموبة -

 .اكتساب اتجاىات ايجابية نحو تدريس المغة لمرحمة رياض األطفال -

 .نقد حصص صفية لمعمم رياض األطفال  -

 المهارات  التحويمية: .4
 مع جميور القراء في الصف الدراسي.التواصل كتابيا  - 

 .تطبيق أساليب التدريس القائمة عمى التكامل داخل الغرفة الصفية   -
 

 
 
 
 
 
 
 



 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .20

نتاجات التعّمم  أساليب التقييم المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

امتحان  .2  .1
 منتصف الفصل

د.إيمان  .4 1 .3
 عبابنو

الوحدة األولى:  1+2+3 .5
 مقدمة في المغة

 تعريف المغة
 وظائف المغة

 خصائص المغة
مراحل النمو 

 المغوي
 القراءات:

عاشور ومقدادي من 
-316ص 

364 

عمار، من ص  .6
151-158 

امتحان  .8  .7
 منتصف الفصل

9. 2+3 10.  11.  
12. 4+5+6 

مهارة الوحدة الثانية: 
 االستماع
 امفيومي

امياراتيا نواعيأ
 الفرعية

 القراءات:
عاشور وحوامده، من 

-699ص 
364 

-466البجة، ص 
468 

خاطر وآخرون،  .13
 275-243من ص 

االمتحان  .15  .14
 النيائي

16. 4 17.  18.  
19. 7+8 

الوحدة :        
مهارة الثالثة: 
ثالتحد  

مياراتيا  مفيوميا
 الفرعية

 



 القراءات:
عاشور وحوامده، 

من ص 
642-649  

20.  
االمتحان  .22  .21

 النيائي
23. 5 24.  25. 9+10+

11 
 الوحدة الرابعة:

ةقراءال  

 مفيوميا
اعداد الطفل 

 لمقراءة
تقويم استعداد 

الطفل 
 لمقراءة

الممارسات المناسبة 
 لتعميم القراءة
 القراءات:

عاشور ومقدادي من 
-399ص 

343 

منياج المغة العربية 
وخطوطو 

العريضة في 
مرحمة التعميم 
األساسي، من 

-49ص 
53/58-63  

عبده، من ص  .26
29-39 

االمتحان  .28  .27
 النيائي+

عروضات  .29
 الطمبة

30. 6 31.  32. 12+13
+14 

الوحدة الخامسة: 
 مهارة الكتابة
 مفيوميا

 اعداد الطفل لمكتابة
الممارسات المناسبة 

 لتعميم الكتابة
 



 

 

 القراءات:
عاشور وحوامده، من 

-342ص 
362 

عمار، من ص 
662-666  

البجة، من ص 
452-458  

عروضات  .34  .33
 الطمبة

تقديم عروض  15+16 .37  .36 7 .35
 الطلبة

 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 21

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 أسلىب الوحاضرج

 الحىار والوناقشح

 التعلن التعاوني

 حل الوشكالخ

 عروض الطمبة لمموقف التعميمي المصغر
 
 
 

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 حديوم األ 33/13وٌعقد بتارٌخ : %33 : وٌخصص لهامتحان منتصف الفصل -1

 موزعة على النحو اآلتً: %23)أنشطة وواجبات( وٌخصص له  التقييم الثاني -2

 %5 اختٌار درس قراءة وتحلٌل محتواه وٌخصص له-

 %5 تقدٌم خطة ٌومٌة لدرس وٌخصص له-

 %13تقدٌم شرح لدرس الذي تم تحلٌله ووضع خطة له وٌخصص له -

 %50امتحان نيائي ويخصص لو  -3
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 ضرورج التقيذ توىاعيذ الوحاضرج -



 تجنب األحادٌث الجانبٌة التً تثٌر الفوضى  فً أثناء المحاضرة -
 الهاتف النقال فً أثناء المحاضرةعدم استخدام  -
 حجز مختبر الوسائل التعلٌمٌة لعرض حصة صفٌة  مسبقا -
غٌابات سواء أكان بعذر أم بدون عذر، وفً حالة تجاوز الحد المسموح به من  الغٌابات  7عدد الغٌابات المسموح بها فً هذا المساق  -

 المخصص للحضور والغٌاب سٌتم فصل الطالب من المساق الكترونٌا وذلك عن طرٌق النظام
 فً نفس مكان وزمان المحاضرة االحد33/13/خد موعد امتحان منتصف الفصل بتارٌٌحد -

 سٌحدد موعد تسلٌم الواجبات فً موعد الحق وباالتفاق مع مدرس المادة -

 المعدات واألجهزة المطموبة .22
 السبورة -
 الحاسوب -
 وأجهزة العرض المختلفة والمتوفرة فً مختبرات الوسائل التعلٌمٌة فً الكلٌة الداتا شو -

 الوسائل التعلٌمٌة التً سٌعدها الطالب بنفسه لتقدٌم موقف تعلٌمً مصغر -

 

 المراجع .22

 
 

نمراجعا 35   

تنمية انمهارات انهغوية ألطفال ماقبم انمدرسة( تأنيف: د. هدى انناشف)انكتاب انمقرر:  

:المراجع   

-   إبراىيم، عواطف )6995(. إعداد الطفل وتعميمه مهارات القراءة والكتابة، مكتبة األنجمو المصرية، 
.القاىرة  

 -   بدير، كريمان وصادق، إيميمي. )3111(. تنمية المهارات المغوية لمطفل. عالم الكتب، القاىرة
 -   البجة، عبد الفتاح )3111( أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة، عمان، دار الفكر.

. عالم الكتب، القاىرةلطفولة والمراهقة(. عمم نفس نمو ا6991زىران، حامد.)   -  
 -  حبيب اهلل، محمد. )3111 (. أسس القراءة وفهم المقروء. ط2 . عمان: دار عمار

- حمدان، محمد زياد.) 6985( . طرق التدريس الحديث: الحوار واألسئمة الصفية. عمان : دار 
 التربية الحديثة.

-   خاطر، محمود وآخرون )6986(. طرق تدريس المغة العربية والتربية اإلسالمية في ضوء االتجاهات 
 الحديثة، ط2، القاىرة.

 -  ركابي، جودت. )6986(. طرق تدريس المغة العربية. )ط3(، دمشق : دار الفكر.

-  سمك، محمد )6986(. فن التدريس لمتربية المغوية وانطباعاتها المسمكية وأنماطها العممية، 
 مصر : مكتبة أال نجمو المصرية

 - السيد، محمود.)6998(. في طرائق تدريس المغة العربية. ط3 . دمشق: جامعة دمشق

- عاشور، راتب. و حوامدة، محمد. )3112 (. أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق. 
. عمان: دار المسيرة.6ط  

- عاشور، راتب. و مقدادي، محمد. )3115 (. المهارات القرائية والكتابية: طرائق تدريسها 
 واستراتيجياتها. عمان: دار المسيرة.

 - عبداهلل، عبد الرحيم.)6997(. تعميم المغة في منهج الطفولة المبكرة، شركة مطابع الصفوة،عمان



 - عبده، داود. )6991(. نحو تعميم المغة العربية وظيفيا. ط2. عمان: دار الكرمل.
 - عمار، سام. )3113(. اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربية. لبنان: مؤسسة الرسالة.

 -  قورة. حسين.) 6986(. تعميم المغة العربية والدين اإلسالمي. )ط2(، مصر: دار المعارف
-  محجوب، عباس .) 6987 (. مشكالت تعميم المغة العربية، حمول نظرية وتطبيقية. )ط2( قطر: 

 دار الثقافة  .
 -  مدكور، عمي أحمد . )6984(. تدريس فنون المغة العربية. الكويت: مكتبة الفالح

-  مال، بدرية سعيد)6987(. التأخر في القراءة الجهرية، تشخيصه وعالجه. الرياض: دار عالم الكتب 
 لمنشر والتوزيع .

 

 المراجع األجنبية:
 

- Paul C.Burns & Betty D.Roc &Elinore p.Ross.(1999). Teaching Reading in Elementary Schools 7
th
 .edition.New York & 

Boston: Hougjton Mifflin company Gerald G.Duffy & Georage B. Sherman.(1973).How to Teach Reading 
systematically . 

New York. Evanston, San Feancisco, london: Harper & Row < publishers. 
-  Dobbs, Carrie.(1989).Reading for Reason: An Intermediate \ Advanced Reading. 

New jersey: prentice-Hall, Inc. 
 

 
 
 

 



-----التاريخ:  - ------------------------التوقيع:  -------------------سم منسق المادة: ا

 ------------ التوقيع ---------- ---------------لجنة الخطة/ القسم: مقرر -------------

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 ------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكمية: 

 -------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

 
 

 :نسخة إلى
 رئيس القسم
 مساعد العميد لضمان الجودة
 ممف المادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


