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 1. اسم المادة اتجاهات معاصرة في مناهج اللغة العربية

 2. رقم المادة 7372080

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ اسبوعٌا   8
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ اسبوعٌا   8

 4. اتالمتزامنة/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج ماجستٌر

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنٌة

 8. الكمية العلوم التربوٌة

 9. القسم المناهج والتدرٌس

 10. مستوى المادة ماجستٌر

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األولالفصل الدراسً / 2702-2702

 12. الدرجة العممية لمبرنامج اللغة العربٌة طرائق تدرٌسماجستٌر

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربٌة واالنجلٌزٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2702ٌلول/ أ
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية
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 منّسق المادة .61

/ 

 

 مدرسو المادة.61

 أ.د.عبدالرحمن الهاشمً

 (PM 5-4الساعات المكتبٌة: األحد، االثنٌن، الثالثاء)

 (AM 12-10االربعاء )                   

 Email:drrhman@yahoo.com،  00405777920900رقم الهاتف: 

 
 

 

 

 وصف المادة .61
ح معاصزة: ٌٌخىاَل ٌذا المساق االحجاٌاث الحذٌثت لً حذرٌس اللغت العزبٍت ، َحخطٍظ مىاٌجٍا َفك مىا    

الُحذة، الخكاملً، الُظٍفً ، الخفكٍزي ، وخاجاث الخعلٍم، المعاٌٍز، البىائً، الخصاًد المعزفت. فٍبحث مبادئ ٌذي 

علُماث َحذرٌس مٍاراث الخفكٍز االحجاٌاث َالمىاحً، َأوماط الخعلٍم الحذٌثت للخعلم الفزدي، َمعالجت الم

 بذاعً، َاالسخزاحٍجٍاث المعزفٍت َفُق المعزفٍت لخذرٌس اللغت العزبٍت ألٌلٍا َللىاطمٍه بغٍزٌا.اإل
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 هااتجالمادة ونتاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 إلى:ٌهدف هذا المساق 

 .معرفة االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس مناهج اللغة العربٌة -0

د اصالتعلم، المعاٌٌر، البنائً، اقت كاملً، الوظٌفً، التفكٌري، نتاجاتة وفق مداخل معاصرة: الوحدة، التتخطٌط مناهج اللغة العربٌ -2
 .المعرفة(

 وفق مناهج اللغة العربٌة. دراسة مبادئ هذه المداخل المعاصرة -8

 .نماط الحدٌثة للتعلم الفردي والجماعً ومعالجة المعلوماتمن األالتمكن  -4

 .ة فً تدرٌس اللغة العربٌةٌتطبٌق االستراتٌجٌات المعرفٌة وفق المعرف -2

 .تعرف االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها -2

 .جادة تخطٌط مناهج اللغة العربٌة وفق مدخل اقتصاد المعرفةإ -0

 

 

 على أن: ا  يكون قادر أنهذا المساق مادةإنهاءد اجات التعلّم: يتوقع من الطالب بعنت -ب
 فً / البنائً... ٌالوظ ٌز بٌن المناحً المعاصرة الوحدة / التكامل /ٌم -

 فً التدرٌس واإلرشاد. الحدٌثة االستراتٌجاتجٌد تطبٌق ٌ -

 ٌمٌز بٌن األنماط التعلٌمٌة الحدٌثة للتعلم النشط. -

 ى اقتصاد المعرفة.حمناهج اللغة العربٌة وفق من ٌجٌد تخطٌط -

 ٌمارس المهارات العامة للتعلٌم الصفً ، ومهاراتها الفرعٌة. -

 ٌلم باستراتٌجٌات خاصة لتدرٌس عناصر المعرفة. -

 ٌتقن وضع خرائط المفاهٌم. -

 ٌلم باستراتٌجٌات تدرٌس االتجاهات والقٌم. -

 ً التدرٌس.ٌطبق االستراتٌجٌات المعرفٌة وفوق المعرفٌة ف -

 ٌدرك دور المعلم فً المناهج التربوٌة الحدٌثة. -

 ٌعرف مهارات التفكٌر وخصائص المبدعٌن والظروف التً تساعد على تنمٌة االبتكار واإلبداع. -

 ٌحدد دور المعلم فً تدرٌس مهارات التفكٌر. -

 ٌقارن بٌن االتجاهات الحدٌثة فً تقنٌة التعلٌم. -

 مجال التدرٌس. ٌحرص على استخدام الكمبٌوتر فً -

 ٌعمل على تطوٌر تدرٌس فروع اللغة العربٌة وفقاَ لالتجاهات الحدٌثة. -

 ٌقف على أنواع طرائق تدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها. -

 ٌعرف األسس النفسٌة لتدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها. -

 .ٌحدد المشكالت التً ٌواجهها الطلبة عند تدرٌس فروع اللغة العربٌة -

 ٌصل الى المصادر المتعلقة باالتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس اللغات ومنهااللغة العربٌة. -

 ٌطلع على نماذج من الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة التً اعتمد ت االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس اللغات فً العالم. -

 ٌتمكن من االستفادة من شبكة االنترنت، عربٌة وأجنبٌة. -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أسالٌب
 التقٌٌم

نتاجات 
التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع

أسئلة  
 صٌةٌشخت

تنمٌة روح 
المشاركة 
والعمل 
 بفرٌق

إعطاء تعرٌف بالمساق وأهمٌة اللغة  األول
العربٌة واستراتٌجٌات تدرٌس 

المساق ومتطلبات النجاح فً المساق 
توزٌع  \الرد على أسئلة الطلبة  \

 الواجبات والوحدات على الطلبة.

 ،0،8،2 أوراق عمل 8،4،0

07 

مبادئ االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس  الثانً
اللغات ، االتجاهات الحدٌثة فً 

تدرٌس اللغة العربٌة، طبٌعة اللغة 
 العربٌة وخصائصها.

8،3،07 ،
01 

اختبارات 
 ٌومٌة

االتجاهات المعاصرة فً بناء مناهج  الثالث 2،0،02
اللغة العربٌة وفق منهج الوحدة، 
منحى التكامل ، المنحى الوظٌفً، 
منحى التفكٌر ، منحى األهداف 

التعلٌمٌة، منحى المعاٌٌر، المنحى 
البنائً، منحى اللغة وتكنولوجٌا 
التعلٌم، ومنحى اللغة العربٌة 

واقتصاد المعرفة، التعرٌف بهذه 
 ، ومقارنتها.االتجاهات 

 

2،4،02،
04 

،4،3،07 أوراق عمل
02 

أنماط تعلٌمٌة حدٌثة لمعالجة  الرابع
المعلومات:                                  

. النمط التعلٌمً القائم على نمو 0
المعرفة )بٌاجٌه(.                     

 . النمط التعلٌمً القائم على التفكٌر 2

 قرائً )هٌلدا تابا(            االست.8
 النمط القائم على التعلم النشط.

تطوٌر التعلٌم نحو اقتصاد المعرفة،  الخامس 2،1،00 = 1،07،02
مفهوم اقتصاد المعرفة، عناصره 

وفوائده و سماته . التطوٌر التربوي 
نحو اقتصاد المعرفة، الرؤٌة 

 المستقبلٌة المنشودة

 المنهج واقتصاد المعرفة.

4،2،02 = 0،8،2،
07 

المهارات العامة للتعلٌم الصفً  السادس
مهارات عرض الدرس واإلصغاء، 
مهارات االتصال والتواصل الصفً، 
مهارات استخدام الوسائل التعلٌمٌة، 
مهارات طرح األسئلة للتعلٌم الصفً 

، مهارات إدارة الصف وتنظٌمه 
 )فالندرز(.
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6.  
 

  

0،8،0،
02 

= 1،00،02
،2 

استراتٌجٌات خاصة لتدرٌس عناصر  السابع
المعرفة ، استراتٌجٌة تدرٌس 

الحقائق ، تدرٌس المفاهٌم ، المفاهٌم  
مفهومها، أنواعها تشكٌلها، أسالٌب 
تعلٌمها ، مفهوم المبادئ والقواعد 
والتعمٌمات ، وأسالٌب تعلٌمها 

االتجاهات والقٌم وأسالٌب تعلٌمها، 
 خرائط المفاهٌم.

0،2،2،
08 

ات اختبار-
 شفوٌة

أوراق  -
 عمل

استراتٌجٌات التدرٌس المعرفٌة  الثامن 1،07،02
وفوق المعرفٌة، استراتٌجٌة تدرٌس 
مهارات التفكٌر، مفهوم االبتكار 

خصائص المبدعٌن،الظروف التً 
 ،تساعد على تنمٌة االبتكارواإلبداع
تعلٌم اإلبداع واالبتكار . المعلم 

ودوره فً المناهج التربوٌة الحدٌثة 
 وفً تدرٌس مهارات التفكٌر.

2،0،00،
03 

اتجاهات حدٌثة فً تقنٌة التعلٌم ،  التاسع 8،4،02 =
تكنولوجٌا الحاسوب )الكمبٌوتر( فً 
مجال التدرٌس دور مناهج  المستقبل 

 فً مدارس الغد.

 المنهج والذكاءات المتعددة.

أسئلة مقالٌة  
 وموضوعٌة

امتحان 
منتصف 
 الفصل

 العاشر
 الفصل اختبار منتصف

الحادي  2،02،02 أوراق عمل 8،2،3
 عشر

االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس: 
القراءة  -القواعد النحوٌة والصرفٌة

دب والبالغة واإلمالء األ -التعبٌر –
 النقد والعروض. –

اوراق  - 02،02
 عمل

اختبارات -
 ٌومٌة

08،04،
02 

الثانً 
 عشر

تعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها، موقع 
العربٌة عالمٌا، أهداف تعلٌم اللغة 

اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها . 
األسس النفسٌة فً تدرٌس اللغة 
العربٌة للناطقٌن بغٌرها، طرائق 
تدرٌس المهارات اللغوٌة للناطقٌن 
بغٌرها مهارات معلم اللغة العربٌة 

 للناطقٌن بغٌرها.

الثالث  00  
 عشر

رسائل جامعٌة. عرض رسائل 
ودراسات علمٌة اعتمدت جامعٌة 

االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس، وال 
 سٌما تدرٌس اللغة العربٌة.

الرابع  02،4 عمل أوراق 02،08
 عشر

 تجارب عالمٌة فً تدرٌس اللغة األم

االمتحان   
 النهائً

الخامس 
 عشر

 االمتحان النهائً.
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 دور المدرس:
الخُجًٍ َاإلرشاد، َالمٍادة، َحُفٍز بعض المزاجع ، إعطاء الُاجباث، َحىٌُع الخمٌُم َالخعلٍك، َاإلضافاث العلمٍت، َاالَراق      

 البحثٍت َالخزجمت َمزاجعخٍا، َإجزاء االمخحاواث

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02
 تية:اآل واالستراتيجيات التدريسية النشاطاتتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 
 العصف الذهنً. -1

 المناقشة. -2

 المحاضرة المطورة. -3

 التدرٌس التبادلً. -4

 طرٌقة المشروع بكتابة أوراق بحثٌة. -5

 

 

 

 يم ومتطلبات المادةالتقي .أساليب22

 تية:التقييم والمتطلبات اآل أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 ٌجابٌة فً المناقشات، وإنجاز متطلبات المحاضرات.اإلالمشاركة  -

 الرجوع إلى المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة. -

 إعداد بحث عن إحدى وحدات المساق. -

 التطبٌق العملً لدرس فً مادة من مواد اللغة العربٌة. -

 استخدام تكنلوجٌا التعلٌم عند عرض المحاضرات. -

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

  كانٌمنع استعمال الخلوي فً أثناء المحاضرة ألي سبب. 

 .)الحضور المبكر للمحاضرة وعدم التأخر عن موعدها ) وٌنظر بكل حالة لوحدها 

 .عدم الخوض فً حدٌث جانبً خارج الموضوع فً أثناء المحاضرة 

   عرض ورقة بحثٌة عن موضوع من موضوعات إدارة المنهاج وفق الجدول منفردا  او مشتركا. 

 

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 

 (، عدد من المراجع والمجالت العربٌة واالجنبٌةData Showلسبورة، اوراق الطلبة البحثٌة، الحاسوب، جهاز العرض)ا
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 المراجع.22
 

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 أبو ظبً:دار الكتاب الجامعً. تعليم التفكير، مفاهيم وتطبيقات، (.1999الرحمن)جروان، فتحً عبد  -1

 ، بٌروت: دار الكتاب. المفاهيم للموضوعات المختلفة(. تعلٌم 1987جودت، سعادة ) -2

 ، عمان: دار المسٌرة.المناهج التربوية الحديثة(. 2222الحٌله، محمد محمود و مرعً ،توفٌق ) -3

 ، بٌروت مؤسسة الرسالة.اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(. 2222سام، عمار .) -4

 . عمان: دار المسٌرة.اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2211السٌد علً ، محمد .) -5

 ،القاهرة: الدار المصرٌة اللبنائٌة. 4، ط تعليم اللغةالعربية بين النظرية  والتطبيق(. 2222شحاته، حسن ) -6

، منظور إقلٌمً، القاهرة : الجمعٌة العربٌة لضمان المستويات المعيارية لتعليم اللغة العربية(. 2227ة، رشدي أحمد .)طعٌم -7

 الجودة.

(. التعلٌم بالحاسوب وأثرة فً اتجاهات طلبة الدراسات العلٌا نحو التطبٌقات التربوٌة 2222طوالبه، محمد عبد الرحمن ) -8

 .85 – 36(،5) 4جامعة أسٌوط مصر   – مجلة دراسات مستقبليةللحاسوب 

 القاهرة: عالم الكتب. االتجاهات التربوية في تدريس اللغة العربية(. 1998فضل هللا ، محمد رجب .) -9

 ،  مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعًالمناهج المعاصرة (.1986كلزه، رجب احمد ، وفوزي طه ابراهٌم ) -12

 ، القاهرة: الشركة الدولٌة للطباعة. 2، ط  ي المناهج وطرق التدريساتجاهات حديثة ف(. 2221كوجك، كوثر ) -11

، تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام في الوطن العربي(. 1986المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) -12

 تونس.

 مان دار المسٌرة للطباعة والنشر.. عالمنهج واالقتصاد المعرفي (. 2226الهاشمً، عبد الرحمن والعزاوي .فائزة) -13

 . عمان:دار اإلعصار العلمً.اللغة والذكاءات المتعددة(. 2214الهاشمً، عبد الرحمن ومحارمه ، سهام.) -14

 . عمان : دار كنوز المعرفة.التعلمالنشط. استراتيجيات وتطبيقات(. 2215الهاشمً، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة .) -15

 .172 -148( ص 23.جامعة الموصل ) مجلة التربية والتعلموتعلم اللغة العربٌة .  ( الحاسوب1999الهرش  عاٌد) -16

 ، ترجمة محمد ذٌبان الغزاوي، عمان: دار الفكر.التخطيط للتعليم الفعال(. 1991ولتر، دٌك، وروبرت دٌزر ) -17

18- Adrian Underhill A. (2004). Trends in English Language Teaching Today. MED Magazine, 

issue 18.  

 
19- Brown, (1975) micro teaching , A program of Teaching skills , London. 

20- Draves, w(1999). Teaching  on line. Learning Resourced net work , inc, USA. 

21- Hilda Taba ( 1970) Teachers Hand book of Elemental social Studies , Addison Wesley company 

Aenlo Park, California. 

22- Mckeachie, w. & aibbs, G . (1995)Teaching Tips Houghton miffin company, USA.  

23- Nelson, L.Gleen, H&lott , L.(1997). Positive discipline in The class room, prime communications, 

inc 

24- R. Abilasha, M. Ilankumaran.( 2014). Trends in English Language Teaching: A Novel 

Perspective. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 

Volume 2(11), 46-52. 
 

 
 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 القاهرة: عالم الكتب. االتجاهات التربوية في تدريس اللغة العربية(. 1998فضل هللا ، محمد رجب .) -1

2- Mckeachie, w. & aibbs, G . (1995)Teaching Tips Houghton miffin company, USA.  
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 . معلومات إضافية -62

 

 ًٌخم ححذٌذٌا فمظ لجمٍع الطلبت، َال ٌخم حصحٍح أي َاجب أَ مٍمت ال حسلم فً  حىبًٍ مٍم: حسلم المٍماث َالُاجباث فً األَلاث الخ

 الُلج المحذد مع جمٍع الطلبت فً الشعبت حخى لُ حم اسخالمٍا مه الطالب بعذ الُلج المحذد.

 

  

 الخارٌخ:            اسم مىسك المادة:                                             الخُلٍع:                          

 

 ممزر لجىت الخطت/ المسم: :                                 الخُلٍع:                                   الخارٌخ:

 

 رئٍس المسم: :                                                الخُلٍع:                                    الخارٌخ:  

 

 جىت الخطت/ الكلٍت: :                                الخُلٍع:                                    الخارٌخ:  ممزر ل

 

 العمٍذ:                                                         الخُلٍع:                                    الخارٌخ:  

  

 

 

 

 :وسخت إلى

 رئٍس المسم

 مساعذ العمٍذ لضمان الجُدة

 ملف المادة

 


