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 1. المادة اسم تقويم تعلم اللغة العربية وتعليمها

 2. المادة رقم 8086372

 (نظرية،عملية)الساعات المعتمدة  ، نظرية7
.3 

 (نظرية، عملية)الساعات الفعلية  ، نظرية7

 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات ال يوجد

 5. البرنامج اسم ماجستير أساليب تدريس اللغة العربية

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. المادة مستوى ماجستير

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام 2، ف6822/6823

 12. العلمية للبرنامج الدرجة ماجستير

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام 

 14. التدريس لغة اللغة العربية

 تاريخ/ المادة الدراسية مخططاستحداث  تاريخ 9/6822
 15. الدراسية لمادةمراجعة مخطط ا

 منّسق المادة .22
 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يليالرجاء إدراج 

 

 المادة مدرسو .71

 :رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يلي

البريد االلكتروني  4802فرعي 5755888رقم الهاتف. ،ث4-7: الساعات المكتبية:          رقم المكتب.عبدالكريم سليم الحداد . د.أ
haddad66@ju.edu.jo 

 
 

 المادة وصف .71

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
تتناول هذه المادة بالعرض والتحليل التقويم اللغوي في ضوء األهداف، وتقويم المعرفة اللغوية واألداء اللغوي، وتقويم التعلم اللغوي 

 .باستخدام طرائق التقويم الكيفي والكمي
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :األهداف
 .التقويم اللغوي، جمع البيانات في التقويم اللغوي، ملف اإلنجاز اللغوي: تعرف مفاهيم المادة  -              

 .نقد أساليب التقويم اللغوي االعتيادية -              
 .تحديد األسلوب المناسب في التقويم اللغوي -            
 .بناء اختبارات لتقويم أداء الطلبة اللغوي -      
  .المادةفي علمي كتابة بحث اكتساب مهارات  -      

 

 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على: نتاجات التعّلم -ب
 .القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع: بتقويم مهاراتاكتساب المعرفة الخاصة . 2                 

 .تعرف إجراءات بناء االختبارات اللغوية. 2                   
 .توظيف ملف اإلنجاز اللغوي في تقويم أداء الطلبة  .3                   
 .التمييز بين أنواع االختبارات اللغوية .4                   
 .بناء اختبار تشخيصي في موضوع من موضوعات اللغة .5                   
 .توظيف أدوات التقويم الكيفي في تقويم تعلم الطلبة اللغوي. 6                   

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .68
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التعّلم  نتاجات التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس    المتحققة

المذكورة في 
 القائمة

عرض خطة المادة  األول     الحداد. د.أ استيعاب المفاهيم األسئلة الشفهية
 .مفرداتهاة ومناقش

 
المذكورة في 

 القائمة

 
 األسئلة الشفهية

مفهوم تعيين 
التقويم اللغوي 

 وأهدافه

 
 الحداد. د.أ

 
 الثاني     

مفهوم التقويم  
 .اللغوي وأهدافه

المذكورة في 
 القائمة

المناقشة 
 الجماعية

تعرف أسس 
 التقويم 

أسس التقويم  الثالث      الحداد. د.أ 
 اللغوي

المذكورة في 
 القائمة

أنواع توضيح  األسئلة الشفهية
االختبارات اللغوية 

وتوظيفها في 
 الصف

أنواع االختبارات  الرابع      الحداد. د.أ  
 .اللغوية

المذكورة في 
 القائمة

إعداد االختبارات  الخامس     الحداد. د.أ  بناء اختبار لغوي التقرير المكتوب
 .اللغوية

المذكورة في 
 القائمة

نتائج تفسير  المالحظة    
 اختبار لغوي معين

تفسير نتائج  السادس     الحداد. د.أ 
االختبارات 

 .اللغوية
المذكورة في 

 القائمة
 بناء اختبار تقرير مكتوب  

تشخيصي في 
  اللغة

التقويم  السابع     الحداد. د.أ 
التشخيصي في 
 .المجال اللغوي

المذكورة في 
 القائمة

اختبار منتصف  الثامن     الحداد. د.أ   االختبار الكتابي  
 الفصل

المذكورة في 
 القائمة

األدوات تمييز  المالحظة    
 البديلة

أدوات بديلة في  التاسع     الحداد. د.أ 
التقويم اللغوي 

(2.) 
المذكورة في 

 القائمة
المناقشة   

 الجماعية
أهمية كل تحديد 

 أداة
أدوات بديلة في  العاشر     الحداد. د.أ 

التقويم اللغوي 
(6.) 

المذكورة في 
 القائمة

تقويم  أدواتتعرف  المالحظة     
 القراءة

تقويم أداء الطلبة  الحادي عشر    الحداد. د.أ 
 .القرائي

المذكورة في 
 القائمة

أدوات  توظيف المالحظة    
الكتابة في  تقويم

 التدريس

تقويم أداء الطلبة  الثاني عشر    الحداد. د.أ 
 .الكتابي
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 واالستراتيجيات التدريسية النشاطات .62

 :يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 التعلم التعاوني. 3الحوار والمناقشة                   . 2المحاضرة           .1

 العروض الشفهي. 5ل المشكالت     ح. 4

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية
 .قراءة الموضوعات المتضمنة في خطة المادة والمشاركة في مناقشتها -

 .في أحد موضوعات الخطة( فما فوق 2213) عرض ثالث دراسات حديثة -

 (.دقيقة 22)عرض موضوع من موضوعات الخطة في حدود  -

 .2216 كانون األولمن شهر  الثاني في األسبوع تقويم تعلم اللغة وتعليمهاإنجاز مشروع بحثي في مجال  -

 .بناء ملف انجاز الطالب في المادة -

 :تقديم اختبارات المادة، والنجاح فيها
 %78اختبار منتصف الفصل                               
 %78            بحوث وواجبات                          
 %48اختبار نهاية الفصل                                  

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 .وفق تعليمات الجامعة: والغياب سياسة الحضور -أ

 .المحددة وتسليم الواجبات في مواعيدها. وفق تعليمات الجامعة: المحدد الوقتفي  توتسليم الواجبا ات،الغياب عن االمتحان -ب

 السالمة والصحة إجراءات -ج

المذكورة في 
 القائمة

استخدام أدوات  التقرير المكتوب 
 التقويم في الصف

 الثالث عشر    الحداد. د.أ 
 والرابع عشر

تقويم أداء الطلبة 
مهارتي في 

االستماع والتعبير 
 .الشفهي

    
المناقشة 
 الجماعية

  
 نقد البحث المقدم 

    
 الحداد. د.أ 

 
 الخامس عشر

عرض البحوث 
 ونقدها

المذكورة في 
 القائمة

 رأفكا استيعاب  االختبار الكتابي  
 المادة

 االختبار النهائي   السادس عشر الحداد. د.أ 

 
 

  

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

5 
 

 .وفق تعليمات الجامعة: والخروج عن النظام الصفي الغش -د

 .وفق تعليمات الجامعة: الدرجات إعطاء -ه

 .المكتبة الورقية وااللكترونية: مادةال ةفي دراس تسهم التيو  الجامعةب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .64

 .مناسبة تدريس قاعة 

 
 

 المراجع .22

 
 

 .والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة المقررة،الكتب  -أ
 .مكتبة الفالح: الكويت. اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي(. 1111)أبو جاللة، صبحي  .1
 -األداء، مبحث اللغة العربية، الصف الرابعدليل معايير ومؤشرات (. 2221،2211)إدارة االمتحانات واالختبارات .2

 .وزارة التربية والتعليم: التاسع، عمان
جامعااة القاادل ( أساااليت تاادريل اللغااة العربيااة ) تقااويم تاادريل اللغااة العربيااة، فااي (. 1116)الخبااا ، عبااد    .3

 .المفتوحة
، عماان، دار والال 2تدريل الصافي،  القيال والتقويم التربوي واستخدامه في مجال ال(. 2221)عبد الهادي، نبيل  .4

 .للنشر والتوزيع
 .دار األمل: ، اربد4القيال والتقويم في العملية التدريسية،  (. 2212)عودة، أحمد  .5
(  2اللغااة العربيااة و رالااس تدريسااها ) االختبااارات والتقااويم فااي المرحلااة االبتداليااة، فااي (. 1113)الموساا ، نهاااد  .6

 .جامعة القدل المفتوحة

 
 

 .التعليمية الموصى بها، وغيرها من المواد بالكت
 .دار الثقافة: العين. أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها(.  2221. )البجة، عبد الفتاح       
 ، 2المدخل في تطوير مهارات الفهم والتفكير والتعلم، ط: أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق(. 2222. )حبيب اهلل، محمد     
 .دار عمار: عمان     
 قدار الشرو : عمان. الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية(.  2223. )طه، الدليمي والوائلي، سعاد     

 .المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية. علم اللغة النفسي منظورتعليم القراءة من (.  1111. )نيعصر، حس     
   اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة (. 2225)الفريق الوطني إلعداد اإلطار العام، الفريق الوطني إلعداد النتاجات العامة والخاصة      
 .وزارة التربية والتعليم: التعليم األساسي والثانوي، الطبعة األولى، عمانفي اللغة العربية لمرحلتي      
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