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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : إسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 :موعد المحاضرة  رياض االطفال: القسم

 أدب األطفال : عنوان المقرر
 0501311التعليمية 

    :الساعات المكتبية

  

 وصف المساق 

 واطالعهم عمى حركة تطور .يهدف هذا المساق إلى تعريف الطمبة بمفهوم أدب األطفال، وأهميته، وفمسفته، وأهميته
 .وبيان خصائص أدب األطفال وأنواعه، ووسائط نقمه، وطرق تدريسه. أدب األطفال عالميا وعربيا ومحميا

 ويرمي إلى تعريفهم بأنواع كتب أدب األطفال وخصائصها وآلية التدريب عمى الكتابة لألطفال، ووسائل 
 .تشجيعه في البيت والمدرسة

 
 أهداف المساق 

تعريف مفهوم الطفولة وخصائصها وحاجاتها، وبيان أهمية العناية  - :يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى
 . بالطفولة

. تعريف مفهوم أدب األطفال- 
. تبيين فمسفة أدب األطفال، وأهميته وأهدافه- 
. تتبع تطور أدب األطفال عالميا وعربيا ومحميا- 
. بيان خصائص أدب األطفال- 
. المقارنة بين أنواع أدب األطفال وخصائصها ووسائط عرضها- 
. معرفة طرائق تدريس أنواع أدب األطفال- 
 .بيان معايير كتب أدب األطفال- 
 .التمييز بين مناهج تحميل أدب األطفال- 
 .استعراض نماذج من تحميل أدب األطفال- 

 
 

 :مخرجات التعمم
: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى ادراك 

 . تعريف مفهوم الطفولة وخصائصها وحاجاتها، وبيان أهمية العناية بالطفولة- 
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. تعريف مفهوم أدب األطفال- 

. تبيين فمسفة أدب األطفال، وأهميته وأهدافه- 

. تتبع تطور أدب األطفال عالميا وعربيا ومحميا- 

. بيان خصائص أدب األطفال- 

. المقارنة بين أنواع أدب األطفال وخصائصها ووسائط عرضها- 

. معرفة طرائق تدريس أنواع أدب األطفال- 

 .بيان معايير كتب أدب األطفال- 
 .التمييز بين مناهج تحميل أدب األطفال- 

 .استعراض نماذج من تحميل أدب األطفال- 

 

 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 األسبوع

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

 

 المشبركة في

 . المنبقشة
ماهية أدب  -

 . األطفال
تعريفه  -

 .واهدافه

معرفة مفهوم أدب  -
 األطفال

3 

 األول

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

شروط تربية  - .اإلجببة عن األسئلة
األطفال 
وأشكالها 
 واطوارها

نتعرف عمى كيفية استخدام 
الطرق والوسائل واألساليب في 

تنمية سموك الفرد الفعمي في 
مدى اكثر تحديدًا وهو المدى 
المعتاد والمقبول طبقًا لمعاير 
الجماعة التي ينشأ فيها وهي 

عممية التنتهي بانتهاء الطفولة 
 .بل تستمر مادامت الحياة

-  

3 

 الثاًي

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

عناصر  - .التحضير المسبق
عممية تربية 

تطور أدب األطفال عالميا 
 وعربيا ومحميا

3 

 الثالث
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القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

-  

األطفال 
وسماتها 
وعالقتها 
بميادين 
الحياة 
 .األخرى

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

المشاركة في عمل 
 .المجموعات

نظريات  -
التنشئة 

األجتماعية
 . لألطفال

-  

 معرفة -
خصائص أدب 

 األطفال

3 

 الزابع

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

نظرية الدور  - .اإلعداد المسبق
 األجتماعي 

التعرف عمى  -
المفهوم العممي 
 الدقيق لمطفولة 

 
3 

 الخاهش

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

أنواع أدب  - .اإلجابة عن األسئلة
األطفال 
ووسائط 
 عرضها

معرفة أنواع أدب  -
األطفال ووسائط 

 والتعرف عرضها
 .عمى خصائصها

3 

 السادس

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

الرجوع لمصادر 
 .المعلومات المختلفة

أنواع أدب  -
األطفال 
وطرائق 
 تدريسها

معرفة أنواع أدب األطفال 
 . تدريسها وطرق

3 

 السابع
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 .الذهٌي

ًستخذم طزيقت  -

الوٌاقشت الوبٌيت على 

التفاعل االجتواعي 

القائن بيي الطلبت 

اًفسهن وهذرس 

 .الوادة

طزيقت القاء  -

الوحاضزة لبعض 

 .األجزاء هي الوادة

طزيقت العصف  -

 .الذهٌي

المشاركة في الحوار 
 .والمناقشة

معايير  -
كتابة أدب 

 األطفال
وسائل  -

تشجيع أدب 
 األطفال

يشير التفاعل األجتماعي الى 
تمك العمميات المتبادله بين 
وسط اجتماعي معين الى 
معايير معينة تشجع أدب 

 .األطفال
3 

 الثاهي

الكتاب المقرر الرئيس  
 .مذكرة في أدب األطفال(. 2015.)القديمات، جهاد؛ وزميمه 

 

: المراجع الثانوية

 لمنشر المسيرة دار : عماناألردن، ،3ط.قراءات نظرية ونماذج تطبيقية: أدب األطفال(. 2011.)سمير عبد الوهاب، أحمد-  
 .والتوزيع

 .مكتبة الرشد:السعودية، الرياض، 1ط.أدب األطفال وفنونه(. 2006.) أزاهر محيي الدين، ميناأل- 

 .مكتبة االنجمو المصرية: ، مصر3ط.في أدب األطفال(. 1982.)  عمي،حديديال- 

 .مكتبة الرشد:، السعودية الرياض4ط. فصول في تدريس المغة العربية (. 2004. )حسن جعفر الخميفة،- 

 .مكتبة الدار العربية لمكتاب: ، مصر، القاهرة1 ط.أدب األطفال في العالم المعاصر(. 2000.) إسماعيل، عبد الفتاح- 

 .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع:  األردن، عمان.الشكل والمضمون:  في األردنأدب األطفال(. 2004.)عبير، النوايسة- 

. مطابع الرسالة: ، الكويت سمسمة عالم المعرفة.  ثقافة األطفال(.1988.) نعمان، هيتيال- 
 

 
 

: طرق التعميم 
. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3
 .الحوار والمناقشة -4
 .التعميم عن طريق األنشطة -5
 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6
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 :األدوات المستخدمة في التقييم
 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 

، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 
 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم

 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني
 %10  (المشاركة والتكميفات والتقرير)أعمال الفصل 

 %50  االختبار النهائي
 


