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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 :موعد المحاضرة  رياض األطفال: القسم

تصميم وإنتاج المواد التعليمية : عنوان المقرر
 (0513333)لألطفال 

  : الساعات المكتبية

  

 وصف المساق 

المقابمة الشخصية، : مثل: تيدف ىذه المادة إلى التعريف بالوسائل التعميمية، ومفاىيمو، ومبادئيا، وقنوات االتصال
كما يعرف الطالب بتصنيفات الوسائل . واالجتماعات والندوات، والمحاضرات، والممصقات، والمعارض، والصور

وييدف إلى تدريب الطمبة عمى استخدامات الشفافيات . مثل تصنيف ديل، تصنيف أوسمن، تصنيف دونكان: التعميمية
والخرائط والمجسمات، والتجارب العممية، والتدرب عمى استخدام األجيزة كالكمبيوتر والفيديو، والتعميم المصغر، 

 .ةوالحقائب التعميمي

 
 أهداف المساق 

 : األهداف المتوقع تحقيقها
 .يتعرفوا إلى مفهوم المواد  والوسائل التعميمية

 .يتعرفوا إلى تطور مفهوم وسائط االتصال التعميمية
 .يتعرفوا إلى أهمية المواد التعميمية

 .يتعرفوا إلى كيفية إنتاج بعض المواد التعميمية
 .يتعرفوا عمى أسس اختيارالمواد و الوسائل التعميمية

 .يقارنوا بين أنواع الوسائط البصرية والسمعية والممموسة
 .ينتجوا ويصمموا بعض الوسائط التعميمية

 .يشتركوا في إعداد الوسائل التعميمية في معرض مشترك مع المعرض الفني في الجامعة
 

 :مخرجات التعلم

 

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

 .تحديد مفهوم المواد والوسائل التعميمية
 .تطوير مفهوم المواد التعميمية

 .تفعيل الوسائل التعميمية في الحصص الصفية
 .إنتاج بعض الوسائل والمواد التعميمية
 . إدراك أسس اختيار الوسائل التعميمية

 .المقارنة بين أنواع الوسائط البصرية والسمعية والممموسة
 .إنتاج وتصميم بعض الوسائط التعميمية

 .المشاركة في إعداد الوسائل التعميمية في معرض مشترك مع المعرض الفني في الجامعة
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 :  هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعميم
 التعمم

الساعة  نتاجات التعمم المواضيع
 المعتمدة

 األسبوع

أسموب المحاضرة التفاعمّية 
. النشط

 

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

ماىية المواد التعميمية  مفيوم المواد التعميمية
3 

 األول

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

أىمية الوسائل التعميمية 
نتاجيا  وأسس تصميميا وا 

تطوير مفيوم وسائط 
 .االتصال التعميمية

 الثاني 3

المواد التعميمية واألنشطة  العمل ضمن فريق التعميم التعاوني
التي تساعد عمى تحقيق 

 نمو الطفل

المواد التعميمية ونمو 
 3 الطفل 

 الثالث

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

أسس اختيار الوسائل 
 التعميمية 

اختيار الوسائل 
. التعميمية

 الرابع 3

الموحات التعميمية  االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة
 التعممية

إنتاج الوسائل 
 .التعميمية

 الخامس 3

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

الرسومات الكرياتيرية 
 والمصورات

إنتاج الوسائل 
 3 .التعميمية

 السادس

المصادر المكتبّية  الحوار والمناقشة
التي يحال إلييا 
حسب موضوع 

 المحاضرة

إنتاج الوسائل  الدمى التعميمية 
 .التعميمية

3 
 السابع

مشروع من خالل التعميم 
 التعاوني

المجسمات وطرق  العمل ضمن فريق
إنتاجيا 

إنتاج بعض الوسائط 
. التعميمية

 
3 

 الثامن

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

األشياء الحقيقية والنماذج 
والعينات  

إنتاج بعض الوسائط 
. التعميمية

 
3 

 التاسع

المحاكاة والمعب الدرامي  العمل ضمن فريق التعميم التعاوني تحديد وتفعيل أسس   العاشر 3
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اختيار الوسائل 
. التعميمية

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

األلعاب التربوية  تحديد وتفعيل أسس 
اختيار الوسائل 

. التعميمية
3 

الحادي 
 عشر 

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

المستنبطات العممية 
والصور الثابتة وتثبيتيا 

وتغميفيا 

إنتاج بعض الوسائط 
 3 .التعميمية

الثاني 
 عشر 

الشفافيات والشرائح  العمل ضمن فريق التعميم التعاوني
وطرق إنتاجيا  

إنتاج بعض الوسائط 
الثالث  3 .التعميمية

 عشر 

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

التعمم باستخدام الحاسوب  إعداد البرامج التعميمية 
باستخدام الحاسوب  الرابع  3

عشر 
إنتاج البرامج التعميمية  العمل ضمن فريق التعميم التعاوني إعداد البرامج التعميمية 

باستخدام الحاسوب  الخامس  3
عشر 

المشاركة في  الحوار والمناقشة
اجتياز اختبار الكفاءة  االمتحان النيائي مناقشات صفية

 بتفوق
السادس  

عشر 
 

 
 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

. 1، طلمنشر المسيرة دار: عمان .المواد التعميمية لألطفال. (2012)عمر العمري 
 

 :المراجع الثانوية
 .1عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط. تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق. ( 2003 ) الحيمة ، محمد محمود 

 

: مواقع عمى الشبكة العنكبوتية
http://www.drmosad.com/index99.htm 
http://www.khayma.com/education-technology/w9.htm 
 

 :طرق التعليم 

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2

http://www.drmosad.com/index99.htm
http://www.khayma.com/education-technology/w9.htm
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 .التعميم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميم عن طريق األنشطة -5

 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

 :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 التقىيم أساس أو االختبار
 %20  األول االختبار
 %20  الثاني االختبار

 %10  (و إنتاج وسيلة تعليمية المشاركة )الفصل أعمال
 %50  النهائي االختبار

 
 

 


