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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  .العموم التربوية: الكمية 

 :موعد المحاضرة  .معمم الصف: القسم 

 التذوق األدبي وأساليب :عنوان المقرر
 (0501256 )تدريسو

 :الساعات المكتبية 

  

،  ونقدىادراسة النصوص األدبية وتحميميا وتذوقيا   تتناول ىذه المادة مفيوم التذوق األدبي و: وصف المساق
تجمع بين األصالة والمعاصرة، ُتمكِّن و... األجناس شعرا ونثرا، قصة ومقالة ومسرحيةوىي نصوص متنوعة 

 .وتمكنو من تدريس ىذه الميارات لطمبة الصفوف األربعة األولى.  المتنوع من االتصال بتراثو األدبيطالبال

ف: أهداف المساق  :يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب أن يتعرَّ

 . مفيوم النص األدبي-1
 .مفيوم التذوق األدبي- 2
 .كيفية تحميل النصوص األدبية- 3
 .مناىج تحميل النص األدبي- 4
 .طبيعتو وأنواعوو الشعرمفيوم- 5
 .الفنون األدبية المختمفة- 6
 .تنفيذ مواقف تطبيقية- 7
 

 :   مخرجات التعمم 
 .  يعرِّف النص األدبي-1
 .يعرِّف التذوق األدبي- 2
 .يحمل النصوص األدبية- 3
 .مناىج تحميل النص األدبييميز بين -  4
 .طبيعتو وأنواعو و الشعريتعرَّف مفيوم-  5
 .يتعرف أنواع الفنون األدبية المختمفة- 6
 .ينفيذ مواقف تطبيقية- 7

 
 

 :  هيكل المقرر
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الساعة  نتاجات التعلم المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

. الحوار والمناقشة يعرِّف النص  .النص األدبي .التحضير المسبق
 .األدبي

األول   6

. الحوار والمناقشة المشاركة في 
  المناقشة

مناىج تحميل النص 
 .األدبي

يعرِّف التذوق 
 .األدبي

 الثاني 6

أسموب المحاضرة 
 .التفاعمّية 

 

المشاركة في عمل 
 .المجموعات

طبيعتو : الشعر
 .وأنواعو

  الشعريتعرَّف مفيوم
 .طبيعتو وأنواعوو

 الثالث 6

القصيدة عناصر يتعرف  .عناصر الشعر .اإلعداد المسبق .التعميم التعاوني
 .يةالشعر

 الرابع 6

الرجوع لمصادر  .الحوار والمناقشة
 .المعمومات المختمفة

تحميل النصوص 
 .الشعرية

يحمل النصوص 
 .األدبية

 الخامس 6

. التطبيق العممي المشاركة في الحوار 
 .والمناقشة

يتعرف أنواع الفنون  .فن الخطابة
 النثرية

 السادس 6

. التطبيق العممي المشاركة في تنفيذ 
 .المشروع

المقالة والقصة 
 والرواية

يتعرف عناص 
المقالة والقصة  

 والرواية ومميزاتها

 السابع 6

المشاركة في عمل  .التطبيق العممي
 .المجموعات

يتعرف مقومات  .المسرحية
العمل المسرحي 

 ومميزاتيو

 الثامن 6

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .1دار البداية ناشرون وموزعون، ط. مدخل إلى تذوق النص األدبي( 2009)سحر سميمان خميل- 
 

 المقررات المساندة 

 .عمان– دار المسيرة . تذوق النص األدبي (2012)سامي يوسف أبو زيد:  الكتاب المقرر الرئيس
: الثانوية

. 1دار الكرمل ط– األردن . النص األدبي تحميمو وبناؤه (1995)إبراىيم خميل -
 .مصر ، دار الفكر العربي. أدب المقالة الصحفية.(1964)عبدالمطيف حمزة -
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 .، دار الثقافة، لبنان3ط. القصة في األدب العربي الحديث (1966) محمد يوسف نجم -
 .لبنان،  دار العودة. النقد األدبي الحديث (1987)محمد غنيمي ىالل -

 :طرق التعليم 

. 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

 

 :طرق التقويم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
االختبار األول  20 

 
االختبار الثاني  20 

 
المشاركة والتكميفات  10 

 
االختبار النيائي  50 

 
المجموع  100 

 
 


