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 : ...المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية
 :موعد المحاضرة  معلم الصف: القسم

مهارات قرائية : عنوان المقرر
 (0501163).وأساليب تدريسها

 : الساعات المكتبية

  

 :وصف المساق     

تتناول ىذه المادة مفيوم القراءة وتطورىا، ووصف عممية القراءة، وأىداف تعمميا، وبيان أنواع القراءة      

ومياراتيا األدائية المختمفة، وعالقاتيا بالميارات المغوية األخرى، االستعداد القرائي، طرائق تدريس القراءة في 

 .الضعف القرائي وطرائق عالجو. تقويم أداء الطمبة في القراءة. الصفوف األربعة األولى، وأمثمة تطبيقية عمييا

 :أهداف المساق 

 :   يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب أن يكون قادرا على أن

.عرف مفهىم القراءة وأنىاعها املخخلفتًذ  

. ًخعرف الاججاهاث الحدًثت في حعلُم اللغت العربُت -  

ت ومهاراتها الفرعُت  ي- .حعرف مفهىم القراءة الجهٍر  

.حعرف مفهىم القراءة الصامخت ومعاًير ألاداء الخاصت بها ي-  

اجه املخخلفت ي - .حعرف مفهىم الاسدُعاب القرائي ومسخٍى  

.حعرف الضعف القرائي وعالجه ي-  

س مهارة القراءة ي- .كدسب املعرفت الخاصت بكُفُت جدَر  

س مهارة القراءة ٌعرض-  . مىاقف حعلُمُت مصغرة لخدَر
 

 : مخرجات التعلم

: مدركا لعند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب 
.فهىم القراءة وأنىاعها املخخلفت لم - 

اجه املخخلفت لم .فهىم الاسدُعاب القرائي ومسخٍى - 

ت ومهاراتها الفرعُت  لم فهىم القراءة الجهٍر - 

.فهىم القراءة الصامخت ومعاًير ألاداء الخاصت بها لم - 

 - ملفهىم الاسخماع ومهاراجه

. الضعف القرائي وعالجه ألشكال - 

ت القرائُت . جطبُق ألالعاب التربٍى - 

س املهاراث القرائُت للصفىف ألاربعت ألاولىأل -  .سالُب جدَر

 

 :  هيكل المقرر
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إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
المعتمد

 ة

 األسبوع

. الحوار والمناقشة  المشاركة في

  المناقشة
ًخعرف مفهىم  اللغت

اللغت 

 وخصائصها

6 
 األول

. الحوار والمناقشة  المشاركة في

  المناقشة
الاججاهاث الحدًثت في 

 .حعلُم اللغت العربُت

ًخعرف الججاهاث 

الحدًثت في حعلُم 

 -.اللغت العربُت

6 
 الثاني

أسموب المحاضرة التفاعمّية 
. 

 

التحضير 

 .المسبق
عرف مفهىم ًذ مهارة القراءة

القراءة وأنىاعها 

 املخخلفت
6 

 الثالث

المشاركة في  .التعميم التعاوني
 عمل

 .المجموعات

ت حعرف مفهىم القراءة ي .القراءة الجهٍر

ت ومهاراتها  الجهٍر

 .الفرعُت 
6 

 الرابع

المشاركة في  .الحوار والمناقشة
عمل 

 .المجموعات

 .اإلعداد المسبق

حعرف مفهىم القراءة ي القراءة الصامخت

الصامخت ومعاًير ألاداء 

 .الخاصت بها
6 

 الخامس

. التطبيق العممي المشاركة في 
 .الحوار والمناقشة

 الاسدُعاب القرائي

حعرف مفهىم ي

الاسدُعاب القرائي 

اجه املخخلفت  .ومسخٍى
6 

 دسالسا

. التطبيق العممي المشاركة في 
. تنفيذ المشروع األهداف التربوية، 

 .ومصادر اشتقاقها
س  .الخخطُط للخدَر

يتعرف مفيوم 
. األىداف ومصادرىا

يصمم خطط - 
 .يومية وفصمية

6 

 السابع

 .التطبيق العممي
تنفيذ العرض 

 تطبيق عممي مصغر .التوضيحي

 مىاقف ٌعرض

 الثامن 6 .حعلُمُت مصغرة 

 
 
 
 
 

 :المراجع 

: الكتاب المقرر الرئيس
اإلمارات . دار الكتاب الجامعي. تعليم اللغة العربية في ضوء االتجاهات الحديثة. (2014)الجعافرة، عبدالسالم 
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   . 1ط.العربية المتحدة 

 

: المقررات المساندة 
 .دار الرشد: الرياض ،فصول في تدريس المغة العربية (.2005.)جعفر، الخميفة

 

.دار عمار: عمان . 2ط. أسس القراءة وفيم المقروء. (2000). حبيب اهلل، محمد  

دار : عمان.1ط. أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق . (2003). وحوامدة، محمد. عاشور، راتب

.المسيرة  

.مؤسسة الرسالة: لبنان. اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية. (2002 ).عمار ، سام  

 :طرق التعلم 

. 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

 

 :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
 
 
 
 

: طرق التقويم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
االختبار األول  20 
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االختبار الثاني  20 

 
المشاركة والتكميفات  10 

 
االختبار النهائي  50 

 
المجموع  100 

 
 


