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 : المتطمب السابق  جامعة الزرقاء
 : اسم المدرس  .العلوم التربوية: الكلية 
 . معلم الصف: القسم 

مهارات كتابية وأساليب  :عنوان المقرر
 ((0501164تدريسها 

 : موعد المحاضرة 
  

 :الساعات المكتبية
 

  
  

 :وصف المساق 
تتناول ىذه المادة مفيوم الكتابة، أسسيا ومياراتيا في صفوف الحمقة األولى، مفيوم اإلمالء وأىميتو،       

وأغراضو، وأنواعو وطرق تدريس كل نوع، وطرائق تصحيح اإلمالء واألخطاء اإلمالئية وأساليب عالجيا، ومفيوم 
التعبير وأىميتو، وأىداف تدريسو، وأنواعو، وطريقة السير في تدريس كل نوع ، وتقويم أداء الطمبة فيو ووسائل 

عالجو، ومفيوم الخط وأىميتو، وأىدافو، وخطوات تعميم الخط الرئيسة، وأساليب تقويم أداء الطالب فيو، ووسائل 
 .العناية بتحسينين وعالقة الكتابة بالميارات المغوية األخرى

 :أهداف المساق 

:  أنيهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى أن يكون قادرًا عمى

 .يتعرف مفهوم المغة ونشأتها     - 

 يتعرف تطور مهارات المغة العربية    - 

 .  مفهوم  الكتابة وأهميتها ومشكالتها يتعرف- 
 .تصحيحالمفهوم اإلمالء وأهميته، وأغراضه، وأنواعه وطرق تدريس كل نوع، وطرائق  يتعّرف- 
   . مفهوم التعبير وأهميته، وأهداف تدريسهفتعرَّر ي- 

          .، وطريقة السير في تدريس كل نوع ، وتقويم أداء الطمبة فيه ووسائل عالجهيتعرف أنواع التعبير - 
  .مفهوم الخط وأهميته، وأهدافه، وخطوات تعميم الخط الرئيسةيتعرف - 

 .أساليب تقويم أداء الطالب  يتعرَّرف  - 
 .يصمم خطط درسية  - 
 .تنفيذ مواقف صفية عممية  - 

 :مخرجات التعلم

 :عند االنتهاء من المقرر، من المتوقع أن يكون الطالب قادرا عمى

 .معرفة مفهوم المغة ونشأتها واكتسابها -
 .  مهارات المغة العربية الرئيسة وأهميتها ومراحل اكتسابهامعرفة  -
 . معرفة مفهوم  الكتابة وأهميتها ومشكالتها -
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 .تصحيحال مفيوم اإلمالء وأىميتو، وأغراضو، وأنواعو وطرق تدريس كل نوع، وطرائق معرفة -

 .مفيوم التعبير وأىميتو، وأىداف تدريسو -
 .، وطريقة السير في تدريس كل نوع ، وتقويم أداء الطمبة فيو ووسائل عالجومعرفة أنواع التعبير -
  .مفيوم الخط وأىميتو، وأىدافو، وخطوات تعميم الخط الرئيسةمعرفة  -
 .تنفيذ مواقف صفية صورية  -

 :  هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
 المعتمدة

 األسبوع

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية 
 .الحوار والمناقشة

 المشبركة في

 . المنبقشة

 .اإلجببة عن األسئلة

يتعرف مفهوم المغة  .اللغة نشأتهب 
 .ونشأتها

األول   4

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية 
 .الحوار والمناقشة

 المشبركة في

 . المنبقشة

 .اإلجببة عن األسئلة

مهبرات اللغة 

 العربية
يتعرف تطور مهارات المغة 

 العربية
 الثاني 4

 .الحوار والمناقشة

 .التعميم التعاوني

 .التحضير المسبق

المشاركة في عمل 
 .المجموعات

 مفهوم  الكتابة  يتعرف الكتابة وأهميتها 
 وأهميتها 

 الثالث 4

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية 
 .الحوار والمناقشة

 .التحضير المسبق

المشاركة في عمل 
 .المجموعات

مشكالت الكتابة 
 .العربية

يتعرف مشكالت الكتابة 
 بالمغة العربية

 الرابع 4

التعميم عن  .الحوار والمناقشة
 .طريق األنشطة

 .اإلعداد المسبق

 .اإلجابة عن األسئلة
مفيوم اإلمالء  يتعّرف .اإلمالء

 وأنواعو 
 

 الخامس 4

التعميم عن  .الحوار والمناقشة
 .طريق األنشطة

 .اإلعداد المسبق

 دريستطرق  .اإلجابة عن األسئلة
 .اإلمالء

 دريستطرق يتعرف 
 .اإلمالء

 السادس 4

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

 الحوار والمناقشة

الرجوع لمصادر 
 .المعلومات المختلفة

المشاركة في الحوار 
 .والمناقشة

 السابع 4 مفيوم التعبير  فتعرَّر ي مفهوم التعبير
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ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

 

المشاركة في الحوار 
 .والمناقشة

أنواع التعبير 
 الكتابي

 الثامن 4 يتعرف أهمية التعبير

نماذج من التعبير  تطبيقات عممية الحوار والمناقشة
 الكتابي

 التاسع 4 يكتب تعبير كتابي وظيفي

الرجوع لمصادر  الحوار والمناقشة
 .المعلومات المختلفة

 

مفيوم الخط يتعرف  مفهوم الخط
  .وأىميتو

 العاشر 4

الرجوع لمصادر  تطبيقات عملية
 .المعلومات المختلفة

 

 الخط أهداف
، وخطوات العربي
 . هتعميم

،  الخطأهدافيتعرف 
 . هوخطوات تعميم

الحادي  4
 عشر

الثاني  4 يكتب بخط النسخ خط النسخ المناقشة تطبيق عملي
 عشر

التعميم مشروع من خالل 
 . التطبيق العملي.التعاوني

المشاركة في تنفيذ 
 .المشروع

 .اإلعداد المسبق

يتعرف قواعد كتابة همزة  همزة القطع
 القطع

الثالث  4
 عشر

يتعرف قواعد كتابة عالمات  همزة الوصل اإلعداد المسبق التعلم التعاوني
 .الترقيم 

الرابع  4
 عشر

الخامس  4 .ينفذ موقف صفي نماذج درسية اإلعداد المسبق التطبيق العملي
 عشر
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 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبار األول  

 االختبار الثاني  

ملف اإلنجاز ومشروع والمشاركة   
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 والحضور

 النهائي  

 
 

 


