
         ZU/QP07F003                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

  : اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 : موعد المحاضرة  رياض األطفال: القسم

نمو الطفؿ المعرفي والمغوي : عنواف المقرر
(0513222) 

 :الساعات المكتبية

  

 
وصف المساق  

 :  ىذه المادة عمىتحتوي

تتناوؿ ىذه المادة مفاىيـ النمو المغوي والمعرفي كقدرات األطفاؿ العقمية والػذكاء واإلدراؾ والتفكير، ومعالجو 
فو الدماغ مع التركيػز عمػى النظرية المعرفية في استخداـ اختبارات الذكاء، يالمعمومات، وميارات حؿ المشكالت، ووظ

وتطبيقيا، والنمو المغوي وميارات التواصػؿ لألطفاؿ الصغار مف الوالدة حتى سف الثامنة،والعوامؿ التي تؤثر في النمو 
  . المغوي، وأسػاليب التعمـ ومبادئو وميارات المغة االساسيو التي يحتاجيا كؿ طفؿ

أهداف المساق  

 :ييدف ىذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى

 . المفردات مقدمة بالمغة، مفيوميا، مكوناتيا ، طٌبعتيا ، خصائصيا .1
 .ة والمدرسة يالتطرؽ الى نظٌرات اكتساب المغة كالنظٌرة السموؾٌ  .2

ة ووجية نظر ياجٌ يٌ ب ووجية نظر. . سوجية نظر سكنر ووجية نظرتشـو التعرؼ عمى المقاربات النظٌرة لكتساب المغة. . .3
 برونر

 .  ثـ مراحؿ تتطور النطؽ عند الطفؿي المغوي والنمو المعرؼً اكتسابف ي بٌ لعالقةالتطرؽ الى ا .4

  ي النمو المعرؼً ي عف العوامؿ المؤثرة ؼً الة و برونر فضياجٌ ي ونظٌرات بٌ يالتطرؽ الى مفيـو النمو المعرؼً  .5
 .ي واٌخرآ مظاىر النمو المعرؼباالستبصار لتولمف والنظٌرة المعرٌفة التعمـ الوظيفية بالعالماتالتطرؽ الى نظٌرة التعمـ  .6

         مخرجات انتعهم

 :عند االنتياء من المقرر، فانو من المتوقع أن يكون الطالب مدركًا لـ

 مفيـو المغة  -1

 مفاىيـ النمو المغوي والمعرفي -2

 قدرات االطفاؿ العقمية -3

 ميارة حؿ المشكالت -4

 وظائؼ الدماغ  -5

 النظرية المعرفية واختبارات الذكاء -6

 النمو المعرفي والمغوي وميارات التواصؿ -7

 العوامؿ المؤثرة في النمو المغوي والمعرفي -8

 .أساليب التعمـ ومبادئ المغة االساسية -9
 

:  هيكل المقرر

 
إجراءات  طرق التعميم الساعة  نتاجات التعمم المواضيع  األسبوع
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 المعتمدة التعمم
أسموب المحاضرة التفاعمّية 

. النشط
 

التحضير المسبؽ 
 لمدرس

 

  مفيـو المغة
1 

 األوؿ 3

المشاركة في  التعميـ عف طريؽ حّؿ المشكالت
 مناقشات صفية

مفاىيـ النمو المغوي 
 والمعرفي

 الثاني 3 2

أسموب المحاضرة الفعالة 
والمناقشة 

تحضير لمدرس 
. المسبؽ

قدرات االطفاؿ 
 العقمية

 الثالث 3 3+4

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

التواصؿ بالتعميـ 
عف بعد باألنشطة 

 والتكميفات

ميارة حؿ 
 المشكالت

 الرابع 3 5

المصادر المكتبّية  الحوار والمناقشة
التي يحاؿ إلييا 
حسب موضوع 

 المحاضرة

 الخامس  3 7+6 وظائؼ الدماغ 

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

النظرية المعرفية 
 واختبارات الذكاء

 السادس 3 8

مشروع مف خالؿ التعميـ 
 التعاوني

وضع اختبارات 
 ثابتو وصادقة 

النمو المعرفي 
والمغوي وميارات 
 التواصؿ

 السابع 3 9

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

التواصؿ بالتعميـ 
عف بعد باألنشطة 

 والتكميفات

العوامؿ المؤثرة في 
النمو المغوي 
 والمعرفي

الثامف  3 10

أساليب التعمـ ومبادئ  االستقصاء التعميـ عف طريؽ األنشطة
 المغة االساسية

التاسع  3 11

 العاشر 3 اإلمتحانات النيائية   
 

المراجع  
 

الكتاب المقرر الرئيس 

ه مكتبه اجملتمع العريب للنشر 1436 2015النمو اللغوي واملعريف للطفل ،أديب عبدهلل حممد النوايسه واميان طه القطاونه الطبعه االوىل  : 
والتوزيع  
 

المقررات المساندة 
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 ،دار االنجمو: ، ىدى محمد قناوي، القاىرة 1998الطفؿ ورياض األطفاؿ. 

 ،دار الثقافة: ، احمد عبد الكريم، عمان2010كيف نربي أبناءنا. 

  

:  مواقع عمى الشبكة العنكبوتية
www.ao-academy.org 

www.isesco.org.ma/arabe/publications/.../P12.phph 
faculty.yu.edu.jo/Imad/~environment.aspx 
www.kansheeh.com/news/64.html 
www.gulfkids.com 

www.elssafa.com/index.php?option=com..vew                                                                     

 

 :طرق التقييم

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميـ عف طريؽ حّؿ المشكالت -2

 .التعميـ التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميـ عف طريؽ األنشطة -5

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

 

 :طرق 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

 

 اندرجة انتاريخ انتقىيم أساس أو االختبار
 %20  األول االختبار
 %20  انثاني االختبار

 وانتكهيفات انمشاركة )انفصم أعمال

 (وانتقرير
 10% 

 %50  اننهائي االختبار
 

http://www.ao-academy.org/
http://diplomaofautism.yoo7.com/t204-topic
http://www.elssafa.com/index.php?option=com..vew%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

