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 ونظرياتها تعليم اللغة العربية أسس مناهج   قررمتوصيف  
 جامعة امللك خالد /املؤسسة التعليمية 

 

  املناهج وطرق التدريس /القسم                                   الرتبية                           الكلية/

 

 واملعلومات العامة  أ ( حتديد املقرر

     نهج521- ونظرياتها تعليم اللغة العربية أسس مناهج    اسم املقرر و رقمه:- 1

 

 ثالث ساعات   : الساعات املعتمدة  – 2

 

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها – 3

  -لتدريس العامةالرتبية ختصص املناهج وطرق ابرنامج املاجستري يف  )

 (ختصص املناهج وطرق تدريس العلوم

 

جمموعة من أعضاء هيئة التدريس   :املقرر تدريس  اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن – 4

 بالقسم

 

   :املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه – 5

 

 ال يوجد  املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(  – 6

 

 ال يوجد  هلذه املقرر)إن وجدت( صاحبةطلبات املاملت – 7

 

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 8

 

   األهداف ب (

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: – 1 

, ة, والنفسية, واالجتماعية) الفلسفي العربيةأسس مناهج اللغة  يهدف املقرر إىل إعطاء الطالب خلفية عامة عن
 اللغة العربية نهجمهتا، ووظائفها، وكيفية تصميم ومكوان ، ونظرايهتا، ومناذجها،لغة العربية( وأثرها يف بناء مناهج ال ةواملعرفي



 3 

هج تعليم اللغة يتضمن هذا املقرر املفهومات األساسية يف تصميم منا، كما ضوء بعض النظرايت والنماذج املنهجية يف
مكوانهتا،  حتليل بعض املناهج ونقدها لتعرفوكذلك , العربية على أهنا لغة أم, وتطبيقات عملية يف بناء هذه املناهج

 . ...وعناصرها، وأسسها وفقاً لنموذج شامل للمنهج

 

 :  تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وحتسني املقرر اليت ميكن ططاخل  – 2

     ات املدجمة اليت حتتوي على موضوعاتتقنية املعلومات املتمثلة يف االسطوان استخدام - 

 .مرتبطة بتعليم اللغة العربية

 .حتديث الكتب واملراجع املستخدمة يف تدريس املقرر  - 

استخدام شبكة املعلومات الدولية ) االنرتنت( للحصول على أحدث املراجع العلمية  -             

  لى املؤمترات والندوات يف  جمال تعليم اللغة العربيةواالطالع ع

 

)مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي  ج ( وصف المقرر:
 سيرفق(

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

   ،  مفهوم املنهج،

   املنهج مكونات

   نهجامل تنظيمات

   .أسس بناء املناهج املختلفة، وأهميتها

املنهج، ومناذجها، وتاريخ تطورها،  فهوم نظريةم 

 .وتطبيقاتها

  

ومقارنة بني نظريات  وظيفة النظرية فى املنهج،

 .املناهج املختلفة ومناذجها

  

   .ونقدها حتليل عدد من مناذج املنهج،

اتها، مكون حتليل بعض املناهج ونقدها لتعرف

 .وعناصرها، وأسسها وفقًا لنموذج شامل للمنهج

  

على مناهج مراحل املنهج  تنظيمات  بعض   تطبيق

ملناهج التعليم  تقييميهالتعليم العام مع دراسة 

العام باململكة العربية السعودية ومقرتحات 

 امبستواهللنهوض 

  

 

 (: يفي الفصل الدراس مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال – 2
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 العملي / الميداني / التدريب الدروس الخاصة  المحاضرة
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 
 

   

 
 

يف األسبوع ) املطلوب هنا املعدل املتوقع   اعات تعلم متوقعة من الطلبةدراسة إضافية خاصة/ س – 3

 :للفصل الدراسي  وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع(

 

 

 جماالت التعلمنطاقات أو ر نتائج التعلم يف يتطو – 4

  ة ـــرفــعـــــــــــامل –أ 

(i)  اكتسابها يف املقرر:وصف املعرفة اليت سيتم  

   مبفهوم املنهج قدميًا وحديثًاال ب تعريف الط-

 .تعرف مكونات املنهج، وتنظيماته-

 .املناهج املختلفة، وأهميتها، ومناقشتها عرض أسس-

 .وتاريخ تطورها، وتطبيقاتها راك مفهوم نظرية املنهج، ومناذجها،إد-

 .إبراز وظيفة النظرية فى املنهج-

 تعميق فهم الطالب ملا يقوم عليه املنهج املدرسي احلديث من أسس فلسفية وثقافية ونفسية. -

 

(ii) املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة)التدريس( م ياسرتاتيجيات التعل  

  الصفية حملاضرةا-  

   املناقشة-       

  تقديم العروض-       

 جمموعات النقاش الصغرية-       

 

(iii) طرق تقييم املعرفة املكتسبة 

 استخدام االختبارات التحريرية والشفوية  -
 التمارين والواجبات المنزلية -

 المناقشات الصفية  -
 )اإلدراكية( ةيهارات املعرفامل –ب 

      :ة املطلوب تطويرهايفهارات املعرامل  -

 زيادة إدراكهم ملكونات املنهج وعناصره. -
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   بني نظريات املناهج املختلفة، ومناذجها املقارنة  -

  ونقدها حتليل عدد من مناذج املنهج، -

   اقرتاح تصور لنموذج شامل للمنهج  -

شامل لتعرف مكوناتها، وعناصرها، وأسسها وفقًا لنموذج  حتليل بعض املناهج، ونقدها، -

   .للمنهج

مبراحل التعليم العام باململكة  لغة العربيةوتقييم مناهج الناهج بعض تنظيمات امل توضيح -

 .يف ضوء هذه التنظيمات

 :ةيهارات املعرفاملاسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير  -2

 احملاضرة الصفية-        

 املناقشة-        

 عمل األحباث -        

 ديم العروضتق-        

 التغذية الراجعة لما يقوم به الطالب من أعمال جمموعات النقاش الصغرية -        
 :ة املكتسبةيهارات املعرفاملطرق تقييم  –3

 استخدام االختبارات التحريرية والشفوية - 

 تمارين والواجبات المنزلية -       
 مناقشات الصفية  -      

 

 واملسئولية ( الشخصيةية )البينالعالقات ات مهار  –ج 

  :مل املسئولية املطلوب تطويرهالى حتعقدرة الملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، ووصف   – 1

تعليم اللغة اء التعامل مع مقرر  أسس مناهج القدرة على ممارسة مهارات التواصل الفعال  أثن

 ونظرياتها. العربية

 الزمالء يف املقرر القدرة على تكوين عالقات إجيابية مع 

 القدرة على العمل ضمن فريق  وخصوصا أثناء القيام بأحباث مجاعية

 القدرة على قيادة فرق العمل 

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات وفنيات جديدة لتنمية قدراته املعرفية ومهاراته املهنية  

يف ميدان تعليم اللغة العربية اليت تتطلب االهتمام ومعاجلتها  املبادرة يف التعرف على املوضوعات

 بالطريقة املناسبة على املستوى الفردي وضمن فريق عمل .

 

  :املهارات والقدراتهذه م املستخدمة يف تطوير ياسرتاتيجيات التعل  

 املشاركة يف األنشطة اجلماعية الصفية وغري الصفية -
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 والتكليفاتفرق عمل إلجناز األحباث تكوين  -

 ألنشطة  أثناء تدريس املقررابعض  تكليف الطالب باإلشراف على  -

 

   :مل املسئوليةقدرتهم على حتالشخصية والعالقات ملهارات اكتساب الطلبة طرق تقييم  –     

 مالحظة تفاعل الطالب يف مواقف خمتلفة -

 الب أثناء  تنفيذ بعض األعمال املرتبطة باملقررتقويم أداء الط -

ومالحظة طريقة تعامل أثناء تدريس مقرر أسس مناهج تعليم اللغة العربية قضايا ال طرح -

 الطالب معها

 

 مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: –د 

  : وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها – 1

يف حتليل البيانات وتفسريها للوصول إىل حلول  ةيالقدرة على استخدام األساليب اإلحصائ-  

 مبدعة

 القدرة على استخدام التقنية يف حتليل البيانات وعرض النتائج  -  

 القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي  - 

  مية ألهداف خمتلفةم التقنية يف إجراء العروض التقدالقدرة على استخدا- 

 نية يف التواصل مع اآلخرينالقدرة على استخدام التق -

 

 :م املستخدمة يف تطوير هذه املهاراتياسرتاتيجيات التعل     

 احملاضرات الصفية -

 العملية تالتدريبا -

 استخدام التعلم االلكرتوني  -

 

اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية طرق تقييم            

   )العددية(:

 بارات التحريرية والعمليةاالخت -

 تكليف الطالب بإجراء البحوث باستخدام الوسائل التقنية احلديثة -

 تكليف الطالب بتقديم عروض صفية وتزويدهم بالتغذية الراجعة التقوميية -

 

وفقها خالل الفصل  الطلبة تقييميتم التقويم التي  مهامالجدول الزمني لتحديد   - 5
 الدراسي
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رقم 
 التقييم

 أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة 
 أو اختبار ،أو مشروع جماعي قصير،

 .. الخفصلي.

األسبوع 
 المستحق

الدرجة  نسبة
 إلى درجة 

التقييم 
 النهائي

 %25  ةفصلي اتاختبار 1

 %5  عروض تقدمية 2

 %10  مشاركات صفية 3

 %10  أبحاث 4

 %50  اختبار نهائي 5

 
 ب الالدعم المقدم للطد( 

 اسبوعيًا ساعتان مكتبية

 

  ـ ( مصادر التعلمه

 

  : ساسيةاألواملراجع   الكتب

خاطر, حممود رشدي, وآخرون. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة. دار  - 
 املعرفة القاهرة. 

 .كتبة الفالح مد كور, علي أمحد, تدريس فنون اللغة العربية.الكويت م -
 .خضر, صالح, قراءات يف املناهج و طرق التدريس, الدار العربية للنشر و التوزيع, القاهرة, مصر -  
   . الدمام ,دار اإلصالح ,ترمجة سعيد مجيل سليمان  ,تطوير املنهجنيكولز, و هيوارد  أودري -
  .القاهرة ,دار املعارف ,الرتبوية يف املناهج لاألصو  ,سليمان حسني , قورة -
  .القاهرة, األجنلو املصرية, ج, تطوير املنهحلمي ,الوكيل -
   .القاهرة, مطبعة حسان تنظيماهتا,املناهج و  أسس, حممد املفيت, حلمي,الوكيل  -
   الكويت. ,مكتبة الفالح, املعاصرة املناهجسرحان, , الدمرداش -
  د.ت. القاهرة, العربية,النهضة  ميد جابر و خريي كاظمابر عبد احلترمجة ج ,أساسيات املناهجاتيلور,  رالف -
  .الكويت ,الفالح مكتبة ,املناهج الدراسية و تطويرها طختطي ,حسن راين, فكري -
  .دار الرايض السعودية ,مكوانتهاملنهج أصوله و أنواعه و , زايد حممد, محدان -
  .األردن ,احلديثةدار الرتبية  ,تطوير املنهج, زايد حممد ,محدان -
 .األردن احلديثة,دار الرتبية  ,تنفيذ املنهج, زايد حممد, محدان -
  .القاهرة ,األجنلو املصرية ,يف املناهج دراسات, رونمسعان و آخ وهيب -
 للنشر والتوزيع, الطبعة األويل. املنهج املدرسي الفعال, دار عمار هللا حممد إبراهيم, دجودت أمحد سعادة, عب -
  أسس املناهج, , دار الشرق األوسط للنشر.  مساعيل, زكراي إ -
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 .  .االجتاهات املعاصرة يف بناء املناهج, املكتبة الفيصلية , الطبعة األوىل إبراهيم حممود فالته, مسري فلمبان,  -
 .أساسيات املنهج وتنظيماته, دار الثقافة للطباعة, القاهرة حممد عزت عبد املوجود,  -

 

 :رفق قائمة بذلك(ياخل( ) ...التقاريرالدوريات العلمية،  ) بها املوصى راجع واملالكتب  – 3

 جملة كلية الرتبية جامعة امللك خالد- 

 جملة كلية الرتبية جامعة امللك سعود- 

 جملة كلية الرتبية جامعة أم القرى- 

 جملة كلية الرتبية جامعة القصيم- 

 إصدارات مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي- 

 

 :. اخل.. مواقع االنرتنت و  املواد االلكرتونية – 4

تعليم ليت تعرض لبعض املوضوعات املرتبطة مبناهج  االطالع على املواقع االلكرتونية املرتبطة وا

 اللغة العربية

 

 : و ( املرافق املطلوبة

 :)حجرات احملاضرات واملختربات .. اخل(التعليمية املرافق   – 1

 د الطالبقاعة دراسة بعد- 

  :أجهزة الكمبيوتر –  

 أجهزة العرض- 

 

 وعمليات التحسني:  ز ( تقييم املقرر

  :اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم – 1

 اختبارات-  

  تاستبيانا -  

 

إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  التعليمعملية  تقييم املتبعة يف االسرتاتيجيات األخرى  –2

    قسم:ال

   تقييم القسم السنوي-

  القسم تاستبيانا-

 

 : عمليات حتسني التعليم – 3
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 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس- 

 إقامة ورش العمل- 

 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة.- 

 

من قبل عضو التصحيح أو الدرجات )مثال: فحص  لبة عمليات التحقق من مستويات إجناز الط – 4

تصحيح عينة من الواجبات تبادل قيام أستاذ املقرر بو ، ئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبةهي

    يف مؤسسة تعليمية أخرى( آخر لنفس املقرر  عضو هيئة تدريس أو االختبارات بصفة دورية  مع 

 يوجد ال

 

 :للتحسنيوالتخطيط  املقرر علية الفواخلطط املعدة للمراجعة الدورية رتتيبات ال  – 5

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب-

 


