جامع المل معو
ملع الترلع
قس الترلع ورجا األطفجا
خطت مقرر

تنميت املفاهيم واملهاراث اللغىيت ( 352روض)

عدد ساعات المقرر

معتمدة :ساعتان فعلية 3 :ساعات (نظري+عملي)

رقم الشعبة

الهاتف

Ext. ( ) 4354400

الساعات المكتبية

السبت ,12 - 11األربعاء 12- 11

8077

9428

موعد المحاضرة

المكتب

األربعاء 11- 8

السبت 11 - 8

الفصل الدراسي

الثاني  1433 /1432ىـ

أستاذة المقرر

ىانيا الشنواني

مبنى (, )1الدور األرضي ,مكتب ()122

البريد االلكتروني

halshanwani@ksu.edu.sa

األهداف العامت للمقرر:
ٌهدف المقرر إلى التعرف على الممارسات المناسبة فً إكساب طفل ما قبل المدرسة المهارات اللغوٌة  ,والتعرف على أبرز
المشكالت اللغوٌة التً ٌواجهها الطفل ,كما ٌهدف المقرر إلى التعرف على مبادئ منحى اللغة الكاملة فً رٌاض األطفال
والتعرف على العناصر األساسٌة المكونة للبرنامج اللغوي المتوازن ,باإلضافة إلى إكساب الطالبة مهارة إنتاج وسائل تعلٌمٌة
وأنشطة تربوٌة لتنمٌة المهارات اللغوٌة لطفل ما قبل المدرسة.
متطلباث املقرر وتىزيع الدرجاث
الو ع
اللتمل

حضور ومشاركة فعالة
اختبار قصير
أنشطة عملية
اختبار نهائي

امالحع
تُحرم الطالبة من دخول االختبار النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابها  4 = %25محاضرات.

يُقصد بالحضور الحضور الذىني أثناء المحاضرة والمشاركة الفعالة والمناقشة الجادة.
موعد االختبار موضح بالجدول الزمني لمفردات المقرر.
10
التفاايل في ورقة خارجية سيتم توزيعها الحقاً.
60درجة
سيتم تحديد موعد ومكان االختبار الحقاً في نهاية الفصل الدراسي.
 30درجة

املراجع املقررة ( الرئيست):

 .1تنمية المهارات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة2007 .م .ىدى الناشف.دار الفكر.
 .2بعض الفصول من المرجع اإلثرائي (.)1
 .3المحاضرات.
املراجع اإلثرائيت:





تطور مهارتي تعليم القراءة والكتابة في السنوات األولى2004 .م .لزلي ماندل مورو ,ترجمة :سناء حرب.دار الكتاب الجامعي.
تطور لغة الطفل 2005 .م  .عبد الكريم الخاليلة وعفاف اللبابيدي ,الطبعة الثالثة .
تعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية2003 .م .مارغريت دايرسون,دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع.
قصص أطفال ما قبل المدرسة2006 .م.منى جاد وفاطمة ىاشم.

تعليم القراءة والكتابة لألطفال2003 .م.سلوى مبيضين,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
مهارات االستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة2003 .م .طاىرة الطحان,دار الفكر للنشر والتوزيع.




مفرداث املقرر:

الٌوم
السبت
األربعاء

التارٌخ
3/5
3/9

السبت

3/12

األربعاء

3/16

مناقشة خطة المقرر
معايير  NAEYCلبرامج االعداد المهنى فى مجال الطفولة المبكرة ومواافات
الخريجات
أىداف رياض األطفال في المملكة العربية السعودية
تعريف اللغة وخصائصها – وظائفها – مراحل النمو اللغوي -نظريات اكتساب
اللغة  -العوامل المؤثرة في النمو اللغوي

المحاضرة
مرجع ()1الفصل األول +الثاني+الثالث

السبت

3/19

األربعاء

3/23

خصائص نمو األطفال  ,الحاجات مقابل الخصائص
اللغة الكاملة في رياض األطفال كمنحى للتعلم اللغوي
الممارسات المناسبة في تعليم القراءة والكتابة  NAEYCوIRA
البرنامج اللغوي المتوازن وعنااره
استراتيجيات تطوير اللغة في رياض األطفال  +عرض ومناقشة DVD

مرجع ( )1الفصل التاسع  +المحاضرة
 +الفصل العاشر
مرجع ( )2ص-19ص+20
المحاضرة

السبت

3/26

األربعاء

3/30

تحليل المهارات اللغوية حسب منهج الوحدات  -تطبيق األنشطة اللغوية حسب
مجلة بريد المعلم  -عرض أنشطة من مواقع عملية  -تقرير عن زيارة مكتبة
الملك عبد العزيز  -تأليف قصة من األطفال أنفسهم  -مراجعة لفترات الجدول
اليومي في الروضة .

السبت

األربعاء

4/3
4/7

مهارة االستماع والتحدث -اإلدراك السمعي للطفل
كيفية إعداد نموذج تخطيط الدرس -شرح الخبرة الميدانيو المبكره

المحاضرة
مرجع ( )1الفصل الرابع +الخامس
 +المحاضرة

6

السبت

االربعاء

4/10
4/14

قراءة المعلمة الجهورية ( القصة) – األنشطة اللغوية المصاحبة للقصة
قراءة الطفل المستقلة

المحاضرة
مرجع ( )2ص-160ص  ,184مرجع
خارجي

7

السبت
الثالثاء

4/17
4/21

التقديم العملي للقصة

8

السبت

4/24

9

االربعاء
السبت

4/28
5/8

االربعاء

5/12

10

السبت
االربعاء

5/15
5/19

التقديم العملي ألنشطة االستعداد للقراءة والكتابة

11

السبت
االربعاء

5/22
5/26

التقديم بشكل عملي وعرض لمتطلبات االسبوع الرابع بشكل مجموعات .

12

السبت
االربعاء

5/29
6/4

الكتابة الجماعية والمستقلة
إثراء البيئة لغوياً

13

السبت
األربعاء

6/7
6/11

التقديم العملي للكتابة الجماعية والمستقلة

1

2

3

4

5

الموضوع

المرجع

أسبوع اإلرشاد األكادٌمً

تقديم األحرف وأاواتها والكلمات المرتبطة بها(اختبار قصير)
في نهاية ىذا اليوم بداية إجازة منتصف الفصل
االستعداد للقراءة والكتابة  +توظيف الكتابات من البيئة
القراءة والكتابة الناشئة  -التعلم األسري
مشكالت القراءة والكتابة

المحاضرة
مرجع ()1الفصل السادس+الثامن
 +جزء من الفصل الثاني عشر+
المحاضرة
مرجع ( )1الفصل الحادي عشر

مرجع ( )2ص-274ص 294

14

السبت
االربعاء

6/14
6/ 18

==

15

السبت
االربعاء

6 /21
6/25

االختبار النهائي

16

السبت

6/28

اختبارات اإلعداد العام

* أي تغٌٌر فً الجدول الزمنً لمفردات المقرر والتطبٌقات العملٌة سوف ٌتم التنوٌه عنه.







أي تغٌٌر فً الجدول الزمنً لمفردات المقرر سوف ٌتم التنوٌه عنه .
على كل طالبة أن تقدم بما ال ٌقل عن نشاطٌٌن تلصق على لوحة اعالنات لمقرر لغوٌة أمام مكتب
االستاذة بمبنى  1وتحسب ذلك من  5درجات .
على كل طالبة أن ٌكون لدٌها ملف خاص فٌها لألنشطة العملٌة حٌث تضع فٌه الطالبة النشاط المقدم
مطبوع وٌراعى ذلك وقت تقدٌم النشاط مع استمارة فارغة لوضع مالحظة األستاذة ورصد الدرجة
حٌث تكون الطالبة على علم باإلنتقاد السلبً أو اإلٌجابً البناء من قبل زمٌالتها واألستاذة لألخذ به،
وٌكون الملف متواجد مع الطالبة خالل محاضرات التقدٌم العملً فقط.
ٌراعى عند التقدٌم  -:اإلبداع واإلبتكار أثناء العرض.
 وضوح الصوت والثقة بالنفس إشراك الزمٌالت من نفس المجموعة ومن المستمعات. ذكر الهدف من الوسٌلة . طرٌقة ومكان عرض الوسٌلة . اإلثارة عند بداٌة عرض الوسٌلة . تصوٌر الوسٌلة وتقدٌم المحتوى مطبوع وقت العرض (.تخصم درجتٌن إذا لم تحققالطالبة هذا البند )
 ٌراعى عند تقدٌم المحتوى المطبوع  - :اسم الطالبة ،الشعبة (الٌوم) الرقم التساسلً،اسم النشاط  ،الهدف العام والخاص للوسٌلة .طرٌقة عرض الوسٌلة بطرٌقة
مختصرة  ،متى سٌقدم النشاط  ،نماذج من أسئلة مفتوحة تقدم لألطفال خالل
العرض .
 سٌكون تقٌٌم الدرجة لكل نشاط عملً من عشرة درجات. سٌتم تقسٌم الطالبات إلى مجموعات حسب عدد الشعبة وستقدم كلطالبة عملها الممٌز الخاص فٌها ضمن المجموعة.
 فً حالة غٌاب الطالبة أثناء العرض حسب الخطة الموضحة فإن الطالبة ستقومبالتعوٌض لنفس النشاط فً السبوع  14بعد اعتماد التقرٌر الطبً للغٌاب وتحسب
الدرجة من . 8
 فً االسبوع  14ستقوم كل مجموعة بجمع أعمالها بملف الكترونً موضح فٌهأسماء الطالبات ورقم المجموعة واألنشطة المقدمة خالل الفصل بصور واضحة
مع طباعة المحتوى لكل نشاط لٌستطٌع أي مطلع من خارج القسم أن ٌفهم المقصود
وٌقدم على سً دي للقسم ونسخة على إٌمٌل األستا\ة وٌحسب ذلك من  5درجات
من مجموع الدرجات النهائٌة.

تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌق والنجاح والسعً لتقدٌم الجدٌد والمثٌر .
أرجى مه هللا أن تعم الفائدة للجميع لطزيقت التقديت العملي الذي سيمهد للطالباث في المستىياث المتقدمت وأن
تعزف الطالبت معظم الىسائل العمليت التي تنمي اللغت عند طفل الزوضت

