
 علم اللغة النفسي وتعليم اللغة العربية
هنج( 5111)  

 هــ1441-1440الفصل الدراسّي األول, 
 

 وصف املّقرر
 

 Psycholinguistics of)اللغوايت النفسّية للقراءة من وجهة نظر علم النفس املعريف وحتديدا  اعملياهتطبيعة القراءة و سيدرس هذا املقّرر 
Reading )مفهومه, وجماالته )جوانب ملقرر جوانب من علم اللغة النفسيظرا الرتباط القراءة الوثيق ابللغة, فسيقّدم اوتطبيقاهتا الرتبويّة. ون ,

كل من النظرية والتطبيق ستقّدم جنبا إىل   أتثري ذلك على متعلِّم القراءة. الفروق بني اللغة املكتوبة واللغة احملكّية وو اللغة ووحدات التحليل فيها(, 
وسيكون الرتكيز على كيفية تعّرف الكلمة وفهم اجلانب املطبوع من اللغة وذلك بدراسة النظم الكتابية الرئيسية )والنظام  اسة املقررجنب أثناء در 

املراحل الكتايب العريب على حنٍو خاص( ومدى أتثريها يف كيفية العملّية القرائية, على مستوى الكلمة واجلملة والنص.  كذلك سيدرس هذا املقرر 
النظرية مبعطيات البحوث  ربط  سيكون من حماور االهتمام هلذا املقرر  اليت ميّر هبا الطفل أثناء تعّلمه القراءة والتطبيقات الرتبويّة يف ذلك.  كذلك

أخريا,  .ك مدى أتثري نتائجها يف اجلانب التعليمي للقراءةار ( من أجل إد/لسانيات القراءةللقراءة اللغوايت النفسيةيف علم النفس املعريف )وحتديدا 
موضوعات عامة يف علم اللغة النفسي/األلسنية النفسية ستقدَّم من خالل عروض تلخيصية للموضوعات )من كتاب العصيلي وغريه( من قَِّبل 

            وتناقش يف بدء احملاضرة.  الطلبة
           

 مفردات املقّرر
 

رحماضرات + فصول قرائية خمتارة:  (:أولّياتاجلزء األول )  ست قدَّم من خالل احملاضِّ
I. اللغة, احلديث, الكتابة, القراءةمقدمة يف املصطلحات واملفاهيم : 

Language, Speech, Writing, Reading            
 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة           

 
II. الفروق بني اللغة املقرؤة واللغة املكتوبة 

Difference between speech and writing 
 تطبيقات تربوية/اسرتاتيجّيات

 
III. التصميم اللغوي للسمات C. Hock   

Hockett’s Design Features 
 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة                  

_________________________________________ 
IV.  األنظمة املعرفية للقراءة 

Cognitive systems for reading              
 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة             

 



V. تعّرف الكلمة 
word recognition            

 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة           
 

VI. قراءة اجلملة 
sentence parsing            

 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة           
 

VII. م النصفه 
text comprehension                   

 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة                  
 

VIII. )القراءة والتهجئة يف األنظمة الكتابية املختلفة )العربية, اإلجنليزية, الصينّية, الياابنّية قاان 
Writing systems and orthographies: Arabic, English, Chinese, Japanese                   

 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة                  
 

IX.    :نظرايت التعلم للقراءةGough & Juel ,Ehri ,Perfetti 
 تطبيقات تربويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحة       

 phonemic awarenessاإلدراك الصويت             
 بويّة: اإلسرتاتيجّيات املقرتحةتطبيقات تر        

 
X       -صعوابت القراءة 

 Dyslexiaالعسر القرائي 
 

: عرض الفصول من قِّبل الطالبات + اجلزء الثاين: العنواين مأخوذة من الكتاب املقرر )الدكتور عبدالعزيز العصيلي(: "علم اللغة النفسي"
ر  التعليقات واالستجابة لألسئلة من قِّبل احملاضِّ

 ف علم اللغة النفسي وجماالته, ... تعري .1
 

 مستوايت التحليل اللغوي .2
 

 اجلوانب العضوية والفيزايئية يف العملية التواصليه  .3
 

 اجلوانب العصبية للغة   .4
 

 إصدار الكالم وانتقاله واستقباله .5



 
 اكتساب اللغة األم  .6

 
 اكتساب اللغة الثانية .7

 
 املشكالت اللغوية: الصعوابت القرائية .8

 
 راءة على ضوء علم اللغة النفسينظرايت الق .9

 
 املُتطلَّبات

Iالدرجة                                                                                                                . األعمال/التقومي    
 
 % 14     لكل محاضرة(         1)حضور ومشاركة فاعلة )الحضور واالشتراك في مناقشات والتجهيز لها(         -

      :(portfolioكتابة ملخصات القراءة + إجابة األسئلة حوهلا ومجعها يف ملف التوثيق ) -
                                                           %26                                                                      , وتلخيصه لعرضه وقتهااملقّرر  بقراءة الفصل ةكل طالب/بة م طالب  

 %20                  النصأو فهم اجلملة, أو قراءة , حول تعرُّف الكلمةيف العربية الدراسات السابقة وحتليل تتبُّع  -
                         تياري(   اختبار فصلي )اخأو ؛ / تتبع اكتساب لغة طفلإجراء جتربة يف قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص -
 %40                 درجة لكل منهما(                                                               20)    : منزيل + قاعةاختبار هنائي -

II(؛ د 69-65)(؛ د+ 74-70(؛ ج )79-75(؛ ج+ )84-80(؛ ب )89-85(؛ ب+ )94-90(؛ أ )100-95: أ+ ). التقديرات
 (60(؛ هـ )أقل من 60-64)
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