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 خمتصر توصيف املقرر

 دب الطفلأ اسم المقرر:

 Kin122 :رقم المقرر

 ال يوجد اسم ورقم المتطلب السابق:

 الثايناملستوى  مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Children's literature Module Title: 

Kin122 Module ID: 

There is no  Prerequisite: 

2 Level: 

3 Credit Hours: 

 

           Module Description      وصف المقرر :

 تدرك الطالبة اهداف ادب االطفال ووسائطه املختلفة -
 حتدد خصائص وطبيعة ومعايري كل شكل أدىب يقدم للطفل -
أطفال الروضة  إلكساب لألدبتناقش الوسائط املختلفة  -

 جوانب اخلربة
 

-The student is aware of the goals of the 
children's literature and different modes 
-Determine the characteristics and nature 
of the standards for each literary form for 
children 
-Discusses the different media of literature 
for kindergarten aspects of experience 

 

 

 



 
 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

شكاله أطفال و ألدب اأمهية  أعلى  الطالبةتتعرف  1
 االدبية

 

The student is aware of the 

importance of children's literature 

and literary forms 

خصائص وطبيعة ومعايري كل شكل أدىب  شري اىل ت 2
 يقدم للطفل

 

- Chsr to the characteristics and nature 

of the standards for each literary 

form for children 

 Identify literary media types نواع الوسائط االدبيةأتتعرف على  3

 Employs of what has been taught and ما مت تعلمه وترمجته اىل أنشطة داخل الروضة توظف 4

translated into activities employ in 

kindergarten 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:

البنية التعليمية املناسبة ملرحلة  إلعدادتصمم مناذج خمتلفة  1
 رياض االطفال

Different models are designed for the 

preparation of appropriate educational 

structure for kindergarten 

about the philosophy and  Remember فلسفة وخصائص أدب األطفال تذكر 2

characteristics of children's literature 

 Employ literary forms in the kindergarten curriculum منهج الروضة توظف االشكال االدبية يف 3

 Make some suitable means for children بعض الوسائل املناسبة للطفل تعد 4

 

 تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس()ٌتم محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 



 
(Weeks) (Hours) 

 تعريف أدب الطفل وماهيته وأهدافه

 

1 

 

2 

 

 1 طفال عربيا وغربياألطفال تاريخ أدب اأمهية وفلسفة وأسس أدب األ

 

2 

 

 واالختالف(أدب االطفال وأدب الكبار ) التشابه 

 مراحل منو الطفل االدبية

1  

 

2 

 

 (دبية لطفل الروضة ) الوسائط املطبوعةالوسائط األ

 

2 

 

6 

 

 وسائط تنمية ميل الطفل حنو القراءة

 

2 

 

6 

 

 2  التعلم دبية من خالل أنشطة الروضة يف جماالتاألشكال توظيف األ

 

6 
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 .األكثرمراجع على  3بحيث ال تتجاوز  أخرىمراجع  إضافةمالحظة: يمكن 


