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Prerequisite:
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Credit Hours:

وصف المقرر :
يعرض نظريات اكتساب اللغة -.تستخدم
األنشطة التربوية المناسبة لطفل الروضة -.
تصميم األنشطة المناسبة لتنمية المهارات
اللغوية  -إعداد وسائل تقويم مناسبة للمهارات
اللغوية

Module Description
Displays the theories of language
acquisition.-use educational activities
suitable for children.-design
appropriate activities to develop
language skills-preparing appropriate
means of evaluation of language
skills

: أهداف المقرر

Module Aims
Specifies the importance of
the study of child language
development

تحدد أهمية دراسة النمو المغوي لمطفل

1

Remember the means of
developing language skills.

.تذكر وسائل تنمية المهارات المغوية

2

Foundations of language
learning concludes.

.تستنتج أسس تعميم المغة لمطفل

3

Comparing the theories of
language acquisition

تقارن بين نظريات اكتساب المغة

4

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
Learn the concepts and language
تتعرف على المفاهيم والمهارات اللغوية لطفل
skills of preschool children
, استماع,كتابة, ما قبل المدرسة (قراءة
(reading, writing, listening,
)حديث
speaking)

1

Learn about the development
process of acquiring child
linguistic skills for kindergarten
children

2

Determine appropriate language
objectives in teaching reading
and writing to children in
kindergarten and approved by
organization

تستخدم و سائل مبتكرة في تنمية المهارات
اللغوية لطفل الروضة
3

تحدد األهداف اللغوية المناسبة في تعليم
القراءة و الكتابة للطفل في رياض األطفال و
المقرة من قبل المنظمة

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات

)(Weeks

)(Hours

 1ـ تعريف بالمفاهيم

2

6

 2ـ اللغة

1

3

 3ـ النمو اللغوي

2

6

 4ـ النظريات المفسرة إلكتساب اللغة

1

3

 5ـ المهارات اللغوية عند الطفل

2

6

 6ـ قصص األطفال

1

3

)(Subjects
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