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 وصف المواد

 

 ( اكتساب اللغتين اأولى والثانية )
اول هذ المادة مفهوم اللغة الثانية، وأوجه الشبه وااختاف بين اللغتين:  اأم والثانية، والفرق بين اكتساب تت

مط الشائع في تعلم اللغة الثانية، وأبرز الفروق في تعلم  اللغتين: اأم والثانية، وسيكولوجية تعلم اللغة اأم، وال
اللغتين، وتطور أساليب تعليم اللغة الثانية مثل: اأساليب الشفهية اللسانية، واأساليب التواصلية وأساليب 

ائية اللغوية ومستويات تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ااستجابة ا اول بعض القضايا كالث لكلية وغيرها. وتت
فسية والتربوية.  وتعليم اللغة العربية أغراض خاصة، واأسس ال

 

اطقين بغير العربية) اصر اللغوية وطرائق تدريسها لل  ( المهارات والع
اصرها )المهارات  اول هذ المادة مفهوم الكفاية اللغوية وارتباطها بالكفايتين: ااتصالية والثقافية، وتحديد ع تت

اصر اللغوية )اأصوات،  ها والع اللغوية اأربع: ااستماع والمحادثة والقراءة والكتابة( والمهارات الفرعية لكل م
حو والصرف الوظيفيين وطرائق تدريسهما نظرياً وعمليًا، لمتعلمي والمفردات، والتراكيب(، وطرائق تدريسها وا ل

اطقين بغيرها من المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين.  العربية من ال
 

 

اهج وطرائق التدريس العامة)  ( الم
هاج الدراسي وتاريخ تطور وأهميته، وكذلك اأسس العامة التي يجب  يبحث هذا المساق في مفهوم الم

فسية والمعرفية والفلسفية(. ويبحث  د التخطيط له) ااجتماعية وال هاج  -أيضاً –مراعاتها ع اء الم اصر ب في ع
ظيمه )اأهداف والمحتوى واأنشطة والوسائل التعليمية  وطرق التدريس والتقويم(، باإضافة إلى المدرسي وت

اهج التعليم في المدارس اأردنية.  إشارات مائمة لم
 

 ( قياس وتقويم تعلم الطلبة)
اول هذا المساق مفاهيم أساسية في القياس والتقويم التربوي، وأدوات التقويم ااختبارية والاختبارية،  يت

ة وأمثلة عليها، وأغراض التقويم ومراحله، وخطوات إع ة وغير المق داد ااختبارات التحصيلية المق
ي عن أداء الطالب،  والخصائص السكومترية لاختبار، ومفاهيم أساسية في اإحصاء، وكتابة تقرير ف

ة وإمكانية استخدامها في المدرسة.  وااختبارات التحصيلية المق
 

 



ولوجيا المعلومات وااتص) اطقين بغيرها( توظيف تك  اات في تعليم اللغة العربية لل
ة، ومفهوم هذ  ولوجيا المعلومات وااتصاات في هذا المجال بوصفها وسائل معي اول هذ المادة أهمية تك تت

اطقين بغيرها،  ها في تعليم اللغة العربية لل الوسائل، وأهدافها، ووظائفها، وأنواعها، وأجهزتها، ودور كل م
 المتعلمين على إنتاج نماذج من هذ الوسائل وتصميمها وأساليب استخدامها.وتدريب 

 

اطقين بغيرها وتعلمها)  ( مشكات تعليم اللغة العربية لل
اطقين بغيرها وتعلمها من قبل المعلم  اول هذ المادة أبرز المشكات التي تواجه تعليم اللغة العربية لل تت

كمشكلة ضبط مخارج ااصوات، والكتابة من اليمين إلى اليسار، وتعدد رسم الحرف والمتعلم على حد سواء،  
هذ  وتغييروالحروف وغيرها.  العربي الواحد في البداية والوسط واآخر، ومشكلة اإعراب بالحركات

 المشكات وتقديم طرائق لعاجها.
 

 ( اللغة العربية المعاصرة في سياقها الثقافي)
اول  التي يقوم عليها،  واأسسوطبيعته وفروعه،  وخصائصههذ المادة مدخا إلى علم اللغة الحديث تت

ائية واازدواجية والعربية في وسائل اإعام،  والظواهر اللغوية وخصائصها، وقضايا اللغة العربية المعاصرة كالث
اللغوية واستخدامها، وتفاعل  ليبواأساوالسياق الثقافي للعربية ودور في تحديد المفردات والتراكيب 

 الثقافات، وابرز المشكات والقضايا المعاصرة وموقف الثقافة العربية اإسامية في معالجتها
 

 

اطقين بغيرها)  ( تطبيق عملي)تربية عملية( في تعليم اللغة العربية لل
اول هذ المادة دروس مشاهدة يحضر فيها المتعلمون دروساً حية  يقدمها اأساتذة في الميدان، أي في تت

اقشة ما شوهد بعد كل درس بين طلبة الدبلوم وبقيادة  اطقين بغيرها، يتبع ذلك م مراكز تعليم اللغة العربية لل
 مشرفهم.

اطقين بغيرها والتطبيق على  وتتضمن المادة كذلك تقديم الطلبة دروساً عملية في مراكز تعليم اللغة العربية لل
اقشة، قوة وضعفاً، إذ يوظف الطلبة ما الطلبة ا أجانب الدارسين في هذ المراكز، وتخضع هذ الدروس للم

فيذها عملياً.  تعلمو في المساقات السابقة في تصميم هذ الدروس وت
 

 

 


