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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس                                                          العلوم التربوية:الكلية 
 : موعد المحاضرة  رياض األطفال:القسم 

 :الساعات المكتبية                                  (              0501311)أدب األطفال : عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

 واطالعهم عمى حركة تطور أدب األطفال .يهدف هذا المساق إلى تعريف الطمبة بمفهوم أدب األطفال، وأهميته، وفمسفته، وأهميته
ويرمي إلى تعريفهم بأنواع كتب أدب . وبيان خصائص أدب األطفال وأنواعه، ووسائط نقمه، وطرق تدريسه. عالميا وعربيا ومحميا

ويسعى إلى بيان اتجاهات تحميل أدب . األطفال وخصائصها وآلية التدريب عمى الكتابة لألطفال، ووسائل تشجيعه في البيت والمدرسة
 األطفال محتوى وشكال، ونماذج تطبيقية تحميمية

 
 أهداف المساق 

:  إلى مساعدة الطالب عمى أن يكون قادرًا عمىساقيهدف هذا الم

 . تعريف مفهوم الطفولة وخصائصها وحاجاتها، وبيان أهمية العناية بالطفولة- 

. تعريف مفهوم أدب األطفال- 
. تبيين فمسفة أدب األطفال، وأهميته وأهدافه- 

. تتبع تطور أدب األطفال عالميا وعربيا ومحميا- 
. بيان خصائص أدب األطفال- 

. المقارنة بين أنواع أدب األطفال وخصائصها ووسائط عرضها- 
. معرفة طرائق تدريس أنواع أدب األطفال- 

 .بيان معايير كتب أدب األطفال- 
 .التمييز بين مناهج تحميل أدب األطفال- 
 .استعراض نماذج من تحميل أدب األطفال- 

 

  :مخرجات التعلم

: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى      
 . تعريف مفهوم الطفولة وخصائصها وحاجاتها، وبيان أهمية العناية بالطفولة- 

. تعريف مفهوم أدب األطفال- 
. تبيين فمسفة أدب األطفال، وأهميته وأهدافه- 

. تتبع تطور أدب األطفال عالميا وعربيا ومحميا- 
. بيان خصائص أدب األطفال- 
. المقارنة بين أنواع أدب األطفال وخصائصها ووسائط عرضها- 
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. معرفة طرائق تدريس أنواع أدب األطفال- 
 .بيان معايير كتب أدب األطفال- 
 .التمييز بين مناهج تحميل أدب األطفال- 

 .استعراض نماذج من تحميل أدب األطفال- 

 
  : هيكل المساق

 

اجراءات  طرق التعميم
 التعمم

نتاجات  المواضيع
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

 .الحوار والمناقشة
 .التعميم الجمعي

 

 
التحضير المسبق 

. لمدرس
 

المشاركة في 
المناقشات 

 .الصفية

تعريف مفهوم الطفولة 
وخصائصها 

وحاجاتها، وبيان 
أهمية العناية 

.  بالطفولة
  

مدخل إلى 
 رياض األطفال

 االول 3

.  التعمم التعاوني
 .حّل المشكالت 

ربط الطمبة 
 )بمصادر التعمم

المكتبة ، 
 .واالنترنت

تعريف مفهوم أدب - 
. األطفال

 

مفهوم أدب 
 األطفال

 الثاني 3

..  الحوار والمناقشة
 

تبيين فمسفة أدب -  التعمم التعاوني
األطفال، وأهميته 

. وأهدافه

 

تطور أدب 
األطفال عالميا 

 وعربيا ومحميا

 الثالث 3

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني

 

التواصل 
باألنشطة 
 .والواجبات
 

تتبع تطور أدب - 
األطفال عالميا 

. وعربيا ومحميا
 

تطور أدب 
األطفال عالميا 

 وعربيا ومحميا

 الرابع 3

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني

 

العمل ضمن 
 .فريق

بيان خصائص - 
. أدب األطفال

 

خصائص أدب 
 األطفال

 الخامس 3

. الحوار والمناقشة المقارنة بين أنواع -  .التعمم التعاوني أنواع أدب   السادس 3
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الزيارات الميدانية 
 

أدب األطفال 
وخصائصها ووسائط 

. عرضها

 

األطفال ووسائط 
 عرضها

. الحوار والمناقشة
.  التعمم التعاوني
 .حل المشكالت

العروض 
 .العممية

المقارنة بين أنواع - 
أدب األطفال 

وخصائصها ووسائط 
. عرضها

 

أنواع أدب 
األطفال ووسائط 

 عرضها

 السابع 3

 .
الحوار والمناقشة 

 حل المشكالت

المقارنة بين أنواع -  .التعمم باالنشطة
أدب األطفال 

وخصائصها ووسائط 
. عرضها

 

أنواع أدب 
األطفال وطرائق 

 تدريسها

 الثامن 3

الحوار والمناقشة 
 العصف الذهني

المناقشات 
 .الصفية

المقارنة بين أنواع - 
أدب األطفال 

وخصائصها ووسائط 
. عرضها

 

تحميل اساليب 
التربية العممية 

 لدى الطفل

 التاسع 3

. الحوار والمناقشة
. حل المشكالت

 

العروض 
 .العممية

المقارنة بين أنواع - 
أدب األطفال 

وخصائصها ووسائط 
. عرضها

 

تحميل اساليب 
التربية العممية 

 لدى الطفل

 العاشر 3

الحوار والمناقشة 
 .التعمم بالمشروع

المقارنة بين أنواع -  .التعمم باالنشطة
أدب األطفال 

وخصائصها ووسائط 
. عرضها

 

تحميل اساليب 
التربية العممية 

 لدى الطفل

 الحادي عشر 3

. الحوار والمناقشة . عروض عممية بيان معايير كتب -  تحميل اساليب   الثاني عشر 3
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. حل المشكالت

. 

ربط الطمبة 
بالمصادر 

المختمفة بالمكتبة 
 واالنترنت

. أدب األطفال
 

التربية العممية 
 لدى الطفل

التعمم النشط 
 . الحوار والمناقشة

العمل ضمن 
. فريق

العروض العممية 
ربط الطمبة 
بالمصادر 

المختمفة بالمكتبة 
 واالنترنت

بيان معايير كتب - 
. أدب األطفال

 

تحميل اساليب 
التربية العممية 

 لدى الطفل

الثالث عشر  3       

التعمم النشط 
 .ربط المعرفة بالحياة

 المناقشات 
 الصفية

بيان معايير كتب - 
. أدب األطفال

 

تحميل اساليب 
التربية العممية 

 لدى الطفل

الرابع عشر  3

الحوار والمناقشة 
.. التعمم التعاوني

 

المناقشات 
 الصفية

التواصل 
باالنشطة 
 والواجبات

ربط النظرية  .مواقف صفية
 بالتطبيق

الخامس  3      
عشر 

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني

. الزيارات الميدانية
 

المناقشات 
 الصفية

التواصل باالنشطة 
 والواجبات

ربط النظرية  .مواقف صفية
 بالتطبيق

السادس  3
عشر 

 

 

 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

  

 .مذكرة في أدب األطفال(. 2015.)القديمات، جهاد؛ وزميمه 

 
 المقررات المساندة 

 مصادر تعمم إضافية

 مقاطع فيديو -

 مقاطع أناشيد -
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 المالحق األدبية في الصحف  -
 :مواد مطبوعة

 . لمنشر والتوزيعالمسيرة دار : عماناألردن، ،3ط.قراءات نظرية ونماذج تطبيقية: أدب األطفال(. 2011.)سمير عبد الوهاب، أحمد- 
 .مكتبة الرشد:السعودية، الرياض، 1ط.أدب األطفال وفنونه(. 2006.) أزاهر محيي الدين، ميناأل- 

 .مكتبة االنجمو المصرية: ، مصر3ط.في أدب األطفال(. 1982.)  عمي،حديديال- 

 .مكتبة الرشد:، السعودية الرياض4ط. فصول في تدريس المغة العربية (. 2004. )حسن جعفر الخميفة،- 

 .مكتبة الدار العربية لمكتاب: ، مصر، القاهرة1 ط.أدب األطفال في العالم المعاصر(. 2000.) إسماعيل، عبد الفتاح- 

 .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع:  األردن، عمان.الشكل والمضمون:  في األردنأدب األطفال(. 2004.)عبير، النوايسة- 

. مطابع الرسالة: ، الكويت سمسمة عالم المعرفة. ثقافة األطفال (.1988.) نعمان، هيتيال- 
 

 

: طرق التعميم 
. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3
 .الحوار والمناقشة -4
 .التعميم عن طريق األنشطة -5
 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 
 :األدوات المستخدمة في التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 
، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 

 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم
 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني
 %10  (المشاركة والتكميفات والتقرير)أعمال الفصل 

 %50  االختبار النهائي
 


