
 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (أساليب تدريس اللغة العربية /المناهج والتدريس)  في

 (مسار رسالة ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :ها في هذا البرنامج التخصصات التي يمكن قبول   .2

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. 
  اللغة العربية/ بكالوريوس معلم مجال                                                                                                                . 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)واد هذه الخّطة من تتكّون م:   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 تخطيط المناهج 0102010
-  - 3 3 تحليل المناهج 0102012
-  - 3 3 تدريس المهارات اللغوية 0102032
-  - 3 3 تدريس األدب والنقد 0102033
- -  3 3 نظريات تعلم اللغة العربية وتعليمها 0102030
-  - 3 3 تقويم تعلم اللغة العربية وتعليمها 0102030

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية .2

 بقالمتطلب السا عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 منهجية البحث في التربية 0101080
-  - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0102011
-  - 3 3 تدريس أنظمة اللغة العربية 0102030
اتجاهات معاصرة في مناهج اللغة  0102031

 العربية

3 3 -  -

مشكككككككةت خاصككككككة فككككككي تككككككدريس اللغككككككة  0102038
 العربية

3 3 -  -

-  - 3 3 حاسوب في التعليماستخدام ال 0102010
 (.7172099) ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3

 رقم الخّطة   2772 ر



 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (أساليب تدريس اللغة العربية /المناهج والتدريس)  في

 (مسار شامل ) 
                         

 :أحكام وشروط عامة:  أولا 
 .لخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذةتتفق هذه ا   .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .  2

 بكالوريوس في اللغة العربية. 
 اللغة العربية/بكالوريوس معلم مجال                           . 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 22: )ةمواد إجباري .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

-  - 3 3 تخطيط المناهج 0102010
-  - 3 3 تحليل المناهج 0102012
-  - 3 3 نظريات تعلم اللغة العربية وتعليمها 0102030
-  - 3 3 اتجاهات معاصرة في مناهج اللغة العربية 0102031
-  - 3 3 تدريس المهارات اللغوية 0102032
-  - 3 3 تدريس األدب والنقد 0102033
-  - 3 3 مشكةت خاصة في تدريس اللغة العربية 0102038
-  - 3 3 تقويم تعلم اللغة العربية وتعليمها 0102030

 :مدة يتم اختيارها مما يليساعات معت( 9: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 منهجية البحث في التربية 0101080
-  - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0102011
- -  3 3 التغير في مناهج التعليم األساسي 0102010
-  - 3 3 ةتدريس أنظمة اللغة العربي 0102030
-  - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0102010
 (.7172091) امتحان شامل  .3
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 وصف مواد أساليب تدريس اللغة العربية
 

 (ساعات معتمدة 8)  نظريات تعلم اللغة العربية وتعليمها 0302080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

ا النظام والعةقة العضوية بين هذه تتناول هذه المادة اللغة  العربية كنظام، ومستويات هذ
وتتناول االكتساب اللغوي، وتعليم العربية في ضوء علم اللغة النفسي، وتعليم العربية في . المستويات

 .ضوء علم اللغة االجتماعي، وتعليم العربية في سياقها الثقافي
 

 (ساعات معتمدة  8) اتجاهات معاصرة في مناهج اللغة العربية 0302080
 (ال يوجد ) طلب السابق المت

تتناول هذه المادة االتجاهات الحديثة في تخطيط مناهج اللغة العربية وتصميمها وبنائها، منحى 
الوحدة، المنحى  التكاملي، المنحى الوظيفي، المنحى التفكيري، منحى النواتج التعليمية، منحى 

 .منحى اللغة واقتصاد المعرفةالمعايير، المنحى البنائي، منحى اللغة وتكنولوجيا التعليم، 
 

 (ساعات معتمدة 8) تدريس المهارات اللغوية 0302082
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

: فتركز على المهارات اللغوية التي يستخدمها الطالب. تتناول هذه المادة البعد الوظيفي في العربية
ومهارات كل نوع، وعةقة المهارات  االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة من حيث المفهوم واألهداف

. وتتناول أيضًا طرائق تدريس كل مهارة. اللغوية بعضها ببعض، والتكامل في تناولها وتدريسها
واإلفادة من التكنولوجيا الحديثة في تدريسها، وكيفية تناول الكتاب ذي الموضوع الواحد وتحليل 

ة في المهارات اللغوية وطرائق معالجتها، ومظاهر ضعف الطلب. األفكار المبثوثة فيه ومحاكمتها
 .ونتائج البحوث في مجال تدريس المهارات اللغوية وكيفية توظيفها

 
 
 
 
 



 (ساعات معتمدة 8) تدريس األدب والنقد 302088
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مفهوم األدب وأشكاله وحدوده، وأهداف تدريسه ، وطرائق تدريس األدب، وتقسيم 
األدب إلى عصور، وطريقة الفنون األدبية، وتقسيم األدب حسب البيئات، وخطوات الدراسة األدبية ، 

تناول وعلوم اللسان وتدريس األدب، ومناهج دراسة النص األدبي النفسي واالجتماعي وكيفية 
وتتناول أيضًا التذوق األدبي من حيث . الظواهر في ضوء الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية

المفهوم والمهارات، ودور المعلم في تنمية وتدريب الطلبة على تذوق جماليات النص األدبي عن 
نقد العربي طريق التحليل النقدي للنص وتفهمه وتقويمه، والتعرض ألشهر المذاهب وأثرها في ال

براز العةقة بين النقد واألدب  . وكيفية تناوله، وا 
 

 (ساعات معتمدة 8) مشكالت خاصة في تدريس اللغة العربية  302088
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة أثر تعددية اللهجات في اللغة العربية؛ ضعف الطلبة في اللغة العربية على 
ئي؛ مشكةت خاصة متعلقة بكمهاراة استخدام عةمات الترقيم ، الكتابة المستوى المعرفي واألدا

 .اليدوية، أخطاء القراءة الجهرية
 

 (ساعات معتمدة 8) تدريس أنظمة اللغة العربية  302088
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

بية، تكاملية تتناول هذه المادة مفهوم النظام اللغوي ومكوناته، العةقة العضوية ألنظمة اللغة العر 
أنظمة اللغة العربية، النظام الصوتي، األساليب المستخدمة في تدريس النظام الصوتي، النظام 

مفهوم العروض وتدريسه، . التركيبي، النظام الداللي، األساليب المستخدمة في تدريس النظام الداللي
 .في الكتب المدرسيةاستراتيجيات تقييم أنظمة اللغة العربية، تحليل تطبيقي ألنظمة اللغة 

 
 (ساعات معتمدة 8)   تقويم تعلم اللغة العربية وتعليمها 0302080

 (ال يوجد)المتطلب السابق
تتناول هذه المادة التقويم في ضوء األهداف؛ تقويم المعرفة اللغوية؛ تقويم األداء اللغوي؛ تقويم التذوق 

 .استخدام طرائق التقويم الكيفياألدبي؛ تقويم األداء اإلبداعي؛ تقويم التعلم اللغوي ب



 (ساعات معتمدة 8) تخطيط المناهج 0302000
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج والتصورات المختلفة له؛ المنهاج الصريح والخفي والملغي؛ النماذج 
، النقدي (واب، ووكرش)، العملي (التحليلي نموذجا تايلر وجونسون: الرئيسة في تخطيط المنهاج

صياغة أهداف المنهاج، اختيار المحتوى والخبرات التعلّمية، تنظيم : ؛ تصميم المنهاج(فريري)
المحتوى والخبرات التعليمية استراتيجيات التدريس والتعلم ، تقويم المنهاج؛ تنفيذ المنهاج؛ ضبط جودة 

 .المنهاج
 

 (ساعات معتمدة 8) تحليل المناهج 0302002
 (ال يوجد)لب السابق المتط

تتناول هذه المادة مفهوم تحليل المناهج وأغراضه؛ الفرق بين تحليل المناهج وتقويمها؛ عناصر 
التحليل ؛ منطق المنهاج وفلسفته، تحليل عناصر المنهاج المختلفة ؛ تحليل اسس المنهاج المختلفة؛ 

ة، نماذج التعلم والتعليم المتضمنة؛ تقويم المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى التنظيمي: تنظيم المنهاج 
 .تعلم الطلبة؛ تماسك المنهاج

 
 (ساعات معتمدة 8) النظرية والبحث في التدريس 0302000

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
السلوكية، : تتناول هذه المادة مفهوم التدريس وعناصره؛ التدريس والتعليم والتعلم؛ نماذج في التدريس

التدريس الفعال : النفسية واإلنسانية ، النموذج البنائي؛ البحث في التدريس/ تماعيةالمعرفية، االج
، البحث في التخطيط للتدريس، التدريس وصنع القرارات التدريسية، (العمليات –نموذج النواتج )

ريس وتكييف التدريس للفوارق الفردية؛ البحث في فاعلية التدريس باالستقصاء، التدريس بالخبرة،  التد
بالمشروعات، التدريس بحل المشكةت، التدريس بالحاالت التاريخية، المحاكاة، تأدية الدور، وتعليم 

خصائص المحتوى، خصائص المتعلم والمعلم، : الفريق؛ العوامل المؤثرة في الفاعلية التدريسية
 . خصائص البيئة التدريسية ، تقويم التدريس

 
 
 



 (ساعات معتمدة  8)عليم                          استخدام الحاسوب في الت  0302030
 ( ل يوجد) المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة توضيح مفهوم الحاسوب ودورة في عملية التعلم والتعلم، واستخدام الحاسوب في 
تدريبية وتقييم البرامج الحاسوبية ال، (كوسيلة تعليمية وكوسيلة مساعدة في إدارة عملية التعليم )التعليم 

نتاج البرامج التعليمية ، والتعليمية الجاهزة وتطبيقاتها التربوية  وتدريب الطلبة على تصميم وا 
وكيفية توظيفها في خدمة  internetالمحوسبة، وكذلك تعريف الطلبة بشبكة المعلومات الدولية 

 .عملية التعلم والتعليم 
 

 (ساعات معتمدة 8)              منهجية البحث في التربية                  0300080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة منهجية البحث التربوي من حيث تحديد المشكلة، األسئلة والفرضيات، مراجعة 
األدب وتحديد المجتمع وطرق اختيار العينة وتصميم البحث وتطوير األدوات وجمع البيانات 

صاء الوصفي من مثل التوزيع التكراري ومقاييس النزعة المركزية وتحليلها مستخدمين أساليب اإلح
 .والتشتت ومبادئ اإلحصاء االستنتاجي

 
 
 


