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 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية
 مهارات مهنية

مهارات 

 عامة 

  a93,a94 b64,b65 c51,c52 8 تعليم و تعلم طفل ما قبل المدرسة  8

  a93,a94 b64,b65 c51,c52 1 التخطيط للتعلم في رياض االطفال 1

  a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 3 اسس تعلم الخبرة لطفل الروضة 3

  a93,a94 b64,b65 c51,c52,c53 4 تصميم البرامج في رياض االطفال 4

  a94,a95 b64,b65 c53,c54 5 انشطة التعليم و التعلم في الطفولة  5

  a94,a95 b64,b65 c53,c54 6 االتجاهات و الميول لطفل الروضة 6

  a94,a95 b65,b66 c51,c52,c53,c54 7 تجهيز بيئة التعلم 7

  a96,a97 b65,b66 c52,c54 1 كيف يتعلم طفل الروضة 1

  a96,a97 b65,b66 c54,c56 9 اسس تعليم الخبرة لطفل الروضة 9

  a95,a96,a97 b65,b67 c55,c56 80 المهارات المرتبطة بتعلم الكتابة 80

88 
اساليب و طرق التعلم المستخدمة في 

 الروضة
88 a96,a97 b66,b67 c55,c56  

 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية
 مهارات مهنية

مهارات 

 عامة 

 a93,a94 b64 c51 d73 المناقشة الشفهية  8

 a93,a94 b64 c51 d73,d74 الحوار وز المناقشة 1

 a94,a95 b64,b65 c52,c53 d73,d74 التعلم النشط 3

  a96,a97 b66,b67 c54,c55,c56 d73,d74 تقويم اوراق العمل 4
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العروض العملية .8

 العروض التقديمية .1

 التدريس المصغر .3



 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 d73,d74 الزيارات الميدانية 8

  a96,a97 b65,b66,b67 c55,c56 d73,d74 الكتب الدراسية 1
 

 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية
 مهارات مهنية

مهارات 

 عامة 

 a93,a96 b66,b67 c55,c56 d73,d74 الحوار و المناقشة  8

 a93,a96,a97 b64,b65 c52,c53,c54 d73,d74 االمتحانات 1

  a94,a95 b66,b67 c55,c56 d73,d74 امتحانات قصيرة 3
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 3 المناقشات 8

 3 االختبارات 1

 1 تقديم اوراق العمل 3

 3 التعلم النشط 4

  1 الحوار و المناقشة 5
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 5 امتحان نصف الترم 8

 30 امتحان آخر الترم 1

 5 االمتحان الشفوى 3

 80 االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 كتب ملزمة مذكرات 8

 كتب مفتوحة الكتب الدراسية 1

  مواقع انترنت الدوريات و مواقع االنترنت 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21



 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات مهنية مهارات ذهنية

مهارات 

 عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

تعليم و تعلم طفل ما قبل 

 المدرسة 
a93,a94 b64,b65 c51,c52  

التخطيط للتعلم في رياض 

 االطفال
a93,a94 b64,b65 c51,c52  

اسس تعلم الخبرة لطفل 

 الروضة
a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52  

تصميم البرامج في رياض 

 االطفال
a93,a94 b64,b65 c51,c52,c53  

انشطة التعليم و التعلم في 

 الطفولة 
a94,a95 b64,b65 c53,c54  

االتجاهات و الميول لطفل 

 الروضة
a94,a95 b64,b65 c53,c54  

  a94,a95 b65,b66 c51,c52,c53,c54 تجهيز بيئة التعلم

  a96,a97 b65,b66 c52,c54 كيف يتعلم طفل الروضة

اسس تعليم الخبرة لطفل 

 الروضة
a96,a97 b65,b66 c54,c56  

المهارات المرتبطة بتعلم 

 الكتابة
a95,a96,a97 b65,b67 c55,c56  

اساليب و طرق التعلم 

 المستخدمة في الروضة
a96,a97 b66,b67 c55,c56  

1 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a93,a94 b64 c51 d73 المناقشة الشفهية 

 a93,a94 b64 c51 d73,d74 الحوار وز المناقشة

 a94,a95 b64,b65 c52,c53 d73,d74 التعلم النشط

 a96,a97 b66,b67 c54,c55,c56 d73,d74 تقويم اوراق العمل

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a93,a94,a95 b64,b65 c51,c52 d73,d74 الزيارات الميدانية

 a96,a97 b65,b66,b67 c55,c56 d73,d74 الكتب الدراسية

4 
تقويم 

 الطالب

 a93,a96 b66,b67 c55,c56 d73,d74 الحوار و المناقشة 

 a93,a96,a97 b64,b65 c52,c53,c54 d73,d74 االمتحانات

  a94,a95 b66,b67 c55,c56 d73,d74 امتحانات قصيرة
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