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 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -1

 

 b22  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

علم نفس 

 اللغة
  :الفرقة

الفرقة 

 الثانية

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -2

 
 تعريف الطالبة المعلمة بالنمو اللغوي وتتطوره خالل مرحلة الطفولة المبكرة.  -1 .1

 تصميم وتنفيذ بعض البرامج التشخيصية لحاالت صعوبات اللغة.  -2 .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

1. [a1 ]1-  .تعريف النظريات الخاصة بالنمو اللغوي في الطفولة المبكرة 

2. [a2 ]2-  .تعرف أساليب التدخل المبكر لحاالت صعوبات اللغة 

3. [a3 ]3-  .تعرف بعض البرامج العالجية لحاالت صعوبات اللغة في الطفولة المبكرة 

4. [a4 ]4- للقراءة والكتابة لدى طفل  التعرف على بعض المهارات اللغوية التي تهيئ الطفل

 الروضة. 

5.  
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1 ]1-  .التفكير بشكل منطقي ومنتظم في تشخيص حاالت صعوبات اللغة 

2. [b2 ]2-  .استخدام االختبارات الكتشاف حاالت صعوبات اللغة لطفل ما قبل المدرسة 

3. [b3 ]3-  .إدراك الجوانب المختلفة في العمليات اللغوية وطرق تنميتها لطفل ما قبل المدرسة 

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1 ]1-  . أن تشرح الطالبة المعلمة مفهوم اللغة والمهارات اللغوية وتطبيقاتها عملياً على الطفل 

2. [c2 ]2- اسبة لتشخيص صعوبات اللغة لدى االطفال فى أن تطبق الطالبة المعلمة االساليب المن

 مرحلة الطفولة المبكرة. 

3. [c3] 3- . أن تتدرب الطالبة المعلمة على تنمية المهارات اللغوية لدى طفل ما قبل المدرسة 

4.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 
1. [d1 ]1-  حفز األفراد والجماعات بغرض تحسين الوعي والتعلم والسلوك الذي يسهم بدوره في

 التعرف على صعوبات اللغة

2. [d2 ]2- .تقديم دورات االكتشاف المبكر وعالج صعوبات اللغة لدى طفل ما قبل المدرسة 



3. [d3 ]3- ل. ض األطفاتوعية المجتمع واألسرة بكيفية االستعداد للقراءة والكتابة في مرحلة ريا 

4. [d4 ]4-  توعية المجتمع والمدرسة والعاملين بالمهنة على مراحل نمو اللغة واكتشاف القصور

 الموجود لدى الطفل في سن مبكر. 

5. [d5 ]5-  .تقديم دورات خاصة بالتعرف بالتأخر اللغوي وأسبابه 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2 b1 c1 d1,d2 1 معنى اللغة في علم نفس اللغة.  1

 a1,a2 b1 c1 d1,d2 2  -النفسية -وظائف اللغة )الفكرية 2

 a2,a3 b2 c1 d2,d3 3 االجتماعية(.  3

 a2,a3 b1,b2 c1,c2 d2,d3 4 مراحل التطور اللغوي.  4

 a2,a3 b1,b2,b3 c1,c2 d2,d3 5 العوامل المؤثرة في اكتساب مهارات اللغة.  5

6 
العالقة بين النمو اللغوي والجوانب 

 البيولوجية
6  b1,b3 c2 d2,d3 

 b2,b3 c2 d2,d3  7 دور القائمين على رعاية الطفل في  7

 b1,b2 c1,c2 d3  8 اكتساب اللغة مبكراً  8

 b1,b2 c2,c3 d3  9 اكتساب اللغة/ الروضة واألسرة.  9

 b1,b2 c2,c3 d3  10 اضطرابات اللغة والكالم وعيوب النطق. 10

 b2 c2,c3 d4  10 أهم األسباب المرتبطة بالتأخر اللغوي. 11

 b3 c3 d4  11 النظريات األساسية في تفسير النمو اللغوي.  12

 b2,b3 c2,c3 d4,d5  12 االستعداد للقراءة والكتابة/  13

  b3 c3 d5  13 المهارات اللغوية )االستماع/ التحدث(.  14
 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2 b1 c1 d1 المناقشات  1

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2,d3 المحاضرات  2

  a3,a4 b3 c2,c3 d4,d5 الدروس العملية  3
 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 المناقشات  -1 .1

 المحاضرات  -2 .2

 المقابالت -3 .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a1,a2,a3 b1 c1,c2 d1 مذكرات  1

 a3 b2 c2 d2,d3 كتب مقترحة  2

  a3,a4 b3 c2,c3 d4,d5 مكتبة الكلية  3
 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 



 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
تقيدم الطالبة تقرير عن قراءاتها االضافية عن محتوى 

 المادة الدراسية 
    

2 
االمتحان الشفوى على نحو يتيح التعرف على خلفية الطالبة 

 المعلمة عن محتوى المقرر 
    

3 
االمتحان التحريرى على نحو تجيب الطالبة المعلمة على 

 محتوى المقرر 
    

4 

عمل ملف إنجاز للطالبة المعلمة عن أساليب تشخيص 

االضطرابات اللغوية وكيفية تنمية المهارات اللغوية لطفل 

 ما قبل المدرسة 

    

     إمتحان تحريرى لتقيم النتائج المستهدفة للمقرر 5
 

 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

  3األسبوع  التقييم االول 1

 6األسبوع   التقييم الثانى 2

  9األسبوع التقييم الثالث  3

  11األسبوع التقييم الرابع  4

  13األسبوع التقييم الخامس  5
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 %5 امتحان نصف الترم 1

  %90 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 0 االمتحان العملى 4

  %5 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %100 المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
(: اللغة والفكر عند الطفل )ترجمة: 2001جان بياجيه )

 ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 2أحمد عزت راجح(، ط
 كتب ملزمة

2 
(: اللغة عند طفل ما قبل المدرسة، 2004ليلى كرم الدين )

 دار الفكر العربي، القاهرة. 
 كتب ملزمة

3 
(: النمو اللغوي وتطويره في 2005نجم الدين علي مردان )

 مرحلة الطفولة المبكرة، الكويت: مكتبة الفالح.
 كتب ملزمة

4 
(: مشكالت اللغة 2007نازك إبراهيم عبد الفتاح )

 ب، دار الزهراء، الرياض. والتخاط
 كتب ملزمة

5 
الدوريات، مواقع على شبكة المعلومات. 

www.gulfkids/.com 
 مواقع انترنت

 
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -10



 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
محتويات 

 المقرر

 a1,a2 b1 c1 d1,d2 معنى اللغة في علم نفس اللغة. 

 a1,a2 b1 c1 d1,d2  -النفسية -وظائف اللغة )الفكرية

 a2,a3 b2 c1 d2,d3 االجتماعية(. 

 a2,a3 b1,b2 c1,c2 d2,d3 مراحل التطور اللغوي. 

العوامل المؤثرة في اكتساب مهارات 

 اللغة. 
a2,a3 b1,b2,b3 c1,c2 d2,d3 

العالقة بين النمو اللغوي والجوانب 

 البيولوجية
 b1,b3 c2 d2,d3 

 b2,b3 c2 d2,d3  دور القائمين على رعاية الطفل في 

 b1,b2 c1,c2 d3  اكتساب اللغة مبكراً 

 b1,b2 c2,c3 d3  اكتساب اللغة/ الروضة واألسرة. 

 b1,b2 c2,c3 d3  اضطرابات اللغة والكالم وعيوب النطق.

 b2 c2,c3 d4  أهم األسباب المرتبطة بالتأخر اللغوي.

النظريات األساسية في تفسير النمو 

 اللغوي. 
 b3 c3 d4 

 b2,b3 c2,c3 d4,d5  االستعداد للقراءة والكتابة/ 

 b3 c3 d5  المهارات اللغوية )االستماع/ التحدث(. 

2 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a1,a2 b1 c1 d1 المناقشات 

 a2,a3 b2,b3 c1,c2 d2,d3 المحاضرات 

 a3,a4 b3 c2,c3 d4,d5 الدروس العملية 

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a1,a2,a3 b1 c1,c2 d1 مذكرات 

 a3 b2 c2 d2,d3 كتب مقترحة 

 a3,a4 b3 c2,c3 d4,d5 مكتبة الكلية 

4 
تقويم 

 الطالب

تقيدم الطالبة تقرير عن قراءاتها 

 االضافية عن محتوى المادة الدراسية 
    

االمتحان الشفوى على نحو يتيح التعرف 

على خلفية الطالبة المعلمة عن محتوى 

 المقرر 

    

االمتحان التحريرى على نحو تجيب 

 الطالبة المعلمة على محتوى المقرر 
    

عمل ملف إنجاز للطالبة المعلمة عن 

أساليب تشخيص االضطرابات اللغوية 

وكيفية تنمية المهارات اللغوية لطفل ما 

 قبل المدرسة 

    

إمتحان تحريرى لتقيم النتائج المستهدفة 

 للمقرر
    

 

 -اساتذة المادة: 

 عال محمد زكى الطيبانى .1 



 - رئيس مجلس القسم العلمى:
 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت 

 


