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  الدراسي:ر التعريف بالمقرأ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 2

 المقررنوع . 1

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 هـ2442المستوي الرابع       الفصل الدراسي الثاني  

 

 وجدت( إن) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 روض36 –روض  261

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %52.33 22=محاضرة 14*  2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %41.66 21=ساعات عملية2* 11   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 22 محاضرات 1

 21 إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 42 اإلجمالي 

 رى*ساعات التعلم األخ

 14 ساعات االستذكار 1

 7 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ـــــ )تذكر(أخرى  5

 31 اإلجمالي 
، ويشمل ذلك:: جميكع أنشكطة الكتعلم، مثكل: سكاعات االسكتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 مشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد ال
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .2

يتناول المقرر االلعاب التربوية وتطورها التاريخى ومفاهيمها ، و االلعاب التربوية ،اهدافها ووظائفها و 
مراحل تطور اللعب عند االطفال ،واثر اللعب في بناء شخصية انواعها وارتباطها بالواقع المدرسى ، و

الطفل ،،واثر اللعب في تخليص الطفل من التوتر النفسى ، و االسس التى تقوم عليها االلعاب ، ومجاالت 
توظيف اللعب ، ودور المعلم و االباء في اللعب ومراحل تنفيذه  ، واللعب في مرحلة الحضانة والروضة ،  

 التعليمية و االلعاب التربوية .و االنماط 

  الهدف الرئيس للمقرر. 1

يهدف هذا المقرر الى تناول المفاهيم االساسية حول االلعاب التربوية من حيث  تطورهثا التثاريخى ومفاهيمهثا 

ووظائفها و انواعها وتسليط الضوء على مراحل تطور اللعب عند االطفال ، كما يتناول المقثرر االسثس التثى 

تنثاول  وأيضثافي اللعب ومراحل تنفيذه ،  واإلباءعليها االلعاب ،ومجاالت توظيف االلعاب ودور المعلم تقوم 

يقثدم هثذا المقثرر خبثر   وأخيثراالتربويثة ،  واأللعثابالتعليميثة  واألنماطاللعب في مرحلة الحضانة والروضة 

لعمريثة وتكثون بمثابثثة وسثيلة تعليميثثة عمليثة للطالبثة فثثي كيفيثة اعثثداد لعبثة تربويثة للطفثثل تتناسثب والمرحلثثة ا

 تحقق االهداف التعليمية المنشود  في مرحلة رياض االطفال .

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

لتربوية )اهدافها تتعرف على االلعاب التربويه وتطورها التاريخى ومفاهيمها ،،وااللعاب ا 1.1
 ووظائفها و انواعها وارتباطها بالواقع المدرسى ( .

 5،ع1ع

 2ع مراحل تطور اللعب عند االطفال .ب تلمت 1.2

تتعرف على اثر اللعب في بناء شخصية الطفل ، واثر اللعب في تخليص الطفل من التوتر  1.3
مهنى ، واالسس التى تقوم النفسى ، ودور اللعب في اكتساب المعرفة والتوجيه للتخصص ال

 عليها االلعاب .

 2،ع4ع

 7ع تحديد معايير اختيار لعبة مناسبة لألطفال و تحدد أهمية كل لعبة ودورها كنشاط تربوي ...1

  المهارات 2

 7م تخطط لبرنامج العاب تربوية بما يناسب طفل رياض االطفال . 2.1

 2م ت االلعاب التربوية .تنتج وسائل سليمة من حي  الفكر  الحد مجاال 2.2

 2م تصميم انشطة مناسبة لطفل الروضة في مجاالت التعليم والتعلم في رياض االطفال . 2.3

 6م ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات تجيد  ...2

  الكفاءات 3

 3ك اجتماعية ( –لغوية  –رياضية  –تصمم ألعاب تربوية مختلفة ) علمية تتقن  3.1

 1ك توظف األلعاب في منهج رياض األطفال  3.2

 3ك جديد  تربوية  صمم ألعابلت باالستعانة بمواقع األلعاب التربوية 3.3

 5ك لبة على تقبل الرأى اآلخراتدريب الط ...3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 رتباطها بالواقع المدرسي{.أنواعها ا -وظائفها  –األلعاب التربوية } أهدافها  1

 2 اللعب واتزان الطفل .-مراحل تطور اللعب عند األطفال 2

 2 -اثر اللعب في بناء شخصية الطفل اثر اللعب في تخليص الطفل من التوتر النفسي 3

 4 دور اللعب في اكتساب المعرفة والتوجيه للتخصص المهني . 4

 2 األسس التي تقوم عليها األلعاب. 5

 2 مجاالت توظيف اللعب. 6
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 2 دور المعلم واآلباء في اللعب ومراحل تنفيذه . 7

 2 اللعب في مرحلة الحضانة والروضة  2

 4 األنماط التعليمية واأللعاب التربوية  9

  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 2

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تتعرف على االلعاب التربويه وتطورها التاريخى 
ومفاهيمها ،،وااللعاب التربوية )اهدافها ووظائفها 

 و انواعها وارتباطها بالواقع المدرسى ( .

 –عروض تقديمية المحاضر  
عثثثرض  –المناقشثثثة والحثثثوار 

 ج مختلفة من اللعبلنماذ

 –االختبثثثثثثثثارات الشثثثثثثثثفهية 
 -االختبثثثثثثارات التحريريثثثثثثة 

بح  في المواقع  –واجبات 
المتخصصثثثثثثثثثثة بتصثثثثثثثثثثثميم 

 األلعاب

 تتعرف على مراحل تطور اللعب عند االطفال . 1.2

… 

تتعرف على اثر اللعب في بناء شخصية الطفل ، 
واثر اللعب في تخليص الطفل من التوتر النفسى ، 

عب في اكتساب المعرفة والتوجيه ودور الل
للتخصص المهنى ، واالسس التى تقوم عليها 

 االلعاب .

 
تحديكد  وتحدد أهمية كل لعبة ودورها كنشكاط تربويك

 معايير اختيار لعبة مناسبة لألطفال

 المهارات 2.0

2.1 
تخطط لبرنامج العاب تربوية بما يناسب طفل 

 رياض االطفال .

عكككككككرض نمكككككككاذ  لأللعكككككككا  

 المختلفة

 مناقشة وحوار

تقوم الطالبة بتصكميم ككل نكوع 

 في المحاضرةمن األلعا  

قككككع األلعككككا  اتطلككككع علككككي مو

التربويككككة وتكتسككككب مهككككارات 

 جديدة

الككككككتعلم الككككككذاتي مككككككن خكككككك ل 

اإلطكك ع علككي  كتككب مسككاعدة 

الكتسككككككا  بعكككككك  مهككككككارات 

التصككنيع ) عككالم الحيككوان مككن 

الظككل ، الماريونككت(  –الككورق 

 التصنيع  و متابعة خطوات 

 العمل في مجموعات 

 

 إعداد مشروع جماعي

لكل نوع من  وفردي 

 األلعا 

م حظة أداء الطالبات أثناء 

 العمل بالمحاضرة

 واجبات منزلية

تقييم المنتجات النهائية لكل 

نوع من األلعا  المصنعة 

 تبعاً لمعايير جودة المنتج.

2.2 
تنتج وسائل سليمة من حي  الفكر  الحد مجاالت 

 االلعاب التربوية .

… 
تصميم انشطة مناسبة لطفل الروضة في مجاالت 

 التعليم والتعلم في رياض االطفال .

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات 

 الكفاءات 3.0

3.1 
 –رياضية  –تصمم ألعاب تربوية مختلفة ) علمية 

 اجتماعية ( –لغوية 

تشجيع الطالبات علي 

بتصميمات اللعا   االستعانة

التربوية من االنترنت 

 وطباعتها  

تشجيع الطالبات علي معرفة 

طرق االشتراك في هذه 

المواقع وتتبع التصميمات 

 الجديدة بها

تقييم دور كل طالبة داخل 

 تقييم العروض . المجموعة

لأللعا  المصممة في نهاية 

 الترم 
 توظف األلعاب في منهج رياض األطفال  3.2

… 
 صمم ألعابلاالستعانة بمواقع األلعاب التربوية تب

 جديد  تربوية 

 
 لبة على تقبل الرأى اآلخراتدريب الط
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 1

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

2 
مككن األسكككبوع السككابع حسكككب  اختبار فصلي

 توقيت المحاضرة 

21% 

 %41 16من األسبوع  اختبار نهائي 1

3 
أعمكككال وتصكككميمات لككككل لعبكككة تكككم مشكككروعات جماعيكككة وفرديكككة )

 (شرحها

 %31 طوال الفصل الدراسي

 %11 15األسبوع  اختبار عملي  4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادطة أنش -هـ 

  الساعات المكتبية ست ساعات أسبوعيا 

 .تخصيص أوقات لمساعدة الطالبات في المادة العلمية سواء في الجانب العملي أو النظري باالتفاق مع الطالبة 

 .تخصيص أوقات لإلرشاد األكاديمي 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 2

 للمقرر المرجع الرئيس
(: االلعاب التربوية وتقنية انتاجها "سيكولوجيا 2113محمد محمود الحيلة )-

 ،عمان . 7وتعليميا وعمليا "، دار المسير  ، ط

 المساندةالمراجع 

( :االلعاب التربوية لطفل 2113سحر توفيق نسيم ،جيهان لطفى محمد )-

 الروضة ن دار المسير  ، االردن .
(:االلعاب التربوية في 2117ولى قنديل ،رمضان مسعد بدوى )محمد مت-

 عمان .–الطفولة المبكر  ،دار الفكر 

 اإللكترونيةالمصادر 

-http://www.looledo.com/index.php/oatmeal

express.html 

http://tiny.cc/bv9i7 

kids.com/animals/index.html-http://www.dltk 

.com/crafts/animalshttp://www.enchantedlearning/ 

http://www.daniellesplace.com/html/animal_crafts.html 

http://www.lakeshorelearning.com 

http://www.looledo.com/index.php/oatmeal-express.html
http://www.looledo.com/index.php/oatmeal-express.html
http://tiny.cc/bv9i7
http://tiny.cc/bv9i7
http://www.dltk-kids.com/animals/index.html
http://www.dltk-kids.com/animals/index.html
http://www.enchantedlearning.com/crafts/animals/
http://www.daniellesplace.com/html/animal_crafts.html
http://www.daniellesplace.com/html/animal_crafts.html
http://www.lakeshorelearning.com/
http://www.lakeshorelearning.com/
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  ىأخر

http://www.ac-knowledge.net/shaqra/Login/tabid/2170/language/ar- 

 المكتبة الرقمية جامعة شقراء

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 1

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةلعرضا الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

صككالة مجهككزة بمناضككد للتصككنيع تتناسككب مككع عككدد الطالبككات كككل مجموعككة 

 منضده

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

جهككاز  –جهككاز عككرض بروجكتككور  سككبورة ذكيككة وطابعككة وشككبكة انترنككت

 -كمبيوتر محمول 

 بيعة التخصص(تبعاً لط) أخرى تجهيزات

ألككوان مختلفككة  –تككوفير خامككات تصككنيع األلعككا  للطالبككات ) ورق ب نواعككه 

 خشب ( -أدوات لصق   –مقصات  –فبريانو  -فوم –األنواع 

 فني للمساعدة  -

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطالبات فاعلية التدريس

 مباشر المراجع لمقررفاعلية طرق تقديم ا

 مباشرغير  وحدة القياس والتقويم مدي تحصيل مخرجات التعلم 

 مباشر قيادات البرنامج مصدر التعلم 

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الط  ، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  ة،)الطلب ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

http://www.ac-knowledge.net/shaqra/Login/tabid/2170/language/ar-

