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 أهداف املقرر  - 1

  ؟للمقرر ما الهدف الرئيس

ابه الكتس هيم األساسية للنمو اللغوي والظروف الميسرةيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالبة بالمفا 

لصم ين واوارتقائه ، أيضاً يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالبة بعمليات اكتساب اللغة لدى السامع

لى كيز عوضعاف السمع وطرق تنمية اللغة لدى الصم وضعاف السمع ، وكذلك يهدف هذا المقرر إلى التر

ولغة  نطوقةر ، والمعينات السمعية , والمعلم واألسرة في تنمية اللغة المأهمية و دور التدخل المبك

 .اإلشارة

 

 الدراسي املقرر توصيف -2

 

 التي ينبغي تناولها  الموضوعات – 1

 التدريسساعات  عدد األسابيع اتالموضوعقائمة 

 التواصل واللغة والكالم والعالقة بينهما

 مفهوم التواصل  -

 مفهوم اللغة  -

 الكالم مفهوم -

 مضمون العالقة بين التواصل واللغة والكالم

2 6 

 اكتساب اللغة لدى األطفال السامعين والصم

أهمية النمو اللغوي للطفل وتأثره باإلعاقة  -

 السمعية 

 أهمية السمع للنمو اللغوي  -

 الظروف واإلمكانات الميسرة للنمو اللغوي  -

مظاهر النمو اللغوي لدى السامعين والعوامل 

 رة فيهالمؤث

1 3 

مظاهر النمو اللغوي والعوامل المؤثرة فيه لدى 

 األطفال الصم 

 لعوامل المؤثرة في تعلم األطفال الصم للغةا -

2 6 

عمليات االكتساب الطبيعي للغة وارتقائها لدى 

 األطفال السامعين

 أهمية اكتساب اللغة لنمو الطفل  -

 مراحل ارتقاء اللغة  -

تساب اللغة المضمون التربوي لعمليات اك -

 وارتقائها

2 6 

طرق تنمية اللغة في األطفال الصم أسسها 

 وتطبيقاتها

 الطرق الطبيعية -

 الطرق التركيبية -

1 3 

 6 2 برامج تنمية لغة الطفل األصم في سن المدرسة  
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 اعتبارات عامة في برامج تربية األطفال الصم -

 النمو اللغوي وتحصيل المعارف عن العالم -

 لتواصل في إطار الدمجنمو مهارات اللغة وا

 دور المعينات السمعية في النمو اللغوي 

 أنواع المعينات السمعية  -

 العوامل التي يجب اعتبارها عند اختيار المعين -

 السمعي

بعض المفاهيم الخاطئة حول استخدام المعينات  -

 السمعية 

1 3 

دور األسرة في تنمية لغة الطفل األصم وضعيف 

 السمع

 ن المعينات السمعيةإفادة الطفل م -

 تنشئة الطفل في بيئة أسرية متحدثة -

توجيهات وأنشطة مقترحة لتدريب الطفل في 

 المنزل

2 6 

 3 1 .فيديو لبعض النماذج األجنبية ض وعر

 3 1 مناقشة الزيارات والبحوث المطلوبة

 
 

 الدراسي.يس لمخرجات التعلم للمقرر تيجيات التدراتحديد استر

        المحاضرة. -

  والحوار.المناقشة  -

  حل المشكالت -

 .الزيارات الميدانية -

 Power-Pointاستخدام  - استخدام الشبكة المعلوماتية -

 .العرض التوضيحي -

  .التعلم التعاوناألقران، وتعليم  -

 

 ول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيتحديد الجد  - 3

 اختبار، مشروع مقال، التقييم )كتابةطبيعة مهمة  رقم 

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،

األسبوع المحدد  

 له

نسبته من التقويم 

 النهائي 

 %10 السابع اختبار فصلي أول 1

 %20 العاشر ، إعداد بحثأسبوعيحضير زيارات ، ت 2

طوال الفصل  ، عروض تقديميةالمشاركة 3

 الدراسي

10 % 

ل الفصل طوا الحضور والغياب 4

 الدراسي

5 % 

 %40 - اختبار نهائي 5
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 مصادر التعلم  .3

 الرئيسة المطلوبة: الكتب(الكتاب )

ً محاضرات في النمو اللغوي لدى المعوقين  -  .الدماطي( رعبد الغفا)إعداد  .سمعيا

 (لمقاالت والدراسات الحديثة في مجال النمو اللغوي للصم )إعداد / الريس ،طارق ترجمة بعض ا - 

 

 :.(... والتقارير، العلمية، )الدورياتقائمة بالكتب والمراجع التي يوصى بها  .1

المملكة  ض،الريا الوطنية،الملك فهد  األولى مكتبةالطبعة  الصم،مسرحة مناهج  (.م2006أخضر ) أروى،ـ 

 العربية السعودية.

هد الوطنية , مكتبة الملك ف 1طتربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع ,  (.م2005يوسف ) التركي،ـ 

 للنشر , الرياض 

دارة إنظام  ي،االجتماعمواقع التواصل  العنكبوتية،على الشبكة  بالمراجع االلكترونية )المواقعقائمة  .2

 موقع الخليج لذوي االحتياجات الخاصة. . (Blackboard)التعلم 

 المهنية اييرأو المع ألقراص المضغوطةمواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ا .3

  األنظمة.أو 

 

لساعات اة في مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،،، لالستفسار الرجاء زيارتي في المكتب بعد المحاضر

 وأربعاء.هي كل يوم أحد المكتبية الموضحة على المكتب و

 

 

 بدر القحطاني  د. ستاذ المقررأ                                                                                               


