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حامد عبدالسالم زهران وزمالئه

املفاهيم اللغوية عند االطفال

2007/2/279

اللغة العربية/ اساليب تدريس/ طرق التعلم/ االطفال

عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية
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عنوان الدار

الرئيسي :  عمان - العبـدلـي - مقـابل البنك العـربي    هاتف : 5627049 6 962+    فاكس : 5627059 6 962+
الفرع : عمان - ساحة املسجد احلسيني - سوق البتراء    هاتف : 4640950 6 962+    فاكس : 4617640 6 962+

صندوق بريد 7218 عمان - 11118 األردن

 E-mail: Info@massira.jo   .  Website: www.massira.jo

الثانية الطبعــة 

الرابعة الطبعــة 

2010م – 1430هـ

2016م – 1437هـ

األولــى الطبعــة 

الثالثة الطبعــة 

2007م – 1428هـ

2011م – 1432هـ

اخلامسة 2019م – 1440هـالطبعة 

التصميم واالخراج : دائرة االنتاج

حقوق الطبع محفوظة للـنـاشر

األردن  – عّمان  للنشر والتوزيع  المسيرة  لدار  والفنية محفوظة  األدبية  امللكية  جميع حقوق 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيـد الكتاب كامالً أو مجزاً أو تسجيله على اشرطة 
كاسيت او إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إال مبوافقة الناشر خطياً
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 حمتويات الكتاب
 

 7  .......................................................... إطاللة عمى الكتاب
 

 الباب األول

 األسس الرتبوية للمفاهيم اللغوية

 55 ..................................... الفصن األوه:  وفهوً المغة وخصائصها
 55 ..................... الفصن الثاٌي: األساليب العاوة لتدريس املفاهيي المغوية

 99 .................... الفصن الثالث: الٍصاط الرتبوي  وتدريس املفاهيي المغوية
 955 ................... الفصن الرابع: الوسائن التعميىية وتدريس املفاهيي المغوية

 

 الباب الثاني

 األسس النفسية للمفاهيم اللغوية

 999 ..................................... الفصن اخلاوس: المغة والسموك اإلٌساٌي
 557 ................................ الفصن السادس: المغة والقواٌني العاوة لمٍىو

 559 ......................................... الفصن السابع: كيف يتعمي األطفاه؟
 

 الباب الثالث 

 تدريس املهارات اللغوية لألطفال 

 579  ............................................. الفصن الثاوَ: تدريس االستىاع
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 909 ............................................... الفصن التاسع: تدريس الكالً
 969 ............................................... الفصن العاشر: تدريس القراءة

 997 ..........................................الكتابة الفصن احلادي عصر: تدريس
 599 .......................................... الفصن الثاٌي عصر: تدريس القواعد

 559 .................................................... الفصن الثالث عصر: اخلط
 

 الباب الرابع 

 صعوبات تعلم املهارات وتقوميها 

 585 ............................... الفصن الرابع عصر:  صعوبات التعبري الصفوي
 559 ................................. الفصن اخلاوس عصر: تقويي املفاهيي المغوية
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