معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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إكساب التلميذة مهارات التواصل اللغوي مع اآلخرين فى حياتها اليومية.
إثراء حصيلة التلميذة اللغويه بالمفردات ،واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها اليومية.
تطبيق التلميذة المهارات األساسية لمادتي القراءة ،والكتابة فى حياتها العامة.
اعتزاز التلميذة بلغتها العربية لغة القرآن الكريم ،واألحاديث الشريفة.
تنمية قدرات التلميذة اللغوية لتعزيز أستقالليتها الشخصية.
تعليم التلميذة مهارات القراءة ،والجهرية ،والصامتة حسب قدراتها.
تنمية مهارات القراءة ،والكتابة لدى التلميذة حسب قدراتها وحاجاتها.
توظيف مهارات التلميذة فى اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة.
إكساب التلميذة المهارات اإلمالئية الوظيفية.
تحسين مهارة التلميذة فى الخط العربي ،والكتابة بشكل جميل.
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تنمية مهارة التلميذة في حفظ النشيد ،وتخيل فكرتها ،وتذوق جمالها.
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تنمية مهارات التعبير الوظيفي لدى التلميذة.
إكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة.
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أن تفهم التلميذة معاني الكلمات.
أن تظهر التلميذة الدافعية الالزمة لتعلم مهارات اللغة العربية.
أن تنطق التلميذة الحروف الهجائية بحركاتها.
أن تطبق التلميذة اإلمالء المنظور واالختباري على الكلمات المكونة من أربعة حروف.
أن تكتب التلميذة الجمل والنصوص القصيرة بخط واضح وسريع وجميل.
أن تحفظ التلميذة األناشيد القصيرة بتلحين مناسب.
أن تعبر التلميذة شفهيا ً عن موضوع الدرس.
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الهدف قصير المدى

أن تقرأ التلميذة كلمة من ثالثة حروف مفتوحة الحركات.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أقرأ للتلميذة بعض الكلمات الجديدة المكونة من ثالثة حروف أو أكثر .

الوسائل التعليمية
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إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أشرح للتلميذة الدرس والقصة البسيطة الموجوده فى
أن تستمع التلميذة الى نطق المعلمة للكلمات
الجديدة المكونه من ثالث حروف أو أكثر .
الدرس وتوضيح الهدف منها وهو ان نفكر فى سعادة
أن تردد التلميذة قراءة الدرس خلف المعلمة لمعرفة اآلخرين كما نفكر فى أنفسنا.
الكلمات الجديدة.
تردد التلميذة خلف المعلمة قراءة الدرس شفهيا مع
أن تقرأ التلميذة بعض الكلمات المكونة من أكثر من
نطق الكلمات الجديدة أكثر من مرة حتى تتذكرها
ثالثة حروف مثل  ( :متجر  -ثالث  -صالح ).
أن تكتب التلميذة الكلمات الجديدة فى الدرس لتزداد التلميذة دائما.
أوضح للتلميذة الكلمات المكونة من ثالثة حروف
لديها مهارة اإلمالء .
واإلمالء
المنظور
اإلمالء
أن تطبق التلميذة
والكلمات المكونة من أربعة حروف والفرق بينهم
األختبارى لبعض الكلمات المهمة فى الدرس مثل  :وقراءتهم جيدا.
( عمر – ذهب – متجر – االلعاب – أبي ).
أقوم بإمالء التلميذة بعض الكلمات من الدرس المكونة
من ثالث حروف أو أكثر .
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استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة
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تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )
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يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
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حساب االنماء68201042364000/
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