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األهداف التعليمية العامة

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 ،الجهرية ،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.
أن تركب التلميذة جمالً مفيدة من ذاكرتها.
أن تكتب التلميذة مهارات القراءة الجهرية.
أن تقرأ التلميذة كلمات قصيرة.
أن تطبق التلميذة اإلمالء االختباري على كلمات الدرس.
أن تظهر التلميذة دافعية واضحة نحو قراءة الكلمات.
أن تتقن التلميذة مهارة سرعة الخط عند كتابة الجمل.
أن تكتب التلميذة بياناتها األسرية من ذاكرتها.
أن تحفظ التلميذة ثالثة أناشيد تبعا ً لقدراتها.
أن تستخدم التلميذة جمال منوعة في التعبير أمام أقرانها.
أن تطبق التلميذة مهارات االستماع في الصف.
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تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تقرأ وتكتب جملة مفيدة من كلمتين مفتوحتي الحركات.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أوضح للتلميذة ما هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وطريقة األحتفال
به.

الوسائل التعليمية
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إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أساليب التدريس

االنشطة العملية

المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة ما هو اليوم الوطني
للمملكة العربية السعودية وطريقة األحتفال به.
عرض الدرس  :أشرح للتلميذة أهمية األحتفال باليوم
الوطني للمملكة العربية السعودية ،ونقوم فيه
بالمشاركة بصور للوطن وعبارات وطنية ويبدأ
األحتفال بالقرآن الكريم والنشيد الوطني.
أوضح للتلميذة أن واجبنا تجاه الوطن دائما أن نفديه
بأرواحنا ،وأن تردد التلميذات بصوت مرتفع ( أنا احب
وطني).
تقوم التلميذة بتلوين علم المملكة العربية السعودية
باللون األخضر لتتعرف على ألوان علم السعودية.
أوضح للتلميذة من خالل الدرس والتدريبات حركات
التنوين بالفتحه والكسرة وكذلك تكوين الجملة المفيدة
من كلمتين مفتوحتى الحركات .

توجيه لفظي

االهداف السلوكية
أن تقوم التلميذة بالتعرف على اليوم الوطني
للمملكة العربية السعودية.
أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة عن
احتفاالت اليوم الوطني.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة واجبنا تجاه
الوطن بصوت مرتفع.
أن تلون التلميذة علم المملكة العربية
السعودية باللون األخضر.
أن تنطق التلميذة أنا احب وطني.
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
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
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الرياض2052558759940/
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اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
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