معلمة المادة

التقديرات القبلية
األهداف التعليمية العامة

م

10

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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أن تقرأ التلميذة نصا وظيفيا قصيرا.

12

أن توضح التلميذة معاني النصوص المقروءة.
أن تكتسب التلميذة قواعد نحوية جديدة.

14

أن تكتب التلميذة بياناتها الرسمية الشخصية على النماذج واإلستمارات.
أن تنمي التلميذة حصيلتها اللغوية باكتسابه مفردات ،وتراكيب جديدة.
أن تطبق التلميذة السرعة في الكتابة على نصوص مختارة.
أن تنمي التلميذة مهاراتها في المحادثة.
أن تسرد التلميذة قصصا متسلسلة األحداث.
أن تطبق التلميذة اإلمالء االختباري على الجمل الوظيفية الطويلة.
أن تحفظ التلميذة أربع أناشيد بإلقاء وتلحين مناسبين.
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أن تقوم التلميذة بالتعرف على جمال
وظيفية جديدة.
أن تستمع التلميذة لسرد المعلمة لقصة
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ليأمنه على بيته وأهله وتجارته ،وهذه كانت مكافأة هللا
لمن يستحي من هللا.
تقوم التلميذة بمشاهدة الصور وانا أشرح لها القصة.
تقوم التلميذة بحل كافة تمارين الدرس بمساعدة
المعلمة.
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