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.

11

تنمية مهارة التلميذة في حفظ النشيد وتخيل فكرتها وتذوق جماله.

12

تنمية مهارات التعبير الوظيفي لدى التلميذة.

13

إكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة.

14

إكساب التلميذة مهارات االستماع الوظيفي.

15

أن تكتسب التلميذة مهارات نحوية جديدة.

16

أن تطبق التلميذة اإلمالء االختبارى على نصوص وظيفية قصيرة.

17

أن تظهر التلميذة إهتماما بجمال خطها.

18

أن تطبق التلميذة مهارات وضوح الخط على كتابة النصوص.

19

أن تحفظ التلميذة قصيدتين قصيرتين.

20

أن تعبر التلميذة بجملة مكتوبة عن موضوع مختار.
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