معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

10

اكساب التلميذات مهارات التواصل اللغوي مع اآلخرين في حياتها اليومية.
إثراء حصيلة التلميذات اللغوية بالمفردات واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها اليومية.
تطبيق التلميذات للمهارات األساسية لمادتي القراءة والكتابة في حياتها العامة.
اعتزاز التلميذات بلغتها العربية لغة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة.
تنمية قدرات التلميذات اللغوية لتعزيز استقالليتها الشخصية.
تعليم التلميذات مهارات القراءة الجهرية والصامتة حسب قدراتها.
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلميذات حسب قدراتها وحاجاتها.
توظيف مهارات التلميذات في اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة.
إكساب التلميذات المهارات اإلمالئية الوظيفية.
تحسين مهارة التلميذات في الخط العربي والكتابة بشكل جميل.
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تنمية مهارة التلميذات في حفظ النشيد وتخيل فكرته وتذوق جماله.
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تنمية مهارات التعبير الوظيفي لدى التلميذات.
إكساب التلميذات مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة.
تنمية دافعية التلميذات نحو تعلّم مهارات اللغة العربية.
إكساب التلميذات مهارات االستماع الوظيفي.
أن تطبق التلميذات القراءة الصامتة على فهم النصوص.
أن تطبق التلميذات مهارات القراءة الجهرية على النصوص.
أن تنمي التلميذات مهاراتها في الحوار الوظيفي.
أن تكتسب التلميذات مهارات نحوية جديدة.
أن تطبق التلميذات اإلمالء الوظيفي على نصوص وظيفية مختارة.
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الهدف قصير المدى

أن تشرح التلميذات النصوص بعد القراءة الصامتة.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

تبدأ المعلمة في شرح الدرس وتطلب من التلميذات االنصات اليها جيدا

الوسائل التعليمية
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توجيه لفظي
 .1ان تقرأ التلميذات الرسالة الواردة في
الدرس
 .2ان تقرأ التلميذات التنمية القرائية
 .3ان تردد القراءة الصامتة وغايتها
 .4ان تحفظ التلميذات اهداف التنمية القرائية

ايماءات
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ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

تطلب المعلمة من التلميذات المتميزات ان تقرأ الرسالة
الواردة بالدرس
تقوم المعلمة بقراءة ما هي القراءة الصامتة وغايتها
لعب
وتطلب من التلميذات ان تردد وراءها
قصص
تقرأ المعلمة اهداف التنمية القرائية وتطلب من
التلميذات ان ترددها ويحفظوها
توجيه بدني
تمثيل

عمل تدريبات منزلية
زيارات ورحالت
استثمار المواقف
عمل مسابقات

خبرة مباشرة

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان باألرقام )
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طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
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