معلمة المادة

األهداف التعليمية العامة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

إكساب التلميذة مهارات التواصل اللغوي مع اآلخرين في حياتها اليومية
إثراء حصيلة التلميذة اللغوية بالمفردات واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها اليومية
تطبيق التلميذة للمهارات األساسية لمادتي القراءة والكتابة في حياتها العامة
اعتزاز التلميذة بلغتها العربية لغة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة
تنمية قدرات التلميذة اللغوية لتعزيز استقالليتها الشخصية
تعليم التلميذة مهارات القراءة الجهرية والصامتة حسب قدراتها
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلميذة حسب قدراتها وحاجاتها
تنمية مهارات التلميذة في اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة
إكساب التلميذة المهارات اإلمالئية الوظيفية
تحسين مهارة التلميذة في الخط العربي والكتابة بشكل جميل

11

تنمية مهارة التلميذة في حفظ النشيد وتخيل فكرته وتذوق جماله

12

تنمية مهارات التعبير الوظيفي لدى التلميذة

13

إكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة

14

تنمية دافعية التلميذة نحو تعلم مهارات اللغة العربية

15

إكساب التلميذة مهارات االستماع الوظيفي

16

أن تنطق التلميذة الحروف الهجائية من مخارجها الصحيحة

17

أن تحلل التلميذة الكلمات إلى حروف

18

أن تعرف التلميذة الحروف الهجائية بحركاتها األساسية (الفتحة ،الضمة ،الكسرة)

19

أن تكتب التلميذة الحروف الهجائية

20

أن تكتسب التلميذة مهارات تهجئة الكلمات المكونة من ثالثة حروف

21

أن تفهم التلميذة معاني الكلمات والجمل القصيرة المسموعة

22

أن تستخدم التلميذة الكلمات والمفردات المكتسبة في تواصلها االجتماعي

23

أن تطبق التلميذة اإلمالء المنظور واالختباري على الحروف الهجائية

24

أن تتقن التلميذة مهارات مبادئ الكتابة

25

أن تكتب التلميذة الحروف الهجائية والكلمات البسيطة بخط واضح وسريع وجميل

26

أن تكتب التلميذة الكلمات البسيطة المكونة من ثالثة حروف باإلمالء

27

أن تردد التلميذة األناشيد الهادفة بتلحين مناسب

28

أن تعبر التلميذة عن أفكارها بثقة أمام اآلخرين

29

أن تعرف التلميذة حروف الهجاء بحركاتها من حرف (أ ) إلى حرف (ص) كتابة ونطقا

30

أن تتهجأ التلميذة كلمات قصيرة

31

أن تربط التلميذة الحروف الهجائية بكلمات من بيئتها

32

أن تفهم التلميذة معاني الكلمات المكونة من الحروف الهجائية ( أ ) إلى (ص)

33

أن تكتب التلميذة الحروف الهجائية بطريقة صحيحة

34

أن تعبر التلميذة بأسلوبها شفهيا عن موضوع مختار

35

أن تعبر التلميذة بأسلوبها شفهيا عن موضوع مختار
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الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي
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أن تقوم التلميذة بمعرفة

األحد

14 / /هـ

السبورة

األشياء التي تحيطها
وتسميها بأسمائها العربية
بمساعدة المعلمة.

الثالثاء

14 / /هـ

........................................

االثنين

14 / /هـ

أن تقوم التلميذة بالتعبير

الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

ألقالم الملونة

أن تستمع
التلميذة
الي
الكلمات
المنطوقة

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

تؤديها.

االتصال

(

ان تقوم التلميذة التدريب

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

على أفراد األسرة وتنطق

التقويم

(

)

أسماء القرابة نطقا

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

على أصوات المعدات
واآلالت بمساعدة المعلمة.
أن تقوم التلميذة بالتعرف

صحيحا.
أن تقوم التلميذة بالتدريب على
المقارنة بين الصغير والكبير
بمساعدة المعلمة.

الفهم

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

عن األعمال اليومية التي
)

الحوار
والمناقشة

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

استثمارات البيئة
المحيطة

(

)

ارسال ورقة تعليمات

)

لألسرة

تمثيل الدوار (

)

عمل تدريبات فنية

القصة

(

)

أرى

(

)

عمل تدريبات منزلية

العصف
الذهني

(

)

زيارات ورحالت

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

التفكير
الناقد

(

استثمار المواقف
عمل مسابقات

(

)
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