معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

إكساب التلميذة مهارات التواصل اللغوى مع األخرين فى حياتها اليومية .
إثراء حصيلة التلميذة اللغوية بالمفردات واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها اليومية .
تطبيق التلميذة للمهارات األساسية لمادتى القراءة والكتابة فى حياتها العامة .
اعتزاز التلميذة بلغتها العربية لغة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة .
تنمية قدرات التلميذة اللغوية لتعزيز استقالليتها الشخصية .
تعليم التلميذة مهارات القراءة الجهرية والصامته حسب قدراتها .
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلميذة حسب قدراتها وحاجاتها .
تنمية مهارات التلميذ فى اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة
إكساب التلميذة المهارات اإلمالئية الوظيفية .
تنمية مهارات التلميذة فى الخط العربى والكتابة بشكل جميل .
تنمية مهارة التلميذة فى حفظ النشيد وتخيل فكرتها وتذوق جمالها .
تنمية مهارات التعبير الوظيفى لدى التلميذة .
أكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة .
تنمية دافعية التلميذة نحو مهارات تعلم اللغة العربية .
أكساب التلميذة مهارات االستماع الوظيفى .
أن تفرق التلميذة بين أصوات الحروف واسمائها .
أن تعرف التلميذة الحركات األساسية المرتبطة بكل حرف .
أن تكون التلميذة كلمات مفهومة من الحروف .
أن تفهم التلميذة معانى الكلمات ودالالت جمل الدرس .
أن تتهجأ التلميذة كلمات مكونة من أربعة حروف فأكثر .
أن تطبق التلميذة اإلمالء بأنواعه على كلمات الدروس .
أن تنمى التلميذة مهاراتها فى الكتابة عند كتابة كلمات وجمل الدرس
أن تنمى التلميذة مهاراتها فى األستماع .
أن تظهر التلميذة أهتماما ً بإلقاء النشيد بمشاركة اقرانها .
أن تسرد التلميذة قصة قصيرة بأسلوبها .
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