معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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مساعدة التلميذة على تعميق العقيدة األسالمية وترسيخ األيمان فى قلبها .وتنمية اتجاهات إيجابية نحو األسالم وقيمه السامية .
إكساب التلميذة الحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية .
إكساب التلميذة العادات واتجاهات سليمة  ،بحيث تتناول هذه االتجاهات والعادات مختلف جوانب حياتها سواء ماكان منها بالبيئة
والمجتمع والدين والعلم والعمل والذات والصحة وغييرها .
إكساب التلميذة األهتمامات والميول العلمية المناسبة بطرق وظيفية .
إكساب التلميذة تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورهم فى تقديم العلم واإلنسانية .
إشراك التلميذة فى استكشاف العالم من حوله  ،باستخدام أنشطة حركية والتغذية الراجمة والتعزيز الفورى .
تعريف التلميذة بالقواعد والعادات الصحية السليمة وتثبيتها لديها ومعرفة الدور الذى تلعبه الصحة الجيدة فى الحياة اليومية
تنمية مقدرة التلميذة على تحسس مواطن الجمال فى الخليقة والتعبير عنها بالمحاكاة والتقليد والترتيب والوصف والتسجيل .
أن تتعرف التلميذة على مجموعات الحيوانات وحاجاتها .

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

أن تتعرف التلميذة على النباتات وحاجاتها .
أن تتعرف التلميذة على أماكن العيش المختلفة .
أن تذكر التلميذة طرق المحافظة على األرض ومواردها
أن تتعرف التلميذة على مفهوم التلوث وأنواعه .
أن تتعرف التلميذة على الطقس والسماء .
أن تتعرف التلميذة على الفصول األربعة .
أن تتعرف التلميذة على الليل والنهار .
أن تتعرف التلميذة على أشكال تغير المادة .
أن تتعرف التلميذة على أنواع الحركة والطاقة .
أن تتعرف التلميذة على مصادر الطاقة والحرارة (الصوت والضوء )
مساعدة التلميذة على تعميق العقيدة األسالمية وترسيخ األيمان فى قلبها .وتنمية اتجاهات إيجابية نحو األسالم وقيمه السامية .
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–———————————————————
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