معلمة المادة

مادة لغتي الصف الخامس اإلبتدائى
التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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 ،الجهرية ،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.
أن تركب التلميذة جمالً مفيدة من ذاكرتها.
أن تكتب التلميذة مهارات القراءة الجهرية.
أن تقرأ التلميذة كلمات قصيرة.
أن تطبق التلميذة اإلمالء االختباري على كلمات الدرس.
أن تظهر التلميذة دافعية واضحة نحو قراءة الكلمات.
أن تتقن التلميذة مهارة سرعة الخط عند كتابة الجمل.
أن تكتب التلميذة بياناتها األسرية من ذاكرتها.
أن تحفظ التلميذة ثالثة أناشيد تبعا ً لقدراتها.
أن تستخدم التلميذة جمال منوعة في التعبير أمام أقرانها.
أن تطبق التلميذة مهارات االستماع في الصف.
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أن تقوم التلميذة بالتعرف
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على اليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية.
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أن تقرأ وتكتب جملة مفيدة من كلمتين مفتوحتي الحركات.

أن تستمع التلميذة لشرح
المعلمة عن احتفاالت

الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

السبورة

ألقالم الملونة

أن تردد التلميذة خلف
المعلمة واجبنا تجاه
الوطن بصوت مرتفع.
أن تلون التلميذة علم
المملكة العربية السعودية
باللون األخضر.
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وطني.
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