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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 تنمي التلميذة مهاراتها األساسية في الكتابة كالسرعة ،والوضوح وجمال الخط.
أن تقرأ التلميذة جمال مرتبطة بمهارات الحياة اليومية.
أن تكتسب التلميذة مهارات القراءة الوظيفية للكلمات ،والجمل والنصوص.
أن تطبق التلميذة اإلمالء االختباري على الجمل الوظيفية القصيرة.
أن تنمي التلميذة حصيلتها اللغوية باكتسابها مفردات ،وتراكيب جديدة.
أن تكتب التلميذة بياناته األولية األساسية على النماذج ،واإلستمارات.
أن تكتسب التلميذة قواعد نحوية جديدة.
أن تطبق التلميذة مهارات الكتابة على نصوص مختارة.
أن تحفظ التلميذة أربع أناشيد بلحن مناسب.
أن تعبر التلميذة شفهيا عن موضوع وظيفي.
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 .1أن تقوم التلميذة
بالتعرف على جمال
وظيفية جديدة.

الثالثاء

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

االثنين
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أن تقرأ
وتكتب
جمالً
وظيفية
جديدة.

 .2أن يستمع التلميذة
لشرح المعلمة عن
اهمية زيارة
األصدقاء لبعضهم.
 .3أن تردد التلميذة
خلف المعلمة أهمية
زيارة األصدقاء
بصوت مرتفع.
 .4أن تطبق التلميذة
نصائح المعلمة فى
األهتمام بصديقاتها.
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بعض من الكلمات
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www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

