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إكساب التلميذة مهارات التواصل اللغوي مع اآلخرين في حياتها اليومية.
إثراء حصيلة التلميذة اللغوية بالمفردات واألساليب اللفظية المرتبطة بحياتها اليومية.
تطبيق التلميذة للمهارات األ ساسية 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.
توظيف مهارات التلميذة في اللغة العربية لفهم العبارات المسموعة والمقروءة.
إكساب التلميذة المهارات اإلمالئية الوظيفية.
تحسين مهارة التلميذة في الخط العربي ،والكتابة بشكل جميل.
تنمية مهارة التلميذة في حفظ النشيد ،وتخيل فكرته ،وتذوق جماله.
تنمية مهارات التعبير الوظيفي لدى التلميذة.
إكساب التلميذة مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مترابطة.
تنمية دافعية التلميذة نحو تعلم مهارات اللغة العربية.
إكساب التلميذة مهارات االستماع الوظيفي.
أن تنمي التلميذة حصيلتها اللغوية باكتسابها مفردات ،وتراكيب جديدة.
تطور التلميذة مهاراتها في القراءة كالسرعة ،وسالمة النطق ،وتطبيق الحركات.
أن ِّ
أن تفهم التلميذة معاني الكلمات ،والجمل والنصوص.
أن تكتسب التلميذة مهارات القراءة الوظيفية للكلمات ،والجمل والنصوص.
أن تطور التلميذة مهاراتها في الكتابة الوظيفية تبعا ً لحاجاتها وقدراتها.
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صحيحة بمساعدة
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نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
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www.mta.sa/c
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www.mta.sa/c
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===========================
بنك الراجحي233608010954856/
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==========================
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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

