معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

 1تالوة بعض السور المتوسطة من القرآن الكريم.
 2حفظ السور واآليات الكريمة المقررة عليهن.
 3تطبيق آداب تالوة القرآن الكريم.
 4تأصيل محبة القرآن الكريم وتالوته وحفظه في نفوس التلميذات.
 5تعويد التلميذة على تدبر آيات هللا.
 6تشجيع التلميذات على قراءة القرآن وحفظه ،وتعريفهن بالثواب المضاعف على ذلك.
 7زيادة حصيلة التلميذات اللغوية.
 8معرفة بعض معاني الكلمات الغريبة.
 9أن تقرأ التلميذة القرآن الكريم.
 10أن تراعي التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم والمحافظة على المصحف.
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