
  

  
 

 

 

 

 

ي مواد اللغة العربية 
 
 الفاقد التعليمي ف

 

هـ 1442للعام الدراسي   
 

 

فات اللغة العربية  إعداد مشر

 جواهر حسن األسمري 

 نورة محمد األسمري 

ي 
 وداد عايض الشقيق 

                                                                

 

 

 

 
 

 مديرة مكتب تعليم محايل 

معدية عمر عسيري         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 المقدمة: 

ي بعده، نبينا محمد وعىل آله وصحبه  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نب 

، وبعد:   أجمعي  

ي         
 
ي الجائحة العالمية المتمثلة ف

ا استثنائية طارئة نتيجة تفشر
ً
عاش العالم أجمع ظروف

(.  19انتشار فايروس كورونا )كوفيد   

ي          
وبناء عىل قرارات وزارة التعليم بتعليق حضور الطالبات خالل الفصل الدراسي الثان 

ازية. كان من  1441-ه 1440من العام الدراسي  ه، والذي كان ضمن اإلجراءات االحت 

ي تعليم وتعلم الطالبات وهو ما يسم بــــ المتوقع حدوث فجوة  
 
()ف الفاقد التعليمي  

ي ظل استمرار هذه        
 
الجائحة ستتسع هذه الفجوة، خاصة أن المهارات السابقة  وف

ي المرحلة الحالية. 
 
 ستؤثر بشكل كبت  عىل فهمهن للمهارات الجديدة ف

ي المهارات اللغوية، فقد تم  وسعًيا منا شعبة اللغة العربية           
 
لمعالجة الفاقد التعليمي ف

ي دعم ت
 
ا لها ف

ً
لك المهارات ومعرفة الفاقد لدى إعداد ملف ليكون مرجًعا للمعلمة وعون

ي الحال لبناء المهارات الجديدة عليه. 
 
     الطالبات ومعالجته ف

                                        

،،وهللا الموفق                                                     

 

ي مكتب تعليم محايل 
 
 شعبة اللغة العربية ف

 

 



 

 
 

 

: الفاقد  التعليمي  

ي للعام  
هو قياس ما فقدته المتعلمة من مهارات التحصيل الدراسي للفصل الدراسي الثان 

هـ 1441الدراسي   

 

 

 :  ضوابط تحديد الفاقد التعليمي
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أن يعيق عدم التمكن منها تعلم 

ي مرحلة جديدة. 
 الطالبة ف 

تحديد المقرر أو المقررات  2

 للفاقد. الالحقة المتضمنة 

طرق وأساليب تعليم وتدريب 

الطالبات عىل الفاقد 

 .  التعليمي

إثارة الدافعية لدى الطالبات للتعلم 

، وتفعيل أساليب متنوعة للتعزيز.  كت  
 والتر

ي األنشطة األسئلة الصفية 
التنوع ف 

وأدوات التقويم حسب أنماط 

ات  الطالبات.  ربط المادة بالواقع والختر

 السابقة. 

3 

5 

7 

4 

6 

8 

أن يكون عدم التمكن منها ظاهرة  

ي فئة من الطالبات. 
 متكررة ف 

التهيئة الذهنية للطالبات من خالل 

 جذبهم للدرس. 



 

 
 

اختبار بعدي 

لقياس مدى 

التحسن، 

واستكمال 

 المعالجة. 

تنفيذ 

خطة 

   . عالجية

تحليل نتائج  

االختبار لحرص  

أسماء الطالبات  

والمهارات 

 المفقودة لديهن. 

 

تنفيذ اختبار 

تشخيصي  

ي 
ي ف 
ون  إلكتر

المهارات  

ا. 
ً
 المحددة سابق

ا:  رابًعا:  خامًسا: 
ً
:  ثانًيا:  ثالث

ا
 أوًل

تحديد  

المهارات  

ي 
األساسية ف 

 . كل مرحلة 

 

 : حة لعالج الفاقد التعليمي  خطة مقت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بوية:  فة الت   دور المشر

 

 

 

 

 

ح  نموذج مقتر

ا: 
ً
 ثالث

 برنامج

تنفيذ برنامج معالجة 

الفاقد التعليمي 

ونًيا.   إلكتر

 ثانًيا: 

 اختبار

قياس مدى تحسن 

الطالبات من خالل عقد 

ي األسبوع الخامس 
اختبار ف 

 وتحليل نتائجه. 

 :
ا
 أوًل

 الدعم

الدعم الالزم لمعلمات  تقديم

اللغة العربية من خالل جمع 

المهارات األساسية وتجويد 

ي القياس والتقويم. 
 عمليتر

ح نماذج جوجل  شر
ح  اختبارات شر

ونية حلول   إلكتر

دليل المهارات 

حة  األساسية  خطة مقتر
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ي المرحلة االبتدائية التعليمي الفاقد 
 
 ف



 

 
 

 الصف الفاقد التعليمي  الخطة العالجية 
. ربط المهارات السابقة بمهارات 1

ي تدرسها 
الدرس الجديد التر

 الطالبة. 
. إدراج نشاطات تقيس المهارات 2

 ضمن نشاطات التقويم والواجب. 
. تخصيص المهارات المفقودة  3

بنشاطات مستقلة يومًيا مع تقديم 
 التغذية الراجعة الفورية. 

. تطبيق المسارات التعليمية  4

الحتياج كل فئة،  المناسبة
واستثمار أدوات المنصة )األنشطة،  

اضية، الواجبات،   الفصول االفتر
ي المعالجة. 

 االختبارات( ف 
. تزويد الطالبات بروابط الدروس  5

ي تتضمن المهارات المفقودة  
التر

ورفعها عىل المنصة وتكليفهن  
ي 
وح ومناقشتهن ف  بمتابعة الشر

 الحصة التالية. 
ي 6

. متابعة تقدم الطالبات ف 

المستهدفة وتعزيزها المهارات 
 لديهن.. 

ة دورية 7 . إجراء اختبارات قصت 

نهاية كل أسبوع تستهدف مهارات 
 .  الفاقد التعليمي

. توثيق عمل المعلمة من خالل 8

عة الفاقد  تعبئة استمارة متاب
 .  التعليمي

واالستفهام.  تعرف ومحاكاة أسلوب الدعاء -  
ي   -

رسم الهمزة المتطرفة والرسم الصحيح لأللف اللينة ف 
 آخر االسم والفعل والحرف.. 

ه واستعماله.  - تعرف المفعول به واالسم المجرور وتميت    
ها.  والمعارف تعرف أنواع الجموع  وتميت    -  
ه واستعماله. تعرف المفعول  - المطلق وتميت    

 
 

رابع  
ي 
         ابتدان 

تتعرف وتستعمل أسلوب االستثناء.  -  
-  . ي جر ي والتر

ي التمت  تتعرف وتستخدم أسلونر  
تعرف وتمت   االسم المنقوص والمقصور والمدود.  -  
تكتب كلمات تحوي همزة متوسطة عىل الياء.  -  
بالعالمات  تعرف وتستعمل المجرور بحرف الجر  -

 الفرعية. 
تعرف أسلوب التوكيد بكل وجميع واستعماله.  -  
تتعرف وتستعمل األفعال الخمسة.  -  
ي أول الكلمة ووسطها.  -

رسم المد ف   
ه واستعماه   - تعرف االسم المعطوف وتميت  

 بالعالمات األصلية والفرعية. 

 
 
 

خامس 
ي 
 ابتدان 

ط.  - تتعرف وتستخدم أسلوب الشر  
ي األسماء واألفعال والحروف رسًما  ف لترسم األ -

اللينة ف 
 صحيًحا. 

 صحيًحا.  -
ا
تعرف المصدر واستعماله استعماًل  

تعرف رفع الفعل المضارع بحسب نوعه )الصحيح  -
 اآلخر، المعتل اآلخر، األفعال الخمسة. 

، الفاصلة،   - قيم )النفطة، النقطتي   توظيف عالمات التر
 عالمة التعجب، عالمة االستفهام( 

(  تعرف وتستخدم أسلوب التوكيد ت - بـ)نفس وعي    
تتعرف رسم بعض الكلمات البرصية )لكن( )عم ( )ممن(  -  
)صحيح  تعرف نصب الفعل المضارع بحسب نوعه -

 اآلخر، معتل اآلخر، األفعال الخمسة( 
)صحيح  تعرف جزم الفعل المضارع بحسب نوعه -

 اآلخر، معتل اآلخر، األفعال الخمسة( 

 
 
 
 
 
 

سادس 
ي 
 ابتدان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  الفاقد التعليمي 
 المرحلة المتوسطة ف 



 

 
 

 الصف  الفاقد التعليمي  الخطة العالجية 
ربط المهارات السابقة  . 1

ي 
بمهارات الدرس الجديد التر

 تدرسها الطالبة. 
. إدراج نشاطات تقيس  2

المهارات ضمن نشاطات التقويم 
 والواجب. 

المهارات المفقودة  . تخصيص 3
بنشاطات مستقلة يومًيا مع 

 تقديم التغذية الراجعة الفورية. 
. تطبيق المسارات التعليمية  4

الحتياج كل فئة،  المناسبة
واستثمار أدوات المنصة  

اضية،   )األنشطة، الفصول االفتر
ي 
الواجبات، االختبارات( ف 

 المعالجة. 
. تزويد الطالبات بروابط 5

ي تتضمن 
المهارات  الدروس التر

المفقودة ورفعها عىل المنصة  
وح  وتكليفهن بمتابعة الشر

ي الحصة التالية. 
 ومناقشتهن ف 

ي 6
. متابعة تقدم الطالبات ف 

المستهدفة وتعزيزها المهارات 
 لديهن.. 

ة دورية 7 . إجراء اختبارات قصت 

نهاية كل أسبوع تستهدف مهارات 
 .  الفاقد التعليمي

. توثيق عمل المعلمة من خالل 8

تعبئة استمارة متابعة الفاقد  
 .  التعليمي

ها واستخدامها. -ا  تعرف أسماء اإلشارة وتميت    
ها واستخدامها. - تعرف األسماء الموصولة وتميت    
الصنف  
 اللغوي 

 
 
 
 

أول  
 متوسط

- . ي التعرف عىل الجر باإلضافة، وحكمه اإلعرانر  
التعرف عىل المضارع صحيح اآلخر، وحاالت رفعه -

وجزمه. ونصبه   

 

الوظيفة 
 النحوية

ها  - التعرف عىل الجملة االسمية المثبتة وتميت  
 واستخدامها. 

ها  - التعرف عىل الجملة الفعلية المثبتة وتميت  
 واستخدامها. 

 
األسلوب  
 اللغوي 

تحديد مواضع رسم الهمزة المتوسطة عىل األلف. -  
تحديد مواضع رسم الهمزة المتوسطة عىل الواو. -  

الرسم  
ي 
 اإلمالن 

التعرف عىل عالمات االسم المقصور، واالسم  -
 المنقوص، واالسم الممدود. 

الصنف  
 اللغوي 

 
 
 
 

ي 
ثان 

 متوسط

وطه،  - التعرف عىل المفعول ألجله، وحاالته، وشر
 . ي  وحكمه اإلعرانر

التعرف عىل المفعول فيه )ظرف الزمان والمكان(، -
 . ي  وألفاظه وحكمه اإلعرانر

 
الوظيفة 
 النحوية

ه واستخدامه. - ي وتميت   جر تعرف أسلوب التر  
هما واستخدامهما. - ي المدح والذم وتميت   تعرف أسلونر  
األسلوب  
 اللغوي 

ي آخر الحروف رسًما صحيًحا. -
رسم األلف اللينة ف   

ي آخر األسماء رسًما صحيًحا. -
رسم األلف اللينة ف   

الرسم  
ي 
 اإلمالن 

ه  - واستخدامه. تعرف اسم اآللة وتميت    
ها واستخدامها. - تعرف المصادر وتميت    
الصنف  
 اللغوي 

 
 
 

ثالث 
 متوسط

- . ي التعرف عىل العطف، وحكمه اإلعرانر  
- . ي التعرف عىل البدل، وأنواعه، وحكمه اإلعرانر  
الوظيفة 
 النحوية

ه واستخدامه. - تعرف أسلوب التعجب وتميت    
ه - واستخدامه. تعرف أسلوب العدد وتميت    
األسلوب  
 اللغوي 

رسم بعض الكلمات المزيد بعض أحرفها كاأللف والواو. -  
رسم بعض الكلمات المحذوف بعض أحرفها رسًما -

 صحيًحا. 

الرسم  
ي 
 اإلمالن 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 
 المرحلة الثانوية الفاقد التعليمي ف



 

 
 

 

 

 

 الصف  الوحدة  الفاقد التعليمي  الخطة العالجية
.ربط المهارات السابقة بمهارات 1

ي تدرسها الطالبة.  درس الجديد ال
التر  

. إدراج نشاطات تقيس المهارات 2

 ضمن نشاطات التقويم والواجب. 
المهارات المفقودة   تخصيص . 3

مع تقديم   يومًيا بنشاطات مستقلة  
 التغذية الراجعة الفورية. 

. تطبيق المسارات التعليمية 4

المناسبة الحتياج كل فئة، واستثمار  
أدوات المنصة )األنشطة، الفصول  

ي 
اضية، الواجبات، االختبارات( ف  االفتر

 المعالجة. 
. تزويد الطالبات بروابط الدروس  5

ي تتضمن المهارات المفقودة
ورفعها   التر

وح   عىل المنصة وتكليفهن بمتابعة الشر
ي الحصة التالية. 

 ومناقشتهن ف 
ي المهارات الطالبات  متابعة تقدم . 6

ف 
. المستهدفة وتعزيزها لديهن.   

ة دورية نهاية  . 7 إجراء اختبارات قصت 
كل أسبوع تستهدف مهارات الفاقد 

 .  التعليمي
. توثيق عمل المعلمة من خالل  8

 .  تعبئة استمارة متابعة الفاقد التعليمي

ضبط األسماء المجرورة والمنصوبة بالعالمات -
 اإلعرابية المناسبة. 

ضبط االسم الممنوع من الرصف بعالمة الجر -
 المناسبة. 

تلخيص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق -
 بالمتممات المجرورة والمتممات المنصوبة. 

إعراب المتممات المنصوبة والمجرورة وجملها إعراًبا -
 تاًما. 

الكفاية  
 النحوية

أول  
 ثانوي

- .
ا
ا وكتابة

ً
ي الوصل والقطع نطق

التميت   بي   همزنر  
ي كلمات -

بيان أسباب كتابة الهمزة بالصور المعطاة ف 
 معينة. 

كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة دون خطأ. -  

الكفاية  
 اإلمالئية 

- . ي تلخيص المعلومات األساسية للنحو العرنر  
ا للقواعد النحوية. ضبط -

ً
النصوص بالشكل وفق  

كتابة نصوص وفقرات مضبوطة بالشكل وخالية من -
 األخطاء النحوية. 

الكفاية  
 النحوية

ي  
ثان 

 ثانوي

ي -
بيان سبب رسم بعض الكلمات بالصورة المعطاة ف 
كلمات معينة سواء كانت تتعلق بالهمزة، أم باأللف  

 المتطرفة، أم بالحذف والزيادة، أم بالوصل والفصل. 
،    إنشاء فقرات ونصوص- ي

ي أي خطأ إمالن 
دون الوقوع ف 

ام بأعراف الكتابة.  قيم، وااللتر   مع توظيف عالمات التر

الكفاية  
ة اإلمالئي  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


