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يعد من داء االختبارات التشخيصية للصفوف يف املرحلة املتوسطة بعد أ سواء اإلجنليزية اللغة يف مادة تانتائج الطالب والطالبالدوري ل تحليلعملية ال إن          

قياس مدى التحصيل حيث أنه وسيلة فعالة يستخدمها التوجيه الفين للمادة ل الرتبوية،بالعملية  االرتقاء إىل يهدف الذي والفعال املستمر التقويم أهم أدوات

 املقررة.مدى جناح وفاعلية املناهج  املتعلمني كما يؤدي أيضا إىل قياسمدى كفاءة املعلمني يف توصيل املعلومات وتنمية مهارات و يف املرحلة  العلمي للمتعلمني

وة.جاملروبناء عليه يقوم جهاز التوجيه الفين بإعداد اخلطط العالجية واإلثرائية الالزمة ومتابعة تنفيذها يف امليدان لتحقيق النتائج   

بوضع اخلطة وبتعليمات من التوجيه الفين العام قام جهاز التوجيه الفين للمادة  النتائج،وحتليل يف املرحلة املتوسطة للصفوف يق االختبار التشخيصي وبعد تطب

 :لفين باالجراءات التاليةا، و للحصول على أفضل النتائج يوصي التوجية و اليت تتناول مهارتي القراءة و الكتابه للمرحلة املتوسطةالعالجية 

 س القسم بالتعاون مع املعلمني بعمل خطة عالجية خاصة باملدرسة على ضوء خطة التوجية الفين.ييقوم رئ •

  .بني املعلمني  عياجلماعمل الفرعية حتت اشراف رئيس القسم و ال مانع من ات المهارلله حيقوم كل معلم بعمل تدريبات لتطبيق اخلطط العالجية املقرت •

 الطلبة.وحظ بها تدني يف أداء وال سيما يف الفصول اليت ل تابعة تنفيذ اخلطط العالجيةيقوم رئيس القسم مب •

 qr code     ملهارة منذ بداية العام الدراسيالتأكيد على تطبيق خطة الكتابة اخلاصة بالتوجيه الفين العام لالرتقاء بهذه ا •

تطبيق اخلطط العالجية والوقائية يف أول ثالث إىل مخس دقائق من احلصص اليومية جلميع الصفوف  لىع حبث املعلمني واملعلماتيقوم رئيس القسم  •

 اخلطط(دمج خطة الكتابة من ضمن هذه  )وميكن

 يف مجيع الصفوف.التأكيدعلى االرتقاء مبهارة القراءة من بداية العام  •

 ة املتوسطةحلقرتحة يف املرية املاخلطة العالج
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على االرتقاء  ملساعدتهمالفصول هذه  لميعقد اجتماعات فرعية مع معو عفض تكثيف الزيارات للفصول اليت لوحظ بها نسبةبيقوم رئيس القسم  •

 .باملستوى

وفقا إلعطاء التغذية الراجعة للطالب والطالبات والوقوف على مواطن الضعف لتالفيها مستقبال  النهائيةختبارات اال قبل لمراجعةلوقت ختصيص  •

 لتعليمات التوجيه الفين العام للمادة.

 على تكثيف التدريب على أمناط األسئلة اجلديدة وال سيما املهارات اليت لوحظ بها ضعف لدى الطالب.علمات ملاوني حث املعلم •

 املعلمات على االستمرار يف إعطاء الطالب والطالبات إمالء أسبوعي للمفردات اجلديدة وكذلك للكلمات الشائعة واجلمل والتعبريات اهلامةاملعلمني وحث  •

 الكتابة.حتسنا يف مهارة  ميالحظ املعلحفظها وبالتالي سى لعملساعدتهم  وذلك

دريب وقياس مستوى اإلجناز للمعلم للتأكد من فاعلية الت واملوجهني واملوجهات رئيسات األقسامرؤساء وقبل من وضع خطة متابعة لألعمال التحريرية  •

 على حد سواء. والطالب

 على مستوى املدرسة الواحدة.  املعلمنيالكتساب اخلربات بنيية خلادتنظيم دروس ريادية وتبادلية ب يقوم رئيس القسم •

الطالبة عند  / الفصل الدراسي وتشجيع الطالب بدايةعلى التواصل البناء مع ولي األمر وتعريفه جبوانب القوة والضعف لدى ابنه أو ابنته من  حث املعلمني •

 .األمرجتنبا لعنصر املفاجأة من قبل ولي ت املوضوعة يف كتاب الطالب ظاحإبداء حتسن يف األداء وتوثيق هذا التعاون يف ورقة املال

عبريات اهلامة حث املعلمني واملعلمات على االستمرار يف إعطاء الطالب والطالبات إمالء أسبوعي للمفردات اجلديدة وكذلك للكلمات الشائعة واجلمل والت •

 ا يف مهارة الكتابة.سنحتوذلك ملساعدتهم على حفظها وبالتالي سيالحظ املعلم 

 و الرتقيم اللفظي . والرتكيز على خمارج األصوات للوصول  مجاعيا / فرديا  القراءة اجلهرية تدريب الطلبة على  حث املعلمني واملعلمات على •
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

 مهارة القراءة للصف السادس 
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل نم

 مراجعة امساء االحرف وأصواتها  - صعوبة لفظ الكلمات بشكل صحيح     1
يف اصوات االحرف يف  e)يف الكلمات و اثر حرف ) ( a, e, I, o, u)  مراجعة احرف املد -

 الكلمة
 ( Diphthongs)التدريب على   -

خدام تسق االتدريب  على أصوات احلروف  ونطق املفردات اجلديدة بشكل عام عن طري -
 (Segmentation &Blending)التكرار وتقسيم الكلمات إلي مقاطع  

عمل وقفات  -التدريب علي القراءة اجلهرية  من خالل حتديد نصوص يتم التدريب عليها -
  أوال بأول الدراسية  وتصحيح األخطاء اللفظية من خالل التكرار عالجية  أثناء احلصص 

بداية 
 نوفمرب

منتصف 
 نوفمرب

 

 م القدرة على استخدام الرتقيم اللفظي دع  2
 و الوقفات أثناء القراءة.

 عند القراءة  ( (Verbal Punctuationالتدريب علي استخدام مهارات الرتقيم اللفظي  -
 ديسمرب نوفمرب تناول عالمة الرتقيم و دالالتها اثناء مناقشة دروس القراءة املقررة. -

 

وية يف اللغ تافردعدم فهم معاني بعض امل - 3
 النصوص املقروءة.

 تدريب الطالب علي ختمني معنى الكلمه من خالل فهم السياق و ربط االفكار. -
 تدريس مشتقات الكلمات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها. -
 Antonym and)إعطاء واجب اسبوعي يستهدف استخراج مرادفات لكلمات و عكسهم .-

 Synonym) 
 املعين من خالل سياق اجلملة.نباط تسى االتدريب عل -
 Word)استخراج معاني الكلمات  عمل فقرات ال تزيد عن مخس مجل تستهدف - 

Meaning)  . من النصوص املكتوبة 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 عدم القدرة على فهم املطلوب من األسئلة  - 4
 

  ديسمرب نوفمرب   Wh questionsمعرفة معاني أدوات االستفهام   تدريب الطلبة على  -
ضعف القدرة على حتديد العنوان املناسب  - 5

 للنص
تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -

 (Connecting Ideas)مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.  
 

د الفكرة يف ل وروالن خم best titleأفضل عنوان تدريب الطلبة على كيفية اختيار -
 أكثر من فقرة ) املقدمة و اخلامتة (

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 صعوبة  التعرف على اإلشارة املرجعية  6
 للكلمة  يف  النص

 …he, she, they, it, we, them و داللة كل منها مراجعة الضمائر  -
من خالل  ربط االفكار.تدريب الطلبة على مدلول الكلمة من خالل قراءة ما سبق  -

 تستهدف استخدام الضمائر املختلفة يف نصوص بسيطه. قننه مبات تدري
(Word reference) 

 مارس نوفمرب
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تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   - عدم القدرة على استخدام أساليب االستنباط  - 7
 (Connecting Ideas)  .ةمخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيط

 األسئلة االستنتاجية inference questions  تدريب الطلبة على -

 ديسمرب
 

 ابريل
  

 

عدم  مقدرة الطلبة على حتديد غرض - 8
 الكاتب من كتابة النص 

تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -
 Connecting)مخس مجل.   يد عنزال تفقرات بسيطة بمخس دقائق من احلصة و 

Ideas) 

من خالل  purpose of the writerتدريب الطلبة على حتديد الغرض من كتابة نص  -
 متحور النص على فكرة معينة 

 ديسمرب
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

 مهارة الكتابة    الصف السادس 
 اإلجراءات

 منيةزالفرتة ال
 تمالحظا

 إىل من

 عدم قدرة بعض الطلبة على كتابة  الكلمات - 1
 .بشكل سليم 

 مراجعة االحرف و اصواتها    -

الطلب من املتعلمني تهجئة الكلمات اجلديدة و مراجعتها امالئيا يف بداية احلصة بشكل  -
 (Spelling)روتيين 

  (Spelling)و اجلديدة  إعطاء تدريبات امالء لكلمات شائعة االستخدام  -

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

إعطاء إمالء اسبوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط -
   و عالمات الرتقيم.

(Dictation) 
 

 

 منتصف 
 

 أكتوبر
 نهاية

 

 نوفمرب

 

رات الضبط والرتقيم م مهااستخدعلى االقدرة  عدم  - 2
 بشكل صحيح. 

 

عمل تدريبات يف استخدام عالمات الرتقيم و ذلك بكتابة مجلة يف بداية احلصة و   -
 الطلب من املتعلمني حتديد عالمات الرتقيم املطلوبة

حث املعلمني على كتابة مجل كامله على السبورة كإجابات كع االهتمام  -
 قيمرتبعالمات ال

(Capitalization & Punctuation) 

كتابة إجابات كاملة جلميع األسئلة والتدريبات يف كتاب  الطلب من املتعلمني -
 الطالب وكتاب التدريبات مع االهتمام بعالمات الرتقيم.

 أكتوبر
نهاية 

 نوفمرب

 

لتدريبات يف كتاب لة وااألسئاملة جلميع كحث الطالب على كتابة إجابات   -  اجلمل البسيطةعدم القدرة على كتابة   -  3
 الطالب وكتاب التدريبات.

 .التدقيق على صحة كتابة الطالب لإلجابات يف كتاب التمارين ودفرت الطالب - 
عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ - 

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 
مفيدة و التدريب على ذلك من خالل إمالء تعطى جبمل ديدة مات اجلالكل ربط -

 أسبوعيا للطلبة

 مايو نوفمرب
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و كتابة احلروف  و ترك مسافات بني الكلمات  الكتابة املنسقة و املقروءةالتدريب على  -
   بشكل واضح

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 عي.بوساكواجب 

بوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط و ء اسء إمالإعطا-
 عالمات الرتقيم

عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ -
 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ( (Structure Patternخدام وتطبيق القواعد اللغوية است ىيز علالرتك - ة يصعوبة استخدام الرتاكيب اللغو - 4
 استخدام تدريبات تصحيح الفعل. -
 مراجعة الضمائر و االفعال اليت تستخدم معها حسب الزمن املستخدم يف اجلمله -

 (Pronouns and Verb to Be ) 
 بةاتناول موائمة الفعل حسب الفاعل اثناء تدريس مهارة الكت -

 ((Subject Verb Agreement  
عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ -

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ديسمرب نوفمرب

 

ن ى ان تتضملعطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة عإ - عدم القدرة على تركيب مجلة سليمة لغويا - 5
 (Word Order)نهج املقررة أو قواعد مستهدفة ملا اتكلم

 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 صعوبة كتابة فقرة متسقة ومرتابطة. - 6
 

 تدريب الطلبة على ترتيب اجلمل مجل لتكوين فقرة ذات فكرة واحدة
 (Reordering Sentences) 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

  اللغوية للطلبة احلصيلةضعف  - 7
 

 مات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها.للكا شتقاتتدريس م -
 عكسهم .يستهدف استخراج مرادفات لكلمات وإعطاء واجب اسبوعي -

(Antonym and Synonym) 
 

 ابريل ديسمرب

 

صعوبة القدرة على التعبري عن األفكار بشكل   - 8
 سليم.

 

 Process)استخدام  لتدريب الطلبة على كيفية كتابة فقرة سليمة من خال -
Writing)   

 (Outline/Graphic Organizers)تدريب الطلبة على استخدام املخططات  -
 

 نوفمرب
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

  بعمهارة القراءة للصف السا
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل نم

 حرف وأصواتها مراجعة امساء اال - صعوبة لفظ الكلمات بشكل صحيح     1
يف اصوات االحرف يف  e)يف الكلمات و اثر حرف ) ( a, e, I, o, u)  مراجعة احرف املد -

 الكلمة
 ( Diphthongs)التدريب على   -

خدام تق اسالتدريب  على أصوات احلروف  ونطق املفردات اجلديدة بشكل عام عن طري -
 (Segmentation &Blending)  التكرار وتقسيم الكلمات إلي مقاطع

عمل وقفات  -التدريب علي القراءة اجلهرية  من خالل حتديد نصوص يتم التدريب عليها -
  أوال بأول الدراسية  وتصحيح األخطاء اللفظية من خالل التكرار عالجية  أثناء احلصص 

بداية 
 نوفمرب

منتصف 
 نوفمرب

 

 م القدرة على استخدام الرتقيم اللفظي دع  2
 القراءة.و الوقفات أثناء 

 عند القراءة  ( (Verbal Punctuationالتدريب علي استخدام مهارات الرتقيم اللفظي  -
 ديسمرب نوفمرب تناول عالمة الرتقيم و دالالتها اثناء مناقشة دروس القراءة املقررة. -

 

وية يف اللغ تفرداعدم فهم معاني بعض امل - 3
 النصوص املقروءة.

 السياق و ربط االفكار.معنى الكلمه من خالل فهم ي ختمني لطالب علاتدريب  -
 تدريس مشتقات الكلمات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها. -
 Antonym and)إعطاء واجب اسبوعي يستهدف استخراج مرادفات لكلمات و عكسهم .-

 Synonym) 
 املعين من خالل سياق اجلملة.نباط تى اسالتدريب عل -
 Word)استخراج معاني الكلمات  عن مخس مجل تستهدففقرات ال تزيد ل مع - 

Meaning)  . من النصوص املكتوبة 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 عدم القدرة على فهم املطلوب من األسئلة  - 4
 

  ديسمرب نوفمرب   Wh questionsمعرفة معاني أدوات االستفهام   تدريب الطلبة على  -
ناسب ديد العنوان املحتضعف القدرة على  - 5

 للنص
تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -

 (Connecting Ideas)مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.  
 

د الفكرة يف ل ورون خالم best titleأفضل عنوان تدريب الطلبة على كيفية اختيار -
 ة و اخلامتة (مأكثر من فقرة ) املقد

  ربفمنو
 

 ابريل
  

 

 صعوبة  التعرف على اإلشارة املرجعية  6
 للكلمة  يف  النص

 …he, she, they, it, we, themمراجعة الضمائر   -
ربط االفكار. من خالل تدريب الطلبة على مدلول الكلمة من خالل قراءة ما سبق  -

  نصوص بسيطه. يفتستهدف استخدام الضمائر املختلفة قننه مبات تدري
(Word reference) 

 مارس نوفمرب
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تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   - عدم القدرة على استخدام أساليب االستنباط  - 7
 (Connecting Ideas)  مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.

 ستنتاجية األسئلة االinference questions  تدريب الطلبة على -

 ديسمرب
 

 ابريل
  

 

عدم  مقدرة الطلبة على حتديد غرض - 8
 الكاتب من كتابة النص 

تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -
 Connecting)مخس مجل.   يد عنزال تمخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة 

Ideas) 

من خالل  purpose of the writerابة نص حتديد الغرض من كتريب الطلبة على دت -
 متحور النص على فكرة معينة 

 ديسمرب
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

 بعمهارة الكتابة    الصف السا
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل من

 ة  الكلماتكتابالطلبة على  ضعدم قدرة بع - 1
 .بشكل سليم 

 مراجعة االحرف و اصواتها    -

الطلب من املتعلمني تهجئة الكلمات اجلديدة و مراجعتها امالئيا يف بداية احلصة بشكل  -
 (Spelling)روتيين 

  (Spelling)إعطاء تدريبات امالء لكلمات شائعة االستخدام و اجلديدة   -

قرر والقواعد اجلديدة يف املنهج لمات املتتضمن ك نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

إعطاء إمالء اسبوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط -
   و عالمات الرتقيم.

(Dictation) 
 

 

 منتصف 
 

 أكتوبر
 نهاية

 

 نوفمرب

 

رات الضبط والرتقيم م مهااستخدعدم القدرة على ا  - 2
 شكل صحيح. ب

 

تدريبات يف استخدام عالمات الرتقيم و ذلك بكتابة مجلة يف بداية احلصة و  ملع  -
 الطلب من املتعلمني حتديد عالمات الرتقيم املطلوبة

حث املعلمني على كتابة مجل كامله على السبورة كإجابات كع االهتمام  -
 بعالمات الرتقيم

(Capitalization & Punctuation) 

بة إجابات كاملة جلميع األسئلة والتدريبات يف كتاب تاك ملتعلمنيب من الالط -
 الطالب وكتاب التدريبات مع االهتمام بعالمات الرتقيم.

 أكتوبر
نهاية 

 نوفمرب

 

لتدريبات يف كتاب لة وااألسئحث الطالب على كتابة إجابات كاملة جلميع   -  اجلمل البسيطةعدم القدرة على كتابة   -  3
 ات.لب وكتاب التدريباالط

 .التدقيق على صحة كتابة الطالب لإلجابات يف كتاب التمارين ودفرت الطالب - 
عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ - 

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 
تعطى  لك من خالل إمالءذمفيدة و التدريب على جبمل ديدة ربط الكلمات اجل -

 أسبوعيا للطلبة

 مايو نوفمرب
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و كتابة احلروف  و ترك مسافات بني الكلمات  الكتابة املنسقة و املقروءةالتدريب على  -
   بشكل واضح

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

مالء و سالمة اخلط و قييمها من حيث االتبوعي يف مجل حمدده و ء اسء إمالإعطا-
 عالمات الرتقيم

عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ -
 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ( (Structure Patternلغوية لخدام وتطبيق القواعد ااست ىيز علالرتك - صعوبة استخدام الرتاكيب اللغوية  - 4
 استخدام تدريبات تصحيح الفعل. -
 مراجعة الضمائر و االفعال اليت تستخدم معها حسب الزمن املستخدم يف اجلمله -

 (Pronouns and Verb to Be ) 
 تناول موائمة الفعل حسب الفاعل اثناء تدريس مهارة الكتابة -

 ((Subject Verb Agreement  
ى ان تتضمن كلمات لتكوين مجل سليمة علترتيب  بات تتطلبيعطاء تدرإ -

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ديسمرب نوفمرب

 

ن عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمإ - عدم القدرة على تركيب مجلة سليمة لغويا - 5
 (Word Order)ستهدفة منهج املقررة أو قواعد ملا اتكلم

 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 صعوبة كتابة فقرة متسقة ومرتابطة. - 6
 

 تدريب الطلبة على ترتيب اجلمل مجل لتكوين فقرة ذات فكرة واحدة
 (Reordering Sentences) 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

  احلصيلة اللغوية للطلبةضعف  - 7
 

 ها و مرادفاتها.مات اجلديدة اثناء تقدميللكا شتقاتتدريس م -
 عكسهم .يستهدف استخراج مرادفات لكلمات وإعطاء واجب اسبوعي -

(Antonym and Synonym) 
 

 ابريل ديسمرب

 

صعوبة القدرة على التعبري عن األفكار بشكل   - 8
 سليم.

 

 Process)تدريب الطلبة على كيفية كتابة فقرة سليمة من خالل استخدام  -
Writing)   

 (Outline/Graphic Organizers)خططات امل ة على استخدامبتدريب الطل -
 

 نوفمرب
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

  ثامنمهارة القراءة للصف ال
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل نم

 مراجعة امساء االحرف وأصواتها  - صعوبة لفظ الكلمات بشكل صحيح     1
يف اصوات االحرف يف  e)يف الكلمات و اثر حرف ) ( a, e, I, o, u)  رف املدمراجعة اح -

 الكلمة
 ( Diphthongs)التدريب على   -

خدام تق اسالتدريب  على أصوات احلروف  ونطق املفردات اجلديدة بشكل عام عن طري -
 (Segmentation &Blending)التكرار وتقسيم الكلمات إلي مقاطع  

عمل وقفات  -عليهامن خالل حتديد نصوص يتم التدريب  لقراءة اجلهرية التدريب علي ا -
  أوال بأول الدراسية  وتصحيح األخطاء اللفظية من خالل التكرار عالجية  أثناء احلصص 

بداية 
 نوفمرب

منتصف 
 نوفمرب

 

 م القدرة على استخدام الرتقيم اللفظي دع  2
 و الوقفات أثناء القراءة.

 عند القراءة  ( (Verbal Punctuationقيم اللفظي تخدام مهارات الرتالتدريب علي اس -
 ديسمرب نوفمرب تناول عالمة الرتقيم و دالالتها اثناء مناقشة دروس القراءة املقررة. -

 

وية يف اللغ تفرداعدم فهم معاني بعض امل - 3
 النصوص املقروءة.

 كار.لسياق و ربط االفتدريب الطالب علي ختمني معنى الكلمه من خالل فهم ا -
 تدريس مشتقات الكلمات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها. -
 Antonym and)إعطاء واجب اسبوعي يستهدف استخراج مرادفات لكلمات و عكسهم .-

 Synonym) 
 املعين من خالل سياق اجلملة.نباط تى اسالتدريب عل -
 Word)الكلمات استخراج معاني  عمل فقرات ال تزيد عن مخس مجل تستهدف - 

Meaning)  . من النصوص املكتوبة 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 عدم القدرة على فهم املطلوب من األسئلة  - 4
 

  ديسمرب نوفمرب   Wh questionsمعرفة معاني أدوات االستفهام   تدريب الطلبة على  -
ضعف القدرة على حتديد العنوان املناسب  - 5

 للنص
املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول  الطالب على ربط األفكار تدريب  -

 (Connecting Ideas)مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.  
 

د الفكرة يف ل ورون خالم best titleأفضل عنوان تدريب الطلبة على كيفية اختيار -
 أكثر من فقرة ) املقدمة و اخلامتة (

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 ارة املرجعية صعوبة  التعرف على اإلش 6
 للكلمة  يف  النص

 …he, she, they, it, we, themمراجعة الضمائر   -
ربط االفكار. من خالل تدريب الطلبة على مدلول الكلمة من خالل قراءة ما سبق  -

 تستهدف استخدام الضمائر املختلفة يف نصوص بسيطه. قننه مبات تدري
 مارس فمربنو
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(Word reference) 

تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   - درة على استخدام أساليب االستنباط عدم الق - 7
 (Connecting Ideas)  مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.

 األسئلة االستنتاجية inference questions  تدريب الطلبة على -

 ديسمرب
 

 ابريل
  

 

ة الطلبة على حتديد غرض عدم  مقدر- 8
 الكاتب من كتابة النص 

تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -
 Connecting)مخس مجل.   يد عنزال تمخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة 

Ideas) 

من خالل  purpose of the writerبة نص تدريب الطلبة على حتديد الغرض من كتا -
 متحور النص على فكرة معينة 

 ديسمرب
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

 ثامنمهارة الكتابة    الصف ال
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل من

 عدم قدرة بعض الطلبة على كتابة  الكلمات - 1
 .يم بشكل سل

 اصواتها   مراجعة االحرف و  -

الطلب من املتعلمني تهجئة الكلمات اجلديدة و مراجعتها امالئيا يف بداية احلصة بشكل  -
 (Spelling)روتيين 

  (Spelling)إعطاء تدريبات امالء لكلمات شائعة االستخدام و اجلديدة   -

عد اجلديدة يف املنهج تتضمن كلمات املقرر والقوا نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.اجب كو

إعطاء إمالء اسبوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط -
   و عالمات الرتقيم.

(Dictation) 
 

 

 منتصف 
 

 أكتوبر
 نهاية

 

 نوفمرب

 

رات الضبط والرتقيم م مهااستخدعدم القدرة على ا  - 2
 بشكل صحيح. 

 

ك بكتابة مجلة يف بداية احلصة و دام عالمات الرتقيم و ذلعمل تدريبات يف استخ  -
 الطلب من املتعلمني حتديد عالمات الرتقيم املطلوبة

حث املعلمني على كتابة مجل كامله على السبورة كإجابات كع االهتمام  -
 بعالمات الرتقيم

(Capitalization & Punctuation) 

ت يف كتاب جلميع األسئلة والتدريباكتابة إجابات كاملة  الطلب من املتعلمني -
 الطالب وكتاب التدريبات مع االهتمام بعالمات الرتقيم.

 أكتوبر
نهاية 

 نوفمرب

 

لتدريبات يف كتاب لة وااألسئحث الطالب على كتابة إجابات كاملة جلميع   -  اجلمل البسيطةعدم القدرة على كتابة   -  3
 الطالب وكتاب التدريبات.

 .بات يف كتاب التمارين ودفرت الطالبصحة كتابة الطالب لإلجا التدقيق على - 
عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ - 

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 
مفيدة و التدريب على ذلك من خالل إمالء تعطى جبمل ديدة ربط الكلمات اجل -

 بةأسبوعيا للطل

 مايو نوفمرب
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و كتابة احلروف  و ترك مسافات بني الكلمات  ة املنسقة و املقروءةالكتابالتدريب على  -
   بشكل واضح

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

و  بوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلطء اسء إمالإعطا-
 عالمات الرتقيم

اء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن عطإ -
 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ( (Structure Patternخدام وتطبيق القواعد اللغوية است ىيز علالرتك - صعوبة استخدام الرتاكيب اللغوية  - 4
 م تدريبات تصحيح الفعل. استخدا-
 مراجعة الضمائر و االفعال اليت تستخدم معها حسب الزمن املستخدم يف اجلمله -

 (Pronouns and Verb to Be ) 
 تناول موائمة الفعل حسب الفاعل اثناء تدريس مهارة الكتابة -

 ((Subject Verb Agreement  
ليمة على ان تتضمن عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سإ -

 (Word Order)املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة  كلمات

 ديسمرب نوفمرب

 

ن عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمإ - عدم القدرة على تركيب مجلة سليمة لغويا - 5
 (Word Order)نهج املقررة أو قواعد مستهدفة ملا اتكلم

 

  نوفمرب
 

 لابري
  

 

 قرة متسقة ومرتابطة.صعوبة كتابة ف - 6
 

 تدريب الطلبة على ترتيب اجلمل مجل لتكوين فقرة ذات فكرة واحدة
 (Reordering Sentences) 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

  احلصيلة اللغوية للطلبةضعف  - 7
 

 مات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها.للكا شتقاتتدريس م -
 عكسهم .لكلمات و يستهدف استخراج مرادفات إعطاء واجب اسبوعي-

(Antonym and Synonym) 
 

 ابريل ديسمرب

 

صعوبة القدرة على التعبري عن األفكار بشكل   - 8
 سليم.

 

 Process)تدريب الطلبة على كيفية كتابة فقرة سليمة من خالل استخدام  -
Writing)   

 (Outline/Graphic Organizers)تدريب الطلبة على استخدام املخططات  -
 

 ربنوفم
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

  سعتامهارة القراءة للصف ال
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل نم

 مراجعة امساء االحرف وأصواتها  - صعوبة لفظ الكلمات بشكل صحيح     1
ت االحرف يف يف اصوا e)ت و اثر حرف )يف الكلما ( a, e, I, o, u)  مراجعة احرف املد -

 الكلمة
 ( Diphthongs)التدريب على   -

خدام تق اسالتدريب  على أصوات احلروف  ونطق املفردات اجلديدة بشكل عام عن طري -
 (Segmentation &Blending)التكرار وتقسيم الكلمات إلي مقاطع  

وقفات عمل  -يتم التدريب عليهاالتدريب علي القراءة اجلهرية  من خالل حتديد نصوص  -
  أوال بأول الدراسية  وتصحيح األخطاء اللفظية من خالل التكرار عالجية  أثناء احلصص 

بداية 
 نوفمرب

منتصف 
 نوفمرب

 

 م القدرة على استخدام الرتقيم اللفظي دع  2
 و الوقفات أثناء القراءة.

 ءة  عند القرا( (Verbal Punctuationالتدريب علي استخدام مهارات الرتقيم اللفظي  -
 ديسمرب نوفمرب تناول عالمة الرتقيم و دالالتها اثناء مناقشة دروس القراءة املقررة. -

 

وية يف اللغ تفرداعدم فهم معاني بعض امل - 3
 النصوص املقروءة.

 تدريب الطالب علي ختمني معنى الكلمه من خالل فهم السياق و ربط االفكار. -
 تقدميها و مرادفاتها.الكلمات اجلديدة اثناء  تدريس مشتقات -
 Antonym and)إعطاء واجب اسبوعي يستهدف استخراج مرادفات لكلمات و عكسهم .-

 Synonym) 
 املعين من خالل سياق اجلملة.نباط تى اسالتدريب عل -
 Word)استخراج معاني الكلمات  عمل فقرات ال تزيد عن مخس مجل تستهدف - 

Meaning)  لنصوص املكتوبة .من ا 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 عدم القدرة على فهم املطلوب من األسئلة  - 4
 

  ديسمرب نوفمرب   Wh questionsمعرفة معاني أدوات االستفهام   تدريب الطلبة على  -
ضعف القدرة على حتديد العنوان املناسب  - 5

 للنص
اول ن خالل متارين مكثفة يف تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص م  -

 (Connecting Ideas)مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.  
 

د الفكرة يف ل ورون خالم best titleأفضل عنوان تدريب الطلبة على كيفية اختيار -
 أكثر من فقرة ) املقدمة و اخلامتة (

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 صعوبة  التعرف على اإلشارة املرجعية  6
 ة  يف  النصللكلم

 …he, she, they, it, we, themلضمائر مراجعة ا  -
ربط االفكار. من خالل تدريب الطلبة على مدلول الكلمة من خالل قراءة ما سبق  -

 تستهدف استخدام الضمائر املختلفة يف نصوص بسيطه. قننه مبات تدري
 مارس نوفمرب
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(Word reference) 

الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول  تدريب  - ليب االستنباط عدم القدرة على استخدام أسا - 7
 (Connecting Ideas)  مخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة.

 األسئلة االستنتاجية inference questions  تدريب الطلبة على -

 ديسمرب
 

 ابريل
  

 

غرض عدم  مقدرة الطلبة على حتديد - 8
 ص الكاتب من كتابة الن

تدريب الطالب على ربط األفكار املقروءة يف النص من خالل متارين مكثفة يف اول   -
 Connecting)مخس مجل.   يد عنزال تمخس دقائق من احلصة و بفقرات بسيطة 

Ideas) 

من خالل  purpose of the writerتدريب الطلبة على حتديد الغرض من كتابة نص  -
 النص على فكرة معينة متحور 

 سمربدي
 

 ابريل
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 م
 نقاط الضعف يف املرحلة املتوسطة 

 تاسعمهارة الكتابة    الصف ال
 اإلجراءات

 الفرتة الزمنية
 تمالحظا

 إىل من

 عدم قدرة بعض الطلبة على كتابة  الكلمات - 1
 .بشكل سليم 

 مراجعة االحرف و اصواتها    -

مات اجلديدة و مراجعتها امالئيا يف بداية احلصة بشكل من املتعلمني تهجئة الكلالطلب  -
 (Spelling)روتيين 

  (Spelling)إعطاء تدريبات امالء لكلمات شائعة االستخدام و اجلديدة   -

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

ده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط إمالء اسبوعي يف مجل حمدإعطاء -
   و عالمات الرتقيم.

(Dictation) 
 

 

 منتصف 
 

 أكتوبر
 نهاية

 

 نوفمرب

 

رات الضبط والرتقيم م مهااستخدعدم القدرة على ا  - 2
 بشكل صحيح. 

 

اية احلصة و عمل تدريبات يف استخدام عالمات الرتقيم و ذلك بكتابة مجلة يف بد  -
 تعلمني حتديد عالمات الرتقيم املطلوبةالطلب من امل

حث املعلمني على كتابة مجل كامله على السبورة كإجابات كع االهتمام  -
 بعالمات الرتقيم

(Capitalization & Punctuation) 

كتابة إجابات كاملة جلميع األسئلة والتدريبات يف كتاب  الطلب من املتعلمني -
 ام بعالمات الرتقيم.تاب التدريبات مع االهتمالطالب وك

 أكتوبر
نهاية 

 نوفمرب

 

لتدريبات يف كتاب لة وااألسئحث الطالب على كتابة إجابات كاملة جلميع   -  اجلمل البسيطةعدم القدرة على كتابة   -  3
 الطالب وكتاب التدريبات.

 .ن ودفرت الطالبالتدقيق على صحة كتابة الطالب لإلجابات يف كتاب التماري - 
ء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن عطاإ - 

 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 
مفيدة و التدريب على ذلك من خالل إمالء تعطى جبمل ديدة ربط الكلمات اجل -

 أسبوعيا للطلبة
و كتابة احلروف  مات و ترك مسافات بني الكل ةالكتابة املنسقة و املقروءالتدريب على  -

   بشكل واضح

 مايو نوفمرب

 



19 

 

 

تتضمن كلمات املقرر والقواعد اجلديدة يف املنهج  نسخ مجل الطلب من املتعلمني -
 اسبوعي.كواجب 

بوعي يف مجل حمدده و تقييمها من حيث االمالء و سالمة اخلط و ء اسء إمالإعطا-
 عالمات الرتقيم

يمة على ان تتضمن تيب كلمات لتكوين مجل سلعطاء تدريبات تتطلب ترإ -
 (Word Order)كلمات املنهج املقررة أو قواعد مستهدفة 

 ( (Structure Patternخدام وتطبيق القواعد اللغوية است ىيز علالرتك - صعوبة استخدام الرتاكيب اللغوية  - 4
 استخدام تدريبات تصحيح الفعل. -
 ها حسب الزمن املستخدم يف اجلملهاالفعال اليت تستخدم مع مراجعة الضمائر و -

 (Pronouns and Verb to Be ) 
 تناول موائمة الفعل حسب الفاعل اثناء تدريس مهارة الكتابة -

 ((Subject Verb Agreement  
عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمن إ -

 (Word Order)قواعد مستهدفة كلمات املنهج املقررة أو 

 ديسمرب نوفمرب

 

ن عطاء تدريبات تتطلب ترتيب كلمات لتكوين مجل سليمة على ان تتضمإ - عدم القدرة على تركيب مجلة سليمة لغويا - 5
 (Word Order)نهج املقررة أو قواعد مستهدفة ملا اتكلم

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

 صعوبة كتابة فقرة متسقة ومرتابطة. - 6
 

 اجلمل مجل لتكوين فقرة ذات فكرة واحدة تدريب الطلبة على ترتيب
 (Reordering Sentences) 

  نوفمرب
 

 ابريل
  

 

  احلصيلة اللغوية للطلبةضعف  - 7
 

 مات اجلديدة اثناء تقدميها و مرادفاتها.للكا شتقاتتدريس م -
 عكسهم .يستهدف استخراج مرادفات لكلمات وإعطاء واجب اسبوعي -

(Antonym and Synonym) 
 ابريل ربديسم

 

صعوبة القدرة على التعبري عن األفكار بشكل   - 8
 سليم.

 

 Process)تدريب الطلبة على كيفية كتابة فقرة سليمة من خالل استخدام  -
Writing)   

 (Outline/Graphic Organizers)تدريب الطلبة على استخدام املخططات  -

 نوفمرب
 

 ابريل
  

 

ة بالنصوص املوجودة  ستعانمع اال إعطاء تدريبات توضح أن لكل فقرة فكرتها احملددة  فكار الفقرات وعدم تسلسل األ دمج  - 9
  يف الكتاب املقرر

 نوفمرب
 

 ابريل
  

 

باستخدام كلمات مثل يف   conclusionتدريب الطلبة على كتابة خامتة املوضوع   - عدم القدرة على كتابة اخلامتة  - 
  Finally / in brief ة / باختصار النهاي

 

 نوفمرب
 

 ابريل
  

 


