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الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة لغة عربية في الفصل األول

مجلة التحليل والتركيب 1

تدريب على القراءة حتى حرف ( ط ) 2

نشاط تدريبي 2 3

نشاط في تحليل الجمل إلى كلمات 4

نشاط في تركيب الجمل 5
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المملكة العربية السعودية  
إدارة تعليم الطائف  
مكتب تعليم رنية  

لة المبكرة  الثانية للطفو األبتدائية

خطة عالجية وإثرائية 
لصف األول ابتدائي 
الفصل الدراسي األول

: اعداد المعلمة 
جميله السلمي 



خطة عالجية للطالب الذي •
لدية مهارات لم يتقنها 

متقن برنامج إثرائية للطالب ال•
لتثبيت المهارات لدية 

ي للحرف فكتابية تدريبات •
جميع مواضعة 

تدريبات للقراءة الحروف •
رة بأصواتها الطويلة والقصي

األهداف



استمارة الطالب
الضعيفين  



خطة متابعة الطالب الضعيفين 

ذلم ينفنفذ الخطة 

حصر الطالب الضعيفين 

عمل أنشطة مساعدة لتقوية الطالب 

االجتماع بالطالب وتحديد مواد الضعف لكل طالب وعمل اإلجراءات الالزمة لحل 
المشكالت ورفع المستوى العلمي للطالب  

يا استدعاء أولياء األمور في حالة عدم تحسن الطالب او اجراء االتصال بهم هاتف

الب متابعة غياب الطالب والعمل على الحد من الغياب لرفع المستوى العلمي للط

تحفيز الطالب لرفع مستواهم العلمي 

اعداد برامج لرفع من مستوى الطالب العلمي 

اشعار ولي امر الطالب بمواد الضعف 

عمل حصص تقوية للمخفقين 

:معلمة المادة 



استمارة بأسماء الطالب المتأخرين دراسيا 
هـ 14/    /      -هـ  14/   /    لعام      

اإلجراءات أسباب التأخر الصف المادة االسم م
المتخذة 

1

2

3

4

5

6
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:معلمة المادة 



الصف :                  المكرم ولي امر الطالب 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته     وبعد 

صلحة في سبيل تحقيق مزيد من التعاون بين المدرسة والمنزل لما فيه م
تالية طالبنا فأننا نفيدكم بأن ابنكم يحتاج الى المساعدة في المهارات ال

اسم المهارة رقم المهارة المادة 

)        (  اشعار بنتيجة الطالب قبل الفترة 

:معلمة المادة 



بطاقة دراسة حالة طالب ذو تحصيل دراسي دون المستوى المطلوب  

:  الفصل الدراسي:                 الصف:                         اسم الطالب
بعد جمع معلومات عن الطالب لوحظ انخفاض التحصيل العلمي دون المستوى المطلوب يعود الى *

مناسب                    اصغر من السن القانوني         اكبر من السن القانوني:       سن الطالب

مشاكل داخل االسرة            يعيش مع زوجة االب        يعيش مع زوج االم :     أسباب اجتماعية
عدم المتابعة من االهل            انفصال األبوين      أمي األبوين           أخرى 

ادة       سبق له اإلعادة في الصف      صعوبة المادة      لديه ضعف سابق في الم:      أسباب دراسية 
أخرى 

ضعف البصر       ضعف السمع         مشاكل في القلب       :      أسباب صحية وجسدية 
عيوب النطق          أخرى 

النتباه النسيان       عدم القدرة على الحفظ            ضعف التركيز وا:      أسباب نفسية وانفعالية
الشرود الذهني                  االنطواء              أخرى 

غياب مستمر           غياب متقطع                أخرى :           انتظام الطالب 

د كثافة الطالب  داخل الفصل                             شدة الحر أو شدة البر:         البيئة الصفية 
أخرى (            النافذة ،الباب ،المكيف )وجودة بالقرب من مشتتات 

بعة غير متابع        غير مكتمل         كثرة األخطاء اإلمالئية          عدم دقة المتا:      كتاب الطالب 
غير متواجد            الخط غير واضح       عدم وجود عبارات توجيهيه من المعلمة 

معلمة المادة 



قراءة الحرف بصوته الطويل والقصير 

/اسم الطالب 

لم يتقن  اتقن 



كتابة الحرف بصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



قراءة الحرف بصوته الطويل والقصير 

/اسم الطالب 

لم يتقن  اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



كتابة الحرف يصوته الطويل والقصير
وجميع مواضعه في الكلمة  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 



إمالء الحرف بجميع أصواته وجميع مواضعه  

/اسم الطالب 

لم يتقن اتقن 




