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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

                                السعودية العربية المملكة
                                                                                           التعليم وزارة

 بمنطقة  التعليم إدارة 
 

 

خطة  املراجعة واإلثراءات ومعاجلة الفاقد التعليمي ملادة لغيت الفصل الدراسي 
 للصف الرابع  هــ1442األول لعام 

استثمار أسابيع المراجعة واختبارات نهاية الفصل الدراسي  هدف الخطة 
 لتقليص الفاقد التعليمي النوعي للطالب األول

 
 رابعطالب الصف ال الفئة المستهدفة

 
 في األسبوعين السابع عشر  والثامن عشر زمن التنفيذ

 
المهارات 

 المستهدفة 
 

 همزتا القطع والوصل  -كلمات حذفت األلف من وسطها  
دخول ال على  –أنواع الكلمة والجملة  المبتدأ والخبر 

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة  -الكلمات المبدوءة بالالم  
 الفاعل  –أنواع الفعل 

 

 :  قائد املدرسة                                                        : إعداد املعلم



 الرحيم الرمحن اهلل بسم

                                السعودية العربية المملكة
                                                                                           التعليم وزارة

 بمنطقة  التعليم إدارة 
 

 
 أسماء الطالب

 فوق املتوسط ضمن املتوسط دون املتوسط
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 فوق وضمن  المتوسط الباإلثراءات المقدمة للط اليوم والتاريخ 
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اليوم 

 والتاريخ 
المهارة 

المستهدفة 
بالمعالجة للطالب 

 دون المتوسط  

اإلثراءات المقدمة  للطالب  
 دون المتوسط 

كلمات حذفت  
األلف من وسطها  

 همزتا القطع
 والوصل

 

أنواع الكلمة  
  والجملة 

 المبتدأ والخبر  
 

دخول ال على  
الكلمات المبدوءة 

 بالالم
 

التاء المربوطة  
  والتاء المفتوحة

  أنواع الفعل  
 

 لفاعلا 
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