
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/30ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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          اململكة العربية السعودية      
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 ة :اسم املدرس

 /                   الصف :

 

 (يف مهارات القراءة والكتابة العايلاألداء    ذووالطالب  )  

 التوقيع:                                                    اسم املعلم:

 ) دفتري الجميل ( منوذج مؤشرات حتقق أهداف مبادرة  

 اسم الطالب م

 املهارات املستهدفة ومؤشر حتققها
قراءة الكلمات واجلمل  

 بطالقة. 
فهم واستيعاب املقروء  

 للنصوص 
كتابة الكلمات  
واجلمل بطريقة  

 صحيحة 

كتابة الكلمات  
اإلمالئية بطريقة  

 صحيحة 
 غري متحقق  متحقق غري متحقق  متحقق  غري متحقق  متحقق متحقق غري  متحقق

1          

2          

3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          



          اململكة العربية السعودية      
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 ة :اسم املدرس

 /                   الصف :

 

 (والكتابةاألداء املنخفض يف مهارات القراءة    و)الطالب ذو                             

 اسم املعلم:                                                   التوقيع:

 (   ) دفتري الجميل منوذج مؤشرات حتقق أهداف مبادرة  

 اسم الطالب م

 املهارات املستهدفة ومؤشر حتققها
قراءة الكلمات واجلمل  

 بطالقة. 
كتابة الكلمات واجلمل  

 بطريقة صحيحة 
كتابة الكلمات اإلمالئية  

 بطريقة صحيحة 

 غري متحقق  متحقق  غري متحقق  متحقق غري متحقق  متحقق

1        

2        

3        

4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        



          اململكة العربية السعودية      
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 ة :اسم املدرس

 /                   الصف :

 

 هـ1441............................... يوم الزيارة  ................ التاريخ   /     / اسم املعلم  

 احملور م
 التقييم

 غري مفعل مفعل

   ابلتقسيم املطلوبالطالب  تفعيل دفرت   1

   تفعيل االختبار التشخيصي للطالب 2

   إىل فئتنيوجود قائمة بتصنيف الطالب   3

   النشرة التوعوية لويل األمرإرسال   4

   واجبايت(  –مشاركة األسرة يف دفرتي اجلميل )من خالل اإلمالء املنزيل   5

   تدريب الطالب على املهارات املستهدفة 6

   إشعار ويل أمر الطالب الذي مل يستجب للربامج العالجية  7
 

 

 وي:باملشرف الرت قائد املدرسة:                                                             

 التوقيع:                                                                    التوقيع:

 

 

 

 ) دفتري الجميل ( مبادرة   استمارة تقويم تطبيق



          اململكة العربية السعودية      
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 ة :اسم املدرس

 /                   الصف :

  

 الصف /      ب                                 الطالب /                         كرم ويل أمر  امل

             السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ةية والكتابئيهارات القراامليف    لدى الطالبننا نعمل على رفع التحصيل الدراسي  نفيدكم علًما أ               
وتدريبه على متابعة ابنكم يف املنزل  منكم أنمل ونظًرا لضعف متكن ابنكم يف بعض املهارات عليه  ،  واإلمالئية

 أدت  والتواصل مع املرشد الطاليب ملعرفة األسباب اليتاملهارات اليت مل يتمكن من إتقاهنا وفق اجلدول أدانه،  
 ذلك ومساندة املدرسة يف معاجلتها.  إىل

 املهارات اليت مل يتقنها هي :

 غري متقن متقن املهارة املستهدفة  م
   قراءة الكلمات واجلمل بطالقة. 1
   فهم واستيعاب املقروء   2
   كتابة الكلمات واجلمل بطريقة صحيحة وفق قواعد اخلط العريب 3

كتابة الكلمات اإلمالئية بطريقة صحيحة وفق القواعد اإلمالئية   4
 املقررة على الصف الدراسي.

  

 

 قائد املدرسة:                                                             املرشد الطاليب

 التوقيع:                                                                    التوقيع:

 

  

 ) دفتري الجميل ( مبادرة  يف   االبنمنوذج إشعار ويل األمر مبستوى 



          السعوديةاململكة العربية       
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 نشرة ويل أمر الطالب للتعريف مببادرة

 دفرتي اجلميل

  

                                            الطالب                        كرم ويل أمر  امل

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة للا 

بنني   /جدة تعليم  ب  التعليمي وسعي قسم الصفوف األوليةجتويد الناتج    علىانطالقًا من حرص وزارة التعليم     
 (  دفرتي اجلميلفقد أطلق القسم مبادرة )  التحصيل الدراسي لطالب الصفوف األولية    لرفع مستوى

هتدف إىل تنمية املهارات الكتابية والقرائية واإلمالئية ،  بننيــ  مبادرة من إعداد قسم الصفوف األولية    وهي
  لدى الطالب.  منائية تراكميةبطريقة 

: يتكون الدفرت من ورقة يتم تكرارها وتفعيلها يومًيا مقسمة على مخسة أقسام   مكونات دفرتي اجلميل
 هي:

        
 

دفتري 
الجميل 

خطي 
الجميل

إمالء 
منزلي

إمالء 
صفي 

تصويب
األخطاء

واجبي 

 بني  لقسم الصفوف األولية / (  ي الجميل ر ) دفت بادرة  نشرة تعريفية مب



          السعوديةاململكة العربية       
                     وزارة التعليم             

                    اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
 الشؤون التعليمية            

 إدارة اإلشراف الرتبوي        
 ـ بنني قسم الصفوف األولية      

 
 

 قسم الصفوف األولية جبدة ـ بنني

 

 نشرة ويل أمر الطالب للتعريف مببادرة

 دفرتي اجلميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يقوم الطالب بكتابة جمل من الدرس بخط جميل وصحيح ، ومن ثم : ـ خطي الجميل 1
قراءتها قراءة صحيحة 

وى مسند ألسرة الطالب ويتفذ في المنزل لمساندة المدرسة لتحقيق المست: ـ إمالء منزلي2
الجيد من التحصيل الدراسي ، وذلك من خالل إمالء الطالب خمس كلمات يوميًا وتكون 

.الكلمات في نفس المهارة المستهدفة وبدون تكرار لما أماله المعلم

يقوم المعلم بإمالء الطالب خمس كلمات مستهدفًا مهارة محددة : ـ إمالء صفي 3

قة يقوم الطالب بإعادة كتابة الكلمة التي أخطأ فيها عدة مرات بطري: ـ تصويب األخطاء 4
.صحيحة مع معرفة الخطأ الذي وقع فيه

يقوم الطالب بكتابة الواجبات المطلوبة منه والمنصوص عليها في كتاب: ـ واجبي 5
.  لغتي بإشارة أكتب في دفتري ويأتي في بعض الدروس 

 :أقسام دفرتي اجلميل


