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 الصف الخامس 
 العالجية اخلطة  املهارات املفقودة  املوضوع 

 األسلوب اللغوي-1
 هـ  1442/ 4/ 28األحد 

 فيه )ال(وتوظفه.  تعرف الطالبة أسلوب نداء ما  .1
 . تعرف الطالبة أسلوب التفضيل وتستعمله .2
 تعرف الطالبة أسلوب التعجب وتستعمله.  .3

ربط المهارات بالنصوص القرائية مع -1
 . إعطاء فرصة كافية للقراءة واالستنتاج

تقيس هذه المهارات إدراج نشاطات  -2
ي 
ضمن نشاطات التقويم والواجب ف 

 . المنصة
تزويد الطالبات بروابط تخدم المهارة   -3

 . المفقودة ورفعها عىل المنصة
ي أثناء -4

ورة معالجة الضعف القرائ  ض 
الخطة العالجية مع االستنتاج من المقروء  

 . للمهارات المفقودة
االستفادة من برامج المسابقات أثناء -5

 حصص المراجعة. 

 الصنف اللغوي -2
 هـ  1442/ 4/ 29االثني   

ه وتستعمله.  .1  تعرف الطالبة جمع المذكر السالم وتمي  
 تعرف الجموع وتصنفها حسب أنواعها.  .2

 الظاهرة اإلمالئية -3
 1442/ 4/ 30الثالثاء 

 رسم الهمزة المتوسطة عىل األلف.  .1
 رسم الهمزة المتوسطة عىل واو.  .2

 النحويةالوظيفة  -4
 هـ  1442/ 5/ 1األربعاء 

 هـ  1442/ 5/ 2الخميس 

تعرف الطالبة المبتدأ والخير وتستعملهما بالعالمات   .1
 . الفرعية

ه وتستعمله .2  . تعرف الطالبة الفاعل وتمي  
ه وتستعمله.  .3  نعرف الطالبة المفعول به وتمي  

        

  الصف الرابع  
 ة اخلطة العالجي  املهارات املفقودة  املوضوع 

 األسلوب اللغوي -1
 هـ  1442/ 4/ 28األحد 

   . تعرف الطالبة وتمي   الجمل المثبتة والمنفية .1
 . تحاكي أسلوب الدعاء واألمر والنهي  .2

ربط المهارات بالنصوص -1
القرائية مع إعطاء فرصة كافية  

 للقراءة واالستنتاج 
إدراج نشاطات تقيس هذه  -2

المهارات ضمن نشاطات 
ي المنصة 

 التقويم والواجب ف 
تزويد الطالبات بروابط  -3

تخدم المهارة المفقودة ورفعها  
 عىل المنصة 

ورة معالجة الضعف -4 ض 
ي أثناء الخطة العالجية مع  

القرائ 
االستنتاج من المقروء للمهارات 

 . المفقودة

 الظاهرة اإلمالئية   -2
 هـ  1442/ 4/ 29ثني   اال 

ي حذفت األلف من وسطها  .1  . الرسم الصحيح للكلمات الت 
ي وصل وقطع كتابة صحيحة .2

   . كتابة نصوص تحوي همزئ 
 . الرسم الصحيح لكلمات مبدوءة بالم إذا دخلت عليها )ال( .3
ي القراءة .4

 . التميي   بي   التاء المربوطة والتاء المفتوحة ف 
 الوظيفة النحوية -3

 هـ  1442/ 4/ 30الثالثاء 
 هـ  1442/ 5/ 1األربعاء 

ها وتستعملها  .1  . تعرف الطالبة أنواع الكلمة والجملة وتمي  
ها وتستعملها  .2  . تعرف الطالبة المبتدأ والخير وتمي  
ها  .3 ي والمضارع واالمر وتمي  

تعرف الطالبة الفعل الماض 
 . وتستعملها 

ه  .4    . وتستعمله بالعالمات األصليةتعرف الطالبة الفاعل وتمي  
 الصنف اللغوي   -4

 هـ  1442/ 5/ 2الخميس 
ها وتستعملها  .1  . تعرف الطالبة االسم المفرد والمثت  والجمع وتمي  
  . تعرف الطالبة المذكر والمؤنث .2
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 العالجية اخلطة  املهارات املفقودة  املوضوع 
 األسلوب اللغوي -1

 هـ  1442/ 4/ 28األحد 
وتوظفها   بئس(،  تعرف الطالبة أسلوب المدح والذم ب )نعم .1

ي جمل. 
 ف 

ي جمل.    غراء(تعرف الطالبة أسلوب )التحذير واإل .2
 وتوظفه ف 

ربط المهارات بالنصوص القرائية مع إعطاء -1
   . فرصة كافية للقراءة واالستنتاج

تقيس هذه المهارات ضمن  إدراج نشاطات    -2
ي المنصة

وأثناء    نشاطات التقويم والواجب ف 
ي 
اض  ي الفصل االفي 

  . الحصة ف 
تزويد الطالبات بروابط تخدم المهارة    -3

 . المفقودة ورفعها عىل المنصة
ي أثناء الخطة -4

ورة معالجة الضعف القرائ  ض 
العالجية مع االستنتاج من المقروء للمهارات  

 . المفقودة
ي حصص المراجعة  -5

إقامة المسابقات ف 
امج التقنية المختلفة.   باستخدام الير

ي  -2
 الرسم اإلمالئ 

 هـ  1442/ 4/ 29االثني   
ي الوصل والقطع وهمزة )ابن( .1

 رسم همزئ 
 رسم الهمزة المتطرفة والمتوسطة رسما صحيحا   .2

 الوظيفة النحوية-3
 هـ  1442/ 4/ 30الثالثاء 
 هـ  1442/ 5/ 1االربعاء 

 

ها واستعماالتها   .1 تعرف الطالبة اسم كان وأخواتها وخير
 بالعالمات االصلية والفرعية. 

ها واستعماالتها   .2 تعرف الطالبة اسم إن واخواتها وخير
 بالعالمات األصلية والفرعية. 

 الصنف اللغوي   -4

 هـ  1442/ 5/ 2الخميس 
 تعرف الطالبة اسم الفاعل واسم المفعول   .1
ي النصوص المختلف .2

ها ف   ة. وتمي  
 تعرف الطالبة اسم األلة وتستعملها استعماال صحيحا.   .3

 
 اخلطة العالجية  املهارة املفقودة  املوضوع 
 الصنف اللغوي

 هـ1442/ 4/ 28األحد: 
تعرف الطالبة األسماء من حيث التنكي  والتعريف   .1

ها    وتستخدمها. والتذكي  والتأنيث وتمي  
ها وتستخدمها   .2  تعرف الطالبة المفرد والمثت  وتمي  
تعرف الطالبة الجمع السالم بنوعيه وجمع التكسي    .3

هما.   وتمي  

 
ربط المهارات المفقودة بالنصوص القرائية  -1

ي 
وذلك عن طريق معالجة الضعف القرائ 
واستنتاج المهارة اللغوية المفقودة من  

قراءة النصوص مع إعطاء فرصة كافية لل
 . واالستنتاج

 
إدراج نشاطات تقيس هذه المهارات ضمن  -2

ي المنصة 
 نشاطات التقويم والواجب ف 

 
تزويد الطالبات بروابط تخدم المهارة   -3

 المفقودة ورفعها عىل المنصة 
ي حصص المراجعة  -5

إقامة المسابقات ف 
امج التقنية المختلفة.   باستخدام الير

 الوظيفة النحوية 
 :  1442/ 4/ 29االثني  
 هـ 1442/ 4/ 30الثالثاء:  

1.  .  تعرف الطالبة أحوال المبتدأ أو الخير
ها وتستخدمها.  .2  تعرف الطالبة األفعال الناسخة وتمي  
ي الحروف الناسخة وأحوال اسمها   .3

تعرف الطالبة معائ 
ها.   وخير

 األسلوب اللغوي
 هـ1442/ 5/ 1األربعاء: 

ه   .1  وتستخدمه. تعرف الطالبة أسلوب األمر وتمي  
ه وتستخدمه.  .2  تعرف الطالبة أسلوب االستفهام وتمي  
ه وتستخدمه  .3  تمي   الطالبة أسلوب النداء وتمي  

ي 
 الرسم اإلمالئ 

 ه 1442/ 5/ 2الخميس: 
ها.  .1  تعرف الطالبة همزة الوصل وتمي  
ي مواضعها.  .2

ها وتكتبها ف   تعرف الطالبة همزة القطع وتمي  
 ربوطة. تمي   الطالبة التاء المفتوحة من التاء الم .3

 

 اخلطة العالجية  املهارة املفقودة  املوضوع 
ي 
 الرسم اإلمالئ 

 1442/ 4/ 28األحد: 
 رسم الهمزة المتوسطة عىل ياء والمفردة عىل السطر.  .1
 رسم الكلمات المنونة تنوين نصب رسما إمالئيا صحيحا.  .2
والمسبوقة  رسم الهمزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك   .3

 بساكن. 

ربط المهارات المفقودة بالنصوص القرائية وذلك .  1
ي واستنتاج المهارة  

عن طريق معالجة الضعف القرائ 
اللغوية المفقودة من النصوص مع إعطاء فرصة  

 . كافية للقراءة واالستنتاج
 
إدراج نشاطات تقيس هذه المهارات ضمن    -2

 نشاطات  
ي المنصة  

 التقويم والواجب ف 
 
تزويد الطالبات بروابط تخدم المهارة المفقودة    -3

 . ورفعها عىل المنصة
ي حصص المراجعة باستخدام    -4

إقامة المسابقات ف 
امج التقنية المختلفة.   الير

 الصنف اللغوي
  :  1442/ 4/ 29االثني  

ه وتستخدمه. تعرف   .1  الطالبة الظرف وتمي  
ها وتستخدمها   .2  تعرف الطالبة األسماء الخمسة وتمي  
تعرف الطالبة الفعل الصحيح والمعتل بأزمنته الثالثة   .3

ه وتستخدمه.   وتمي  
 األسلوب اللغوي  

 1422/ 4/ 30الثالثاء: 
ية المنفية )اإل .1 ها  تعرف الطالبة الجملة الخير سمية( وتمي  

 وتستخدمها. 
ها  تعرف الطا .2 ية المنفية )الفعلية( وتمي   لبة الجملة الخير

 وتستخدمها. 
ه وتستخدمه.  .3  تعرف الطالبة أسلوب التوكيد وتمي  

 الوظيفة النحوية 
 1442/ 5/ 1األربعاء: 
 1442/ 5/ 2الخميس: 

ه وتستخدمه.  .1  تعرف الطالبة الفاعل وتمي  
ه وتستخدمه.  .2  تعرف الطالبة نائب الفاعل وتمي  
ه وتستخدمهتعرف الطالبة   .3  . المفعول به وتمي  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلطة العالجية  عنوان الكفاية اليوم والتاريخ 
 1442/ 4/ 28األحد: 
 :  1442/ 4/ 29االثني  
 1442/ 4/ 30الثالثاء: 

ي المنصة  -1 الكفاية النحوية  
 إدراج نشاطات تقيس المهارات ضمن نشاطات التقويم والواجبات ف 

 )يوميا(

 تقديم تغذية راجعة فورية بناء عىل نتائج التقويم اليومي  -2

ال  -3 المهارات  تتضمن  ي  الت  الدروس  بروابط  الطالبات  المنصة  تزويد  عىل  ورفعها  مفقودة 
 . ي اليوم التالي

 ومتابعة مدى االستفادة ف 

ي نهاية كل كفاية تستهدف مهارات الفاقد.  -4
 إجراء اختبار ف 

 توثيق عمل المعلمة من خالل تقرير نهاية األسبوع.  -5
امج التقنية المختلفة.  -6 ي حصص المراجعة باستخدام الير

 إقامة المسابقات ف 

 1442/ 5/ 1األربعاء: 
 1442/ 5/ 2الخميس: 

 
 

 الكفاية اإلمالئية  

 1442/ 4/ 28األحد: 
 :  1442/ 4/ 29االثني  
 1442/  4/ 30الثالثاء: 

األدب الجاهىلي 
 واإلسالمي 

ي المنصة  -1
 إدراج نشاطات تقيس المهارات ضمن نشاطات التقويم والواجبات ف 

 . )يوميا(

 . تقديم تغذية راجعة فورية بناء عىل نتائج التقويم اليومي  -2

المنصة    -3 عىل  ورفعها  المفقودة  المهارات  تتضمن  ي  الت  الدروس  بروابط  الطالبات  تزويد 
 . ي اليوم التالي

 ومتابعة مدى االستفادة ف 

ي نهاية كل كفاية تستهدف مهارات الفاقد. إ -4
 جراء اختبار ف 

 توثيق عمل المعلمة من خالل تقرير نهاية األسبوع.  -5
امج التقنية المختلفة.  -6 ي حصص المراجعة باستخدام الير

 إقامة المسابقات ف 

 1442/ 5/ 1األربعاء: 
 1442/ 5/ 2الخميس: 

ي  األدب العرئر
الحديث واألدب 

 السعودي 

 

 

 اخلطة العالجية  املهارات املفقودة  املوضوع 
ي 
 الرسم اإلمالئ 

 1442/ 4/ 28األحد: 
ي األفعال الثالثية.  .1

 ترسم الطالبة األلف اللينة ف 
ي األفعال غي  الثالثية.  .2

 ترسم الطالبة األلف اللينة ف 
 الموصولة خطا. ترسم الطالبة الكلمات  .3

ربط المهارات المفقودة بالنصوص القرائية وذلك   -1
ي واستنتاج المهارة  

عن طريق معالجة الضعف القرائ 
اللغوية المفقودة من النصوص مع إعطاء فرصة كافية  

 للقراءة واالستنتاج. 
 
إدراج نشاطات تقيس هذه المهارات ضمن  -2

ي المنصة 
 نشاطات التقويم والواجب ف 

 
الطالبات بروابط تخدم المهارة المفقودة  تزويد  -3

 . ورفعها عىل المنصة
ي حصص المراجعة باستخدام  -4

إقامة المسابقات ف 
امج التقنية المختلفة.   الير

 

 الصنف اللغوي
 : االثني  

29/4/1442 

ه وتستخدمه.  .1  تعرف الطالبة اسم الفاعل وتمي  
ه وتستخدمه.  .2  تعرف الطالبة اسم المفعول وتمي  
ها وتستخدمها. تعرف  .3  الطالبة صيغ المبالغة وتمي  

 األسلوب اللغوي
 1442/ 4/ 30الثالثاء: 

ه وتستخدمه.  .1  تعرف الطالبة أسلوب القسم وتمي  
ه وتستخدمه.  .2 ط وتمي    تعرف الطالبة أسلوب الشر
ه وتستخدمه.  .3  تعرف الطالبة أسلوب التفضيل وتمي  

 الوظيفة النحوية 
 1442/ 5/ 1األربعاء: 

 1442/ 5/ 2الخميس: 

ه وتستخدمه.  .1  تعرف الطالبة الحال وتمي  
ه وتستخدمه.  .2  تعرف الطالبة التميي   وتمي  
ه وتستخدمه.  .3  تعرف الطالبة المستثت  وتمي  

 

 وأخريا :

 ..تعجلي النتيجة، ابذلي مالديك من جهود وال تسمعلميت أنت الداعم األول لطالباتك
 وأن ينفع به طالباتنا فهن مستقبل الوطن. ،كون هذا العمل خالصا لوجهه الكريمينسأل اهلل أن 

 

 

 ليم أبهاقسم اللغة العربية مكتب تع: إعداد


