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 هـ1442-1441للعام الدراس ي  متوسطللصف األول  الفاقد التعليمي في مادة اللغة اإلنجليزيةخطة معالجة 

 النتائج دوات التقويم املقترحةأ مراحل التقويم  الوقت املقترح لعالج املهارة املفقودة املهارة املفقودة
األساليب 

افية للمتابعة  اإلشر
 مالحظات

Talk and write 

about future plans  
Second Term:  

Unit1, Writing p.8/ Conversation 

p.6-7 

التقويم القبلي 
 )تشخيص ي( 

  ناء اختبار تشخيص يب

الزيارات الصفية عبر 
 منصة مدرستي

 
االجتماعات 
 اإللكترونية

 
أدوات املحتوى 
ة التفاعلي الخاص

باملشرفة على منصة 
 مدرستي 

 

 

Make comparisons 

First Term: 

Unit 7: Form , Meaning and 

Function p.63 

 التقويم البنائي

 االختبارات الدورية -

بطاقة مالحظة للمهارة  -

 املفقودة

 أوراق العمل -

 التسجيل الصوتي -

 تطبيقات الكترونية -

 املناقشة االلكترونية -

ء الطالبة مالحظة أدا -

 إلكترونيا

 الواجبات املنزلية  -

 التطبيقات االلكترونية -

 الفيديو التعليمي -

 التدريبات التفاعلية -

الزيارات الصفية عبر 
 منصة مدرستي

 
االجتماعات 
 اإللكترونية

 
أدوات املحتوى 

التفاعلي الخاصة 
باملشرفة على منصة 

 مدرستي 
 

 

 

Say and write few 

things about my 

country 

 

First Term: 

Expansions(1-4), 37 writing 

   بعدي اختبار  التقويم النهائي

 

 



 

 هـ1442-1441متوسط للعام الدراس ي  الثانيللصف  الفاقد التعليمي في مادة اللغة اإلنجليزيةخطة معالجة 

 النتائج دوات التقويم املقترحةأ م مراحل التقوي الوقت املقترح لعالج املهارة املفقودة املهارة املفقودة
األساليب 

افية للمتابعة  اإلشر
 مالحظات

Use present 

progressive in 

(affirmative – 

negative – 

questions – short 

answers) 

First Term:  

Unit 2/ Grammar p.12 

التقويم القبلي 
 )تشخيص ي( 

  ناء اختبار تشخيص يب

ر الزيارات الصفية عب
 منصة مدرستي

 
االجتماعات 
 اإللكترونية

 
أدوات املحتوى 

التفاعلي الخاصة 
باملشرفة على منصة 

 مدرستي
 

 

Ask and answer 

about numbers and 

quantities 

(countable and 

uncountable nouns) 

First Term:  

Unit 5/ Grammar p.42 

 التقويم البنائي

 االختبارات الدورية -

حظة للمهارة بطاقة مال  -

 املفقودة

 أوراق العمل -

 التسجيل الصوتي -

 تطبيقات الكترونية -

 املناقشة االلكترونية -

مالحظة أداء الطالبة  -

 إلكترونيا

 الواجبات املنزلية  -

 التطبيقات االلكترونية -

 الفيديو التعليمي -

 التدريبات التفاعلية -

الزيارات الصفية عبر 
 منصة مدرستي

 
ت االجتماعا

 اإللكترونية
 

أدوات املحتوى 
التفاعلي الخاصة 

باملشرفة على منصة 
 مدرستي 

 

 

Make questions 

about people and 

objects using 

question words 

(Who, What, 

Where, Why, 

Whose  , How , 

When ) 

First Term:  

Unit 1/ Grammar p.4 

 

Use conjunction 

words ( then, and, 

but) 

 

First Term:  

Unit 3/ Writing p.24 

   بعدي اختبار  التقويم النهائي

 

 



 

 

 هـ1442-1441للعام الدراس ي  متوسطللصف الثالث  الفاقد التعليمي في مادة اللغة اإلنجليزيةخطة معالجة 

 النتائج التقويم املقترحةأدوات  مراحل التقويم  الوقت املقترح لعالج املهارة املفقودة املفقودة املهارة
األساليب 

افية للمتابعة  اإلشر
 مالحظات

Make and respond to 

requests 

Second Term:  

Unit 2      Lesson 12 P:( 21)     

Unit 3      Lesson 12 p ( 31) 

التقويم القبلي 
 )تشخيص ي( 

  ناء اختبار تشخيص يب

الزيارات الصفية عبر 
 منصة مدرستي

 
االجتماعات 
 اإللكترونية

 
أدوات املحتوى 

التفاعلي الخاصة 
باملشرفة على منصة 

 مدرستي 
 

 

Make and respond to 

offers  

Second Term: 

Unit 2      Lesson 12 P:( 21)     

Unit 3      Lesson 12 p ( 31) 

 التقويم البنائي

 االختبارات الدورية -

بطاقة مالحظة للمهارة  -

 املفقودة

 أوراق العمل -

 التسجيل الصوتي -

 تطبيقات الكترونية -

 املناقشة االلكترونية -

مالحظة أداء الطالبة  -

 إلكترونيا

 الواجبات املنزلية  -

 التطبيقات االلكترونية -

 الفيديو التعليمي -

 التدريبات التفاعلية -

الزيارات الصفية عبر 
 منصة مدرستي

 
االجتماعات 
 اإللكترونية

 
املحتوى أدوات 

التفاعلي الخاصة 
باملشرفة على منصة 

 مدرستي 
 

 

Talk about the news 
First Term:  

Unit 2      Lesson 1  P:( 12-13)     

Ask and answer 

questions about past 

ongoing  activities 

First Term:  

Unit 2      Lesson 3  P:( 14-15) 

Tell narrative stories 

in the past 

First Term:  

Unit 2     Lesson 3  P:( 14-15) 

 Unit 2    Lesson 7 p:(16) About 

you 

 

Talk about activities 

you have and haven’t   
done 

 

First Term:  

Unit 5     Lesson 3-4  P:( 50-51-52) 

Unit 2    Lesson 7 p:(16) About you 

   بعدي اختبار  يم النهائيالتقو   

 

 


