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 مقدمة  

ه االددددحمه الحمدددد  ب  لع اليددددولمصال   االالددددى  اال ددددىا  وددددس ينددددلن امحمصددددو  االمل ددددوصال  حمصحددددو محمدددد  ا وددددس  لدددد                  

 يجميصال   امي :

(   احلالددددو  وددددس  ددددىما الحددددىع 19لقدددد   ددددو  اليددددولا ئلا ددددو ا ددددتفحو صا حول ددددا حتصجددددا تيندددد  جو حددددا  الاحددددو    صددددلا   ا صدددد  

هددددد لويددددوا 14/7/1441لحددددىع االحولمددددور اليالددددث ال لا دددد  الفددددوح  مددددال تددددولص  االحولمددددور  ددددللر اعال  التيوددددصا تيوصدددد  ح ددددال ا

 جلا ار احتلاعصا.هد    إ1440/1441ال لا   

المتا دددل  ودددس  موصدددا التيودددصا االدددتيوا اهددد  حددد ا   جدددا  موحائدددا  ددد  تيودددا الحدددىع االحولمدددور ااجدددا   و ددد  تيوصمددد   لألفدددلاحئدددلا 

  مصل    جمصل الملاحث  

الميقدددا    ددد  جمصدددل المددداا  لجمصدددل الملاحدددث  اميدددولن المحتدددال التيوصمددد مهدددولار ودددصا جحددداع محدددور محالدددل ا م تدددع التي وصددده  دددو

محو ددددما لى ددددتيو   محهددددو  دددد  المصدددد اال المالددددو ل الا جددددلا ار اإلميددددل المقتلحددددا ا ال لا ددددصا    اا ددددل ميددددل امجددددلا ار اليىجصددددا

 التيوصم  .

 ولمور ات اال  احو لوميومور      ا  جوا التيوا لألمواالح و وصال هللا اليو  الق صل يال صحيل مهو محوتحو 

    اهللا الما   ,,,,               
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مفهوم الفاقد التعليمي 

دة هو كفايات ومعايير متوقعة في فترة زمنية محد
ولكن افتقدها المتعلم تحت ظروف طارئة 

اجراءات المعالجة 

هي اعمال وجهود فورية تتخذها المعلمة والمدرسة 
توى لتصحيح مسار العملية التعليمية وتحسين مس
حقيق التحصيل الدراسي للطالبة بحيث تساعد في ت

المهارات االساسية افضل النتائج باقل وقت وجهد 

هي  التي يعيق عدم اتقانها تعلم الطالب معارف 
ومهارات جديدة في مرحلة قادمة 
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طرق حساب الفاقد التعليمي 

جميع الطرق تقوم على فكرة قياس الفجوة بين األداء الفعلي والمتوقع 

(كاةأسلوب المحا)تقدير الفاقد * 
تشخيص أداء *
محكات متوقعة * 

أداء سابق* 
أداء حالي  *
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 دور المعلمة في معالجة الفاقد التعليمي :       

 

 االطالع على المحتوى التعليمي السابق للمرحلة الدراسية التي تدرسها    -1

 االطالع على مذكرة الفاقد التعليمي المرسلة لها    -2

 الطالبة  علم قد يؤثر على ت ماتشخيص واقع الطالبات تشخيصا دقيقا لمعرفة    -3

 المستخدمة   تاإلجراءاوالقوة في  معياري الجودةوطالبة مع مراعاة  ومعرفة    بناء خطط المعالجة المناسبة لكل مهارة -4

 التعلم  أفضل   التي تحقق االختيار الجيد لالستراتيجيات االلكترونية واالنشطة المناسبة  -5

 ة  وتقديم التغذية الراجعة المباشرة والمستمر المفقود  التعليمي  في المحتوى المتابعة المستمرة والدورية ألداء الطالبات -6

   عليا والبعد عن مستوى التذكر والحفظ والفهم التفكير الفي مستويات المفقود  التعليمي  مدى اكتساب المحتوى بناء أدوات قياس مناسبة لقياس  -7

 ساليب المتخذة  لمعرفة مستوى تقدم الطالبة ومدى نجاح الخطة واال تحليل نتائج القياس   -8

ثرائية  لتأكيد  للطالبات الالتي  لم يظهرن تقدما في المستوى، واتخاذ إجراءات إ  اتخاذ اجراءات عالجية أكثر فاعلية بعد عملية القياس  وتحليل النتائج  -9
 . تقدما مناسبا   للطالبات الالتي احرزن التعلم 

   . تحفيز الطالبات وتعزيز أدائهن  -10

 ع أولياء أمور الطالبات لمعرفة مستوى الطالبات ومدى التقدم في تعلم المحتوى المفقود روني في منصة مدرستي متفعيل التواصل االلكت  -11

 إقامة الفصول االفتراضية العالجية في منصة مدرستي    -12

 . التربوية   لمتابعة من قبل قائدة المدرسة  والمشرفة لالطالع عليها واتوثيق جميع االجراءات المنفذة  -13
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 دور قائدة المدرسة في معالجة الفاقد التعليمي :         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االطالع على خطة •
الفاقد التعليمي 

م للمعلمة وتقديم الدع
الالزم واعتمادها

1

متابعة المعلمات في•
تطبيق خطة الفاقد
بةالتعليمي لدى الطال

2
ياس تنفيذ اختبارات ق•

للفاقد التعليمي 
وتحليل النتائج 
وتقديم التغذية 

الراجعة للمعلمات 

3

التواصل مع أولياء •
األمور وتزويدهم 
ى بمستوى التقدم لد

الطالبة 

4



 هـ 1441الفاقد التعليمي في المحتوى الدراسي للعام  

 

 8الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة االبتدائية  

مي التعلي

الفاقد 
مهارات
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 للصفوف األولية هـ  1440/1441الفاقد التعليمي من المحتوى التعليمي  للفصل الدراسي الثاني من العام الماضي  

 

صف الفاقد  
 التعليمي 

صف  
 املراجعة

 املادة
او   ل أو الفصاسم الدرس 

   الوحدة
 إثرائيةومصادر  أدوات  االجراءات العالجية املقترحة  التعليمي من املحتوى التعليمي  اقدالف

 بتدائي  اال ول ال 
ثاني  ال
 بتدائي اال 

 لغتي

 الوحدة السابعة
 ) حيوانات (  

 رسم عالمات الترقيم  -

   )ستفهاماال النقطة ، الفاصلة ،  )

من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاتها  كتابة -
 و الطويلة .القصيرة أ

 . جمل ) 5-3جمل مكتملة املعنى من ) كتابة -

 بداية كل حصة لتعزيز القراءة والكتابة . تخصيص خمس دقائق في  -

استخدام النشطة الفردية والجماعية املتنوعة واالستعانة بعروض مرئية ,   -
 صور للحروف وكلمات وقصص كرتونية

ستي ومتابعة مدى  تقديم اثراءات بمقاطع فيديو تعليمية عبر منصة مدر  -
 االستفادة .

تراتيجيات التعلم الذاتي  استخدام  استراتيجيات التعلم االلكترونية واس  -
 مثل) الصف املقلوب، اللعاب االلكترونية، التعلم باالكتشاف االلكتروني (.

املسابقات االلكترونية في  ) رسم عالمات الترقيم , إعادة ترتيب كلمات لتكوين   -
 جملة ( .

نشطة العالجية الخاصة  لخطط العالجية و االستفادة من االلدليل االرجوع  -
 كتعليم الكتابة بالشكال والصور املتحركة وبرنامج "كيف نقرأ".  يثانبالصف ال

االستفادة من أيقونة دفتر املالحظات في برنامج مايكروسوفت تيمز وإنشاء  -
ملدونة،  ملفات خاصة بكل طالبة لتخزين )النصوص، الصور، املالحظات ا

 املرفقات ومقاطع الصوت والفيديو (
 

 مهارة القراءة :

https://youtu.be/JhY6llTOd4U 

 مهارة الكتابة :

https://youtu.be/51ZBiLJdDIg 

https://youtu.be/jHqSkKwkeX4 

https://youtu.be/R8fLZZjPZ6I 

 

 مهارة ترتيب الكلمات : 
https://youtu.be/NXXw5L8yfGk 
ttps://youtu.be/_yOMpkBPNHYh 
https://youtu.be/UnKVolu89sg 

 

 الوحدة الثامنة  
 )مناسبات (

من الذاكرة البعيدة كلمات تحتوي على  كتابة -
والتنوين وأصوات  والقمرية الشمسية  الالم
 .املد

 أسلوب النفي ) ال (  محاكاة -

 مع الفاعل .الفعل و تأنيثهير تذك تحقيق  -

 ن جملة ي كو تترتيب كلمات ل  -

 .عن صورة بجملة مكتملة املعنى التعبير  -

 .ةتحويل الجملة السمية  إلى فعلي محاكاة -

 .تحويل املفرد إلى جمع والعكس  محاكاة -

 

 

https://youtu.be/JhY6llTOd4U
https://youtu.be/51ZBiLJdDIg
https://youtu.be/jHqSkKwkeX4
https://youtu.be/R8fLZZjPZ6I
https://youtu.be/NXXw5L8yfGk
https://youtu.be/_yOMpkBPNHY
https://youtu.be/UnKVolu89sg
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صف  
الفاقد  
 التعليمي 

صف  
 املراجعة

 املادة
اسم الدرس او الفصل او  

 الوحدة  
 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة  التعليمي من املحتوى   الفاقد التعليمي

ثاني  ال
 بتدائياال 

ثالث  ال
 بتدائي اال 

 لغتي

الوحدة السابعة ) اتصاالت 
 ومواصالت(

قراءة  نصًا مضبوطا مشكواًل  يحوي ظواهر -
  -الوصل والقطع  ةصوتية ولغوية درسها )همز 

 أخو ..(  -لخمسة ) أبو السماء  ا -لتمني بـ )ليت (  ا
 سماء أ -ستثناء ب إال  ال − ا

 هؤالء (  –هاتان -هذان  -هذه  -اإلشارة  ) هذا 

 تخصيص خمس دقائق في بداية كل حصة لتعزيز القراءة والكتابة . 

استخدام النشطة الفردية والجماعية املتنوعة واالستعانة بعروض 
 حروف وكلمات وقصص كرتونية مرئية , صور لل

 اثراءات بمقاطع فيديو تعليمية عبر منصة مدرستي  يم تقد

استخدام  استراتيجيات التعلم االلكترونية واستراتيجيات التعلم 
الذاتي مثل) الصف املقلوب، اللعاب االلكترونية، التعلم باالكتشاف 

 االلكتروني (.
املسابقات االلكترونية في  ) رسم عالمات الترقيم , إعادة ترتيب كلمات   

 تكوين جملة ( .ل
نشطة العالجية  الرجوع لدليل الخطط العالجية و االستفادة من اال

كتعليم الكتابة بالشكال والصور املتحركة  ثالثالخاصة بالصف ال
 وبرنامج "كيف نقرأ".

ات في برنامج مايكروسوفت تيمز  االستفادة من أيقونة دفتر املالحظ
وص، الصور، وإنشاء ملفات خاصة بكل طالبة لتخزين )النص

 املالحظات املدونة، املرفقات ومقاطع الصوت والفيديو (
 

 مهارة القراءة : 

https://youtu.be/JhY6llTOd4U  

 مهارة الكتابة :

https://youtu.be/51ZBiLJdDIg 

https://youtu.be/jHqSkKwkeX4 

https://youtu.be/R8fLZZjPZ6I 

 مهارة ترتيب الكلمات : 
https://youtu.be/NXXw5L8yfGk 

https://youtu.be/_yOMpkBPNHY 
https://youtu.be/UnKVolu89sg 

 خطة املعالجة للصف الثالث 

https://rb.gy/3praoq 

 

 الوحدة الثامنة  
 ) أحب العمل ( 

لمات الجديدة من خالل   ت  الكدالال  اكتشاف-
 الترادف والتضاد .

 20  -10كلمات مضبوطة بالشكل حدود)  رسم-
 (كلمة تحتوي على ظواهر لغوية 

 6-4جمل مضبوطة بالشكل في حدود) نسخ-
 (كلمات. 

 ثالثةنصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى نسخ  -
 .  أسطر مشكولة

 

 

 

https://youtu.be/JhY6llTOd4U
https://youtu.be/51ZBiLJdDIg
https://youtu.be/jHqSkKwkeX4
https://youtu.be/R8fLZZjPZ6I
https://youtu.be/NXXw5L8yfGk
https://youtu.be/_yOMpkBPNHY
https://youtu.be/UnKVolu89sg
https://rb.gy/3praoq
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او الفصل   عنوان الدرس ة املاد
 او الوحدة 

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 بتدائياال ول ل ا
ثاني  ال
 بتدائياال 

 توحيدال

 معرفة أن محمد صلى هللا عليه وسلم عبدهللا ورسوله محمد عبدهللا ورسوله

 تطبيق مهمات ادائية مناسبة

 تعليمية وواجبات الكترونية مناسبة الطالبة بأنشطةتكليف 

 طرح مشكالت حياتية

 توظيف مجموعات تعلم عن بعد

 (فيديوالالصور ومقاطع  الوسائط التعليمة) توظيف

 عالجية على منصة مدرستيتنفيذ فصول افتراضية 

 استثمار ادوات بوابة عين التعليمة

-https://www.youtube.com/watch?v=dBU

SjdUoJY&authuser=0 

https://www.youtube.com/watch?v=O41Ms4uyOO

g&authuser=0 

s://rb.gy/y3ydshhttp 

 ركان االسالمذكر أ ركان االسالمأ 

 

 فقهال

 https://youtu.be/Bj_Vk5Xlwm0 ذكر صفة الوضوء وتطبيقها تطبيقا صحيحا  صفة الوضوء 

https://youtu.be/PhlGVDo_yUU  ذكر عدد الصلوات املفروضة في اليوم والليلة وعدد   فروضة ملاالصلوات
 ركعات كل صالة. 

 وتطبيقها تطبيًقا صحيًحاذكر صفة الصالة 

 بتدائياال ثاني ال

ثالث  ال
 بتدائياال 

 

 التوحيد

تصديق الرسول صلى هللا  
 عليه وسلم وطاعته

معرفة حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم ومحبته وتجنب  
 ما نهى عنه

https://www.youtube.com/watch?v=tsBdKKa4Odo

&authuser=0 

https://www.youtube.com/watch?v=G5xToUcDCCo

&authuser=0 

https://rb.gy/n8prer 

 معرفة ما يجب على املسلم نحو القرآن الكريم مع الدليل القرآن الكريم كتاب هللا

 فقهال

 https://youtu.be/EcVJM54xC7Y ذكر صفة الوضوء وتطبيقها تطبيًقا صحيحا فروض الوضوء 

 https://youtu.be/Bj_Vk5Xlwm0 ا صحيًحاذكر صفة الصالة وتطبيقها تطبيًق  صفة الصالة 

املشروعة في الركوع  حفظ دعاء االستفتاح واالذكار  اذكار الصالة 
والسجود وادعية بين السجدتين والجلوس للتشهد الول 

 واالخير 

://youtu.be/m8DGsTl3Dichttps 

https://rb.gy/8oasti 

https://www.youtube.com/watch?v=dBU-SjdUoJY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=dBU-SjdUoJY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O41Ms4uyOOg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=O41Ms4uyOOg&authuser=0
https://rb.gy/y3ydsh
https://youtu.be/Bj_Vk5Xlwm0
https://youtu.be/PhlGVDo_yUU
https://www.youtube.com/watch?v=tsBdKKa4Odo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=tsBdKKa4Odo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=G5xToUcDCCo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=G5xToUcDCCo&authuser=0
https://rb.gy/n8prer
https://youtu.be/EcVJM54xC7Y
https://youtu.be/Bj_Vk5Xlwm0
https://youtu.be/m8DGsTl3Dic
https://rb.gy/8oasti
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صف الفاقد  
 التعليمي  

أو الفصل او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الوحدة 

الفاقد التعليمي من املحتوى 
 التعليمي 

 إثرائية  ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة  

 الثاني االبتدائي بتدائيالول اال 

 )املهارات االساسية ( رياضيات  

 جمع االعداد وطرحها 

بداية كل وحدة دراسية لكل التركيز على دروس التهيئة في 
 مرحلة دراسية 

 انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية

 تكثيف االنشطة والتدريبات  املتنوعة للمهارة

 التركيز على الترابط الراس ي لكل درس

ة من املصادر التالية )موقع عين ، مصادر املعلم تفاد االس 
   لالنشطة ، دليل املعلم (

 ت الدرس اتوظيف اثراء

https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvp

oK/view?usp=sharingvYab_g78pexiQvAK 

https://ien.edu.sa/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9

ws0aFltTENySF9ab0U 

 

 تحديد القيمة املنزلية

 قراءة االعداد وكتابتها 

 جمع االعداد وطرحها  الثالث االبتدائي   االبتدائي  الثاني 

 تحديد القيمة املنزلية

 قراءة االعداد وكتابتها 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvpvYab_g78pexiQvAKoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvpvYab_g78pexiQvAKoK/view?usp=sharing
https://ien.edu.sa/
https://ien.edu.sa/
https://ien.edu.sa/
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0aFltTENySF9ab0U
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0aFltTENySF9ab0U
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

عنوان الدرس أو   املادة 
 الوحدة او الفصل 

 إثرائية أدوات ومصادر  االجراءات العالجية املقترحة   وى التعليمي الفاقد التعليمي من املحت

 الول 

 بتدائياال 
 الثاني ابتدائي 

 علوم ال

 املــادة 
 من  حولنا 

 ذكر  مفهوم املادة -
 تمييز حاالت املادة -
 تصنيف املواد الصلبة  بحسب خصائصها -

 تطبيق مهمات ادائية مناسبة

 ستقصائيةاال نشطة توظيف ال

 ت حياتيةطرح مشكال 

 توظيف مجموعات تعلم عن بعد

الصور ومقاطع   الوسائط التعليمية) توظيف
 ،...الخ( فيديو

 عالجيةتنفيذ فصول افتراضية 

اقع املعزز االفتراض ي   تطبيق الو

-تلخيص-بحث قصير-منزلية )واجبتكليفات توظيف 
 ( رسم

 مطويات -مسابقاتتوظيف 

ttps://vimeo.com/204869552h 

https://vimeo.com/204866882 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3972 

91https://vimeo.com/2058515 
 توضيح مفهوم املخلوط *- تغيرات املادة 

https://ien.edu.sa/#/lesson/4063   

https://vimeo.com/208092200 
 تعدد طرق مختلفة للحصول على الحرارة - الطاقة

ien.edu.sa/#/lesson/4070https://  

 بتدائيال ثاني اال
ثالث  ال
 بتدائياال 

 الصور تصنيف التغيرات الى كيميائية وفيزيائية من خالل - املادة تتغير 
https://ien.edu.sa/#/lesson/3625 

 ة  الة املادة بالحرار توضح كيفية تغيير ح- تغيير حالة املادة
https://ien.edu.sa/#/lesson/3626 

 تصنيف االجسام من حيث انجذابها للمغناطيس  - املغناطيسات

تحديد قطبي املغناطيس وكيفية حدوث التجاذب والتنافر   -
 بينهما 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3630 

 
 تعريف مفهوم الحرارة  الحرارة 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3631 

https://vimeo.com/204869552
https://vimeo.com/204866882
https://ien.edu.sa/#/lesson/3972
https://vimeo.com/205851519
https://ien.edu.sa/#/lesson/4063
https://vimeo.com/208092200
https://ien.edu.sa/#/lesson/3625
https://ien.edu.sa/#/lesson/3626
https://ien.edu.sa/#/lesson/3630
https://ien.edu.sa/#/lesson/3631
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 الساكنة واملتحركةتميز بين الكهرباء - استكشاف الكهرباء 
https://ien.edu.sa/#/lesson/3632 

 

 

صف الفاقد 
 التعليمي 

عنوان الدرس او الفصل او   املادة   صف املراجعة 
 الوحدة 

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة  الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي

 بتدائياال  ثانيال بتدائياال ول ال 

 سرية ال تربية ال

 تعداد أنواع الحليب ومنتجاته وفوائده الحليب

 -توظيف الوسائط التعليمية )مقطع فيديو
 صور( 

 توظيف املهمات االدائية واستراتيجية املشاريع 

املشكالت بما يناسب  توظيف أسلوب حل 
 املرحلة العمرية 

 
 
 
 
 

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord 

 

 

 

 التمييز بين صفات الفواكه والخضروات  والخضروات  الفواكه

 تفسير أهمية تناول وجبة الفطور  وجبة الفطور 

 موعد اإلمساك والفطور معرفة  شهر رمضان

 ذكر بعض عبارات التهنئة بالعيد وكيفية الرد عليها العيدان

 الضحى  و  ي الفطر بين عيد املقارنة 

 ذكر دعاء لبس الثوب الجديد الوارد عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 املولود شرح طريقة مساعدة الم في رعاية  املولود الجديد 

 ح بعض التصرفات التي تؤذي املولود يتوض

 فنيةالتربية ال

على  التأثيرات امللمسية 
 الطين

    لتعلم املهارةطع فيديو امق توظيف باستخدام مالمس مختلفة مل نفعيانتاج ع

)مهمات أدائية ،مشاريع صغيرة ،  عملي تطبيق 
 واجبات(

 التعليميهقناة عين االستفادة من شروح   

https://youtu.be/69UsvxWPQgM 

 حيث القيم الفنية  الخزفي من _وصف العمل الخدش على الطين

 _انتاج عمل نفعي بالخدش على الطين 

GHJqYM-https://youtu.be/tGk2 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3632
https://ien.edu.sa/Home/Dashbord
https://youtu.be/69UsvxWPQgM
https://youtu.be/tGk2-GHJqYM
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 https://youtu.be/h7dj7XFIXg4 انتاج عمل فني مجسم او مسطح بالطين الطبيعي او الصناعي  الضغط على القالب 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

أو الفصل او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الوحدة 

 أدوات ومصادر إثرائية اإلجراءات العالجية املقترحة  الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثالث االبتدائي الثاني االبتدائي

 

 التربية السرية 

 ح آداب تناول الطعام يتوض عام آداب تناول الط
 

 توظيف الواجبات والتكليفات والنشطة  

 مقاطع فيديو(-)صور توظيف الوسائط التعليمية 

توظيف املهام الدائية واملشاريع الصغيرة بما يناسب  
 املرحلة العمرية  

 

shbordhttps://ien.edu.sa/Home/Da 

 

  

 تحديد مصادر الطعمة  الطعمة املفيدة 

 التمييز بين الطعمة املفيدة والضارة بالجسم

 معرفة أهمية املناسبات التوعوية  أسبوع املرور 

 معرفة مهام رجل املرور

 الربط بين أسبوع النظافة وتعاليم ديننا الحنيف  أسبوع النظافة 

 نظافة املدرسة  تفسير أهمية املحافظة على

 معرفة أهمية تفعيل أسبوع الشجرة أسبوع الشجرة

 تعلم املهارة   طع فيديو اعرض مق انتاج اطباق متنوعه من الطين   الفخار التربية الفنية  

مهمات أدائية ، مشاريع صغيرة ، ) عملي تطبيق  
 واجبات تطبيقية ( 

 قناة عين التعليميه االستفادة من شروح  

https://youtu.be/TYxdXyquMek 

انتاج اشكال نفعيه بطين الصلصال وزخرفتها من   زخرفه السطوح املتجلده
 الخارج 

https://youtu.be/TUOi3VTB4Ho 

 https://youtu.be/TgGFVHDRncg ه ذات قيم جماليه مال خزفيتشكيل اع الفخار في حياتنا اليوميه 

 

 

https://youtu.be/h7dj7XFIXg4
https://ien.edu.sa/Home/Dashbordبوابة
https://youtu.be/TYxdXyquMek
https://youtu.be/TUOi3VTB4Ho
https://youtu.be/TgGFVHDRncg
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 ( لصفوف العلياا ) هـ 1440/1441الفاقد التعليمي من المحتوى التعليمي  للفصل الدراسي الثاني من العام الماضي  

 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

أو الفصل او   رسعنوان الد املادة  صف املراجعة  
 الوحدة  

 أدوات إثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الرابع االبتدائي الثالث  االبتدائي 
 لغتي

 الجميلة 

الوحدة السابعة )من علماء 
 املسلمين( 

قراءة  نصًا مضبوطا مشكواًل  يحوي ظواهر -
  -ل والقطع صوتية ولغوية درسها )همزة الوص

  -السماء  الخمسة ) أبو  -التمني بـ    )ليت (   
 أخو ..( 

دالالت  الكلمات الجديدة من خالل   اكتشاف -
 الترادف والتضاد .

 والكتابة . تخصيص خمس دقائق في بداية كل حصة لتعزيز القراءة 

استخدام النشطة الفردية والجماعية املتنوعة واالستعانة ) بعروض 
 ور للحروف وكلمات وقصص كرتونية (مرئية , ص

مهارات القراءة والكتابة عبر  تعزز ة تقديم اثراءات بمقاطع فيديو تعليمي
 منصة مدرستي 

الذاتي مثل) الصف املقلوب، اللعاب االلكترونية،  توظيف التعلم 
 تعلم باالكتشاف االلكتروني (.ال

, إعادة ترتيب  املسابقات االلكترونية في  ) رسم عالمات الترقيم توظيف 
 كلمات لتكوين جملة ( .

االستفادة من أيقونة دفتر املالحظات في برنامج مايكروسوفت تيمز  -
وإنشاء ملفات خاصة بكل طالبة لتخزين )النصوص، الصور، 

 ات ومقاطع الصوت والفيديو (ملرفق املالحظات املدونة، ا

 

الوحدة الثامنة )البحار  
 واملحيطات(

 -10ود ) وطة بالشكل حدرسم كلمات مضب -
 ( كلمة تحتوي على ظواهر لغوية  20

هذه  -اإلشارة  ) هذا  أسماء -− اإلستثناء ب إال  
 هؤالء (  –هاتان -هذان  -
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صف الفاقد  
 التعليمي 

صف  
 املراجعة

 إثرائيةومصادر  أدوات  اإلجراءات العالجية املقترحة  الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  موضوعه  املكون  املادة

الرابع  
 االبتدائي

الخامس 
 االبتدائي

لغتي 
 الجميلة 

 

 التمييز بين الجمل املثبتة واملنفية  الجمل املثبتة واملنفية   السلوب اللغوي  

إعداد اختبار تشخيص ي إلكتروني يقيس مهارات الفهم 
 املتعلقة بالفاقد التعليمي. 

ة عين اب بو محتويات تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 التعليمية

على  وفصول عالجية إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 منصة مدرستي 

تنوعة مقاطع املتعليمية ال الوسائطصادر و توظيف امل
 فيديو، منصات تعليمية ...(

)   أدائية بأنشطة تعليمية أو مهمات  تكليف الطالبات 
 تقارير، مطويات، خرائط مفاهيم...( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 محاكاة أسلوب االستفهام.  االستفهام وب أسل

اللف اللينة في آخر الفعل  الظاهرة اإلمالئية 
 والحرف واالسم 

رسم الفعال والسماء والحروف املنتهية بألف لينة رسما 
 صحيحا .  

 معرفة وتمييز االسم املجرور.  االسم املجرور بحرف الجر  الوظيفة النحوية 

 ا .جرور استعماال صحيحاستعمال االسم امل 

 تحديد عالمة الجر الصلية والفرعية  .  

 الصنف اللغوي 

 

 تمييز النكرة من املعرفة.  أنواع املعارف 

 معرفة أنواع املعارف. 

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي

 معرفة واستخدام أسلوب التوكيد أسلوب التوكيد السلوب اللغوي 

 معرفة الفعال الخمسة وتمييزها ومحاكاتها     الفعال الخمسة  مالئية الظاهرة اإل 

رسم املدة في أول الكلمة  الوظيفة النحوية  
 ووسطها 

 رسم املدة في أول الكلمة ووسطها . 

معرفة االسم املعطوف وتمييزه واستعماله بالعالمات الصلية  املعطوف  الصنف اللغوي 
 والفرعية .

 معرفة الصفة وتمييزها واستعمالها بالعالمات الصلية والفرعية الصفة 



 هـ 1441الفاقد التعليمي في المحتوى الدراسي للعام  

 

 18الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

او الفصل أو   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الوحدة 

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 بتدائياال ثالث ال

 تدائيب اال رابع ال

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي

 كريم قرآن

 الكريم قراءه سور القرآن  
 تالوة صحيحة  اآلياتتالوة  -
 توظيف استراتيجيات الصف املقلوب والعثماني  التفريق بين الرسم اإلمالئي -

 باملهارات املفقودة  يوميا ربط الدروس

 عالجية افتراضيهفصول تنفيذ 

 عين التعليمي حفمصتوجيه الطالبة الى 

 ناسبةاملنشطة وال بحثية التكليفات توظيف ال

 روابط (   –إثراءات متعلقة بالفاقد ) فيديو توظيف 

https://ien.edu.sa 

 

 

 االبتدائي رابعال االبتدائي ثالثال

 فقهال

 الدعاء
 معرفه الدعاء وآدابه 

 قلوبتوظيف استراتيجيات الصف امل

 عالجية فصول افتراضيهتنفيذ 
  االنشطة واالثراءات التعليمية االلكترونية توظيف 

 استثمار محتويات بوابة عين التعليمية 
 توظيف الوسائط التعليمية املناسبة 

 أداب املزاح و الكالم 
 املزاح والكالم آداببيان 

 سمعرفه آداب املجالس واللبا آداب املجالس و اللباس

 توحيدال
 معرفه أركان اإليمان  أركان اإليمان 

 بيان معنى اإلحسان اإلحسان

 

 

 

https://ien.edu.sa/
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صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   املحتوى التعليمي الفاقد التعليمي من  او الفصل أو الوحدة   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  

 االبتدائي  خامسال دائي  بتاال  رابعال

 فقهال

 املسجد  آدابتعداد   آداب املسجد  

 توظيف استراتيجيات الصف املقلوب

 في منصة مدرستي  عالجية فصول افتراضيهتنفيذ 

 روابط (  –) فيديو التعليمية والوسائط املختلفة االثراءاتتوظيف 

 توظيف التكليفات واالنشطة املناسبة والواجبات االلكترونية 

 الفردية ظيف املهمات الدائية واملشاريع و ت 

https://ien.edu.sa 

 

 وواجباتها الصالة  التمييز بين اركان ة ركان الصال أ

 سورة الفاتحة  معرفة أهمية سوره الفاتحه 

 الذكر بعد الصالة معرفة  ةالذكر بعد الصال 

 بيان معنى الخشوع في الصالة ةلصال الخشوع في ا

 توحيدال

 هللا و صفاته في حياتنا بأسماءاإليمان 
 في حياتنا  بأسماء هللا وصفاته ناثر اإليمامعرفة 

 وأنواعه ومظاهرهالشرك 
 معنى الشرك وخطره معرفة

 ه ومظاهر  انواع الشرك ذكر 

 حديثال

 اب لطعام والشر ا آدابتعداد  من آداب الطعام 

  صلى هللا عليه وسلم  صفه نوم النبي
 صلى هللا عليه وسلم  صفة نوم النبي معرفة

 التي وردت   اذكار النوممعرفة  أذكار النوم

 معرفة صفة السالم آداب السالم  

 آداب االستئذانمعرفة   من آداب االستئذان

 

 

https://ien.edu.sa/
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 20الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  او الفصل أو الوحدة  عنوان الدرس ة املاد صف املراجعة  

   االبتدائي  رابعال
 ( حفيظ)ت 

االبتدائي خامس ال
 ( حفيظ)ت 

 تجويد ال

القرآن  ةفي تالو  ةبعض االخطاء الشائع
 الكريم 

  
 الكريم القرآن ةبيان االخطاء الشائعة في تالو 

 توظيف استراتيجيات الصف املقلوب

 في منصة مدرستي  عالجية افتراضيهفصول تنفيذ 

، تطبيقات روابط  ،) فيديو الوسائط التعليمية املختلفةتوظيف 
 (  ...الخ

  واالثراءات التعليمية  توظيف التكليفات واالنشطة املناسبة
 والواجبات االلكترونية التي تخدم املهارة 

 الفردية املناسبة الدائية واملشاريع ملهمات توظيف ا

https://ien.edu.sa 

 

 وآياته  فضائل بعض سور القرآن
 

 القران وآياته  فضائل بعض سور  ذكر 

 فقهال االبتدائي سادسال االبتدائي خامس ال

 واملسافر  صاله املريض
 فر كيفيه صالة املريض واملسا وصف

 و االتمام  اإلمامة
 احوال االمام واالئتمام   معرفة

 املأمومينموقف االمام و 
 موقف االمام واملأمومين تحديد 

 ةاالت املأموم مع اإلمام في الصال ح
 توضيح حاالت املأموم مع االمام في الصالة 

 أحكام املسبوق 
 احكام املسبوق  توضيح

 

 صاله التطوع
 صفة صالة التطوعوصف 

 الوقات املنهي الصالة فيهاتعداد  الصالةأوقات النهي عن 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/
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 21الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  أو الفصل أو الوحدة   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  

 االبتدائي سادسال االبتدائي  مسخاال

 توحيدال

 االحسان
 حقيقه االحسان معرفة  

 توظيف استراتيجيات الصف املقلوب

 عالجية فصول افتراضيهتنفيذ 

 روابط ( –) فيديو  الوسائد التعليمية توظيف 

 توظيف التكليفات واالنشطة املناسبة والواجبات االلكترونية

 الفردية  توظيف املهمات الدائية واملشاريع

 

https://ien.edu.sa 

 

 بقاء النبي في مكة وبعثته ونبوته  أسباب معرفه  بعثته و نبوتهو  ةالنبي في مك 

عليه الصالة  صفه حجة الوداع ووفاة ا لنبي وصف  النبي  ةفاو  حجه الوداع و 
 والسالم

 عليه الصالة والسالم معرفة صفات النبي وسلم صلى هللا عليه  صفات النبي

 هاوعمومرسالة النبي وشمولها كمال  توضيح تهعموم رسالو كمال رسالته 

 معرفه اول الرسل وآخرهم  أول الرسل و اخرهم و حقيقه دعوتهم 

 حديثال

الوحدة الخامسة )الصابر الحليم صلى  
 هللا عليه وسلم (

اقف ل  عليه الصالة والسالمي صبر النبذكر مو
 فضل الصبرذكر 

 عليه الصالة والسالمفضل حلم النبي معرفة 
 صور من حلمهتعداد 

 عليه الصالة والسالمتواضع النبي  معرفة ( الوحدة السادسة )املتواضع الرحيم
 فضل التواضع معرفة  

 معرفه رحمة النبي وفضل الرحمة
هللا الوحدة السابعة )حياء النبي صلى 

 عليه وسلم(
 حياء النبي صلى هللا عليه وسلم وصف
 فضل الحياءمعرفة 

 تجويد ال
 الشفوي  ظهار حروف اال 

 النون و امليم املشددتان
 حروف االظهار الشفوي  معرفة 
 احكام النون وامليم املشددتان تطبيق 

 

 

https://ien.edu.sa/
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 22الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
   الوحدة الفصل أو 

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

الثالث  
 االبتدائي

 الرابع االبتدائي

 رياضيات  

يتم العمل على املهارات  
االساسية للمادة في جميع 

 الصفوف 

اجراء عمليات الضرب والقسمة بصورة  
 صحيحة 

ة في بداية كل وحدة  التركيز على دروس التهيئ
 دراسيةية لكل مرحلة دراس 

 انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية

 تكثيف االنشطة والتدريبات  املتنوعة للمهارة

 التركيز على الترابط الراس ي لكل درس

االستفادة من املصادر التالية )موقع عين ،  
 مصادر املعلم لألنشطة ، دليل املعلم (

 اسبة  املن ت الدرساتوظيف اثراء

https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvpvYab_g78p

exiQvAKoK/view?usp=sharing 

https://ien.edu.sa/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0aFltTE

NySF9ab0U 

 

 تقريب العداد وتقدير النواتج 

اجراء عمليات الضرب والقسمة بصورة   الخامس االبتدائي  الرابع االبتدائي  
 صحيحة 

 تقريب العداد وتقدير النواتج 

الخامس 
 االبتدائي

 السادس االبتدائي

يتم العمل على املهارات  
االساسية للمادة في جميع 

 الصفوف 

اجراء عمليات الضرب والقسمة بصورة  
 صحيحية 

 تقريب العداد وتقدير النواتج 

 اجراء العمليات الحسابية على الكسور 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvpvYab_g78pexiQvAKoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUai_T5udmOhvpvYab_g78pexiQvAKoK/view?usp=sharing
https://ien.edu.sa/
https://ien.edu.sa/
https://ien.edu.sa/
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0aFltTENySF9ab0U
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0aFltTENySF9ab0U
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 23الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

 

الفاقد   فص
 التعليمي  

أو   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
   الفصل أو الوحدة

 أدوات إثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 علوم  الرابع االبتدائي الثالث االبتدائي

 التمثيل للتغيرات الفيزيائية    التغيرات الفيزيائية
 الصف املقلوب جيةتوظيف استراتي

في منصة  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 مدرستي

 تفعيل املناقشات االلكترونية 

 إلعداد في بوابة عين  بنك السئلة ثمار است
 اختبارات الكترونية دورية 

 املطوية االلكترونية توظيف 

 ت الدرس اتوظيف اثراء

اقع املعزز االفتراض يتوظيف   الو

https://ien.edu.sa/#/lesson/3723 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3724 دالئل حدوث تفاعل كيميائي  تعداد التغيرات الكيمائية 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3728 جسام أنواع القوى املؤثرة في حركة ال  معرفة القوى 

 

 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3729 مفهوم الصوت   الصوت 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3730 مفهوم الضوء      الضوء

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3730 معنى انكسار الضوء بالصور  تفسير  الضوء

4wweenn1VM0https://youtu.be/ 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3723
https://ien.edu.sa/#/lesson/3724
https://ien.edu.sa/#/lesson/3728
https://ien.edu.sa/#/lesson/3729
https://ien.edu.sa/#/lesson/3730
https://ien.edu.sa/#/lesson/3730
https://youtu.be/4wweenn1VM0
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 24الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

أو   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 االبتدائيالرابع 
الخامس 
 االبتدائي

 علوم 

 الصف املقلوب توظيف استراتيجية دتين أو أكثراملخلوط مزيج  من ماتوضيح ان  املخاليط 

 في منصة مدرستيانشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 تفعيل املناقشات االلكترونية           

اختبارات الكترونية   إلعداد في بوابة عين  بنك السئلة ثمار است
 دورية

 املطوية االلكترونية توظيف 

 ت الدرس اتوظيف اثراء

اقع املتوظيف   تراض يعزز االفالو

   PHETوسائط تطبيق توظيف 

https://ien.edu.sa/#/lesson/4041 

-العالقة بين القوة والحركة من حيث )املوقع  معرفة القوة والحركة
 التسارع ( –السرعة 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3973 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/4047 تعداد أنواع القوى املؤثرة في حركة الجسام  تغير الحركة

 https://ien.edu.sa/#/lesson/4050  استنتاج مفهوم الحرارة  الحرارة 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/4050 تعداد طرق انتقال الحرارة  

https://youtu.be/xbY2OsdU0wk 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/4066 املقارنة بين الكهرباء الساكنة والتيار الكهربائي   الكهرباء 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/4067   يس مع تسمية املنطقة املحيطة به وصف املغناط املغناطيسية 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/4041
https://ien.edu.sa/#/lesson/3973
https://ien.edu.sa/#/lesson/4047
https://ien.edu.sa/#/lesson/4050
https://ien.edu.sa/#/lesson/4050
https://youtu.be/xbY2OsdU0wk
https://ien.edu.sa/#/lesson/4066
https://ien.edu.sa/#/lesson/4067
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 25الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو الفصل أو   عنوان الدرس املادة 
 الوحدة 

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي

 علوم 

فلزات وأشباه  الفلزات والال 
 الفلزات 

   لزات وأشباه الفلزات والالفلزات املقارنة بين خصائص الف

 توظيف اثراءات الدرس 

الوسائط التعليمية املناسبة )مقاطع الفيديو ،  استخدام
 ...الخ( تطبيقات التعليم

 الجدول الدوري الناطقتفعيل 

وفصول عالجية في منصة   انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 ستي مدر 

 اختبارات الكترونية دورية إلعدادبنك السئلة  ثمار است

 الصف املقلوبتوظيف استراتيجية 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3002 

الجليد  -تسمية التغير الذي يحدث )للماء _الجليد الجاف  تغيرات حالة املادة 
 تغير درجة الحرارة  ( عند

https://ien.edu.sa/#/lesson/2999 

التمييز بين التمدد الحراري واالنكماش الحراري مع 
  التمثيل

https://ien.edu.sa/#/lesson/2999 

التمييز بين خصائص مركب ما وخصائص العناصر املكونة   املركبات والتغيرات الكيميائية
 له  

https://ien.edu.sa/#/lesson/3000 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3000 ة دالالت حدوث التغير الكيميائي  عرفم

https://youtu.be/5En7RIwGmpU 

  توضيح العالقة بين الشغل والطاقة   الشغل والطاقة

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3004 البسيطة ومكوناتها التعرف على اآلالت  البسيطة   اآلالت

 https://ien.edu.sa/#/lesson/3005   انتقاله عبر الوساط يفيةالصوت وك نشأة تفسير  الصوت 

https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.p

df 

https://youtu.be/g6jgTOLt2SM 

https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.p باملواد أثناء انتقاله وتأثرهالضوء  انتقالتوضيح  الضوء

df 

 s://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdfhttp انكسار الضوء وانعكاسه  التفريق بين

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/3002
https://ien.edu.sa/#/lesson/2999
https://ien.edu.sa/#/lesson/2999
https://ien.edu.sa/#/lesson/3000
https://ien.edu.sa/#/lesson/3000
https://youtu.be/5En7RIwGmpU
https://ien.edu.sa/#/lesson/3004
https://ien.edu.sa/#/lesson/3005
https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdf
https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdf
https://youtu.be/g6jgTOLt2SM
https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdf
https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdf
https://iencontent.ien.edu.sa/Files/STEM/packages/science/0021.pdf
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 26الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

  الفصل أو   أو  عنوان الدرس املادة 
 الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   التعليمي الفاقد التعليمي من املحتوى 

 الرابع االبتدائي
الخامس 

 دائياالبت

الدراسات 
االجتماعية 
 والوطنية 

 النبياء 
 

 معرفة أنبياء هللا تعالى 

 تعداد صفات النبياء 

 تعداد أولو العزم من الرسل 

 الصف املقلوبتوظيف استراتيجية 

في  وفصول عالجية  تعليمية ودروس تقويةانشاء مسارات  
 منصة مدرستي 

 االلكترونية  توظيف املطويات

 والواجبات املناسبة  نشطةواالت اثراءاالتوظيف 

استثمار الوسائط التعليمية املناسبة ) مقاطع الفيديو ، 
 تطبيقات التعلم ، املنصات ....الخ(

 توظيف املهمات الدائية والبحوث واملشاريع الفردية 

 

 الرجوع الى بوابة عين وقنوات عين التعليمة 

 معرفة نسب النبي ونشأته  السيرة النبوية  

 حي على النبي عليه الصالة والسالم نزول الو  معرفة بدء

 ذكر اعمال النبي في  املدينة املنورة 

 تعداد  غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم

 والخندقتحديد السبب والنتيجة في غزوة بدر واحد 

 وصف كيف تم  فتح مكة  

 معرفة حقوق الوالدين والبناء املواطنة املسئولة 

 يد الوطني السعودي وحفظ النش معرفة مكونات العلم

 تعداد اسباب العمل الجماعي

 معرفة مفهوم الثقافة ومكوناتها وتصنيفها  
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 27الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

  أو  الدرسعنوان  املادة 
 الوحدة  الفصل او 

 ة إثرائي ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي

الدراسات 
االجتماعية 
 والوطنية 

 تعداد املوارد الطبيعية واالقتصادية في اململكة املوارد االقتصادية  

 العوامل املؤثرة في نمو النباتات  الطبيعي في اململكةتعداد 

 تفسير قلة الثروة الحيوانية في وطني

 لم برا وبحراتسمية أكبر حقول النفط في العا

 التمثيل لصادرات وواردات اململكة العربية السعودية 

 الصف املقلوبتوظيف استراتيجية 

منصة   وفصول عالجية في انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 مدرستي

 االلكترونية  توظيف املطويات

 واالنشطة والواجبات املناسبة ت اثراءاالتوظيف 

بة ) مقاطع الفيديو ، استثمار الوسائط التعليمية املناس 
 علم ، املنصات ....الخ(تطبيقات الت

 توظيف املهمات الدائية والبحوث واملشاريع الفردية 

 

 الرجوع الى بوابة عين وقنوات عين التعليمة 

 االنشطة االقتصادية  
 تعداد مقومات الصناعة وفوائدها

 التمثيل لصادرات وواردات اململكة العربية السعودية 

 امليزان التجاري والخدمات فهوم ذكر م
 مؤسسات الدولة 

 ووظائفها معرفة مفهوم مؤسسات الدولة 

 ذكر الخدمات الحكومية املقدمة من الدولة 

 الربط بين أجهزة الدولة ومهامها 

 توضيح واجباتي ومسئولياتي تجاه امن وطني المن الوطني 

 المن في وطني   ليات مسئو  تتولىالتي الحكومية تحديد االجهزة 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او الفصل   عنوان الدرس املادة 
 او الوحدة 

 إثرائية ومصادر  أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الرابع االبتدائي
الخامس 
 االبتدائي

لغة ال
 نجليزية اال 

U: 1-2-3-4-5 
Recognize and apply subjective pronouns correctly ( 

He-She –It- They –You –We). 

 الربط بالدروس املشابه في املنهج

تخصيص جزء من بداية الحصة ملراجعة املهارات 
 املفقودة 

 تنفيذ فصول افتراضية عالجية على منصة مدرستي

واملهمات االدائية توظيف االنشطة والتكليفات 
 املناسبة 

 استراتيجية التعلم الذاتي واملسابقاتيف توظ

كمقاطع  ) االستفادة من الوسائط التعليمية املفيدة 
 تطبيقات التعلم ....(  –الفيديو 

 

 بوابة عين التعليمية 

 

U:1-2-3-4-5 

Using verb to be ( am –is –are ) to ask and respond to 

basic questions about personal information . 

U: 1-2-3-4-5 

U:3 words in action 

-Read and write simple words 

-Use ( in /on ) as prepositions of place . 

U:1-2-3-4-5-6 

Identify some fruits and parts of the body 

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي 

U: 1-2-3-4-5- 

Write simple sentences 

U:1-2-3-4-5 

Identify some jobs and sports. 

U:1-2-3-4-5 

Using verb to be ( am –is –are ) to ask and respond to 

basic information 

U:1 

Ask  and respond about possessions using ( whose and 

possessive pronouns) . 

U:3+4 
Use the present simple 

 ( affirmative / negative / questions /short answers) . 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الوحدة أو الفصل 

 إثرائيةومصادر  أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

ثالث  ال
 بتدائياال 

رابع  ال
 بتدائياال 

 التربية السرية 

 د فوائد التمر اتعد التمور 

 املقلوب توظيف استراتيجيات الصف

 توظيف الواجبات والتكليفات والنشطة 

 مقاطع فيديو(-)صور توظيف الوسائط التعليمية 

الدائية واملشاريع الصغيرة بما توظيف املهام 
 يناسب املرحلة العمرية 

استغالل حدوث اليام العاملية في معالجة الفاقد 
 لدى الطالبة

 تنفيذ فصول افتراضية عالجية على منصة مدرستي

 

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord 

 

 

 بين املناسبات املختلفة والهدف منها  الربط اليوم الوطني 

 مفهوم الوطن استنتاج 

 ر عن حب الوطن واالنتماء إليه بعبارات بسيطة يتعبال

 مع املعلمة السلوك املتبع للتعامل وصف يوم املعلم 

 عبارة بسيطة عن يوم املعلم  كتابة

 أهمية يوم الغذاء العاملي  استنتاج يوم الغذاء العاملي 

 أهمية يوم الصحة العاملي  استنتاج العاملي يوم الصحة

رابع  ال
 بتدائياال 

خامس ال
 بتدائياال 

 ر منتجات الحليب وتعدد فوائدهذك الحليب

 أساليب ترشيد استهالك املاء داخل املنزل وخارجه تعداد اء ترشيد استهالك امل

خامس ال
 بتدائياال 

السادس 
 االبتدائي

 ن وجبة خفيفة وصحيحة ومغذية من النماذج املعروضة ي تكو  الوجبات الخفيفة

 أنواع الخبز املختلفة  التمييز بين الخبز 

استهالك   ترشيد
 الكهرباء 

 رباء داخل املنزل وخارجهيد استهالك الكهبعض الطرق لترش  اقتراح

 أسباب االهتمام بترشيد استهالك الكهرباء  تفسير 

 

 

https://ien.edu.sa/Home/Dashbordبوابة
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صف الفاقد  
 التعليمي  

عنوان الدرس او الوحدة او   املادة  صف املراجعة  
 الفصل 

 أدوات ومصادرإثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الرابع االبتدائي البتدائيالثالث ا

 التربيه الفنيه

 انتاج اعمال فنيه من خامه الخشب  تكوين جمالي مسطح بالخشب 

 تعلم املهارة  طع فيديو اعرض مق

) مهمات أدائية ، مشاريع صغيرة ، واجبات عملي تطبيق 
 تطبيقية ( 

 قناة عين التعليميهاالستفادة من شروح 

 تنفيذ فصول افتراضية عالجية 

 

https://youtu.be/ueg6w6gaeuw 

 https://youtu.be/MUS9qLgA85k انتاج اعمال فنيه من خامه الخشب  تكوين جمالي مجسم بالخشب 

 f7KzE-https://youtu.be/C2Gba وصف بعض أنواع التعاشق النسجيه  النسيج البسيط 

 https://youtu.be/VIlX_gsXyMM نفعيا  انتاج عمل نسجي بسيط وتوظيفه  تشكيالت متنوعه بالنسيج

 الخامس االبتدائي  الرابع االبتدائي

 https://youtu.be/QxJiN99E8kQ انتاج اعمال خشبيه بالحفر  بالحفر على الخش

انتاج نسيج بسيط من االلوان الشعبيه باستخدام   النول 
 النول 

8vhZOY-https://youtu.be/CcnZ 

 https://youtu.be/fv2h_fSXKSA انتاج عمل فني من النسيج الشعبي النسيج الشعبي

التشكيل بالشرائح املعدنية   السادس االبتدائي الخامس االبتدائي 
 بطريقة الثني والربط 

إتقان أساليب التشكيل بالشرائح املعدنية بطريقة  
 الثني والربط 

https://www.youtube.com/user/chaalitv 

 https://www.youtube.com/user/chaalitv إتقان الحفر بمستويات متعددة على خامة الخشب الحفر على الخشب

 

https://youtu.be/ueg6w6gaeuw
https://youtu.be/MUS9qLgA85k
https://youtu.be/C2Gba-f7KzE
https://youtu.be/VIlX_gsXyMM
https://youtu.be/QxJiN99E8kQ
https://youtu.be/CcnZ-8vhZOY
https://youtu.be/fv2h_fSXKSA
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
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المرحلة المتوسطة  

مي التعلي

الفاقد 
مهارات
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو الفصل أو   عنوان الدرس املكون  املادة 
 الوحدة  

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 السادس االبتدائي
الول  

 توسط امل
 لغتي الخالدة 

الظاهرة 
 اإلمالئية 

قع اإلعرابي لالسم املقصور واملنقوص املو  تحديد تنوين االسم املقصور 
 واملمدود لضبط رسم التنوين. 

 كتابة التنوين بطريقة صحيحة. 

تشخيص ي إلكتروني يقيس مهارات الفهم إعداد اختبار 
 املتعلقة بالفاقد التعليمي. 

بوابة عين دروس تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 التعليمية

 لجديد. ربط املهارات السابقة بمهارات الدرس ا

 إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية .

 تفعيل كتاب الطالبة .

 تفعيل الدردشة للمناقشات التعليمية . 

تعليمية متنوعة مقاطع فيديو، منصات  ر مصادتوظيف 
 تعليمية ...(

) تقارير، االدائية همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 مطويات، خرائط مفاهيم...( 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

رف الجر على )ما  ل حدخو 
 االستفهامية( 

معرفة طريقة كتابة )ما االستفهامية( عند دخول 
 حروف الجر عليها.

حرفي الجر )من، عن( على  دخول 
 )من( االستفهامية أو املوصولة 

ْن( املوصولة أو  معرفة طريقة كتابة )م 
ْن(   االستفهامية عند دخول حرفي الجر )ِمْن، ع 

 عليها. 

فة الوظي
 نحوية ال

املضارعة  نصب الفعال
الصحيح اآلخر. املعتل اآلخر.  )

 الفعال الخمسة(

 بعد حرف النصب. املضارعتحديد نوع الفعل 

 تمييز عالمة نصب الفعل املضارع بحسب نوعه

 جزم الفعال املضارعة.
 تحديد نوع الفعل املضارع بعد حرف الجزم.

 سب نوعه.تمييز عالمة جزم الفعل املضارع بح

الصنف  
 اللغوي 

 واملكان.معرفة كيفية صياغة اسمي الزمان  اسم الزمان واملكان 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو الفصل أو   عنوان الدرس املكون  املادة 
 الوحدة 

 ة ائيإثر ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 توسط املالول 
الثاني  

 توسط امل
 لغتي الخالدة 

تمييز السماء املوصولة واستخدامها استخداًما  املوصولة السماء  الصنف اللغوي 
 صحيًحا..

إعداد اختبار تشخيص ي إلكتروني يقيس مهارات  
 الفهم املتعلقة بالفاقد التعليمي. 

بوابة عين دروس تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 التعليمية

 ربط املهارات السابقة بمهارات الدرس الجديد. 

 تقوية .إنشاء مسارات تعليمية ودروس 

 تفعيل كتاب الطالبة .

 تفعيل الدردشة للمناقشات التعليمية . 

تعليمية متنوعة مقاطع فيديو،   توظيف مصادر 
 منصات تعليمية ...(

)  االدائية همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 خرائط مفاهيم...( تقارير، مطويات، 

اآلخر  رفع الفعل املضارع الصحيح  الوظيفة النحوية  
 ونصبه وجزمه.

تمييز الفعل املضارع املعرب واستخدامه في  
 جميع صوره )املرفوع واملنصوب واملجزوم(

تمييز أسلوب الجملة الفعلية املثبتة   الجملة الفعلية املثبتة  السلوب اللغوي 
 اًم صحيًحا.واستخدامه استخد

 رسم الهمزة املتوسطة على واو  الرسم اإلمالئي 

 هـ( -م-ج -عالمات االختصار )س

إمالئًيا  ارسم الهمزة املتوسطة على الواو رسمً 
 صحيًحا في مواضعها جميعها. 

 توظيف بعض عالمات االختصار أثناء الكتابة.
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو   عنوان الدرس املكون  املادة 
 الوحدة او الفصل 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   املحتوى التعليمي الفاقد التعليمي من 

 توسط املالثاني 
الثالث  

 توسط امل
 لغتي الخالدة 

اللف اللينة في آخر   الرسم اإلمالئي 
 السماء 

بوابة عين دروس درستي و ات منصة متفعيل أدو  رسم اللف اللينة في السماء رسًما صحيًحا.
 التعليمية

إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية  في منصة 
 مدرستي

 تفعيل كتاب الطالبة

 يل الدردشة للمناقشات التعليمية تفع

تعليمية متنوعة مقاطع فيديو،   توظيف مصادر 
 منصات تعليمية ...(

)  االدائية همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 ائط مفاهيم...( مطويات، خر تقارير، 

 

 لسابقة  الرجوع للصفحة ا

االسم املقصور واالسم  الصنف اللغوي 
 املنقوص واالسم املمدود 

تمييز االسم املقصور واالسم املنقوص واالسم املمدود 
 واستخدامها استخداًما صحيًحا. 

 صحيًحا.تمييز أسلوب الترجي واستخدامه استخداًما   الترجي السلوب اللغوي 

 أسلوبي املدح والذم واستخدامهما استخداًما صحيًحا.تمييز  املدح والذم

 تمييز املفعول لجله واستخدامه استخداًما صحيًحا. املفعول لجله  الوظيفة النحوية 

املفعول فيه) ظرفي 
 الزمان و املكان( 

 تمييز املفعول فيه واستخدامه استخداًما صحيًحا.
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  أو الوحدة او الفصل  عنوان الدرس املادة 

 السادس االبتدائي

 
 الول املتوسط 

 حديثال

 

صفة الصالة على النبي صلى هللا عليه 
 وسلم 

على صفة   التعرفالتي يستحب فيها الصالة على النبي  واطنامل تحديد
 الصالة على النبي صلى هللا عليه

بوابة عين دروس تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 التعليمية

 إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية .

تعليمية متنوعة مقاطع فيديو،   توظيف مصادر 
 منصات تعليمية ...(

)  االدائية همات ملاتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 تقارير، مطويات، خرائط مفاهيم...( 

 الرجوع الى بوابة عين التعليمية

 مظاهر التأس ي به صلى هللا عليه وسلم تعداد بالنبي   التأس ي

 بين عالمات الساعة الكبرى والصغرى  التفريق  عالمات الساعة توحيدال

 أو  نار  ح حكم الشهادة لحد بجنهيتوض الجنة والنار

 تعداد ما يشمله االيمان باليوم اآلخر  اليوم اآلخر 

 معرفة املراد بفتنة القبر فتنة القبر ونعيمه

 املقارنة بين الشفاعة املثبتة والشفاعة املنفية   الشفاعة 

 املقارنة بين النفخة الولى والثانية  أحوال يوم القيامة

 فقهال
 بين الحج والعمرة   التفريق  رة الحج والعم 

           أعمال الحج  وصف

 الفقه الثاني متوسط  الول املتوسط 

 موقف اإلمام واملأمومين  تحديد اإلمامة والئتمام 

 حكم التعزية معرفة الجنائز 

 بين صفة  صالة  الجمعة والعيدين  املقارنة الجمعة  -العيدين

 صالة املريض  فيةكي وصف صالة املريض 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو الوحدة او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل 

 إثرائية  ومصار  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   التعليمي من املحتوى التعليمي الفاقد 

 الول املتوسط 
الثاني  
 املتوسط 

 التفسير 

من زكاة تريدون :) وما أتيتم من قوله تعالى  شروط قبول العمل عند هللا تعداد سورة الروم 
 وجه هللا ...(( 

))وإذا مس الناس  حال املشركين في حال السراء والضراء من اآليات :  وصف
   ))... 

بوابة دروس تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 عين التعليمية

وفصول إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 
 عالجية في منصة مدرستي

تعليمية متنوعة مقاطع   در توظيف مصا
 فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
) تقارير، مطويات، خرائط االدائية 

 مفاهيم...( 

 

 الرجوع الى بوابة عين التعليمية

 : )وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ..((حكم طاعة هللا ورسوله من الدليل  استخراج سورة التغابن 

 سبب كفر الكفار وعنادهم   ير تفس

زعم الذين أدلة البعث بعد املوت والجزاء على اإلعمال بعد املوت)) استنباط
 كفروا أن لن ....(

 بين أنواع العبادة )الخوف والرجاء والتوكل (  التفريق  الخوف -الرجاء-التوكل التوحيد

 حكم دعاء غير هللا تعالى  معرفة الدعاء

 أثر التوحيد في حياة املسلم وصف وحيدأثر الت

 الحديث )انصر أخاك ظاملا أو مظلوما (   شرح كف الذى من املسلمين    الحديث

 بين التجسس والتحسس التفريق 

 حقوق الوالدين تعداد فضل الوالدين

 عقوبة قطيعة الرحم توضيح صلة القاطع 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  او الفصل او الوحدة  عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  

 الثالث املتوسط  الثاني املتوسط 

 توحيدال

 حكم تعليق التمائم من الدليل  استنباط الرقى  -   التمائم

 بين التمائم والرقى   التفريق 

 قية الشرعية ة الر كيفي ذكر 
بوابة عين دروس تفعيل أدوات منصة مدرستي و 
 التعليمية

وفصول إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 عالجية في منصة مدرستي 

تعليمية متنوعة مقاطع فيديو،   توظيف مصادر 
 منصات تعليمية ...(

)  االدائية همات املتعليمية أو ال نشطة يف التوظ
 فاهيم...( تقارير، مطويات، خرائط م

 

  

 فقهال

 صفة الحج  توضيح الحج  

 بين أنواع النسك  التفريق 

 حكم زيارة املسجد النبوي  ذكر  زيارة املدينة  

 فضل العشر من ذي الحجةذكر  الضحية 

 حديثال

 بين الغيبة والنميمة  املقارنة عنها اإلسالم أخالق وسلوك نهى 

 حكم قول الزور معرفة

 حكم  الخلوة باملرأة الجنبية من الحديث  استنباط وة بالجنبية خلال

 حكم تناجي االثنين دون الثالث  من الحديث تحديد التناجي

 ل سبب تحريم التناجي املحرميتعل 
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 38الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   املحتوى التعليمي الفاقد التعليمي من  او الفصل او الوحدة  عنوان الدرس املادة 

 الثاني املتوسط 
الثالث  
 املتوسط 

 تفسير ال

 (من كذب نوح فقد كذب جميع الرسل) تعليل سورة الشعراء

 تعليل سبب جبريل بالروح 

  السابقة في الصفحة االستفادة من االجراءات 

  قوم لوط من قوله تعالى )وامطرنا عليهم ...(عقوبة  استخراج دعوة لوط عليه السالم

 تعداد شروط التجارة الرابحة  سورة الصف 

 بين الرسول والشاعر  املقارنة دالئل صدق النبي محمد  

جميع  جميع الصفوف
 الصفوف 

ي بداية كل وحدة دراسية لكل مرحلة روس التهيئة فالتركيز على د حل مسائل على النسبة والتناسب  املهارات االساسية للمادة  الرياضيات 
 دراسية

 انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية

 للمهارةتكثيف االنشطة والتدريبات  املتنوعة 

 التركيز على الترابط الراس ي لكل درس

االستفادة من املصادر التالية )موقع عين ، مصادر املعلم لالنشطة  
 ، دليل املعلم (

 درس ت الاتوظيف اثراء

 

 
 

 حل املعادالت 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية أدوات ومصادر  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  او الفصل او الوحدة  عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  

السادس 
 االبتدائي

 الول املتوسط 

 العلوم 

 منصة مدرستي في  توظيف اثراءات الدرس  ير حدوث التغير الكيميائي تفس التغيرات الكيميائية

 تطبيقات التعليم استخدام 

  (الجدول الدوري الناطق )

وفصول  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
  في منصة مدرستيعالجية 

 االلكترونية  االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب استراتيجية توظيف 

اقع اإل     فتراض يتعزيز الو

توظيف اسلوب حل املشكالت واالنشطة 
   االستقصائية 

 

 مالتفاعالت الكيميائية
 التمييز بين املواد  املتفاعلة والناتجة 

 التمثيل لتفاعالت طاردة للطاقة وتفاعالت ماصة للطاقة
 

https://ien.edu.sa 

  لخصائصها تصنيف العناصر في الجدول الدوري وفقا  للعناصر  الخصائص املختلفة

  التمييز بين الحماض والقواعد  الخصائص الكيميائية 

  معرفة مفهوم الحركة والسرعة والتسارع  التسارع -السرعة –الحركة 

  الفرق بين القوى املتزنة وغير املتزنة مع التمثيل القوى والحركة 

  املحيطة بهوصف املغناطيس مع تسمية املنطقة  يسية املغناط

 الحيوانات الالفقارية  الثاني متوسط  الول املتوسط 

 

 

 ييز بين الفقاريات والالفقاريات  التم 

تصنيف الحيوانات الالفقارية إلى طوائف والتعرف على 
 خصائصها الساسية  

youtu.be/IHjAYlm2cfA//https:   

https://youtu.be/v41G0XvRsxM 

htthttps://youtu.be/4p5r59jw5sw 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/
https://youtu.be/IHjAYlm2cfA
https://youtu.be/v41G0XvRsxM
https://ien.edu.sa/
https://youtu.be/4p5r59jw5sw
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او الفصل او   عنوان الدرس ة املاد
 الوحدة 

 إثرائية أدوات ومصادر  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الول املتوسط 
الثاني  
 متوسط 

 العلوم 

   قدفي معالجة الف توظيف اثراءات الدرس املقارنة بين خصائص الحيوانات الفقارية املختلفة  الحيوانات الفقارية  

 تنفيذ فصول افتراضية عالجية في منصة مدرستي 

وفصول  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
  في منصة مدرستيعالجية متزامنة 

 االلكترونية  االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب استراتيجية توظيف 

اقع اإلفتراض ي    تعزيز الو

توظيف اسلوب حل املشكالت واالنشطة 
   االستقصائية 

https://youtu.be/P_TdO7cexkA 

https://vimeo.com/209341560 

 https://youtu.be/8adSXOx6wNw تفاعل مكوناتها مع بعضها البعض   توضيح مفهوم النظام البيئي وطريقة  علم البيئة 

https://youtu.be/8adSXOx6wNw 

 استخدام املوارد الطبيعية وتصنيفها  موارد الرض  

   وضيح  النواع املختلفة للتلوث  ت 

/vimeo.com/212897347https:/ 

https://vimeo.com/213484988 

  https://youtu.be/3Shjtkdr6f4 لطبيعية املتجددة وغير املتجددة املقارنة بين املوارد ا موارد البيئة  

 https://youtu.be/m2PO5Qnd2a4 تصنيف االنواع املختلفة للتلوث    اية البيئةالتلوث وحم 

 https://youtu.be/ra4yntsZJQw وصف موازين قياس الحرارة   درجة الحرارة  

  صف طرق انتقال الحرارةو  انتقال الحرارة 

 التميز بين املواد املوصلة والعازلة للحرارة 

https://youtu.be/SSVORxr76Kc 

https://vimeo.com/212448218 
 

 

 

 

https://youtu.be/P_TdO7cexkA
https://vimeo.com/209341560
https://youtu.be/8adSXOx6wNw
https://youtu.be/8adSXOx6wNw
https://vimeo.com/212897347
https://vimeo.com/213484988
https://youtu.be/3Shjtkdr6f4
https://youtu.be/m2PO5Qnd2a4
https://youtu.be/ra4yntsZJQw
https://youtu.be/SSVORxr76Kc
https://vimeo.com/212448218
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 ة  املراجع

عنوان الدرس أو   املادة 
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   املحتوى التعليمي الفاقد التعليمي من 

 الثاني املتوسط 
الثالث  
 املتوسط 

 العلوم 

   ة مدرستيمنصفي  توظيف اثراءات الدرس ن املوجات املستعرضة والطولية املقارنة بي املوجات والصوت الضوء 

في منصة  وفصول عالجية  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
  مدرستي

 االلكترونية  االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب استراتيجية توظيف 

اقع اإلفتراض ي    تعزيز الو

  توظيف اسلوب حل املشكالت واالنشطة االستقصائية 

tps://vimeo.com/213047640ht 

 https://youtu.be/reGgoQwxSco وصف خصائص املوجات   

 https://youtu.be/HeB10Po2deg شرح كيف تتكون موجات الصوت   

 https://vimeo.com/213984951 موجات الصوت في املواد يف تنتقل تفسير ك

 https://youtu.be/omgRLSeB2wY وصف الطيف الكهرومغناطيس ي  

 https://youtu.be/uk6u3Am0vNw تفسير كيف يرى االنسان االشياء  

السادس 
 االبتدائي

االول 
 توسط امل

الدراسات 
االجتماعية 
 والوطنية 

 مفهوم الرؤية   2030رؤيةاململكة

 عوامل نجاح الرؤية 

 برامج الرؤية توضيح 

 في منصة مدرستي انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية

 االلكترونية  تاالنشطة والواجباتفعيل 

 الصف املقلوب استراتيجية توظيف 

 googleearth)استخدام تطبيقات التعلم )الكرة االرضية ، 

 تنفيذ فصول عالجية 
 الرجوع الى موقع عين وقنوات عين التعليمة

افيا واملجتمع   خطوط الطول ودوائر العرضمفهوم معرفة  الجغر

 على سطح االرضاملناطق الزمنية تمييز 

 وطني وحدودهلاملوقع الجغرافي ف وص 

 سمات املوقع الجغرافي  تعداد 

 فوائد املشاركة  في املجتمع  

 

https://vimeo.com/213047640
https://youtu.be/reGgoQwxSco
https://youtu.be/HeB10Po2deg
https://vimeo.com/213984951
https://youtu.be/omgRLSeB2wY
https://youtu.be/uk6u3Am0vNw
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

عنوان الدرس أو الفصل   املادة 
 او الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 املتوسط  االول 
الثاني  
 املتوسط 

الدراسات 
االجتماعية 
 والوطنية 

الخلفاء الراشدين أخالقهم  
 وخالفتهم  

 ترتيب الخلفاء الراشدين وفق الخط الزمني 

 معرفة فضائل الخلفاء الراشدين رض ي هللا عنهم 

  

في منصة  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 مدرستي

  املناسبة  االلكترونية االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب استراتيجية توظيف 

 على منصة مدرستي  تنفيذ فصول عالجية

  توظيف اثراءات الكترونية 

توظيف استراتيجيات التلخيص واملنظمات 
 التخطيطية املناسبة  

 الرجوع الى موقع عين وقنوات عين التعليمة

 تعداد اعمال الخلفاء الراشدين  عصر الخلفاء الراشدين  

 الفتوحات في العراق وفارس والشام ومصر و....(داد أهم تع

 معرفة مفهوم االمن الوطني  االمن الوطني 

 تلخبص  مؤسسات االمن الوطني ومجاالته 

 معرفة واجبات املواطن لتحقيق المن الوطني

 معرفة الهوية الوطنية وانواعها  الهوية الوطنية 

 معرفة التنمية الذاتية واساليبها

 املقصود بالتفاعل االجتماعي ذكر 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

أو الفصل او   عنوان الدرس املادة 
 الوحدة

 إثرائية ومصادر  أدوات  االجراءات العالجية املقترحة  فاقد التعليمي من املحتوى التعليميال

الثالث   الثاني املتوسط 
 املتوسط 

الدراسات 
االجتماعية 

 طنية والو 

 تعداد دول مجلس التعاون وعواصمها وأهم املدن بها مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

 استنتاج الخصائص املشتركة لسكان دول مجلس التعاون 

في منصة  انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية
 مدرستي

 املناسبة االلكترونية االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب  استراتيجية توظيف

 على منصة مدرستي  نفيذ فصول عالجيةت 

 توظيف اثراءات الكترونية

واملنظمات التخطيطية   القراءةتوظيف  استراتيجيات 
 املناسبة 

 توظيف تطبيقات التعلم االلكترونية 

 الرجوع الى موقع عين وقنوات عين التعليمة

 تعداد نماذج من انجازات املجلس 

 ل املجلس التحيات واملشكالت التي تواجه دو وصف 

 معرفة موقع العالم العربي واالسالمي واهميته العالم العربي واالسالمي 

تحديد عوامل توزيع السكان في العالم العربي واالسالمي 
 والتركيبة السكانيه

تحديد الوحدات السياسية العربية واالسالمية في قارتي  
افريقيا   اسيا و

 نتاجية في وطنيتعداد  ابرز القطاعات اال  االقتصاد 

 معرفة الجهود الوطنية  لتنويع االقتصاد
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او الفصل أو   عنوان الدرس املادة 
 الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

السادس 
 االبتدائي

االول 
 املتوسط 

 اللغة
 االنجليزية 

U: 1-2-3-4-5-6-7-8 

Be able to greet people and introduce one's self to them. 

 الربط بالدروس املشابه في املنهج

تخصيص جزء من بداية الحصة ملراجعة املهارات 
 املفقودة 

 في منصة مدرستي انشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية

 املناسبة االلكترونية االنشطة والواجباتتفعيل 

 الصف املقلوب  استراتيجية توظيف

 على منصة مدرستي  تنفيذ فصول عالجية

 توظيف التطبيقات الكترونية 

توظيف  استراتيجيات الفراءة واملنظمات التخطيطية  
 املناسبة 

 توظيف تطبيقات التعلم االلكترونية 

 بوابة عين التعليمية  

 

U: 1 

Use possessive adjectives( my, your ,his ,……..) correctly in sentences .   

U:3 

Use the verb to be ( affirmative /negative /questions /short answers). 

U: 2 

Use (in/on) as prepositions of time correctly.  

U:2-3-5 

Ask questions using what, where, when, who  , how old. 

 ملتوسط االول ا
الثاني  
 املتوسط 

U: 1 

Ask questions using what, where, when , who ,why. 

U:1-2-3-4-5-6-7-8 

Produce a short series of sentences. 

Express opinion on a familiar subject.   

U:6 

Use the past tense ( affirmative/negative / questions /short answers) . 

U:5 

Ask and answer about quantity using ( How much/many- any-some). 

الثاني  
 املتوسط 

الثالث  
 متوسط 

U:1-2-3-4-5-6 

- Produce a short series of sentences. 

- Express opinion on a familiar subject.   

U:4 

-Ask and answer about quantity using ( How much/many- a little/a few 

–a lot of /lots of ) . 

U:5 

Second semester 

-Use the present perfect ( for - since) . 

-Use relative pronouns :(who, which, that). 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل أو الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   من املحتوى التعليمي الفاقد التعليمي  

الثاني   االول املتوسط 
 املتوسط 

 الحاسب 

وتقنية 
 املعلومات 

 

 أكتب إنجازاتي
 )معالجة النصوص(

 وتنسيقها  النصوص تعديل 
 أنشاء الجداول  

 تنسيق الصفحات وطباعتها
 تنسيق الفقرات والتعامل مع الصور 

 ملشاريع الفردية االلكترونيةتنفيذ ا

 توظيف أنشطة تفاعلية واثراءات

 توظيف استراتيجيات التعلم الذاتي 

الوسائط التعليمية )مقاطع فيديو  توظيف 
 تفاعلية 

تنفيذ فصول افتراضية  عالجية )دروس  
 تقوية( في منصة مدرستي

 

 

 معرفة مفهوم حماية الجهزة والبيانات.  أحافظ علي معلوماتي 
   ووسائل الحمايةة تأثيرات الطاقة الكهربائية علي جهاز الحاسب. معرف

 ووسائل الحماية منها جهاز الحاسبمعرفة تأثيرات بيئة التشغيل علي 
 وطرق الحماية منها  معرفة مفهوم فيروسات الحاسب.

 معرفة كيف يصاب جهاز الحاسب والجهزة الذكية بالفيروسات. 
 ة والشائعة التي قد تصيب جهاز الحاسب.معرفة حلول بعض االعطال البسيط 

 حماية البيانات في جهاز الحاسب )عملي( 

  الثالث املتوسط الثاني 
 املتوسط 

 واستخداماتها  واهميتها معرفة مفهوم برامج الجداول الحسابية أجري حساباتي 
 .مكونات برامج الجداول الحسابية تعداد 
 . ةمكونات ورقة العمل في الجداول الحسابي وصف

 . أنواع البيانات التي يمكن إدخالها الي ورقة العمل 
 معرفة الصيغ والدوال.

 .معرفة الرسوم البيانية في الجداول الحسابية
 التعامل مع الجداول الحسابية   أجري حساباتي )عملي ( 

 ادخال البيانات وتنسيق املحتويات في الجداول الحسابية 
 ئياستخدام صيغ ودوال الجمع التلقا

 تمثيل البيانات رسوميا 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل أو الوحدة 

 أدوات ومصادر إثرائية املقترحة االجراءات العالجية  الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

  السادس  
 االبتدائي

 توسط املالول  

التربية 
 السرية 

 بدائل صحية تغني عن استخدام السكر في العجائن حاقترا العجائن  

واملهمات االدائية ع الفردية تنفيذ املشار 
 املناسبة 

 توظيف أنشطة تفاعلية واثراءات

 الذاتي توظيف استراتيجيات التعلم 

توظيف الوسائط التعليمية )مقاطع فيديو  
 تفاعلية 

تنفيذ فصول افتراضية  عالجية )دروس تقوية( 
 يفي منصة مدرست

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord 

 

 

 

وسائل الدعاية و 
 اإلعالن

 الطفال في تناول الغذية الغير مفيدةيم أثر اإلعالنات على يتق

إيجابيات اإلعالنات و  
 سلبياتها 

 التجارية  إيجابيات وسلبيات اإلعالنات والدعايات استنتاج

 الثاني املتوسط  االول املتوسط 

 https://ien.edu.sa/Home/Dashbord أهمية التمور وفوائدها وضيحت  التمور 

 لبعض املخاطر التي تحدث داخل املنزل  التمثيل المن و السالمة في املنزل   

 ت السالمة في املنزل طرقا الحتياطا اقتراح

بين املنظفات املختلفة من حيث دورها في تنظيف   املقارنة تنظيف املالبس 
 املالبس 

 الثالث املتوسط  الثاني املتوسط 

 تحديد القيمة الغذائية للتمر  التمور 

 لبعض الصناف التي تحتوي على التمر  التمثيل

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord 

 

 بعض الحوادث املنزلية تمييز  الحوادث املنزلية

ب الخطوات الصحيحة إلسعاف املصاب بالحوادث يترت
 املنزلية

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord
https://ien.edu.sa/Home/Dashbord
https://ien.edu.sa/Home/Dashbord
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل أو الوحدة 

 أدوات ومصادر إثرائية الجراءات العالجية املقترحة ا الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

  السادس  
 االبتدائي

 توسط املالول  

التربية 
 فنيةال

 عمليا   إتقان أسلوب التقبيب على معدن النحاس التقبيب على النحاس

 واملهمات ع الفردية تنفيذ املشار 

 االدائية املناسبة

 توظيف أنشطة تفاعلية واثراءات

 لتعلم الذاتي توظيف استراتيجيات ا

توظيف الوسائط التعليمية )مقاطع فيديو  
 تفاعلية 

 تنفيذ فصول افتراضية  عالجية

 )دروس تقوية( في منصة مدرستي

https://www.youtube.com/user/chaalitv 

الغائر والنافر على 
 النحاس

 https://www.youtube.com/user/chaalitv البار على معدن النحاسإتقان أسلوب الغائر و 

التشكيل بالجذوع 
 غصان وال 

اكتساب مهارة تشكيل عمل فني جمالي بالجذوع  
 واالغصان 

www.youtube.com/user/chaalitvhttps:// 

 الثاني املتوسط  االول املتوسط 

ثاث أالتمكن من تلبيس معدن اإليتان على قطعة  التلبيس باإليتان 
 بأساليب مختلفة مع إبراز بعض املالمس عليها

https://www.youtube.com/user/chaalitv 

إتقان مهارة الحفر البارز والغائر على الخشب   الحفر على الخشب
 أدوات متعددة للحفر   باستخدام

https://www.youtube.com/user/chaalitv 

الثالث   الثاني املتوسط 
 املتوسط 

 استخدامى معدن النحاس  مهارة الضغط عل اكتساب الضغط على املعدن 
 أدوات ضغط متنوعة 

https://www.youtube.com/user/chaalitv 

سلوب الوية الرشاش  أتعتيق معدن النحاس ب  تعتيق املعدن
 والورنيش 

//www.youtube.com/user/chaalitvhttps: 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
https://www.youtube.com/user/chaalitv
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المرحلة الثانوية  

مي التعلي

الفاقد 
مهارات



 هـ 1441الفاقد التعليمي في المحتوى الدراسي للعام  

 

 49الصفحة  هـ1441/1442  مكتب التعليم جنوب
 

 

صف الفاقد  
 التعليمي  

او الفصل او   عنوان الدرس املكون  املادة  صف املراجعة  
 الوحدة  

 إثرائية ومصادر  أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 ي الخالدة لغت االول الثانوي  الثالث املتوسط 

دروس  تفعيل أدوات منصة مدرستي و  تمييز املصادر واستخداماتها)املصدر، وزنه، فعله، نوعه( املصادر  الصنف اللغوي 
 بوابة عين التعليمية  

ربط املهارات السابقة بمهارات  
 الدرس الجديد.

تخصيص مهارات الفاقد التعليمي 
 بأنشطة مستقلة يوميا 

تقوية إنشاء مسارات تعليمية ودروس 
. 

 تفعيل كتاب الطالبة .  

استثمار مصادر وإثراءات تعليمية 
متنوعة مقاطع فيديو، منصات  

 تعليمية ...(

تفعيل أنشطة أو مهمات إثرائية ) 
 ير، مطويات، خرائط مفاهيم...( تقار 

 

 بوابة عين التعليمية 

 تمييز العطف واستخدامه.  العطف الوظيفة النحوية 

ن معانيها مع التمثيل لها في جمل تعيين أحرف العطف وبيا 
 مفيدة.

 تمييز املعطوف واملعطوف عليه، وتحديد حالتهما اإلعرابية  

 تمييز البدل واستخدامه البدل

 وقياسًيا(.أسلوب التعجب واستخدامه )سماعًيا تمييز  التعجب السلوب اللغوي 

 تمييز أسلوب العدد واستخدامه.  العدد

 املعدود( –كوناته: العدد )ممعرفة 

 جمل مفيدة.تمثيل في ال 

 مطابقة ومخالفة العدد للمعدود 

رسم بعض الكلمات املحذوف  الرسم اإلمالئي 
 بعض أحرفها رسًما صحيًحا

رسم بعض الكلمات املحذوف بعض أحرفها كهمزة الوصل 
واللف اللينة املتوسطة واملتطرفة، والواو، والياء، والنون،  

 ا صحيًحا. رسمً 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية  ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  الكفايات اللغوية  املادة  صف املراجعة  

  والثاني الول 
 ثانوي ال

 كفايات لغوية  ثانوي  والثالث   الثاني

الكفاية النحوية،  
التوابع والساليب 

 النحوية 

ضبط التوابع بالعالمة اإلعرابية املناسبة بحسب حالة  
 املتبوع ونوع الكلمة. 

تمييز أنواع املنادى، التي تستحق عالمة النصب، والنواع التي 
 تستحق الرفع.  

د نوع االستثناء، وأدواته وعالمة إعرابه، في أسلوب  ي تحد
 االستثناء.  

 ضبط أسلوب التعجب ضبطًا صحيحًا.  

افق مع تركيبه في الجملة  ن العدد و كتابة  طقه بشكل سليم يتو
 وإعرابه. 

تفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة عين 
 التعليمية 

 ربط املهارات السابقة بمهارات الدرس الجديد.  

تخصيص مهارات الفاقد التعليمي بأنشطة 
 مستقلة يوميا 

 إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية .

 تفعيل كتاب الطالبة .  

مصادر وإثراءات تعليمية متنوعة مقاطع استثمار 
 فيديو، منصات تعليمية ...(

تفعيل أنشطة أو مهمات إثرائية ) تقارير، 
 مطويات، خرائط مفاهيم...( 

 

 بوابة عين التعليمية 
 سبب كتابة اللف املتطرفة في الكلمات.  تمييز  الكفاية اإلمالئية 

والتي ُتحذف منها، وما  الحروف التي ُتزاد في الكلمة،  تحديد
 يتصل بها وما ينفصل عنها. 

ل لزيادة الحروف أو حذفها من الكلمة، ولوصل الكلمات يعلالتُ 
 أو فصلها. 

الي الوصل والفصل،   كتابة كلمات تحوي اللف املتطرفة في ح 
 والزيادة والحذف. 

املتطرفة من خالل كلمات فيها  ح الخطأ في رسم اللف يتصح
 أو الوصل والفصل. الزيادة، والحذف 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  او الفصل أو الوحدة  عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  

 توحيدال ثانوي الاالول  الثالث املتوسط 

 حسن الظن باهلل
 سوء الظن باهلل تعالى 

 لتعريف بحسن الظن باهلل وسوء الظن. ا
محتويات تفعيل أدوات منصة مدرستي و  حكم كال منهما بالدليل. معرفة

 بوابة عين التعليمية 

إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 
 وفصول عالجية في منصة مدرستي  

تنوعة تعليمية م ووسائطتوظيف مصادر 
 مقاطع فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال  نشطةتوظيف ال
   الدائية 

 تطبيق استراتيجيات التعلم الذاتي 

 بوابة عين التعليمية      
 

sson/8767https://ien.edu.sa/#/le  
 

lesson/8725https://ien.edu.sa/#/ 

https://ien.edu.sa/#/lesson/8726 

 

  

أمن مكر هللا واليأس والقنوط من  
 رحمة هللا. 

 معنى المن من مكر هللا والقنوط من رحمته. معرفة
 على حكم كال منهما. االستدالل 
 اء باعتدال.أهمية الجمع الخوف والرج استنباط

 و الطاعة املشروعة
 الطاعة املمنوعة 

 التمييز بين الطاعة املطلقة والطاعة الواردة.

 أهمية تحكيم شرع هللا.معرفة  تحكيم شرع هللا

االول 
 ( 1الثانوي)توحيد

الثاني  
 ( 2الثانوي)توحيد

 توحيدال

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء  
 هللا وصفاته 

قد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا  معت توضيح
 وصفاته 

درس الكفر وأنواعه، الشرك  
أقسامه  أقسامه، النفاق و  و

 التفريق بين الكفر والشرك والنفاق

 استنباط حكم السحر واالستهزاء بالدين من الدلة  وما يتعلق به واالستهزاء بالدين السحر 

وسلم ( الشهادة للنبي ) صلى هللا عليه 
 معناها ولوازمها

 بيان معنى شهادة أن محمدًا رسول هللا ولوازمها

فضل أهل البيت ومكانتهم، وجوب لزوم 
 الجماعة وذم الفرقة

االستدالل بالدلة على فضل أهل البيت ومكانتهم  
 ووجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة

عة في البيعة والسمع بيان معتقد أهل السنة والجما وجوب طاعة والة المر 
 والطاعة 

 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/8767
https://ien.edu.sa/#/lesson/8725
https://ien.edu.sa/#/lesson/8726
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صف الفاقد  
 املادة صف املراجعة  التعليمي 

او الفصل أو   عنوان الدرس
 الوحدة 

 إثرائيةومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة  التعليمي من املحتوى التعليمي الفاقد 

الثاني الثانوي 
 (1)حديث

 الثالث الثانوي 
 ( 2)حديث

 حديثال

لسادس إلى  من الحديث ا
 الحادي والعشرون 

 استنتاج الحكام والفوائد من الحاديث 

 التعليميةتفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة عين 

 توظيف املصحف الرقمي وتطبيقات التعلم

 إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية .

 تفعيل الدردشة للمناقشات التعليمية . 

 نصات تعليمية ...( متنوعة مقاطع فيديو، متوظيف مصادر تعليمية  

) تقارير، مطويات، خرائط   الدائية همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 مفاهيم...( 

 

 https://youtu.be/bclJ0HuTjFo 

 https://youtu.be/boQPVuvq2Bw 

 https://youtu.be/Y4G9I0xYz1Y 

 

 أقسام املزاحبيان  املزاح وآدابه 

 بيان حكم المر باملعروف والنهي عن املنكر المر باملعروف والنهي عن املنكر 

 بيان حقوق الراعي والرعية حقوق الراعي والرعية

 الثاني الثانوي 
 (1قه)ف

 الثالث الثانوي 
 (  2)فقه

 فقهال

 مع ذكر أمثلة لكل نوع والتورق بيع العينةتعريف  والتورق بيع العينة

 الوكالة والعارية واإلجارة مع ذكر مثال على كل نوع تعريف  اإلجارة –العارية  –الوكالة

 أحكام اللقطة تعريف  اللقطة

 مثلة على كل نوع. تعداد أنواع الجنايات وأ الجنايات 

 الثاني الثانوي 
 (  1)تفسير

 الثالث الثانوي 
 (  2)تفسير

 التفسير 
استنباط الحكام والشواهد وأوجه اإلعجاز من اآليات   سور القران املحددة  

 الكريمة. 

 الرياضيات  جميع الصفوف جميع الصفوف

 العالقات بين الزوايا وقياساتها  جميع الدروس

 تهيئة في بداية كل وحدة دراسية لكل مرحلة دراسيةالتركيز على دروس ال

 وفصول عالجية  مسارات تعليمية ودروس تقويةانشاء 

 تكثيف االنشطة والتدريبات  املتنوعة للمهارة

 التركيز على الترابط الراس ي لكل درس
 

 حل املعادالت من الدرجة الولى والدرجة الثانية

 نظرية فيثاغورس 

https://youtu.be/bclJ0HuTjFo
https://youtu.be/boQPVuvq2Bw
https://youtu.be/Y4G9I0xYz1Y
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لفاقد  صف ا
 التعليمي 

صف  
 املراجعة

عنوان الدرس او   املادة 
 الفصل أوالوحدة   

 إثرائيه ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 توسط املالثالث 
ول  ال 
 ثانوي ال

 الفيزياء 

الحركة       ( 9)الفصل   
 والزخم 

 

 تطبيق معادلة التسارع 
 قصود بالزخم  توضيح امل

 تفسير العالقة بين الكتلة والقصور الذاتي     
 حساب السرعة باستخدام قانون حفظ الزخم

إنشاء مسارات  )تفعيل أدوات منصة مدرستي 
وفصول افتراضية تعليمية ودروس تقوية 

 عالجية(

متنوعة  توظيف مصادرووسائط  تعليمية 
 مقاطع فيديو، منصات تعليمية ...(

همات ملاتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
) تقارير،  االدائية واملشاريع الفردية  

 مطويات، خرائط مفاهيم...( 

توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل  
 املشكالت

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/108352 

 

القوة       (10)الفصل 
 نين نيوتن وقوا

 التميز بين القوى املتزنة ومحصلة القوى 
 تفسير كيفية تأثير االحتكاك على الحركة 

 املقارنة بين أنواع االحتكاك
 الربط بين القوى التي تؤثر بها االجسام على بعضها البعض  

son/108347.ien.edu.sa/#/leshttps://ibs 

 

 الكهرباء  ( 11الفصل )
         شرح كيف يشحن الجسم كهربائيا                        

      التمييز بين املوصالت والعوازل الكهربائية                      
 توضيح كيفية سريان التيار الكهربائي                                                  
                                                     أوم   تطبيق قانون   

    حساب القدرة الكهربائية
 التمييز بين التوصيل على التوالي والتوازي  

tps://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/108348ht 

 

( 12الفصل )
 املغناطيسية  

 املغانط   سلوك وصف
 املغناطيسية    واملجاالت  املغانط سلوك بين الربط
  مغناطيسية املواد بعض تعد ملاذا تفسير 

 صحيح والعكس حركة تنتج ان يمكن للكهرباء كيف تفسير  

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3024 

 

 

 

 

 

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/108352
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/108347
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/108348
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3024
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اقد  صف الف
 التعليمي  

او الفصل   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 أو الوحدة

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الول الثانوي 

 ( 1)فيزياء

 الثاني الثانوي 

 ( 2)فيزياء
 فيزياء ال

 املسائل تطبيق قانون نيوتن الثاني في حل  القوة والحركة

  قانون نيوتن الول  مفهومشرح 

إنشاء  )تفعيل أدوات منصة مدرستي 
وفصول مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 (افتراضية عالجية

متنوعة   ةتعليمي ووسائط توظيف مصادر 
 مقاطع فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
، ) تقارير  االدائية واملشاريع الفردية  

 مطويات، خرائط مفاهيم...( 

توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل  
 شكالتامل

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10814 

 وصف العالقة بين وزن الجسم وكتلته  استخدام قوانين نيوتن 

 ي املقارنة بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهر 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10815 

 تعريف قانون نيوتن الثالث قوى التأثير املتبادل 

 تحديد مقدار القوة العمودية من خالل تطبيق قانون نيوتن الثاني 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10816 

 

 حساب مجموع متجهين أو أكثر في بعدين بطريقة الرسم  املتجهات 

 بجمع مركبات املتجه حساب مجموع متجهين أو أكثر جبريا وذلك 

https://ien.edu.sa/#/lesson/2193 

 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/2194 التمييز بين االحتكاك السكوني واالحتكاك الحركي كاالحتكا

 https://ien.edu.sa//#/lesson/2195 تحليل حركة جسم على سطح مائل أملس أو خشن   القوة والحركة في بعدين 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10814
https://ien.edu.sa/#/lesson/10815
https://ien.edu.sa/#/lesson/10816
https://ien.edu.sa/#/lesson/2193
https://ien.edu.sa/#/lesson/2194
https://ien.edu.sa/#/lesson/2195
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او الفصل   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 أو الوحدة

 إثرائية ومصادر أدوات  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الول الثانوي 

 ( 1)فيزياء

 الثاني الثانوي 

 ( 2)فيزياء
 ياء فيز ال

 توضيح استقاللية الحركتين الفقية والرأسية للمقذوف   حركة املقذوف 

الربط بين أقص ى ارتفاع يصل إليه املقذوف وزمن التحليق والسرعة  
 االبتدائية واملدى الفقي للمقذوف .

تفعيل أدوات منصة مدرستي 
إنشاء مسارات تعليمية ودروس  )

 وفصول افتراضية عالجية(تقوية 

متنوعة  تعليمية  توظيف مصادر 
مقاطع فيديو، منصات تعليمية  

 )... 

تعليمية أو  ال نشطة توظيف ال
) تقارير،  االدائية همات امل

 مطويات، خرائط مفاهيم...( 

 استثمار دروس عين 

استراتيجيات توظيف 
 االستقصاء وحل املشكالت 

/#/lesson/2196https://ien.edu.sa 

 

 تفسير سبب تسارع الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة املقدار في مسار دائري  الحركة الدائرية 

سرعة الجسم ونصف قطر وصف كيفية اعتماد مقدار التسارع املركزي على 
 مساره الدائري . 

/#/lesson/2197https://ien.edu.sa 

 

 

 https://ien.edu.sa/#/lesson/2198 حل مسائل تتعلق بالسرعة النسبية  السرعة املتجهة النسبية 

 الربط بين قوانين كبلر وقانون الجذب الكوني حركة الكواكب والجاذبية  

 قدار السرعة املدارية .حساب الزمن الدوري وم

https://ien.edu.sa/#/lesson/2199 

 

استخدام قانون الجذب 
 الكوني

 حل مسائل على الحركة املدارية 

 الربط بين انعدام الوزن وأجسام في حالة سقوط حر 

 ة املقارنة بين كتلة القصور وكتلة الجاذبي

https://ien.edu.sa/#/lesson/2200 

 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/2196
https://ien.edu.sa/#/lesson/2197
https://ien.edu.sa/#/lesson/2198
https://ien.edu.sa/#/lesson/2199
https://ien.edu.sa/#/lesson/2200
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل أو الوحدة 

 أدوات ومصادر إثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثاني الثانوي 

 ( 2)فيزياء

 

 الثالث الثانوي 

 (3)فيزياء
 الفيزياء 

درجة الحرارة والطاقة  
 الحرارية

ها بطاقة الوضع والطاقة تقارن وصف الطاقة الحرارية وم
 الحركية

 التمييز بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية

 حساب الحرارة املنقولة 

ليمية  إنشاء مسارات تع)تفعيل أدوات منصة مدرستي 
 ( وفصول افتراضية عالجيةودروس تقوية 

متنوعة مقاطع فيديو،    ةتوظيف مصادر تعليمي
 ...( ، تطبيقاتمنصات تعليمية

)  االدائية همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
 مفاهيم...( تقارير، مطويات، خرائط 

 استثمار دروس عين 

 توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل املشكالت

 
https://ien.edu.sa/#/lesson/10840 

 

تغيرات حالة املادة 
وقوانين الديناميكا 

 الحرارية

الحرارة الكامنة   -تعريف ) الحرارة الكامنة لالنصهار 
 –القانون الول والثاني في الديناميكا الحرارية  –للتبخر 

 االنتروبي 

 يز بين الحرارة والشغل  التمي

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/11003 

 وصف كيف تُحدث املوائع ضغطًا  .  خصائص املوائع

 حساب ضغط الغاز وحجمه وعدد موالته  

 املقارنة بين الغازات والبالزما .

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10841 

 توضيح كيف تسبب قوى التماسك التوتر السطحي القوى داخل السوائل  

 توضيح كيف تسبب قوى التالصق الخاصية الشعرية

 

/10842https://ien.edu.sa/#/lesson 

املوائع الساكنة واملوائع  
 املتحركة

 ربط مبدأ باسكال بالالت البسيطة وحاالتها .

 تطبيق مبدأ أرخميدس .

 تطبيق مبدأ برنولي لتدفق الهواء . 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10843 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10840
https://ien.edu.sa/#/lesson/11003
https://ien.edu.sa/#/lesson/10841
https://ien.edu.sa/#/lesson/10842
https://ien.edu.sa/#/lesson/10843
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صف الفاقد  
 التعليمي  

ف  ص
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل أو الوحدة 

 أدوات ومصادر إثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثاني الثانوي 

 ( 2)فيزياء

 

الثالث  
 الثانوي  

 (3)فيزياء

 الفيزياء 

 ربط خصائص املواد الصلبة بتراكيبها .  املواد الصلبة

 وتقلصها عند تغير درجة الحرارة   سبب تمدد املواد الصلبة تفسير 

 حساب تمدد املواد الصلبة .

إنشاء مسارات  )تفعيل أدوات منصة مدرستي 
 وفصول افتراضية عالجية(تعليمية ودروس تقوية 

متنوعة مقاطع فيديو،  توظيف مصادر تعليمية  
 ...(  ،تطبيقات تعلممنصات تعليمية

)  االدائية همات املة أو تعليميال نشطة توظيف ال
 تقارير، مطويات، خرائط مفاهيم...( 

 وبنك االسئلة استثمار دروس عين 

 توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل املشكالت

https://ien.edu.sa/#/lesson/10844 

 طاقة املختزنة في نابض مرن .وصف القوة وتحديد ال الحركة الدورية 

افقية البسيطة وحركة البندول .املقارنة بين الحركة   التو

https://ien.edu.sa/#/lesson/11086 

 التمييز بين املوجات الطولية واملستعرضة .  خصائص املوجات 

 لها املوجي وترددها .الربط بين سرعة املوجة وطو 

https://ien.edu.sa/#/lesson/11087 

 وصف كيفية انعكاس املوجات وانكسارها عند الحد الفاصل بين وسطين .  سلوك املوجات 

 تطبيق مبدأ التراكب على ظاهرة التداخل .

https://ien.edu.sa/#/lesson/11088 

خصائص الصوت 
 والكشف عنه 

 توضيح الخصائص املشتركة بين املوجات الصوتية واملوجات الخرى . 

 تحديد بعض التطبيقات على تأثير دوبلر .

.edu.sa/#/lesson/11089https://ien 

الرنين في العمدة  
 الهوائية والوتار 

 قاته على أعمدة الهواء والوتار توضيح مفهوم الرنين وتطبي

 تفسير سبب وجود االختالفات في صوت الالت وفي أصوات الناس  

son/11090https://ien.edu.sa/#/les 

 

 

https://ien.edu.sa/#/lesson/10844
https://ien.edu.sa/#/lesson/11086
https://ien.edu.sa/#/lesson/11087
https://ien.edu.sa/#/lesson/11088
https://ien.edu.sa/#/lesson/11089
https://ien.edu.sa/#/lesson/11090
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثانوي  الول 
 (1)كيمياء

 الثانوي  الثاني
 كيمياءال (2)كيمياء

 3الفصل 

 تركيب الذرة

 النظائر.  –املخلوط  –املركب  -العنصر –ارنة  بين الذرة املق

  –الشحنة  –التمييز بين الدقائق املكونة للذرة من حيث )الكتلة 
 موقعها في الذرة النووية(

 املقارنة بين العدد الذري والعدد الكتلي. 

حساب عدد االلكترونات والبروتونات والنيترونات في الذرة بداللة 
 لعدد الكتلي. العدد الذري وا

  تصنيف عناصر الجدول الدوري الى فلزات واشباه فلزات و ال فلزات.

إنشاء  رستي )تفعيل أدوات منصة مد
وفصول مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 افتراضية عالجية(

متنوعة مقاطع  توظيف مصادر تعليمية  
 فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
) تقارير، مطويات، خرائط ئية االدا

 مفاهيم...( 

 وبنك االسئلة استثمار دروس عين 

توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل  
 املشكالت

https://www.youtube.com/watch?v=xP3mSuXh

7I0 
 

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/10871 
 

https://iencontent.ien.edu.sa/Storage/PdfFiles/

22022016141002399.pdf 

 

 
 

 4الفصل 

 التفاعالت الكيميائية 

 رموز أشهر عناصر الجدول الدوري وايوناتها   ةب كتا

 كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات وتسميتها. 

 كتابة التوزيع االلكتروني للعناصر. 

 ادلة حدوثه.   تحديدالكيميائي و  التفاعل تعريف

 كتابة معادالت كيميائية موزونة.  

 تفرق بين أنواع التفاعالت الكيميائية .ال

 
https://www.youtube.com/watch?v=J9hl3OU_

5PI&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bYvWkzH

Vhto&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP0hJUno

X5M 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xP3mSuXh7I0
https://www.youtube.com/watch?v=xP3mSuXh7I0
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/10871
https://iencontent.ien.edu.sa/Storage/PdfFiles/22022016141002399.pdf
https://iencontent.ien.edu.sa/Storage/PdfFiles/22022016141002399.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J9hl3OU_5PI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J9hl3OU_5PI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bYvWkzHVhto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bYvWkzHVhto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0hJUnoX5M
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0hJUnoX5M
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية  مصادر و  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثانوي  الول 
 (1)كيمياء

 الثانوي  الثاني
 كيمياءال (2)كيمياء

 (5 )الفصل

 املول 

 عدد افوجادرو.   –تعريف املول 
 تطبيق قوانين وحسابات املول . 

 حساب الكتلة املولية للعنصر و املركب.   
 املقارنة بين الصيغة الولية والجزيئية للمركب. 

  مركبحساب الصيغة الولية لل

إنشاء  )تفعيل أدوات منصة مدرستي 
مسارات تعليمية ودروس تقوية  

 وفصول افتراضية عالجية

متنوعة  توظيف مصادر تعليمية  
مقاطع فيديو، منصات تعليمية  

 ...( تطبيقات

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
) تقارير، مطويات، خرائط االدائية 

 مفاهيم...( 

 محتويات بوابة عين استثمار 

االستقصاء توظيف استراتيجيات 
 وحل املشكالت

https://www.youtube.com/watch?v=2wIS4dwJDNU 
 

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/11032 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i8bwNfj2NUg 

 الثاني
 الثانوي 
 (2)كيمياء

 الثالث
 الثانوي 
 (3)كيمياء

 كيمياءال

املركبات  ( 3الفصل) 
 االيونية 

 

  -الرابطة الفلزية                     –الرابطة االيونية –الكيميائية  التالية ) الرابطةاملفاهيم  تعريف
 الرابطة التساهمية(

 والسالبة.  صف كيفية تكون االيونات املوجبة و 
 الصيغ الكيميائية للمركبات االيونية وااليونات متعددةكتابة 

 الذرات  
  . الذرات االكسجينية متعددة املركبات االيونية وااليونات تسمية

https://www.youtube.com/watch?v=hHui2tioYb8 

 

 (4 )الفصل

 التساهمية   الروابط

 تكون الرابطة التساهمية  الحادية والثنائية والثالثية.   وصف
 باي.   ةبين الرابطة سيجما والرابط املقارنة

 صيغتها الكيميائية.  تسمية املركبات التساهمية بداللة
 الرئيسية.  م تركيب لويس بتطبيق الخطواترس 

 التساهمية.ر االشكال الفراغية للجزيئات يتفس
 بين املركبات التساهمية القطبية وغير القطبية. املقارنة

https://www.youtube.com/watch?v=3kRSBvhHTfI 

 

 ( 5)الفصل 

 الحسابات الكيميائية 

 الكيميائية املوزونة.   د النسب املولية من املعادلةي تحد
 ف الخطوات في حل مسائل الحسابات الكيميائية. يتوظ
 ن املادة الفائضة وتحسب كميتها. يتعي

cnGrkhttps://www.youtube.com/watch?v=vbJ4Eb 
https://www.youtube.com/watch?v=xbgNYs09lDE 

 (6)الفصل
 )الهيدروكربون(

 الهيدروكربونات.   –املركب العضوي –ف الكيمياء العضوية ي تعر 
 توضيح اقسام الهيدروكربونات بأنواعها املختلفة مع التمثيل. 

 سمية الهيدروكربونات بداللة الصيغ البنائية وفقا لنظام االيوبك.  ت 
 كتابة الصيغ البنائية للهيدروكربونات بأنواعها املختلفة.  

 مقارنة خصائص االلكانات  وااللكينات وااللكاينات. 
 ت االروماتية واالليفاتية. مقارنة خصائص الهيدروكربونا

https://www.youtube.com/watch?v=gLomHzyRnRA 

https://www.youtube.com/watch?v=dIbs_gYsYwM 

m/watch?v=ETfnAxfQurshttps://www.youtube.co 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wIS4dwJDNU
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/11032
https://www.youtube.com/watch?v=i8bwNfj2NUg
https://www.youtube.com/watch?v=hHui2tioYb8
https://www.youtube.com/watch?v=3kRSBvhHTfI
https://www.youtube.com/watch?v=vbJ4EbcnGrk
https://www.youtube.com/watch?v=xbgNYs09lDE
https://www.youtube.com/watch?v=gLomHzyRnRA
https://www.youtube.com/watch?v=dIbs_gYsYwM
https://www.youtube.com/watch?v=ETfnAxfQurs
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   التعليمي الفاقد التعليمي من املحتوى 

 ثانوي الول ال 

 (1أحياء)

 الثانوي ثاني ال

 (2)أحياء
 الحياء

 وصف خصائص الفطريات وتصنيفاتها املختلفة بيئتها تنوع الفطريات و 

إنشاء مسارات  )تفعيل أدوات منصة مدرستي 

وفصول افتراضية تعليمية ودروس تقوية 

 (عالجية

متنوعة مقاطع    ةتوظيف مصادر تعليمي

 فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال

) تقارير، مطويات، خرائط االدائية 

 اهيم...( مف

 محتويات بوابة عين استثمار 

توظيف استراتيجيات االستقصاء وحل  
 شكالتامل

 الرجوع إلى بوابة عين التعليمية

التعرف على كيفية قيام بعض الالفقاريات  خصائص الحيوانات 
 والفقاريات بالوظائف الحيوية 

وصف مكونات وعضيات الخلية ووظائفها وبعض 
 العمليات املتعلقة بها 

 سم الخلية الحيوانية ر 

 وصف عمليات اإلخصاب وتكوين الجنين 

 ووظائف أجهزة الحيوانات تلخيص تركيب 

 

الديدان املفلطحة 
 السطوانية_الحلقية

 تصنيف الديدان 
 

  معرفة أنواع التحول في الحشرات  الحشرات وأشباهها 

ولتعرف تصنيف الحبليات إلى طوائف مختلفة   الالفقاريات الحبلية 
 على خصائصها الساسية 

https://www.youtube.com/watch?v=TfFZsqx4KHI 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfFZsqx4KHI
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل او الوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات ات العالجية املقترحة  االجراء الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 الثاني الثانوي 

 (2أحياء)

الثالث  
 الثانوي 

 ( 3أحياء)

 الحياء

 تحديد الوظائف الرئيسة لجهاز الدوران   جهاز الدوران 

 املقارنة بين مكونات الدم الرئيسية

تفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة عين 
 التعليمية

وفصول تقوية  إنشاء مسارات تعليمية ودروس
 افتراضية عالجية

متنوعة  ةتعليميووسائط توظيف مصادر 
 مقاطع فيديو، منصات تعليمية ...(

همات املتعليمية أو ال نشطة توظيف ال
) تقارير، مطويات، خرائط االدائية 

 مفاهيم...( 

استراتيجيات االستقصاء وحل  توظيف 
 املشكالت

 
 خلي والتنفس الخارجياملقارنة بين التنفس الدا جهاز التنفس

 /watch?v=XEpp61i3nyUhttps://www.youtube.com تلخيص مسار الهواء في الجهاز التنفس ي 
 تلخيص وظيفة الكلية في الجسم  اإلخراججهاز 

 لبول تتبع خطوات إفراز الفضالت من محفظة بومان إلى مجرى ا
 التمييز بين الترشيح وإعادة االمتصاص في الكلية

 

 تحديد تراكيب الجهاز الهضمي ووظائفها   الجهاز الهضمي 

  وصف عملية الهضم الكيميائي
توضيح كيف يتم هضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون في    التغذية

  القناة الهضمية 
 تحدي  وظيفة الغدد الصم جهاز الصم

 
 تلخيص تراكيب الجهاز النثوي والذكري ووظيفة كل منهما   جهاز التكاثر في اإلنسان 

 
مراحل نمو الجنين قبل 

 الوالدة 
البويضة املخصبة في السبوع الول من  وصف التغيرات التي تحدث في 

 اإلخصاب

 وصف التغيرات الرئيسة التي تحدث اثناء مراحل التطور الجنيني
 

 تمييز بين املناعة السلبية واملناعة اإليجابية  ز املناعةجها
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف   
 املراجعة  

او   عنوان الدرس املادة 
 الفصل اوالوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   التعليمي من املحتوى التعليمي الفاقد 

 االول ثانوي  الثالث املتوسط 
دراسات 

تماعية اج
 ووطنية 

 النفط و الغاز 
 واملعادن  

 د على الخارطة أهم حقول النفط في اململكة.  ي تحد

 أنواع املعادن في اململكة.    تعداد

 بدايات التنقيب عن النفط في اململكة  وصف

 أقسام الغاز في اململكة.    تعداد
 –العرض الشفهي )مهمات أدائية تفعيل 

ة مفاهيم خارط –البحث  –تدوين املالحظات 

 ( املنتج كتأليف قصة–الواجب  –املقال  –

تفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة عين 

 ةالتعليمي

وفصول إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 افتراضية عالجية

مقاطع كمتنوعة توظيف وسائط تعليمية 

 تطبيقات التعلم فيديو، 

 االدائية و تعليمية ال نشطة توظيف ال

 

 

 وقنوات عين الرجوع الى موقع  

 الصناعة والتجارة 
  املقصود بالصناعةمعرفة  

 ف أهم الصناعات في اململكة.  يتصن

 تعداد اهم صادرات وواردات اململكة.   

 أبرز مقومات الصناعة   معرفة 

 السياحة  
 وأهميتها مقومات السياحة في اململكةمعرفة 

 ارطة   د أهم الماكن السياحية في اململكة على الخي تحد

 أسباب اهتمام الحكومة بالسياحة  استنتاج

تنمية املوارد 
 عليها واملحافظة 

   مفهوم التنمية. معرفة 

    جهود الدولة في التنمية الصناعية والتجارية.  وضيحت 

  ذكر طرق تطوير استغالل املوارد املائية

     واملوارد املائية لدولة في تنمية الثروات املعدنيةجهود ا عدادت

 واهميته املقصود باإلنجاز الذاتيمعرفة  اإلنجاز الذاتي  

 العوامل التي تساعد على تحقيق اإلنجاز الذاتي   استنتاج 

 خصائص الفرد املُْنِجز تعداد 

 العمل واالنتاج  
 اإلنتاج واالقتصاد و العمل  الربط بين

 فوائد اإلنتاج  

 تطور قطاعات العمل واإلنتاج   وصف

 معايير اختيار املهنة د تحدي 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

او الفصل   عنوان الدرس املادة 
 اوالوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 االول ثانوي  الثالث املتوسط 
دراسات 
اجتماعية 
 ووطنية 

الوطني   االقتصاد
 شكالت االقتصادية وامل

 والعوامل املؤثرة به  املقصود باالقتصاد الوطنيمعرفة 

 ج أسباب عدم مناسبة االعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا للدخل استنتا

 معرفة  مفهوم التضخم وآثاره ومؤشرات حدوثه

 وأنواعها معرفة مفهوم البطالة وأسبابها 

تدوين  –العرض الشفهي )تفعيل مهمات أدائية 

املقال  –خارطة مفاهيم  –البحث  –الحظات امل

 ( املنتج كتأليف قصة–الواجب  –

وفصول إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 افتراضية عالجية

متنوعة مقاطع فيديو،   ةتعليمي توظيف وسائط

 ...(  تطبيقات

  واالثرائية تعليمية ال نشطة توظيف ال

 

 الرجوع الى موقع وقنوات عين 

 مفهوم  

 نمية ومجاالتها  الت

  معرفة مفهوم التنمية ومجاالتها

 التنمية املستدامة  كتابة نبذة مختصرة عن 

 ووسائل تحققها  أهمية التنمية الصحيةتوضيح  التنمية الصحية  

 د أبرز مجاالت الخدمات الصحية اتعد

 التنمية التعليمية  
 أبرز مجاالت خدمات التعليم في الوطنتعداد 

 نواع التعليم في اململكةد أي تحد

 جهود امللك عبدالعزيز في خدمة التعليم في بالدنا. معرفة 

 التنمية االجتماعية 
 هنشاطات معرفة مفهوم الضمان االجتماعي و 

 ف مراكز الرعاية االجتماعية بحسب الخدمات االجتماعية املقدمة   تصني

 تنمية البنية
 االساسية 

 ة  الساسية الِبْني معرفة مفهوم

 د أهم السدود في اململكة العربية السعودية  اتعد

 تنمية االتصاالت  وإنجازات حكومة اململكة العربية السعودية بالطرق 

 ها أهم مجاالتواملقصود بالسالمة معرفة  مجاالتها والسالمة 

 أسباب الحوادث في بالدنا   تعداد

 على سالمة منازلنا   ةحافظامل شرح طرق 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   الدرسعنوان  املادة  صف املراجعة  
 الفصل اوالوحدة 

 إثرائية  ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

 االول ثانوي 

)دراسات 
اجتماعية 
 ووطنية ( 

 الثاني الثانوي 

افيا(  )جغر

 )تاريخ( 

دراسات 
اجتماعية 
 ووطنية 

 العالم العربي
 العالم العربي الوحدات الطبيعية في تحديد  

 في العالم العربي واالقتصادية  اإلمكانات البشريةوصف  

تدوين  –العرض الشفهي )تفعيل مهمات أدائية 

املقال  –خارطة مفاهيم  –البحث  –املالحظات 

 ( املنتج كتأليف قصة–الواجب  –

تفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة عين 

 لتعليميةا

وفصول إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 

 افتراضية عالجية

 االدائية و تعليمية ال نشطة توظيف ال

 

 

 وقنوات عين  بوابةالرجوع الى 

االحداث العاملية املؤثرة في 
 العالم 

افيةتعداد   واثرها   الكشوف الجغر

 واثره على العالم العربي  االستعمار معرفة  
 

 عاملية القوى ال
 الواليات املتحدة االمريكية مقومات الدولة القويةمعرفة 

 الصين -روسيا– االتحاد الوربي

 املنظمات العربية 

 واالسالمية والدولية

 رابطة العالم اإلسالمي و  العربي  جامعة الدول معرفة ماهية 

 للنفطمنظمة الدول املصدرة , منظمة التعاون اإلسالميمعرفة 

 مجموعة العشرين و  المم املتحدةهيئة معرفة 

 اللغة االنجليزية  االول الثانوي  الثالث املتوسط 

U: 1-2-3-4-5-6 
Describe  people, places feelings ,events and  

experiences. 

U: 4 

Form opposites using prefixes (in/im). 

U:1-2-3-4-5-6 

Write simple essays. 

U: 4 

Report speeches ( commands-questions-requests). 

U:5 

Use reflexive pronouns correctly. 
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صف  
الفاقد  
 التعليمي  

صف  
 املراجعة  

 أدوات إثرائية  االجراءات العالجية املقترحة   الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي  عنوان الدرس  املادة 

الول  
 الثانوي 

الثاني  
 ثانوي ال

اللغة 
 االنجليزية 

 

U: 1-2-3-4-5-6 

Describe people, places, feelings, events and experiences. 

 الربط بالدروس املشابه في املنهج

تفعيل أدوات منصة مدرستي وبوابة 
 عين التعليمية

إنشاء مسارات تعليمية ودروس تقوية 
 وفصول افتراضية عالجية

 الدائية واتعليمية ال نشطة توظيف ال

تخصيص جزء من بداية الحصة 
 ملراجعة املهارات املفقودة 

 

 

 الرجوع للمنصات التعليمية 

U:1-2-3-4-5-6 

Be able to do reading skills( skimming, scanning, guessing the meaning of 

new words through the context).  

U:1-2 

Use the past perfect simple correctly. 

U:1-2-3-4-5=6 

Write simple essays,letters and emails. 

U:5 

Ask and answer tag questions.  

الثاني  
 الثانوي 

الثالث  
 الثانوي 

U: 6 

Use (infinitives or -ing forms). 

U:1-2-3-4-5-6 

Be able to do reading skills ( skimming, scanning, guessing the meaning of 

new words through the context).  

U:5 

Use conditional sentences type 3. 

U:4 

Use ( all/both/neither  /none) correctly 

U:1-2-3-4-5-6 Write essays,letters and emails. 
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صف الفاقد  
 التعليمي 

صف  
 املراجعة

او   عنوان الدرس املادة
 الفصل أو الوحدة 

 إثرائية ومصادر  أدوات االجراءات العالجية املقترحة  الفاقد التعليمي من املحتوى التعليمي 

الثالث  
 توسط امل

 ول ثانوي اال 

 الحاسب 

وتقنية 
 املعلومات 

 

 معرفة أهمية البرمجة.  أتحكم بحاسوبي 

 والبرنامج. بين البرمجة التفريق 

 معرفة مستويات لغات البرمجة.

 الشبكات االجتماعية. معرفة

 في الحياة. هتطبيقات مكوناته و  معرفةو  تعريف الروبوت

 معرفة املسابقات  املحلية والعاملية للروبوت.

 توظيف املشاريع الفردية االلكترونية

 تفاعليةالنشطة تفعيل ال

 ذاتي التعلم توظيف استراتيجيات ال

 تفاعليةالفيديو المقاطع توظيف 

 )دروس تقوية(  فصول افتراضيةتنفيذ 

محتويات منصة مدرستي و  تاستثمار أدوا
 بوابة عين التعليمية 

 

 

 الرجوع للمنصات التعليمية 
 معرفة  مفهوم مشاركة امللفات  واجتهي للعالم 

 

 

 ثانوي الول اال 

 

 

ثاني  ال
 ثانوي ال

 

 

 

 الحاسب 

وتقنية 
 املعلومات 

البرمجة بلغة فيجول  
 بيسك ستوديو 

 )ثوابت ومتغيرات(   لبرنامج مع البيانات  معرفة طريقة تعامل ا 
 مراحل كتابة البرنامج  بلغة فيجول بيسك   تتبع 

 معرفة القاعدة البرمجية لتعريف ثابت ما.
 معرفة إجراء عمليات حسابية وفق أولويات العمليات 

 الحسابية. 
 وأوامرها املقصود من أدوات البرمجةمعرفة 

 معرفة أدوات اإلدخال واإلخراج .
 ة كتابة قاعدة خاصة بتعريف مصفوفة ما.معرف

 معرفة حساب نتيجة عملية منطقية  ما.
 معرفة القاعدة الصحيحة إلخراج املعلومات.

 combboxوأداة   listboxمعرفة الفرق بين أداة 
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صف الفاقد  
 التعليمي  

او   عنوان الدرس املادة  صف املراجعة  
 الفصل او الوحدة 

حتوى الفاقد التعليمي من امل 
 التعليمي 

 أدوات إثرائية االجراءات العالجية املقترحة 

 التربية السرية  ثانوي الول ال  توسط املثالث ال

بين الكمية املتناولة من الحلوى  الربط  الحلويات 
 والسعرات املوجودة فيها

ات واالنشطة والتكليفات   ثراءتوظيف اال
 التعليمية  املناسبة

  -مقاطع فيديو -)استثمار الوسائط التعليمية
 (تطبيقات ... –منصات 

 ومشاريع فردية مناسبة   مهام ادائيةتنفيذ 

تقوية تنفيذ فصول عالجية افتراضية ودروس 
 على منصة مدرستي

https://ien.edu.sa/Home/Dashbord 

 

 للحريقملكونة العناصر الثالثة ا معرفة الحرائق  

مسببات الحرائق والتدابير  تعداد 
 الالزمة للسيطرة عليها

 شرح خطوات استخدام طفاية الحريق

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa/Home/Dashbordبوابة
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