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التقوية دروس ملف  

العالجية واخلطة   
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 األىذاف اٌقبِخ ٌغْبعخ اٌزقٍُْ يف ادلٍّىخ اٌقشثْخ اٌغقٌدّخ

ًرٌه ثبٌرباءح ِٓ ٔؾبَ ؤً ِجذؤ خيبٌف ىزه اٌششّقخ ًاعزمبِخ  ,رنّْخ سًػ اٌٌالء ٌششّقخ اإلعالَ        .1
 .األفّبي ًاٌزظشفبد اٌقبِخ اٌشبٍِخ

 .زيب ًؽفؾيب ًرقيذ فٌٍِيب ًاٌقًّ مبب عبء فْيّبًسفبّ ,اٌنظْؾخ ٌىزبة اهلل ًعنخ سعٌٌو ثظْبٔزيب        .2
 .رضًّذ اٌفشد ثبألفىبس ًادلشبفش ًاٌمذساد اٌالصِخ حلًّ سعبٌخ اإلعالَ        .3
ًاٌزإوْذ فٍَ اٌضٌاثظ اخلٍمْخ العزقّبي ادلقشفخ ) بمنب ثقضذ ألدتُ  ,خحتمْك اخلٍك اٌمشآِٔ يف ادلغٍّ        .4

 ِىبسَ األخالق
 . ًاٌذفبؿ فنيبب خلذِخ ثالدى ب مبغاًٌْزي ًرشقش,بٌْ ٌجنخ طبحلخ يف ثنبء ؤِزيزىٌ خادلاِن خْخ ادلٌاعنرشث        .5
فضٌا فبِالً يف  بثبٌمذس ادلنبعت ِٓ ادلقٌٍِبد اٌضمبفْخ ًاخلرباد ادلخزٍفخ اٌيت جتقً ِني اٌغبٌجخرضًّذ         .6

 .اجملزّـ
ٌإلعيبَ يف  ًٓااللزظبدّخ ًاالعزّبفْخ ًبفذادىزّـ اٌضمبفْخ مبشىالد اجمل اٌغبٌجبدرنّْخ بؽغبط         .7

 .ؽٍيب
 .رإوْذ وشاِخ اٌفشد ًرٌفري اٌفشص ادلنبعجخ ٌزنّْخ لذسارو ؽزَ ّغزغْـ ادلغبمهخيف هنضخ األِخ        .8
دساعخ ِبيف ىزا اٌىٌْ اٌفغْؼ ِٓ فؾُْ اخلٍك ًفغْت اٌظنـ ًاوزشبف ِبّنغٌُ فٍْو ِٓ         .9

 لذسح اخلبٌك ٌالعزفبدح ِنيب ًرغخريىب ٌشفـ وْبْ اإلعالَ ًبفضاص ؤِزو ؤعشاس
ًاٌفىش  ,فةْ اإلعالَ دّٓ ًدْٔب  ,ثْبْ االٔغغبَ اٌزبَ ثني اٌقٍُ ًاٌذّٓ يف ششّقخ اإلعالَ     .01

 .اإلعالِِ ّفِ مبغبٌت احلْبح اٌجششّخ يف ؤسلَ طٌسىب يف وً فظش
ِ ٌذٍ األفشاد ٌْظذسًا فٓ رظٌس بعالِِ ٌِؽذ فّْب ّزقٍك رىٌّٓ اٌفىش اإلعالِِ ادلنيغ     .00

 .ثبٌىٌْ ًاإلٔغبْ ًاحلْبح ًِب ّزفشؿ فنيب ِٓ رفضْالد
 .ًذتْئخ اجلٌ ادلذسعِ ادلنبعت ,سفـ ِغزٌٍ اٌظؾخ اٌنفغْخ إلؽالي اٌغىْنخ يف ٔفظ اٌغبٌت     .02
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 اٌغبٌجبدًرجظري  ,سح فٍَ ادلشبىذح ًاٌزإًِ ًرمٌّخ اٌمذ,رشغْـ ًرنّْخ سًػ اٌجؾش ًاٌزفىري اٌقٍّْني      .03
ٌزّىٓ اٌفشد ِٓ االضغالؿ ثذًسه اٌفقبي  ,ًبدسان ؽىّخ اهلل يف خٍمو ,ثأّبد اهلل يف اٌىٌْ ًِب فْو 

 .يف ثنبء احلْبح االعزّبفْخ ًرٌعْييب رٌعْيب عٍّْبً
ًبؽيبس ؤْ رمذَ اٌقٌٍَ رتشح ,دلجبؽخاالىزّبَ ثبإلجنبصاد اٌقبدلْخ يف ِْبدّٓ اٌقٌٍَ ًآداة ًاٌفنٌْ ا     .04

ًبثشاص ِب ؤعيُ ثو ؤفالَ اإلعالَ يف ىزا اجملبي ًرقشّف اٌنبشئخ ثشعبالد اٌفىش  ,جليٌد اإلٔغبْٔخ فبِخ
 .ًرجْبْ ٌٔاؽِ االثزىبس يف بفّبذلُ ًآسائيُ يف سلزٍف ادلْبدّٓ اٌقٍّْخ ًاٌقٍّْخ ,اإلعالِِ 

 .ًاٌزذسّت فٍَ اعزقّبي ٌغخ األسلبَ ًاإلفبدح ِنيب ,احلغبثْخ  رنّْخ اٌفىش اٌشّبضِ ًادليبساد     .05
 .رنّْخ ِيبساد اٌمشاءح ًفبدح ادلغبٌقخ عقْب ًساء صّبدح ادلقبسف     .06
اوزغبة اٌمذسح فٍَ اٌزقجري اٌظؾْؼ يف اٌزخبعت ًاٌزؾذس ًاٌىنبّخ ثٍغخ عٍّْخ ًرفىري      .07

 .ِنؾُ
 .ًرغبفذ فٍَ رزًليب ًبدسان ٌٔاؽِ اجلّبي,اٌٌعبئً اٌيت رغزُ اٌٍغخ اٌقشثْخرنّْخ اٌمذسح اٌٍغٌّخ ثشزَ      .08
رذسّظ اٌزبسّخ ِبدح ِنيغْخ ِـ اعزخالص اٌقربح ِنو ًثْبْ ًعيخ ٔؾش اإلعالَ فّْب ّزقبسع      .09
ّيب رٌٌذ ٌذ,ًبثشاص ادلٌالف اخلبٌذح يف ربسّخ اإلعالَ ًؽضبسح ؤِزو ؽزَ رىٌْ لذًح ألعْبٌنب ادلغٍّخ,ِقو

 .اٌضمخ ًاإلجيبثْخ
ًِضاّب عغشافْخ ,ِٓ ؤرلبد بعالِْخ رٍْذح ًؽضبسح فبٌْخ بٔغبْٔخ فشّمخ ٓمبب ٌٌعني اٌغبٌجبدرجظري      .21

 .ًمبب دلىبٔزو ِٓ ؤمهْخ ثني ؤُِ اٌذْٔب,ًعجْقْخ ًالزظبدّخ
ًِب ّزّْض ثو ,غبس اٌقبملثبٌزقشف فٍَ سلزٍف ؤل اٌغبٌجبدًرٌعْـ آفبق  ,فيُ اٌجْئخ ثإٌٔافيب ادلخزٍفخ     .20

ًِشوضىب ,ِـ اٌزإوْذ فٍَ صشًاد ثالدٔب ًٌِاسدىب اخلبَ,وً لغش ِٓ بٔزبط ًصشًاد عجْقْخ
ًبؽيبس ,ًاٌمْبَ ثٌاعت دفٌرو’ًدًسىب اٌغْبعِ اٌمْبدُ يف احلفبػ فٍَ اإلعالَ,ًااللزظبدُ,اجلغشايف

 .ِىبٔخ اٌقبمل اإلعالِِ
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ٌٍزضًد ِٓ اٌقٌٍَ ,جببٔت ٌغزيُ األطٍْخ ,اٌٍغبد احلْخ فٍَ األلًثٍغخ ؤخشٍ ِٓ  اٌغبٌجبدرضًّذ      .22
ًاٌقًّ فٍَ ٔمً فٌٍِنب ًِقبسفنب بىل اجملزّقبد األخشٍ بعيبِبً يف ,ًادلقبسف ًاٌفنٌْ ًاالثزىبساد اٌنبفقخ

 .ٔشش اإلعالَ ًخذِخ اإلٔغبْٔخ
 .ًٔشش اٌٌفِ اٌظؾِ ,اٌقبداد اٌظؾْخ اٌغٍّْخ اٌغبٌجبدرقٌّذ      .23
ادليبساد احلشوْخ اٌيت رغزنذ بىل اٌمٌافذ اٌشّبضْخ ٌجنبء اجلغُ  اٌغبٌجبداوزغبة      .24

 .ؽزَ ّادُ اٌفشد ًاعجبرو يف خذِخ دّنو ًرلزّقو ثمٌح ًصجبد,اٌغٍُْ
ًِغبفذح اٌفشد فٍَ اٌنٌّ ,ِغبّشح خظبئض ِشاؽً اٌنٌّ اٌنفغِ ٌٍنبشئني يف وً ِشؽٍخ     .25

حبْش رىٌْ ىِ ادلٌعو  ,فْب ًاٌزإوْذ فٍَ اٌنبؽْخ اٌشًؽْخ اإلعالِْخاٌغ0ٌُسًؽب ًفمٍْب ًاعزّب
 .األًي ٌٍغٌٍن اخلبص ًاٌقبَ ٌٍفشد ًاجملزّـ

 ٓفٍَ اٌنٌّ ًفك لذساذت ًِٓغبفذذت ٓرٌعئخ حلغٓ رٌعْيي اٌغبٌجبداٌزقشف فٍَ اٌفشًق اٌفشدّخ ثني      .26
 .ًٌِْٓذل ًٓاعزقذاداذت

ِظ عْب ًاٌقًّ فٍَ بصاٌخ ِب ديىٓ بصاٌزو ِٓ ؤعجبة ىزا اٌزإخش ًًضـ ثشادسا ثبدلزإخشاداٌقنبّخ      .27
 ذتٓ .خبطخ دائّخ ًِالزخ ًفك ؽبعب

عغّْبً ؤً فمٍْبً فّال هبذٍ اإلعالَ اٌزُ جيقً اٌزقٍُْ ؽمب  ادلقٌلبد ثبٌغبٌجبداٌرتثْخ اخلبطخ ًاٌقنبّخ      .28
 .ِشبفب ثني زتْـ ؤثنبء األِخ

يف  ْٓبد ًاٌفشص ادلخزٍفخ ٌنٌّ ٌِاىجيًبربؽخ اإلِىبٔ,ًٓسفبّزي ادلٌىٌثبداالىزّبَ ثبوزشبف      .29
 .بعبس اٌرباِظ اٌقبِخ ًثٌضـ ثشاِظ خبطخ

 ًرنٌّـ اٌزقٍُْ ِـ االىزّبَ اخلبص ادليين ,رذسّت اٌغبلخ اٌجششّخ اٌالصِخ     .31
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 ِْضبق اخاللْبد ِينخ اٌزقٍُْ 

 ادلبدح األًىل 0 

 ثبدلظغٍؾبد آرْخ ادلقبِٔ ادلٌضؾخ لشّٓ وً ِنيب 0ّمظذ 

ؤخاللْبد ِينخ اٌزقٍُْ 0 اٌغغبّب احلّْذح ًاٌغٌٍوْبد اٌفبضٍخ اٌيت ّزقني اْ ّزؾٍَ هبب اٌقبٌٍِْ يف ؽمً اٌزقٍُْ 
 ّٓ ًرشرت فٍْيُ ًاعجبد ؤخاللْخ اٌقبَ فىشاً ًعٌٍوبً ؤِبَ اهلل صُ ؤِبَ ًالح األِش ًؤِبَ ؤٔفغيُ ًآخش

دلقٍُ 0 ادلقٍُ ًادلقٍّخ ًاٌمبئٌّْ ًاٌمبئّبد فٍَ اٌقٍّْخ اٌرتثٌّخ ِٓ ِششفني ًِششفبد ًِذّشّٓ ًِذّشاد ا
 ًِششذّٓ ًحنٌىُ .

 اٌغبٌت 0 اٌغبٌت ًاٌغبٌجخ يف ِذاسط اٌزقٍُْ اٌقبَ ًِب يف ِغزٌاىب .

ًِينزو ًاالسرمبء هبب ًاإلعيبَ يف  ؤىذاف ادلْضبق ّيذف ادلْضبق بىل رقضّض أزّبء ادلقٍُ ٌشعبٌزو ادلبدح اٌضبْٔخ 0
 رغٌّش اجملزّـ اٌزُ ّقْش فْو ًرزمذِو ًحتجْجو ٌغالثو ًشذىُ بٌْو ًاإلفبدح ِنو ًرٌه ِٓ خالي آرِ /

 . بثإمهْخ ادلينخ ًدًسىب يف ثنبء ِغزمجً ًعني خرٌفْخ ادلقٍّ     .0
 اٌقٍّْخ ً االعزّبفْخ  خاإلعيبَ يف رقضّض ِىبٔخ ادلقٍّ     .2
 . بفٍَ ؤْ ّزّضً لُْ ِينزو ًؤخالليب عٌٍوبَ يف ؽْبذت خؽفض ادلقٍّ     .3

 ادلبدح اٌضبٌضخ 0 سعبٌخ اٌزقٍُْ 0 

اٌزقٍُْ سعبٌخ رغزّذ ؤخاللْبذتب ِٓ ىذُ ششّقزنب ًِجبدت ؽضبسرنب ًرٌعت فٍَ اٌمبئّني هبب ؤداء ؽك      .0
 ًفغبءً ِغزّشاً ٌنشش اٌقٍُ ًفضبئٍو . االٔزّبء بٌْيب بخالطبً يف اٌقًّ ًطذلبً ِـ اٌنفظ ًاٌنبط

 ؽميب مبينْخ فبٌْخ . ًرادُثإمهْزيب  ًرآِفؾّزيب  رغزشقشسعبٌخ  خطبؽج خادلقٍّ     .2
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بىل احلشص فٍَ ٔمبء اٌغريح ًعيبسح  بّذفٌاهن بادلغزّش ٌشعبٌزي بًبدساوي بمبينزي خافزضاص ادلقٍّ     .3
 اٌغشّشح ؽفبؽبً فٍَ ششف ِينخ اٌزقٍُْ .

 دلبدح اٌشاثقخ 0 ادلقٍُ ًؤدائه ادليين 0 ا

ًعغْبً يف  بثشعٌي اهلل طٍَ اهلل فٍْو ًعٍُ يف زتْـ ؤلٌاذلخ ادلزإعْ بثذّني حِضبي ٌٍّغٍُ ادلقزض خادلقٍّ     .0
 . بًؤؽىبِي برقبِالذت

 ب  ًرنِّٔفغي غٌسر بؤْ اٌنٌّ ادليين ًاعت ؤعبط ًاٌضمبفخ اٌزارْخ ادلغزّشح ِنيظ يف ؽْبذت رذسن خادلقٍّ     .2
 ًفنٌْ اٌزذسّظ ًِيبسارو .  بثىً عذّذ يف رلبي ختظظي خِنزفق بِقبسفي

ؤْ االعزمبِخ ًاٌظذق ًاألِبٔخ ًاحلٍُ ًاحلضَ ًاالٔضجبط ًاٌزغبِؼ ًؽغٓ ادلؾيش  خادلقٍّ رذسن     .3
 . بًثشبشخ اٌٌعو مسبد سئْغخ يف رىٌّٓ شخظْزي

ثقذ اهلل رقبىل ىٌ ضّري ّمؼ ًؽظ ٔبلذ ًؤْ اٌشلبثخ  بفٍَ عٌٍوي ؤْ اٌشلْت احلمْمِ رذسن خادلقٍّ     .4
ثىً ًعٍْخ ِزبؽخ اىل ثش ىزه  خادلقٍّ رغقَاخلبسعْخ ِيّب رنٌفذ ؤعبٌْجيب ال رشلَ اىل اٌشلبثخ اٌزارْخ ٌزٌه 

 ادلضً ًاٌمذًح يف اٌزّغه هبب . ًرضشة بًرلزّقي عبٌجبذتباٌشًػ ثني 

ًغشط ؤمهْخ ِجذؤ االفزذاي ًاٌزغبِؼ ًاٌزقبّش  اٌغبٌجبدفيٌَ ادلٌاعنخ ٌذٍ يف رشعْخ ِ خادلقٍّ رغيُ     .5
 ثقْذاً فٓ اٌغٌٍ ًاٌزغشف .
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 ادلبدح اخلبِغخ 0 ادلقٍُ ًعالثو 

 ًعالثو ًادلقٍّخ ًعبٌجبذتب حلّزيب اٌشغجخ يف ٔفقيُ ًعذاىب اٌشفمخ فٍْيُ ًاٌرب هبُ ادلقٍُاٌقاللخ ثني      .0

خ ًؽبسعيب احلضَ اٌضشًسُ ًىذفيب حتمْك خريُ اٌذْٔب ًآخشح ٌٍغًْ ادلإٌِي ٌٍنيضخ ؤعبعيب ادلٌدح احلبْٔ
 ًاٌزمذَ

 فيِيف اٌنبط ستْذاً ثبلْبً ٌزٌه بؤصشى رىٌْفٍَ ؤْ  ؽشّظخ ًىِخبطخ ًاجملزّـ فبِخ  ٌغبٌجبذتبلذًح  خادلقٍّ.2
فٍَ شٌْفيب  ًرقًًّاٌنبط وبفخ  بعبٌجبذتثني  ًرنششىببٌْيب  ًرذفٌثبٌمُْ األخاللْخ ًادلضً اٌقٍْب  رزّغه

 ًاؽرتاِيب ِب اعزغبؿ اىل رٌه عجْالً .
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 اٌشئّخ ًاٌشعبٌخ

 0اٌشئّخ 

  ذَؿ ًاٌزّْض ٌزىٌْ ٌجنخ طبحلخ ختاٌمذسح إلوغبة اٌغبٌجبد اٌزقبٌُْ ًاٌمُْ اإلعالِْخ ًاٌمذسح فٍَ اإلثذا
 دّنيب ًرلزّقيب ًًعنيب .

 0 اٌشعبٌخ

 ٌشفـ ِغزٌٍ اٌغبٌجبد  ًاالثذاؿاجيبد ثْئخ زلفضح ٌٍزقٍُ 
  * االسرمبء ثبألداء اٌزقٍِّْ ٌٍغبٌجبد ِٓ خالي حتذّش آعبٌْت ًرغٌّشىب. 

  * دفُ ِشبسوخ اٌغبٌجبد اٌفبفٍخ يف وبفخ األٔشغخ اٌزقٍّْْخ ًادلجبدساد .
 * رغٌّش اٌقاللبد االعزّبفْخ مبب حيمك اٌزنّْخ ًاٌنٌّ ادلقشيف .

 بد ًؤًٌْبء األٌِس ًرشغْـ األٔشغخ ًادلشبسّـ اٌجنبءح .* رغيًْ اخلذِبد ٌٍغبٌج
 * اٌمْبَ ثذًس حتفْضُ فبفً مبب حيمك اٌزنبفظ اإلجيبثِ ثني اٌغبٌجبد .

  اٌمُْ ..
 .  اٌزّْض ,اٌشفبفْخ  ,اٌزغٌس ادلغزّش ,اٌزفٌق ,اإلثذاؿ  ,اٌقًّ ثشًػ اٌفشّك ,اٌفقبٌْخ ,االثزىبس
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 اٌغريح اٌزارْخ
 االعُ 
 ادلاىً اٌقٍِّ 
 اٌزخظض 
 ادلاعغخ اٌقٍّْخ 
 عنٌاد اٌزذسّظ 

 اعُ ادلذسعخ 
 ٌِاد اٌزذسّظ 

 ادلشؽٍخ 
 اٌربّذ االٌىرتًِٔ 
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التقوية دروس  
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اٌزذسّظ دلبدح اٌزمٌّخ دسًط اًساق رٌضـ ىنب  
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 تدريبات من مناذج
 الطالبات
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 دلبدح اٌغبٌجبد رذسّجبد اًساق رٌضـ ىنب
 اٌزذسّظ
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الضعيفات الطالبات تقارير  
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 ***مه خالل مالحظخك وحشخيصك للطالبت الضعيفت حبيه أن ضعفها سببه :

 المعلومةفً  ضعف 
 قدرتها على التعبٌر ضعف 

  قدرتها على الصٌاغة الصحٌحةضعف 
  فً مواقف جدٌدة“توظٌف المعلومة”قدرتها على التطبٌق  ضعف 

 خلطها  بٌن المعلومات المتشابه 
 سٌادة تصورات خاطئة بٌئٌة عندها 
 سٌادة تصورات خاطئة ثقافٌة عندها 

 لدٌها بطء فً المهارة 
 عدم دقتها  فً المهارة 
  تسرعها فً التعمٌم

 ***عالجك للضعف الىاحج عه قلت اهخمام الخلميذة بالمذاكزة وإهمالها القيام بالىاجباث :

 ك بهاباهتمام اإشعاره 
 باستمرار امتابعته 

 ابدي أي تقدم فً مستواهتعندما  اأمام زمٌالته اتشجٌعه 
 . إشراك المرشدة االجتماعٌة فً متابعة بعض الحاالت 

 ***  عالجك للضعف الخزاكمي ”قصىر في المزاحل“ :

 دروس خاصة للتقوٌة إعداد 
   تبها المعلمات المتمٌزا تكلفالمدرسة

 *** الطزق العالجيت:
  رفع مستواها التحصٌلًبٌنك وبٌنها بهدف عقد اتفاق 
 تدرٌس المواد الصعبة فً بداٌة الٌوم الدراسً. تكمحاول 

  األسرة والمرشدة الطالبٌة والمعلمات األخرٌاتبٌن وبٌنك التعاون 
 حقىيت صفىف وجكى 

 ***إثارة الدافعيت :
 استخدام أاستراتٌجٌات تدرٌسٌة حدٌثه 

  دي وسائل معٌنة الحاسب , سًاستخدام ,.... 
  استخدام أسالٌب تقوٌمٌة تقوم على فلسفة تصوٌب وتطوٌر أداء المتعلمة ال التخوٌف

 والتهدٌد
 *** خارج الفصل

 الالستفسار فٌما ٌصعب علٌه تك على مراجع اتشجٌعه 
  ااألعمال التحرٌرٌة والواجبات المنزلٌة فً كمها ومستواها وتدرجها مناسبة له

 ...................0 ادلبدح                                  .....................................  0 غبٌجخاٌ اعُ
......................................... 
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  ِٓ دبٍّقٌٍّ فٍدلا داذفب مت

  ( ُسٌّف َؤ)  ينيجلا ءبفً/ؤ

@WafaAljehani  

@um__0 


