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 مصطلحات إجرائية 
 

 
 

 تعريفه  املصطلح 

 اإلثراء التعليمي
 

و هو تقديم احملتوى التعليمي بتعّمق ؛ ليمّثل حتّديًا إجيابّيًا للطالب املتفوق جيعله يستمتع بالتفكري يف احللول، مع مراعاة خصائص من  
 الطالب وميوله، وإمكانات املدرسة.

 الفاقد التعليمي
 

كل معرفة أو مهارة يفتقدها الطالب وتكون مطلوبة منه باستمرار كونها متطلبًا ُيبنى عليها اكتساب معارف أو مهارات جديدة، وميثل 
 عدم متكنه منها عائقًا لتقدمه. 

 املراجعة
 

 العودة حملتويات املقرر اليت سبقت دراستها بشكل شامل يناسب مجيع مستويات الطالب.

  آلية التنفيذ

  املهاراُت األساسية )الكفايات( املمتّدة لكل مقرر دراسي. -يف اخلطط املرفقة –ُحّددت 

 .ينّفذ املعلم/ة احملتوى الدراسي الذي خيص املهارة احملددة من املقرر الدراسي 

 .يوزع املعلم/ة تنفيذ املهارات احملددة على أسبوعي االختبارات مراعيًا عدد احلصص املخصصة 
 
 



  

 هـ1442للفصل الدراسي األول للعام )خالل أسبوعي االختبارات(  يف لغيت اجلميلة/ابتدائي واإلثراءات الفاقد التعليمياملراجعة وخطة 
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ا
 

 الصف                
 املادة

 السادس االبتدائي الخامس االبتدائي الرابع االبتدائي
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  كتابة نصوص تحوي همزتي الوصل والقطع
 ،وكلمات حذفت األلف من وسطها .

 مة والجملة وتمييزها واستعمالها تعرف أنواع الكل. 

  تعرف االسم املفرد واملثنى والجمع وتمييزه
 .واستعماله 

  تعرف الجملة املثبتة واملنفية وتمييزهما
 واستعمالهما .

  واستعمالهما .تعرف املبتدأ والخبر وتمييزهما 
  الرسم الصحيح لكلمات مبدوءة بالالم دخلت

 عليها )ال( .

 

 .تعرف أسلوب نداء ما فيه )ال( وتوظيفه 

 .تعرف أسلوب التفضيل واستعماله 

 ستراتيجية مساءلة النص .تعرف إ 

 ملذكر السالم وتمييزه واستعماله تعرف جمع ا. 

 . رسم الهمزة املتوسطة على األلف 

  واستعمالهما بالعالمات الفرعية والخبر تعرف املبتدأ. 

 . تعرف بنية النص القصص ي 

  )تعرف أسلوبي املدح والذم ب)نعم ،بئس
 وتوظيفهما .

 . تعرف إستراتيجية قراءة التصفح 

  رسم همزتي الوصل والقطع وهمزة)ابن( رسما
 صحيحا.

  )هما وأخواتها وخبرها واستعمالتعرف اسم )كان
  بالعالمات األصلية والفرعية

  )تعرف املشتقين )اسم الفاعل،اسم املفعول
 وتمييزهما واستعمالهما .

 .تعرف بنية نص وصف الشخصية 
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  التمييز بين التاء املربوطة والتاء املفتوحة في
 . الكتابة

 واألمر( ،واملضارع تعرف الفعل )املاض ي، . 
 األمر والنهي  تعرف املذكر واملؤنث ،وأسلوبي

 . وتمييزهما واستعمالهما
 يزه واستعماله بالعالمة تعرف الفاعل وتمي

 .األصلية 

 . تعرف أسلوب التعجب واستعماله 

 النص من أجل تعديل السؤال تعرف إستراتيجية قراءة . 

 . تعرف الجموع وتصنيفها حسب أنواعها 

 .رسم الهمزة املتوسطة على الواو 

  واستعماله .تعرف الفاعل وتمييزه 

 . تعرف املفعول به وتمييزه واستعماله 

 . تعرف بنية النص اإلعالني 

 .تعرف أسلوب )التحذير واإلغراء( وتوظيفه 

 .تعرف إستراتيجية قراءة التمشيط 

 .رسم الهمزة املتطرفة واملتوسطة رسما صحيحا 

 . تعرف اسم اآللة واستعماله 

 .تعرف بنية النص الحواري 

  الصحفي .تعرف بنية الخبر 

 جراء مقابلة شفهية .إ 
  
 

 ( خالل األسبوعني احملددين وفقًا - الفاقد التعليميينفذ حمتوى )وحسب طبيعة املادة. خلطة املدرسة  اإلثراءات 

 . للمعلم/ة تنفيذ أكثر من مهارة يف احلصة الدراسية 



  

 هـ1442ول للعام للفصل الدراسي األرات( وعي االختباالل أسب)خوسط يف لغيت اخلالدة/مت واإلثراءات الفاقد التعليمياملراجعة وخطة 
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 الصف                
 الثالث املتوسط الثاني املتوسط األول املتوسط المادة
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  تعرف األسماء من حيث التنكير
أنيث،وتمييزها والتعريف،والتذكير، والت

 .واستعمالها

 . تعرف أحوال املبتدأ والخبر 

  أسلوب األمر وتمييزه واستعماله .تعرف 

 . تعرف همزة الوصل وتمييزها 

 وتمييزهماواستعمالهما واملثنى املفرد تعرف 

 .تعرف األفعال الناسخة وتمييزها واستعمالها 

 .تعرف إستراتيجية القراءة املتعمقة 

  سطة على ياء واملفردة على السطر رسم الهمزة املتو . 

 . تعرف الظروف وتمييزها واستخدامها 

  )تعرف أسلوب الجملة الخبرية املنفية)االسمية
 وتمييزها واستعمالها.

 عرف الفاعل وتمييزه واستعماله.ت 

 الكلمات املنونة تنوين نصب رسًما إمالئًيا صحيًحا رسم. 

  تعرف أسلوب الجملة الخبرية املنفية)الفعلية( وتمييزها
 واستعمالها.

  إستراتيجية زيادة التركيز والفهم.تعرف 

 .رسم األلف اللينة في األفعال الثالثية 

 .تعرف اسم الفاعل وتمييزه واستعماله 

 .تعرف أسلوب القسم وتمييزه واستعماله 

 .تعرف الحال وتمييزه واستعماله 

 . رسم األلف اللينة في األفعال غيرالثالثية 

 .تعرف اسم املفعول وتمييزه واستعماله 

 سلوب الشرط وتمييزه واستعماله.تعرف أ 
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 .امتالك مهارة الحوار 

 .تعرف همزة القطع وتميييزها وكتابتها 

 .تعرف أسلوب االستفهام وتمييزه واستعماله 

  تعرف الجمع السالم بنوعيه،وجمع التكسير
 وتمييزهما.

  تعرف معاني الحروف الناسخة،وأحوال اسمها
 وخبرها .

  أسلوب النداء وتمييزه واستعماله.تعرف 

 .تمييز التاء املفتوحة من التاء املربوطة 

 .تعرف األسماء الخمسة وتمييزها واستعمالها 

 .تعرف نائب الفاعل وتمييزه واستعماله 

  رسم الهمزة املتطرفة املسبوقة بحرف متحرك
 واملسبوقة بحرف ساكن.

 وتمييزه  تعرف الحرف الصحيح واملعتل بأزمنته الثالثة
 واستعماله.

 عرف أسلوب التوكيد وتمييزه واستعماله.ت 

 .تعرف املفعول به وتمييزه واستعماله 

  كتابة سير غيرية، وعرض الرأي والتلطف فيما
 يكتب.

 .رسم بعض الكلمات املوصولة خًطا 

 .تعرف صيغ املبالغة وتمييزها واستعمالها 

 .تعرف أسلوب التفضيل وتمييزه واستعماله 

 ستثنى وتمييزه واستعماله .تعرف امل 

 

 ( الفاقد التعليميينفذ حمتوى -  )حسب طبيعة املادة.و طة املدرسة فقًا خلالل األسبوعني احملددين وخاإلثراءات 

 . للمعلم/ة تنفيذ أكثر من مهارة يف احلصة الدراسية 



  

 هـ1442امللفصل الدراسي األول للع)خالل أسبوعي االختبارات( في مقررات اللغة العربية/ثانوي  واإلثراءات الفاقد التعليميالمراجعة وخطة 
 

 ( خالل األسبوعني احملددين وفقًا خلطة املدرسة  - الفاقد التعليميينفذ حمتوى )وحسب طبيعة املادة. اإلثراءات 

 . للمعلم/ة تنفيذ أكثر من مهارة يف احلصة الدراسية 

 المقرر      
            

 األسبوع
 (5أدبية )دراسات  (3كفايات لغوية ) (1كفايات لغوية )
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  ـ ضبط املبتدأ والخبر بعالمات الرفع املناسبة وتغير
 ضبطهما بحسب ما يدخل عليهما من نواسخ .

  ـ ضبط الفعل املضارع بالعالمة املناسبة لنوعه وحالته
 اإلعرابية .

 . ـ ضبط الفاعل ونائبه 
 ـ الخبرـ الفاعل ـ  التمييز بين املفاهيم النحوية ) املبتدأ

 .نائب الفاعل (
  ـ استخدام عالمات الترقيم ،الوقفة املناسبة لعالمة

 .الترقيم 
 م وعالمة التأثر في تنغيم الجمل ـ توظيف عالمة االستفها 

 . ضبط التوابع بالعالمات املناسبة حسب حالة املتبوع 
  التمييز بين أنواع املنادى ـ ضبط أسلوب التعجب .  ـ 
  ابه .دواته وعالمة إعر نوع االستثناء وأـ تحديد 
  بصورة سليمة تركيبا وإعرابا .(عدد )ـ كتابة ونطق الجمل املحتوية على 
  ـ سبب كتابة األلف املتطرفة على الصورة املعينة ـ إصالح أي خطأ في

 .األلف املتطرفة 
  ـ تحديد الحروف التي تزاد في الكلمة والتي تحذف وما يوصل وما يفصل

 من الكلمات وإصالح أي خطأ في رسم هذه الكلمات .
  ـ كتابة عدد من الكلمات ذوات األلفاظ املتطرفة والفصل والوصل

 والزيادة والحذف دون خطأ .

  ـ مفهوم العصر الجاهلي.  
 ـ بيئة العرب في العصر الجاهلي. 
 ذج من الشعر الجاهلي ـ نما. 
 ـ النثر الجاهلي. 
 ونماذج  ـ النثر في صدر اإلسالم ـ أثر اإلسالم في العرب

 منه.
   في صدر اإلسالم ونماذج منه . ـ الشعر   
 )األدب في العصر األموي )الشعر وبيئاته. 
 

 
شر

 ع
من

لثا
ا

 
   ـ تنفيذ املراحل األربع للقراءة املركزة و تتبع استراتيجيات

 مناسبة لزيادة الفهم والتركيز .
  ـ معرفة الخطوات املناسبة لكتابة موضوع أو بحث

 وتصميم مخطط جيد قبل البدء بالكتابة.
  ـ استكمال تصميم مخطط جيد للموضوع فبل البدء

 بكتابته .
 تقان مهارات بناء املوضوع .ـ إ 
 ركان عملية االتصال اللغوي حديد أـ ت. 
 .ـ تمييز أهداف النص ومراميه وتوجهاته 
 ـ االلتزام بآداب االستماع. 

  ـ تحديد عناصر عملية القراءة ـ تحليل لغة املجاالت العلمية املختلفة
 واملعاني واألفكار والتلميحات .

 ل النص تحليال نقديا.يـ تحل 
 وصفا علميا دقيقا. ـ وصف العلوم ونظام األشياء والتجارب 
 .ـ بناء النص االستداللي ، وتتبع منهجية مناسبة لبناء البرهان املنطقي 
 . ـ استخدام أساليب شفهية متنوعة في اإلثبات املنطقي 
  قناع اآلخرين باألفكار والقضايا التي يتم طرحها.إـ القدرة على 
 .ـ تحليل األنماط اإلدراكية للمستمع 

 س ي ـ األدب في العصر العبا 
 العربي في العصر الحديث  ـ عوامل نهضة األدب

 وفنونه. 
 . ـ اتجاهات األدب  العربي في العصر الحديث ومدارسه 
 ـ مراحل األدب السعودي. 
 ـ الشعر السعودي واتجاهاته الفنيه. 
 ـ النثر السعودي. 


