
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/30ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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تصميم               
خطة برنامج عالجي للتأخر الدراسي

مقدمة 
لبرنامج تصميم الخطط العالجية لطالب الصفوف األولية





عند تصميم برنامج عالجي البد من المرور بثالث مراحل
:أساسية وهي

برنامج عالجي 

التقويم
(البعديةاإلجراءات )

التنفيذ
(إجراءات التنفيذ)

التخطيط
(اإلجراءات القبلية)



:اإلجراءات القبلية/ أوالً 

فرتشككل فريق ككارجة الككخر الككاسقر اخ   كك ر  سكك1.
. امخ  خ

 جكق  رممي ككخرجلككمرال جككفر امخ  ككخرامةقيككخر2.
فرجلككلا  جرجم كككالر ايككداريككك ر خ  ككخر ا  ككك

. اخ    
 شككككة  رااكككك ر ةجككككقر د اككككخر   كككك ر اخ   كككك خر3.

.مدج اح جل رابقن ججر



:اإلجراءات القبلية:تابع

 الةككككككقأرميككككككخر  ككككككب ار الككككككاسقر اخ   كككككك راييككككككدار•
جي ككك جر- امق  يكككخ- امدحظكككخ)  املكككليخي نرجكككنرسكككد ر

 صكفر الا– امقشكخر ايد ك ر- القك   قر ا لق كخ- النل ز
(.جالر ة قة

ارتدخ ككخر اميكك   جر الكك رتدلكك خر اككخرتككخسفرجككنر بككفريق كك•
. امة الخ

اىرتقكككخ خر سلبككك   جرتشم  ككك خرج   كككبخرالدخ كككخرجلكككل•
. امي  ة اي ابري ر



:اإلجراءات القبلية:تابع

ت   فر ايدار دلبرجللا  تيخر ال •
ما  رحققاه ري ر السلب   جر الشم   خرا ا

. اخ    خرا ا ئ جر اةمق خر
   خرتدخ خرك   خر ال ل   ةرجنر إلجل ن جر ام•

 ذر اماجا ةري ر امخ  خرال  ا اة  صق خ
. ابقن ججر اةدج 



:إجراءات التنفيذ/ ثانيًا
 اضككالرجككخا ر    كك رسكك  ر:     ةرات ظكك خرا ككبر ابقنكك ججر اةدجكك 1.

مكا رايبقن ججر اةدج رتدخ ري  ر اد ك راجا م كخه را شكةقر ك ر امةي
. امش  كا ري ر ال   ذرا زا راا ر ةجقر  لمخرج  

:ايبقن جججقلقحراألا  جر امل حخر•
.الحصة السادسة  من يومي الثالثاء واألربعاء-1•
.استثمـار حصـة الـنشـاط الـواردة في الجـدول األسبوعـي-2•
استتعارة حصتتة متتن متتادة يطتتأال يتأي ة ي  يتتتثأ للتت  ع تت  تحصتت  -3•

(.عارة تستثن  حصة الأياضة من ا ست) ال الب في المادة المستعارة 
ا ستتتتت ادة متتتتن صتتتتصء متتتتن حصتتتتة ا  تتتت  ا  الصتتتتباحي يو  بتتتت  -4•

.ا    ا  بأبع ساعة



إجراءات / ثانيًا
:التنفيذ

. اةيم خ مخ  ر ام  ةر1.

. الخ  ستلي زر  مخر2.

.خ ام   بتدخ خر  لق ت ل  جر الخ  سر3.

.ت   ذر السلب  ر اقبي 4.

. الهلم مر  الةز زرا الد  ز5.

. اي اب نل زرت ة فرجيفر6.

.ت   ذرتقا خر   ئ راييدا7.

. ا اج  امل  ةخر  لمخ مر لفر8.

.كل  خر الق   قر اخا  خ9.

:إجراءات التنفيذ/ ثانيًا



(:الختامية) اإلجراءات البعدية / ثالثًا

 جفرالم كالرت   ذرتق  خرسل ج رشك:  الق  خ1.
.   املليخيخ امي   جر

قككا خرت   ككذرجق  نككخرا لكك ئجر ال:  امق  نككخ2.
.   الشم  امل ج رجالرنل ئجر القا خر

ز نر ككلخرتلككق خر ايككدار املم كك:  اللككق خ3.
.ا املل  خ نرجنر ابقن ججر اةدج 



(:الختامية) اإلجراءات البعدية / ثالثًا: تابع

 صخر لخر مخ  ر  ا جرتقا خرس:  القا خ•
 اج،ايبقن ججركلفرجنر بفر ا ق ار امة

ق ككقر قككامر ا ق ككار دمككخ  رتق:  القق ككق•
يك خرسل ج رايبقنك ججرا قيكالرإل   ةر الة

.اتدل ظر امخ  خر  لمخرج  





المدرسةخطةنموذج
العالجيالبرنامجلتنفيذ



لتنفيذالمدرسةخطةنموذج
العالجيالبرنامج




