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الفاقد التعليمي

فو باهلالتعليمتكت  نتائج استمارة متابعة املشرفـــة التربويــــة ملعاجلة املهارات التعليمية املفقودة ملتقرير حتليل 

هـ1442-1441ثاينالالدراسيلفصلا
باهلفو     مديرة متكت  التعليم 

منرية بنت فهد اهلديان 

اململتكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 

اءاإلدارة العامة لتعليم مبحافظة األحس
الشئون التعليمية
بنات-متكت  التعليم باهلفو  



قوةأكثر املهارات االساسية 

.ونشأته نس  الين حممد 1.

. وارعي املياه والزراع ة 2.

.موقع ومناخ وستكان وطين 3.

(املرحلة االبتدائية)قسم الدراسات االجتماعية  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

. األرض دوران القمر حول 1.

.شبه اجلزيرة العربية االثار 2.

.الدولة مؤسسات 3.

.  البشرية تنمية القدرات 4.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.  نزول الوحي والدعوة 1.
.هجرة النيب حممد 2.
.التنوع االقتصادي 3.
.النشاط االقتصادي 4.
.جغرافيا اململتكة العربية السعودية 5.
.  مظاهر التضاريس 6.

(املرحلة املتوسطة )قسم الدراسات االجتماعية  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.جهود اخللفاء الراشدين يف نشر اإلسالم 1.

.األنظمة و اللوائح 2.

.األقاليم اجلغرافيا 3.

.وجماالهتا التنموي مفهوم 4.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.  اململتكة العربية السعودية و املقومات 1.

.اململتكة العربية السعودية املوقع  2.

.املجموعة الشمسية 3.

(املرحلة الثانوية )قسم الدراسات االجتماعية  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.  احلرب العاملية األوىل و الثانية  1.

.التأسيس و مواجهة احلمالت الثمانية  2.

.الغال  احليوي 3.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.االضالع تصنيف املثلثات وفق الزوايا و 1.

.االبعاد االشتكال ثنائية 2.

.االحتمال 3.

. املضلع حميط 4.

.الزوايا العالقات بني 5.

(املرحلة االبتدائية  )قسم  الرياضيات   

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.باقيالقسمة مع 1.

.قياس املساحة 2.

.املتشاهبة مجع وطرح التكسور غري 3.

.مقارنة التكسور االعتيادية 4.

. لعددين اجياد القاسم املشترك األكرب 5.

.صورة كتابة التكسر يف ابسط 6.

.معدل الوحدة 7.

.احلياةتطبيق التكسور على أمثلة من واقع 8.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.االحتمال 1.
.املنوال 2.
.املدى 3.
.تصنيف املجسمات 4.
.احلدود مجع وطرح كثريات 5.

(املرحلة املتوسطة  )قسم  الرياضيات   

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
.عدد النسبة املئوية من 1.
.تقدير النسبة املئوية 2.
.املنشور حل املتباينات مساحة سطح 3.
.حتليل الفرق بني مربعني 4.
.احلدود ضرب و قسمة كثريات 5.
.حل املعادلة 6.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.  حر املناجياد طول القطعة املتوسطة يف شبة 1.
.  ينالبياكتابة معادلة دالة من خالل التمثيل 2.
.اجياد معادلة خط التقارب الرأسي لدالة 3.
. ههنايتاجياد طول متجه معلوم نقطة بدايته و 4.
.حتديد املتجهات املتعامدة 5.

(املرحلة الثانوية )قسم  الرياضيات   

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
.لعملضاجياد جمموع قياسات الزوايا الداخلية 1.
.استخدام خصائص االشتكال الرباعية 2.
.جمموع املتسلسالت اهلندسية 3.
.ية اجياد حدود املتتابعة احلسابية و اهلندس4.
.حتويل كسر عشري دوري إىل كسر اعتيادي5.
.قيمة االحتمال اهلندسي 6.
.إجياد األوساط احلسابية 7.
.حتديد نقطة باإلحداثيات القطبية 8.
.يب املسافة بني نقطتني يف املستوى القط9.
.طرح متجهني يف املستوى االحداثي 10.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.األسلوب اللغوي 1.

.الصنف اللغوي 2.

(املرحلة االبتدائية )قسم  اللغة العربية    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.الوظيفة النحوية 1.

.الظاهرة االمالئية  2.

.األداء و الفهم القرائي 3.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.األسلوب اللغوي 1.

.الصنف اللغوي 2.

(املرحلة املتوسطة  )قسم  اللغة العربية    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.الوظيفة النحوية 1.

.الظاهرة االمالئية  2.

.األداء و الفهم القرائي 3.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.التواصل الشفهي 1.

.التكفاية القرائية 2.

(املرحلة الثانوية  )قسم  اللغة العربية    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.التكفاية النحوية 1.

.التكفاية االمالئية 2.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.احتكام الصوم  1.

.هدي النيب حممد  2.

(االبتدائية  املرحلة )الدراسات االسالمية    قسم  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.حفظ رواة احلديث  1.

.حفظ السور املقررة يف القران 2.

.الفرق بني أركان الصالة و واجباهتا 3.

.اخراج الزكاة 4.

.صفة احلج 5.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.الرقي و التمائم  1.

.صوم التطوع  2.

اللباس و الزينة3.

(املتوسطة  املرحلة )الدراسات االسالمية    قسم  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
.سجود السهو  1.
.حفظ السور املقررة يف القران 2.
.صفة صالة التكسو 3.
.صفة احلج و العمرة  4.
.تفسري اآليات 5.
.الفرق بني التكهانة و العرافة 6.
.الفاظ مساوة اهلل خبلقة 7.
.اليمني و أنواعه و حتكم كل نوع 8.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.تفسري اآليات  1.

.منهج أهل السنة و اجلماعة  2.

.الفرقة الزوجية وما يتعلق هبا 3.

.احلقوق االسرية 4.

(الثانوية  املرحلة )الدراسات االسالمية    قسم  

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.ضوابط التفسري 1.

.البدع االعتقادية و العملية 2.

.املواريث 3.

.  البيوع 4.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.جماالت استخدام الروبوت يف احلياة  1.

.األثار اإلجيابية و السلبية لأللعاب  2.

(املرحلة املتوسطة  )قسم  الحاسب اآللي     

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.مل أنواع البيانات اليت يتم إدخاهلا لورقة الع1.

.التعر  على لوحة املفاتيح 2.



قوةأكثر املهارات االساسية 

.أنواع األجهزة الذكية   1.

.أنواع الوسائط املتعددة   2.

(املرحلة الثانوية )قسم  الحاسب اآللي     

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

.كتابة األوامر باستخدام لغة فيجول بيسك1.

.آلية عمل املعاجل  2.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.األرض الناتج من حركات 1.
.اطوار القمر 2.
.  زيائية والفيالتمييز بني التغريات التكيميائية 3.
. بالتكهرباءاملغناطيسية وعالقتها 4.
.والضوء خصائص الصوت 5.

(املرحلة االبتدائية  )قسم  العلوم    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
االشعاع/احلمل احلراري/احلراريالتوصيل 1.

.احلراري 
.خصائص النجوم 2.
.الرعديةسب  حدوث العاصفة 3.
زات الفلوالالفلزات واشباه خصائص الفلزات 4.
.أنواع القوى املؤثرة يف احلركة 5.
.الروافعأن تعر  الطالبة الفرق بني انواع 6.
.التفاعالت املاصة والطاردة 7.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.الغال  اجلوي والطقس 1.
.املوارد الطبيعية 2.
.التكهربائية التيار التكهريب و الدوائر 3.
.والضوء موجات الصوت 4.
.موارد البيئة 5.

(املرحلة املتوسطة )قسم  العلوم    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 

الثابتهل بني املفاصل املتحركة واملفاصاملقارنة 1.

ية قوانني نيوتن للحركة واملسائل احلساب2.
.املتعلقة 

.ية والالوعائالتميز بني النباتات الوعائية 3.

أنواع الغدد الصماء وتأثري اهلرمونات اليت4.
.تفرزها 

.بانيتاحتمال توقع مربع 5.

.الصفات الوراثية 6.



قوةأكثر املهارات االساسية 
.واملؤقتة الدائمة املغانط 1.
.املخاليط أنواع 2.
.النبات وأنسجته خاليا 3.

(املرحلة الثانوية )قسم  العلوم    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
شحنة االلتكترون إىل كتلته حساب 1.
بني القواعد األربع لليد اليميناملقارنة 2.
يف ذره الطاقة حل مسائل على مستويات 3.

اهليدروجني
الغدد الصماء واهم هرموناهتا وعملها -4.

ةبني املناعة السلبية واالجيابياملقارنة 
ور التمييز بني الط)التتكاثر يف الالسعات 5.

(وامليدوزيالبولييب
بني طرق االصابة يف الديدان املقارنة 6.

الطفيلية



قوةأكثر املهارات االساسية 

.احلية وعالقاهتا املتبادلة املخلوقات -4

.عليه احليوي واملحافظة التنوع -5

.  التكهربائية يف الدوائر التوصيل -6

.اجلسم أجهزة -7

(املرحلة الثانوية )قسم العلوم    

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
التكيميائيةاملعادلة وزن -7
ة احلسابيطريقة حل بعض املسائل كيفية -8
االلتكتروين يف الذرة باستخدام التوزيع -9

القواعد الثالث
ت إجياد الصيغة اجلزيئية مبعلومية عدد مرا-10

التتكرار و الصيغة االولية
اجلزيئات الثنائية واألمحاض تسمية -11

األكسجينية
التسارع الزاوي عندما تتكون السرعةحساب -12
.ثابتة



قوةأكثر املهارات االساسية 
1. Talk about different times of the day.

2. -Produce the sounds of

3. ( ch, sh, th, ph).

4. -Match letters with sounds.

5. -Talk about ability.

6. -Name some animals

(املرحلة االبتدائية  )قسم  اللغة اإلنجليزية     

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
1. -Produce and write the sound of the 

alphabets correctly.

2. -Ask and answer   questions about   

personal information.

3. -Recognize and read some sentences.

4. -Identify irregular plural nouns.

5. -Use prepositions of places.

6. -Talk about activities and events.



قوةأكثر املهارات االساسية 
1- Understand the main idea or basic 

information in short dialogue.

2- Follow simple instructions and 

directions.

3- Write short simple description of 

people, activities and events.

4- Recognize verbs, nouns, adjectives, 

pronouns and articles (a, an, the).

(املرحلة املتوسطة  )قسم  اللغة اإلنجليزية     

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
Grammatical rules:

1. Present perfect.

2. Comparatives and superlatives .

3. Using future with will /be going to.

4. Passive.

5. Adjectives / possessive pronouns



قوةأكثر املهارات االساسية 
Grammar & vocabulary:

1-Passive modals & reporting verbs.

2- Adjectives form.

3- Expression of quantity .

4- Position of adjectives and conjunction .

5- Was/were going to.

6- Using a variety of vocabulary and 

sentences in order to communicate 

information.

(املرحلة الثانوية )قسم  اللغة اإلنجليزية     

ضعفاأكثر املهارات االساسية 
Grammar Rules:

1. 1- Present conditionals vs. past 

conditionals.

2. 2- Future progressive & future perfect 

3. 3- Used to vs be used to .

4. 4- Present perfects VS progressive.

5. 5- Using both...and/neither...nor .



املتابعةخطة 

.الفاقد التعليمي اوال بأول حصر 1.

.  التعليميبيان متابعة حتقق اخلطة العالجية  لعالج الفاقد اعداد 2.

.اعداد اسالي  اجرائية لعالج الفاقد مرحليا 3.

.التعليمي خطط بديله يف حال استمرار الفاقد وضع 4.

.لضمان اكتساهبا ( االفتكار  التكربى )املهارات التعليمة تغطية 5.

.املستمرة التغذية الراجعة تقدمي 6.



خطة التحسين واملعالجة

.استثمار اخلربات املعرفية يف املقرر الدراسي لدعم التعلم -1
.تنويع ادوات واسالي  التقومي -2
.  الدراسي والتتكوينية   للتحصيل التقوميية اعداد االنشطة -3
.توظيف املهام االدائية لدعم التحصيل الدراسي-4
.التدريس لدعم التعلم عن بعد واستراتيجيات تنويع املمارسات املهنية التعليمة  -5
.للتعلم املعززة توظيف الوسائل التعليمة -6
املعار استثمار التطبيقات التقنية وتوظيفها مبا يتوافق مع املقررات الدراسية واكساب -7

.التحصيل الدراسي التعليمة وتعزيز واملهارات 
.من خالل تنويع اسالي  التدري  التعليمي املهنية  للتخطيط اجليد لعالج الفاقد التكفاءة رفع -8



خطة التحسين واملعالجة

.الطالبةكتاب الطالبة وكتاب النشاط لتثبيت املفاهيم يف ذهن تفعيل -9
.بنائي اختبار التكتروين تنفيذ -10
.التعليمي اجراء اختبار بعدي للتأكد من حدوث التعلم وتعويض الفاقد -11
.  والتكاهوتوول الووردباستخدام املفقودة وأسئلة اورق عمل تفاعلية على املهارة إعداد -12
.بأسلوب مشوق وجاذب كتطبيق املسابقات والتطبيقات املمتعة املراجعة -13
.دروس التقوية يف منصة عني لتعزيز املهارة املفقودة تفعيل -14
.املهمة األدائية ملعاجلة الفاقد التعليمي توظيف -15
.ل احلصة الزائدة يف اخلطة الدراسية ملعاجلة املهارة املفقودة استغال -16



التوصيات خطة 

.بعد عن يف التعليم تعزيز اجلودة -1

.  التحصيل التقين  لدعم التعلم استثمار -2

.بإستمراروضع اخلطط البديلة لعالج التحصيل الدراسي -3

.ونشاطهم املتعلمني التخطيط اجليد لضمان فاعلية -4

.للمتعلمنيتقدمي الدعم واملساندة املستمرة -5



تم بحمدة  


