
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف برنامج تعزيز مهارات المرحلة اإلبتدائية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ مرحلة ابتدائية ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

الملف برنامج تعزيز مهارات المرحلة اإلبتدائية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ مرحلة ابتدائية ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب مرحلة ابتدائية والمادة المدارس في الفصل الثاني

نتائج اإلختبار البعدي نموذج ثالث 1

إحصائية متابعة 2

استمارة تنفيذ برنامج الفهم القرائي 3

بطاقات ترحيبية بالطالب والطالبات 4

تلوين صور وعبارات العودة اآلمنة 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
 
 
 
280 

           
 

 
           

 
 
 
 

            
 
 
 

 

 

1 
 

 
 

 واديف م باملرحلة االبتدائية تعزيز املهارات األساسية برنامج
 الرياضيات، العلوم(اللغة العربية، ) 

 
 

 هـدف الربنامـــج: ▪

 مـواد يف  )الصفوف األوليـة والصـفوف العليـا(   يف املرحلة االبتدائية  /اتعزيز املهارات األساسية للطالبت
  .والعلوم والرياضياتاللغة العربية 

 

 الربنامج: مصـــادر ▪

ــا    - ــتفلع العلي ــة احلاســائ  املوأســةلة ال ــةالياتي ــ لفظي ــاواردة ال ــ  يف كت ــ ب الطال ــيف يف  ودلي ــادت املعل  م
 .والعلوم الرياضيات

  .دلي  التقوييف -

 .حقيبة املعليف  -

 .املهارات املرافقة للربنامج -

 .بقية املواد الدراسيةلخطة احملتوى املركز  -

 

 :إجراءات تنفيذ الربنامج 

( 10- 5ختصـي  )  هــ املتمـم   15/2/1443 خ( وتـاري 141497العم  مبا ورد يف التعمـييف رمـيف )  ر استمرا -
املرحلة  /اتالرياضيات والعلوم لطالباللغة العربية ومواد  يفم  احلص  الدراسية  ك  حصة يفدمائق 

 .املهارات القرائية واللتابيةاالبتدائية لتعزيز 

الـ  تمـمنها الـدلي     الرياضـيات والعلـوم   و اللغـة العربيـة   ديف مـوا  اإلضـافية ختصي  احلص  الدراسـية   -
للرتونـ   وحصـ  التعلـييف اإل   ،ـهـ 1٦/٦/1٤٤٣ وتـاريخ ( ٦٨٢٩٦1رميف ) التعمييفيف التشغيل  املدرس  

 اإلثرائية.وفق األنشطة  األساسيةهارات املعلى  /اتطالباللتدري  

يف ك  درس إلدراج تطبيقات تقيس  توظيف عنصر االختبارات يف عملية إعداد الدروس مبنصة مدرس  -
 .املهارات األساسية
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 دوار املعنيني بتنفيذ الربنامج ومياس نواجته:أ 

  /املعليفدور أواًل: 

 . للطالب/ات تنفيذ االختبارات التشخيصية -
 ماسـتويات إىل ، ونتائج اختبارات تعزيز املهارات الختبارات التشخيصيةنتائج وفًقا ل /اتتصنيف الطالب -

 املتوسط، املتوسط، فوق املتوسط(.)دون 
وإعــداد خطــط للــ  حموعــة حاســ  ماســتويات   ،الــواردة مــ  ملتــ  التعلــييفالعالجيــة  ةخلطــاتنفيــذ  -

وأسـةلة الـتفلع العليـا الـواردة يف      ،الصفية يف حقيبـة املعلـيف ودليـ  التقـوييف     األنشطة وتفعي  ،التصنيف
واألسـةلة   ،وبنـ  األسـةلة يف منصـة مدرسـ      ،ومالرياضيات والعلـ  ادت كتاب الطال  ودلي  املعليف يف م

 لل  مادة واملصنفة حاس  ماستويات الطالب الطالبات. لالختبارات الدولية املفاسوحة

 اخلطط العالجية. ضم  تنفيذ االختبارات التلوينية  -
ــو إعــداد ملــف إلــاط للــ   الــ     - ــى:  حيت ــائجواألنشــطةالواجبــات، واملشــاري ،  )عل التحاســ ،  ، ونت

 .(...،واالختبارات القصعة
 هليف. تقدييف التغذية الراجعةو يف املواد احملددة/ات تنفيذ اختبارات مياس حتاس  ماستويات الطالب -

 

  /إدارة املدرسةدور ثانًيا: 

تلليــف ةنــة التحصــي  الدراســ  باملدرســة مبتابعــة تنفيــذ برنــامج تعزيــز املهــارات األساســية للمرحلــة    
 ئية وتلون مهامها على النحو اآلت :االبتدا

 ورف  نتائجها مللت  التعلييف. التشخيصية متابعة تنفيذ املعلمني لالختبارات  -

 تزويد املعلمني بالتقارير املعتمدة لتحلي  نتائج االختبارات يف املواد احملددة. -

 إىل ماستويات وفًقا لناس  حتاس  نتائجهيف.  /اتتصنيف الطالبمتابعة  -
الصـفية يف حقيبـة املعلـيف ودليـ       ألنشـطة ل املعلـيف  تفعيـ  مـدى  والعالجيـة،   طاملعلمـني للخطـ   متابعة تنفيـذ  -

ــوييف ــيف يف مـــ       ،التقـ ــ  املعلـ ــ  ودليـ ــاب الطالـ ــواردة يف كتـ ــا الـ ــتفلع العليـ ــةلة الـ ــيات ادت  وأسـ                 الرياضـ
للـ  مـادة واملصـنفة     لالختبارات الدوليةواألسةلة املفاسوحة  ،وبن  األسةلة يف منصة مدرس  ،والعلوم

 التغذية الراجعة. وتقدييف ،/اتالطالبحاس  ماستويات 

 التلوينية.متابعة تنفيذ املعلمني لالختبارات  -

 



 
 
 
 
280 

           
 

 
           

 
 
 
 

            
 
 
 

 

 

٣ 
 

 
 
 يف املواد احملددة. /اتختبارات مياس حتاس  ماستويات الطالباملعلمني التنفيذ متابعة  -

  هيف. حتاس  ماستويات الطالب/ات ومدى توظيفها يف مياس إلاط اتملف متابعة -

 نتائج أبنائهيف وإشراكهيف يف املعاةة.على أولياء األمور  إ الع -

 ألم  أداء.لوتقدييف الدعيف  ،حتفيز املعلمني املتميزي  -
 .، ودعيف ذو  ماستوى األداء املنخفضذو  ماستوى األداء املرتف حتفيز الطالب/ات  -

مللت   وتقرير ختام  يف نهاية الربنامج ،( بعدر تشخيص  )مبل  ــ الرف  بتقرير دور  بعد ك  اختبا -
 التعلييف.

 

  /أماسام اإلشراف الرتبو : ـــ ملات  التعلييفدور ثالًثا 

 متابعة تنفيذ االختبارات التشخيصية يف املدراس.  -
 . /اتاالختبارات التشخيصية للطالب نتائجحتلي  متابعة  -
)دون املتوسط، متوسط، ماستويات صية إىل وفًقا لنتائج االختبارات التشخي /اتتصنيف الطالبمتابعة  -

 فوق املتوسط(. 

 وتزويد املعلمني بها.وفقًا لنتائج التصنيف بناء اخلطط العالجية  -
تفعيـ  االنشـطة   ومـدى  يف تنفيذ اخلطط العالجيـة   م  خالل الزيارات الصفية متابعة املشرفني للمعلمني -

       ع العليـا الـواردة يف كتـاب الطالـ  ودليـ  املعلـيف       وأسـةلة الـتفل   ،الصفية يف حقيبة املعليف ودلي  التقوييف
لالختبارات الدوليـة   واألسةلة املفاسوحة ،وبن  األسةلة يف منصة مدرس  ،الرياضيات والعلوم ادت يف م

 التغذية الراجعة. وتقدييف /اتالطالبلل  مادة واملصنفة حاس  ماستويات 

 وينية وتزويد املعلمني بها.بناء االختبارات التل -

 متابعة حتلي  نتائج االختبارات التلوينية ال  ينفذها املعليف وتقوميها. -
 يف املواد احملددة.  /اتمتابعة تنفيذ اختبارات مياس حتاس  ماستويات الطالب -

  هيف. حتاس  ماستويات الطالب/ات ومدى توظيفها يف مياس إلاط اتملف متابعة -
 ./اتمللت  التعلييف إىل ماستويات وفًقا لناس  حتاس  نتائج الطالبتصنيف املدارس التابعة  -
 هلا. تقدييف التغذية الراجعةو ،حتديد املدارس ذات األداء املنخفض يف نتائج االختبارات -
 حتفيز املدارس التابعة مللت  التعلييف ذات ماستويات األداء املرتف . -
 نهايـة الربنـامج إلدارة  ، وتقريـر ختـام  يف   )مبل  وبعـد ( ختبار تشخيص  ك  ابعد دور  الرف  بتقرير  -

 التعلييف.
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 /التعلييف ةإداردور  رابًعا: 

والرياضــيات  اللغــة العربيــة مــواد يف البعديــة(-التشخيصــية )القبليــةختبــارات االبنــاء تشــلي  ةــان ل -
  م  املهارات األساسية.  /اتوالعلوم؛ لقياس مدى متل  الطالب

املرحلـة   /اتاألسبوع األول م  عـودة  ـالب   خالل )القبلية( التشخيصيةت اإلشراف على تنفيذ االختبارا -
 االبتدائية.  

 .يف ملات  التعلييف /اتنتائج الطالب حتلي  وتصنيف متابعة -
وتقـدييف التغذيـة الراجعـة مللاتـ      ، /اتاإلشراف على تنفيذ اخلطـط العالجيـة لتحاسـني نتـائج الطـالب      -

  التعلييف.
يف املـواد   /اتلقيـاس حتاسـ  ماسـتويات الطـالب     التشخيصـية )البعديـة(   تختبـارا الا تنفيذشراف على اإل -

  .لات  التعلييفالراجعة ملاحملددة، وتقدييف التغذية 
 وفًقا لنتائج االختبارات.  التابعة هلاتصنيف ملات  التعلييف واملدارس  -

 دعيف ملات  التعلييف واملدارس ذات ماستويات األداء املنخفض. -
 دارس ذات ماستويات األداء املرتف .حتفيز ملات  التعلييف وامل -
لوكالة  الربنامج نهاية)مبل  وبعد (، وتقرير ختام  يف ختبار تشخيص  ك  ابعد دور  الرف  بتقرير  -

 dept@moe.gov.sa-supervالربيد اإلللرتون   عرب (التعلييف العام )اإلدارة العامة لإلشراف الرتبو 


