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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 

 من صالحٌة األقراص المدمجة و مدى سالمة المادة المسجلة علٌها التأكد -

 االستٌعاب المسموعمتابعة كٌفٌة تدرٌس المعلمٌن لمهارة   -

 االستفادة من القصص التً تتضمنها الكتب الجدٌدة و التً أعدت و تمت صٌاغتها لتحقٌق هذا الهدف -

 و استخدام الوسائل المعٌنة للتمهٌد لالستماع ،مسبقا  تذلٌل الصعوبات عن طرٌق تقدٌم و شرح الكلمات الصعبة  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تفعٌل برنامج القراءة الحرة فً المرحلة الثانوٌة  -

التخطٌط الجٌد لتدرٌس مهارات اللغة لهذه الفئة من الطلبة الضعاف وتوفٌر جو متعة التعلم و عنصر التشوٌق  -

 بإشراف رئٌس القسم و التوجٌه الفنً

 لجٌد و المتقن للواجبات المدرسٌة لعالج نقاط الضعف التخطٌط ا -

 التركٌز على تصوٌب األخطاء الشائعة  -

 استخدام نظام البرٌد اإللكترونً فً متابعة الواجبات المنزلٌة و اتصال الطلبة بمعلمهم -

 التشجٌع على االلتحاق بمراكز رعاٌة المتعلمٌن -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تنوٌع موضوعات الطالقة للشفوٌة و ربطها بخبرات المتعلم -

 ربط الوظائف اللغوٌة المتضمنة بالمنهج بمواقف حٌاتٌة اتصالٌة فعلٌة -

 ألحذاس حميميخ أدوار والعيخركثيف انزذريت عهً انحىار ين خالل يىالف يزنىعخ و رًثيم  -

 أوراق عًم فعبنخ و يجزكزح ثبسزخذاوركثيف انزذريت -

 :  االستماعمهارة     

 فهى انًبدح انًسًىعخضعف انمذرح عهً  -

 المقاطع الصوتٌة مستوٌاتوانخفاض  ارتفاع -

--------------------------------------------------- 

 مهارة القراءة  :  

 القدرة المحدودة لدى معظم الطلبة على القراءة -
 بطرٌقة سلٌمة و مرضٌة   
 

    أخطبء واضحخ في اننطك -

 

  
 
 -------------------------------------------------- 

 مهارة المحادثة :  

 الوظائف اللغوٌة  -

 الطالقة الشفوٌة -

 مهارات الحوار -
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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 

 يسزىي انطالة و خجزارهى اخزيبر اننظىص انًنبسجخ و انزي رزاعي -

 رفعيم ثزنبيج يبدح االسزيعبة انًمزوء اإلضبفيخ و انزي طًًذ نهزشعيجبد انثالس -

 شزح يعبني ثعض انًفزداد انىاردح في اننض  -

 ينبلشخ انًىضىع انىارد في اننض لجم انمزاءح -

 رذريت انًزعهًين عهً األسئهخ انزي رخبطت انًسزىيبد انعهيب ين انزفكيز -

 إتباع الطرٌقة الصحٌحة فً تدرٌس مهارة التلخٌص. -

 تدرٌب المتعلم على استخدام ادوات ربط الجمل المختلفة.-

 تشجٌع المتعلم على قراءة دروسه و الرواٌة األدبٌة واإلستمرار بتدرٌبه على األسئلة و كٌفٌة اإلجابة علٌها -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تخصٌص وقت للتدرٌب على الكتابة بخط موصول و المتابعة بصورة مستمرة -

(  واالستفادة المثلى من تفعٌل األسالٌب التً تتضمنها الكتب الجدٌدة         Projectsمتابعة مشارٌع الطالب )  -

و تمكن المتعلم من الكتابة  ( Self-learningالمهارات الالزمة لتعلم اللغة ذاتٌاَ ) و التً تعزز الكثٌر من 

 باألسلوب الصحٌح ، و كذلك إقامة معرض ألفضل المشارٌع

 التخطٌط الجٌد و المتقن للواجبات المدرسٌة لعالج نقاط الضعف  -

 التركٌز على تصوٌب األخطاء الشائعة - 

 اإللكترونً فً متابعة الواجبات المنزلٌة و اتصال الطلبة بمعلمهماستخدام نظام البرٌد  -

   Writing Processإتباع الطرٌقة الصحٌحة فً تدرٌس مهارة التعبٌر -

 تفعٌل دور مراكز رعاٌة المتعلمٌن -

عند تقدٌم الكلمات  االختبارفً  المختارة من الكتاب المقرر  باستخدامتخصٌص وقت للتدرٌب على صٌاغة الجمل  -

 الجدٌدة  و من خالل أوراق العمل المبتكرة.

     
 مهارة االستيعاب :  

 فهم قطعة االستٌعاب و اإلجابة على عدم القدرة على -

 األسئلة  

 عدم القدرة على فهم معانً بعض المفردات الواردة -

 فً النص المقروء   

 ضعف فً مهارة التلخٌص. -

اجابة سؤال تكملة الجمل من قطعة عدم القدرة على -

 االستٌعاب.

 المقرر والرواٌةالكتاب  دروس استٌعابعدم القدرة على -

 .واإلجابة على األسئلة ذات الصلة األدبٌة

-------------------------------------------------------  

 مهارة الكتابة :

 الكتابة السلٌمة دعاقو مراعاة عدم -

 عدم معرفة الطالب بالترقٌم و استخدامه االستخدام -

 الصحٌح أثناء التعبٌر بالكتابة   

 إلً العربٌةالترجمة من اللغة فً  الطالب ضعف -

 اإلنجلٌزٌة    

 بشكل جٌد الترجمة الضعف فً استخدام  أسالٌب -

 ضعف فً مهارة التعبٌر -

بعض الكلمات  باستخدامضعف فً صٌاغة جمل مفٌدة  -

 . المختارة من الكتاب المقرر
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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 

 

 

 

      كٌز على استخدام التعبٌراترموضوع الحوار  والتاالشارة إلى وحدة و كٌفٌة التعاملتدرٌب المتعلم على   - 

 الخاصة بالوظائف اللغوٌة   

 مختلفة.مواقف و متنوعة تشتمل على موضوعاتاعطاء تدرٌبات  - 

 

 

 

 الوظائف اللغوية:

 

ذو عدم قدرة المتعلم على اجابة سؤال تكملة الحوار   - 

 بصورة سلٌمة و بمعنى متكامل. الموضوع الواحد
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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 

 تنوٌع موضوعات الطالقة اللغوٌة و ربطها بخبرات المتعلمٌن -

 تدرٌب المعلمٌن على أسالٌب تنمٌة مهارة التحدث لدى المتعلمٌن  -

 تخصٌص وقت للمناقشة الحرة و إثراء الحوار -

 إدراج الفقرات المسرحٌة ضمن المسابقات الداخلٌة بالمدارس -

 و يجزكزح و رًثيم أدوار والعيخ ألحذاس حميميخ ركثيف انزذريت ثبسزخذاو أوراق عًم فعبنخ-

 تفعٌل برنامج القراءة الحرة فً المرحلة الثانوٌة -

 تكثٌف برامج األنشطة و التعلم التعاونً -

   Literature Timeاالستفادة من القصص المصاحبة التً تتضمنها المناهج الجدٌدة -

  لألفكار و تسلسلها ركثيف انزذريت عهً انزخطيظ انذهني انًجزكز  -

 (   Sub Skillsتدرٌب المتعلمٌن على المهارات الفرعٌة الستٌعاب نص مقروء   )  -

 تنمٌة مهارات التفكٌر التحلٌلً و النقد الذاتً ضمن أطر األسئلة الخاصة باالستٌعاب -

 إتباع الطرٌقة الصحٌحة فً تعلٌم التلخٌص. -

 الجمل المختلفة.تدرٌب المتعلم على استخدام ادوات ربط -

 تشجٌع المتعلم على قراءة دروسه و الرواٌة األدبٌة واالستمرار بتدرٌبه على األسئلة و كٌفٌة اإلجابة علٌها -

االستفادة المثلى من تفعٌل األسالٌب التً تضمنتها الكتب الجدٌدة و التً من شأنها أن تهٌئ المتعلم و تمكنه من  -

 الكتابة باألسلوب الصحٌح

 ( Process Writingتخصٌص وقت كاٍف للتدرٌب على الكتابة و بشكل مرحلً )  -

 ركثيف انزذريت عهً انزخطيظ انذهني واالسزعبنخ ثبألشكبل انزىضيحيخ نزًكين انًزعهًين ين رسهسم أفكبرهى. -

 حث الطلبة الضعاف على حضور مراكز رعاٌة المتعلمٌن -

 من و إلى العربٌةتكثٌف التدرٌبات فٌما ٌتعلق بالترجمة  -

 تدرٌس مهارة الترجمة بالطرٌقة الصحٌحة -

  

 مهارة المحادثة :

 صعوبة الحدٌث بطالقة مقبولة -

 صعوبة فً التعبٌر عن األفكار و ربط بعضها    -

 بالبعض اآلخر   

 مهارة القراءة :

 القدرة المحدودة لدى معظم الطلبة على القراءة بطرٌقة -
 سلٌمة و مرضٌة  
 مهارة االستيعاب : 

عدم القدرة على فهم قطعة االستٌعاب لإلجابة على  -

 األسئلة

 عدم القدرة على التلخٌص . -

عدم القدرة على اجابة سؤال تكملة الجمل من قطعة - 

 االستٌعاب.                

عدم القدرة على استٌعاب دروس الكتاب المقرر  - 

 .ئلة ذات الصلةوالرواٌة األدبٌة واإلجابة على األس

 مهارة التعبير:

  عن األفكار و ترابطها صعوبة التعبٌر -

 القدرة على تكوٌن جمل صحٌحة و الجهل -

 بطرٌقة نظم الجملة من حٌث طرٌقة تكوٌنها  

المسبق لموضوع التعبٌر  عدم القدرة علً التخطٌط-

 الكتابً

 مهارة الترجمة :   

 لضعف المفردات عدم القدرة على الترجمة الصحٌحة  -
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 نمبط انضعف إجزاءاد انزىجيه انفني

 
(                                               Deductively & Inductively) االستقراء و تبنً طرق تدرٌس فاعلة تعتمد على االستنتاج -

 متنوعة تشمل المفردات / التراكٌب االتصالٌة   تدرٌبات  إعداد  -
 على قاعدة واحدة فً كل حصةمن األسهل إلً األصعب والتركٌز القواعد  إعطاء تدرٌباتالتدرج فً  -

 المتعلمٌن رعاٌة التراكٌب اللغوٌة فً برنامج  ًالتركٌز عل -

 تخصٌص عشر دقائق فً بداٌة كل حصة لمراجعه نمط من القواعد    -

 إعطاء واجبات قصٌرة تركز علً القواعد التً تمت دراستها -

 المعلومات عند الحاجة بسهولة استرجاعله قادر على إستخدام أوراق عمل مبتكرة و مشوقة لشد إنتباه المتعلم تجع -

 .   (Substitutional Table) بدالً اإل وكذلك استخدام الجدول

        االشارة إلى وحدة موضوع الحوار  والتركٌز على استخدام التعبٌرات وتدرٌب المتعلم على كٌفٌة التعامل   - 
 الخاصة بالوظائف اللغوٌة

 متنوعة تشتمل على موضوعات ومواقف مختلفة.اعطاء تدرٌبات  - 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
االستفادة المثلى من تفعٌل األسالٌب التً تضمنتها الكتب الجدٌدة و التً من شأنها أن تهًٌء المتعلم و تمكنه من  -

 وب الصحٌحالكتابة باألسل
 ( السٌما فٌما ٌخص التعبٌرProcess Writingتخصٌص وقت كاٍف للتدرٌب على الكتابة و بشكل مرحلً )  -

 الفعلً لكتابة موضوع التعبٌر قبل التطبٌق  إعداد الطالب ذهنٌا و المناقشة الكاملة -
 التدرج فً التدرٌب علً التعبٌر من تكوٌن جملة إلً تكوٌن فقرة  - 
 الطالب بقراءة موضوعات من االنترنت وتلخٌصها و االستفادة منها فً المناقشات التً تتم داخل  تكلٌف   -

 الصف   
 داخلٌة واختٌار أفضل موضوع تعبٌرإجراء مسابقات  -
 حث الطالب الضعاف على االلتحاق بمراكز رعاٌة المتعلمٌن -
فً االختبار عند تقدٌم الكلمات  الكتاب المقرر المختارة منتخصٌص وقت للتدرٌب على صٌاغة الجمل باستخدام  -

 الجدٌدة  و من خالل أوراق العمل المبتكرة.

   

 

 التراكيب اللغوية :   

 عدم القدرة على استخدام التراكٌب اللغوٌة -
 بشكل صحٌح  
 
 الوظائف اللغوية:   

ذو عدم قدرة المتعلم على اجابة سؤال تكملة الحوار  -

 بصورة سلٌمة و بمعنى متكامل. الموضوع الواحد

 مهارة الكتابة :    

  

 عدم القدرة على تكوٌن جمل صحٌحة و عدم الدراٌة  -
 بطرٌقة نظم الجملة من حٌث كٌفٌة تكوٌنها  
 
 صعوبة التعبٌر عن األفكار و ترابطها -
 
ضعف فً صٌاغة جمل مفٌدة باستخدام بعض الكلمات  -

 . المختارة من الكتاب المقرر
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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 

(     Warming up / Wrap upمتابعة االستغالل األمثل لمرحلتٌن هامتٌن من مراحل تقدٌم الدرس هما  ) -

 فً المراجعات و تنفٌذ برنامج العالج و تخصٌص وقت للمناقشة الحرة و إثراء الحوار

 تنوٌع موضوعات الطالقة اللغوٌة و ربطها بخبرات المتعلمٌن - 

 تدرٌب المعلمٌن على أسالٌب تنمٌة مهارة التحدث لدى المتعلمٌن  -

 إدراج الفقرات المسرحٌة ضمن المسابقات الداخلٌة بالمدارس -

 ألحذاس حميميخ أدوار والعيخركثيف انزذريت عهً انحىار ين خالل يىالف يزنىعخ و رًثيم  -

 أوراق عًم فعبنخ و يجزكزح ثبسزخذاوركثيف انزذريت -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تفعٌل برنامج القراءة الحرة فً المرحلة الثانوٌة - 

 تكثٌف برامج األنشطة و التعلم التعاونً -

   Literature Timeاالستفادة من القصص المصاحبة التً تتضمنها المناهج الجدٌدة -

 تخصٌص موقع لإلنترنت ٌتٌح لولً األمر متابعة مستوى الطالب  و تحصٌله العلمً فً مهارات اللغة المتنوعة -

 إتباع الطرٌقة الصحٌحة فً تدرٌس التلخٌص. -

 تدرٌب المتعلم على استخدام ادوات ربط الجمل المختلفة.-

و الجدٌدة األسئلة أنماط بتدرٌبه على  واالستمرارو الرواٌة األدبٌة  تشجٌع المتعلم على قراءة دروس الكتاب -

 كٌفٌة اإلجابة علٌها

 تكثٌف التدرٌب علً قطع االستٌعاب ومراعاة التنوٌع فٌها من حٌث أطر األسئلة المعدلة  -

 تدرٌب الطلبة على مهارة التلخٌص من خالل مادة علمٌة مناسبة لذلك -

 ة موضوعات من االنترنت وتلخٌصها ومن ثم متابعتها من قبل معلم الفصلتشجٌع الطالب علً قراء -

 إدراج التلخٌص ضمن الواجبات المنزلٌة   -
 االستفادة من األسالٌب التً تضمنتها الكتب الجدٌدة و التً تهًٌء المتعلم و تمكنه من الكتابة باألسلوب الصحٌح -
 ( السٌما فٌما ٌخص التعبٌرProcess Writingوقت كاٍف للتدرٌب على الكتابة و بشكل مرحلً )  تخصٌص -

 حث الطالب على االلتحاق بمراكز رعاٌة المتعلمٌن -

  

 مهارة المحادثة : 

 و اإلتقان  الطالقة -
 الجمل تركٌب -
 السلٌم النطق -

---------------------------------------------------- 
 مهارة القراءة :   
 ضعف  فً القراءة بصفة عامة - 
 ضعف فً فهم المحتوي المقروء - 
 عدم معرفة الطالب بقواعد القراءة الصحٌحة - 
 

----------------------------------------------------   
 مهارة االستيعاب  : 
 على فهم قطعة االستٌعاب القدرة عدم -
 المفردات اللغوٌة الواردة فً النص صعوبة فهم بعض -
 القدرة على التلخٌص   عدم -

قطعة  منعدم القدرة على اجابة سؤال تكملة الجمل 
 االستٌعاب.                

عدم القدرة على استٌعاب دروس الكتاب المقرر  -  

 .والرواٌة األدبٌة واإلجابة على األسئلة ذات الصلة

 مهارة الكتابة :   
 د الكتابة السلٌمة مثل استخدامعمراعاة قواعدم  -
 ........الخ عالمات الترقٌم واستخدام الفواصل  
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 نقاط الضعف إجراءات التىجيه الفني

 الفعلً لكتابة موضوع التعبٌر قبل التطبٌق  إعداد الطالب ذهنٌا و المناقشة الكاملة -

عند تدرٌس مهارات الورقة  تكثٌف متابعه رئٌس القسم للمعلمٌن و التأكد من إتباع األسالٌب الحدٌثة و الموصى بها -

 (Process Writingالثانٌة بشكل عام و التعبٌر الكتابً بصفة خاصة ) 

   VOA / BBCتشجٌع الطالب إلى االستماع إلى البرامج التلفزٌونٌة / اإلذاعٌة التً تعنى بتعلٌم اإلنجلٌزٌة  -  

  .أفكبرهىانزىضيحيخ نزًكين انًزعهًين ين سهسهخ  ثبألشكبلواالسزعبنخ ركثيف انزذريت عهً انزخطيظ انذهني  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إتباع الطرٌقة الصحٌحة فً تدرٌس الترجمة -

إعطاء مرادف و عكس  فً جمل / تخدام كلماتاسعالج نقاط ضعف المفردات من خالل مسابقات و أنشطة مثل  -

 للكلمات

 تدرٌب الطلبة على ترجمة فقرات مختلفة من اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة والعكس -

 إدراج الترجمة ضمن الواجبات المنزلٌة -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (                                               Deductively & Inductively) االستقراء و تبنً طرق تدرٌس فاعلة تعتمد على االستنتاج -

 على قاعدة واحدة فً كل حصة من األسهل إلً األصعب والتركٌز القواعدعلً  فً تدرٌب الطالبالتدرج  -

 أنماط األسئلة الواردة و المعتمدة قبل كل فترة اختباراتعلى تدرٌب الطالب  -

 إعطاء واجبات قصٌرة تركز علً القواعد التً تمت دراستها -

 المتعلمٌن   رعاٌة التراكٌب اللغوٌة فً برنامج  ًالتركٌز عل -
 المعلومات عند الحاجة بسهولة. استرجاعالمتعلم و تجعله قادر على  انتباهإستخدام أوراق عمل مبتكرة و مشوقة لشد  -

 (   .Substitutional Tableبدالً ) إلوكذلك استخدام الجدول ا

 تدرٌب المتعلم على تكملة نمط هذا السؤال و توضٌح بان الحوار ذو موضوع واحد مرتبط بحدث واحد فقط. -

 اعطاء تدرٌبات مكثفة لمواقف مختلفة . -

 مهارة التعبير:   
 المسبق لموضوع التخطٌط عدم القدرة  علً-

 التعبٌر الكتابً

      القدرة على تكوٌن جمل صحٌحة  ضعف -
بطرٌقة نظم الجملة من حٌث  عدم المعرفةو 

 طرٌقة تكوٌنها
------------------------------------------- 

 مهارة الترجمة :   
 
 لضعف القدرة على الترجمة الصحٌحة -
 المفردات لدى الطالب  
 

------------------------------------------- 
 التراكيب اللغوية :     

 عدم القدرة على استخدام التراكٌب اللغوٌة - 
 بشكل صحٌح  
 

 الوظائف اللغوية:

عدم قدرة المتعلم على اجابة سؤال تكملة   

الحوار ذو الموضوع الواحد بصورة سلٌمة و 

 بمعنى متكامل.
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