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 الذراسي؟ما أهمية دراسة مىضىع ضعف التحصيل 

مشكمة عالمية يعاني -
منيا النظام 
التعميمي 

من أىم المشكالت التي -
تعيق 

نجاح العممية التعميمية 

ينتج عنو ىدر في -
الطاقات البشرية 
واإلمكانات المادية



  (جممىعات )  1وشـــاط رقم 
 الرتتىية ؟عزف املصطلحات 

التحصيل 
 الذراسي

ضعف 
التحصيل 
 الذراسي

اخلطة 
 العالجية



التحصيل الدراسي 
المتعمم في الموضوعات الدراسية المختمفة والذي يمكن إخضاعو لمقياس عن طريق  بوىو كل أداء يقوم 

 درجات االمتحان أو تقدير المعمم أو كمييما معا
أو 

درجة االكتساب التي يحققيا المتعمم ومستوى النجاح الذي يصل إليو في مادة  دراسية أو مجال تعميمو

ضعف التحصيل الدراسي 

الخطة العالجية

 ىو انخفاض أو تدني نسبة التحصيل الدراسي لممتعمم دون المستوى العادي المتوسط لمادة دراسية أو أكثر
نتيجة ألسباب متعددة منيا ما يتعمق بالمتعمم نفسو ومنيا ما يتعمق بالبيئة األسرية واالجتماعية 

أو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المتعمم في المواد الدراسية كما تقيسيا امتحانات نصف العام الدراسي 
وتدني التحصيل ىو تدني في ىذه الدرجات لظروف صحية أو مدرسية أو اقتصادية أو شخصية أو انفعاليو

تساعد الفئة  تعمميةىي عممية منظمة ىادفة موجية لتصحيح مسار العممية التعميمية عن طريق توفير بيئة 
المستيدفة عمى استثمار قدراتيا الخاصة إلى أقصى حد ممكن



 الذراسي ؟ما أسثاب ضعف التحصيل 

أسثاب 
 وفسية

أسثاب 
 اجتماعية

أسثاب 
 حيىية

أسثاب 
 أخزي



 أسثاب حيىية

اضطراب الكالم-
ضعف الحواس-
التمف المخي-
تأخر النمو-

ضعف البنية الجسمانية-



الضعف العقمي والغباء-
قمة االنتباه-
ضعف الذاكرة والنسيان أو جيمو لطرق االستذكار-
قد يكون المتعمم التحق مبكرا بسنة أقل من السن المناسب لممرحمة الدراسية -

أو يكون عمره أكبر من مستوى زمالئو لتكرار رسوبو 
الشعور بالنقص وضعف الثقة في الذات أو الخوف أثناء تأدية االمتحان -
اضطراب الحياة النفسية لممتعمم وصحتو النفسية والمناخ النفسي المضطرب -

وسوء التوافق العام
المشكالت االنفعالية واإلحباط وعدم االتزان االنفعالي-
كراىية مادة دراسية معينو-
عدم تنظيم النوم-
االضطراب االنفعالي لموالدين-

 أسثاب وفسية



 أسثاب اجتماعية
االنخفاض الشديد لممستوى االجتماعي واالقتصادي-
انخفاض المستوى التعميمي لموالدين-
كبر حجم األسرة والظروف السكنية السيئة-
الخاطىءسوء التوافق األسري والعالقات األسرية المفككة وأسموب التربية -
ضغط األسرة عمى االبن لرفع مستوى االنجاز وارتفاع مستوى الطموح بما -

ال يتناسب مع قدرات المتعمم العقمية وميولو الشخصية
الالمباالة وعدم االىتمام بالتحصيل-
عدم وجود القدوة الحسنة أو من يرشده -



نقص وانعدام اإلرشاد التربوي وسوء التوافق المدرسي -
بعد بعض المواد الدراسية عن الواقع أو بسبب صعوبتيا -
قصور المناىج وطرق التدريس وسوء المناخ المدرسي العام أو شخصية المعمم وقدراتو -
وأسموبو في التدريس وطريقة تعاممو مع المتعممين-
عيوب نظم االمتحانات-
عدم المواظبة وكثرة الغياب واليروب-
قمة الدافعية وعدم بذل الجيد الكافي في التحصيل-
 (العام الدروس الخصوصية والحرمان الثقافي –الوالدين مثل ) الغير االعتماد الزائد عمى -
وسائل االعالم المختمفة التي تمعب دورا كبيرا في إضاعة الوقت وعدم االىتمام بالتحصيل -

.مشاىدتيا الدراسي ألن المتعمم يقضي الوقت الطويل في 

 أسثاب أخزي



 أسثاب أخزي/ تاتع 
انتشار ظاىرة العنف والعقاب البدني والمفظي داخل المدرسة واألسرة والمحيط الذي يعيش -

فيو المتعمم 
عالقة المتعمم مع باقي زمالئو قد تكون سمبية مما يؤثر عمى مستوى االنجاز المدرسي -
عالقة المتعمم ببعض المعممين القائمة عمى العنف والقسوة والعقاب والذي بدوره يؤدي إلى -

(الثمن المتعمم ىو الذي يدفع  إذ) متقطعة ترك المدرسة بصورة دائمة أو 
اعتماد األسرة عمى المربيات غير العربيات والالتي بدورىن يؤثرن عمى ثقافة ولغة -

المتعمم مما يعكس سمبا عميو 



 الذراسي ؟كيف ميكه حتذيذ مشكلة ضعف التحصيل 

امتحاوات 
التكيف 
 الشخصي

امتحاوات 
 الذكاء

امتحاوات 
 القذرات



 الذراسي ؟ما أوىاع ضعف التحصيل 
ضعف دراسي عام

التأخر الدراسي الدائم

ضعف دراسي خاص

التأخر الدراسي الموقفي

التأخر الدراسي الظاىريالحقيقيالتأخر الدراسي 



 الذراسي ؟ما أهمية اخلطة العالجية ملشكلة ضعف التحصيل 
في تحسين مستوى  واستيراتيجياتيامساندة المواقف التعميمية -

المتعممين 
سد الفجوات التي تحصل في بنية المتعممين المعرفية -
، حيث تشخص مواطن القوة التقويم تأتي استجابة لعممية -

والضعف لدي المتعممين
تميد الطريق لعممية التحسين واإلصالح والعالج -



 الذراسي ؟ما أسس وضع اخلطة العالجية ملشكلة ضعف التحصيل 

التخطيط اإلجرائي الواقعي القائم عمى أساس توظيف اإلمكانات المتوفرة -
تمركز اإلجراءات واألنشطة العالجية حول الميارة المستيدفة -
مراعاة الفروق الفردية بحيث تتناسب الخطة العالجية مع قدرات جميع مستويات أفراد -

الفئة المستيدفة
التركيز عمى األنشطة الخاصة بالمستويات الضعيفة من المتعممين -
توظيف التعزيز اإليجابي بشكل فعال لتحفيز المتعممين -

وتوفير فرص النجاح 
أن يكون عمال شيقا محببا لدي الفئة المستيدفة -
أن ال يحرم العمل العالجي المتعمم من حصص الموضوعات-
واألنشطة المحببة لمفئة المستيدفة من المتعممين   
أن تتسم الخطة العالجية بالمرونة والقابمية لمتعديل في -

ضوء التغذية الراجعة الفورية 
ألنشطة واإلجراءات حول دور التعمم في تنفيذىاا أن تتمركز-
وتقويم نتائجيا  



يتمركز بناء الخطة العالجية

تقويم نتائج 
الخطة 
العالجية

إجراءات 
بناء الخطة 
العالجية 
وتنفيذىا

إجراءات  
تسبق إعداد 
الخطة 
العالجية



   (جممىعات )  3وشـــاط رقم 
:من اكتب البنود الخاصة بكل -
اإلجراءات التي تسبق الخطة العالجية -1
إجراءات بناء الخطة العالجية وتنفيذىا -2
تقويم نتائج الخطة العالجية  -3



(االتقان مستوى ) المقبول معرفة مستويات األداء -
تحميل المحتوى التعميمي ألغراض بناء امتحانات تتصف بالصدق والشمولية والقابمية -

لمتطبيق 
ترتيب المتطمبات ترتيبا منطقيا -
 (،تحميل نتائجو،تحديد جوانب الضعفتطبيقو  ..قبمي امتحان )الالزمة اعداد االمتحانات -
االحتفاظ بسجل نتائج االمتحان القبمي لمقارنتو بنتائج العالج -
وىذه تحتاج إلى ذكاء وفطنة ) ضعف تحديد األسباب ذات الصمة المباشرة وراء كل جانب -

(وموضوعية 
، ضعف لدي منو حسب نوع الضعف والموضوع الذي يعانون ) المستيدفة تصنيف الفئة -

 (المتعممين ، ضعف لدي جميع المتعممين ، ضعف لدي مجموعة من معين متعمم 
بذوي الخبرة  االستعانو-
التعرف عمى إمكانات المدرسة والتسييالت الالزمة لتنفيذ الخطة العالجية -

اإلجراءات التي تسبق الخطة العالجية



إجراءات بناء الخطة العالجية وتنفيذىا

حدد جوانب الضعف التي تحتاج إلى المعالجة -
حدد الفئة المستيدفة لمعمل العالجي -
حدد مستوى األداء المتوقع من المتعممين بموغو-
،أسموب الجمعي أسموب التعمم المباشر ) مثل التعميم العالجي الفعال  استيراتيجياتحدد -

 (بالمعب ، أسموب التعمم التعاوني ، أسموب التعمم المفرد التعمم الذاتي 
حدد الوسائل التعميمية والمواد التعميمية الالزمة -
 العادية ؟في الحصص  ستنفذ ؟متى ) العالجية الوقت المخصص لتنفيذ الخطة  إادارة-

 ( الطابور ؟في بداية الدوام قبل  اليومية ؟بعد الحصص  النشاط ؟في حصص 
وصف تفصيمي لتشخيص جوانب الضعف وتحديد ) عمى خصص ممف لكل متعمم يحتوي -

(المتعمم ، نماذج من أعمال التطبيق ، عالمات المتعمم قبل تنفيذ الخطة وأثناء أسبابيا 
خصص دفتر مالحظات لمتواصل بين المدرسة واألسرة من أجل تحقيق التعاون بينيما -
 (األسرة فييا إرشادات وتوجييات المعمم لألسرة وآراء ومتابعات ) 



تقويم نتائج الخطة العالجية

المستيدفة ؟ىل كانت الخطة فاعمة مع الفئة -
المتابعة ؟ىل مازال ىناك من الفئة المستيدفة تحتاج إلى المزيد من -
فاعمة ؟ما الجوانب التي كانت فييا الخطة العالجية -
؟ األسبابوما  فاعمة ؟ما الجوانب التي لم تكن فييا الخطة العالجية -
العالجية ؟ىل يمكن إجراء التعديل المناسب عمى أنشطة الخطة -

تطبيقو وتصحيحو ورصد ) المستيدفو توفير االمتحان البعدي أو أوراق العمل بعدد الفئة -
  (نتائجو 

مقارنة نتائج االمتحان البعدي مع نتائج االمتحان القبمي -
كتابة تقرير مدعما باألرقام لتوضيح مدى استفادة الفئة المستيدفة من الخطة العالجية -



   (جممىعات )  4وشـــاط رقم 
أمامك ؟صمم الخطة العالجية بتعبئة الجدول 

الفئة المستيدفةم
(المتعمم اسم ) 

جانب 
الضعف 
المحدد

األىداف 
التعميمية 

المراد تحقيقيا

الميارات 
الالزم 
اكتسابيا

اإلجراءات 
العالجية 
المقترحة

التقويم 
وأدواتو

المالحظات 



 (التعميمي لتوضيح أىمية المحتوى ) المتعمم ربط المحتوى التعميمي بحياة -
البدء مع المتعمم من حيث مستواه وما يعرف -
إشعار المتعمم بقدرتو عمى التعمم وتقوية ثقتو بنفسو واستخدام أساليب التعزيز اإليجابي -
باستمرار  دافعيتوتشويق المتعمم لمتعميم واستثارة -
استخدام طرائق وأساليب التعميم التي تتناسب مع أنماط تفكير المتعمم -
مراعاة التدريب الحسي قبل المجرد عند لزومو -
الربط بين ما يعرفو المتعمم وما يتعممو حديثا -
إعطاء المتعمم الوقت الكافي الذي يتناسب مع سرعتو في استيعاب التعمم -
مقارنة المتعمم بنفسو بدال من مقارنتو بزمالئو -

تذكر ىذه البنود عند تنفيذ الخطة العالجية



االكتشاف المبكر -
لمطمبة الفائقين 

توفير أفضل البرامج -
التربوية والتعميمية ليم

تقدير الطمبة الفائقين -
واستثمار تفوقيم في 

سبيل تقدم وتطور الدولة 

 الفائقني ؟ما أهمية دراسة مىضىع رعاية الطلثة 



  (جممىعات )  5وشـــاط رقم 
 الرتتىية ؟عزف املصطلحات 

الطالة 
 املتفىق

الطالة 
 املىهىب



الطالب المتفوق 

الطالب الموىوب

ىم العناصر البارزة من المتعممين الذين يتميزون عن زمالئيم بالتقدم في مجاالت مختمفة كالمجال الدراسي
.أو أحد مجاالت النشاط ولدييم قدرات خاصة عمى االبتكار والتحصيل الدقيق والسريع والذكاء الواضح 

درجة في اختبارات الذكاء والذي يظير مستوى 140أو الطالب المتفوق الذي يممك نسبة ذكاء أعمى من 
، ولديو قدرات عقمية خاصة أعمى من المعدلأقرانو من  أداء عالي واستعدادا متميزا في بعض المجاالت أعمى

ىو من يمتمك الموىبة المتميزة في أي فرع من فروع العمم أو في منحى 
القة بالذكاء وقد ع، الطالب الموىوب قد ال يكون لديو الحياة من مناحي 

، أو قد ال تكون لديو قدرة عقمية المعدل يكون لديو قدرات عقمية أعمى من 
أعمى من الموسط 



 كل متفىق مىهىب وليس كل مىهىب متفىق
التميز كالىما يعبران عن شيء واحد ىو -
باختبارات الذكاء المقاسةيمكن التفرقة بينيما من خالل القدرة العقمية العالية -



  المتفوق ؟كيف تتعرف عمى الطالب 
في مجال الدافعية

، مستقل في تفكيره وأحكامو وتصرفاتونفسو واثق من -1
ايجابي وشديد الشعور بالمسؤولية -2
إليو مثابر ويعمل بجد وعزيمة إلنجاز ما يوكل -3
ويعرف كيف يحقق أىدافو بنفسو طموح-4
لمعمل ولديو رغبة قوية لمتعمم واإلنجاز متحفز-5
من تمقاء نفسو ويجد دوما ما يستثمر فيو وقتو يعمل-6
الممل من األعمال الروتينية  سريع-7
في المستقبل ويخطط لتحقيق أىدافو يفكر-8
امتثاال لمسمطة والتزاما باألعراف الجامدة  أقل-9



  المتفوق ؟كيف تتعرف عمى الطالب 
في مجال الموىبة والقيادية 

ألنو يتحمل المسؤولية بويعتمد عميو ويوثق -1
متعاون مع معمميو وزمالئو-2
بالمرونة وتكيفيو مع المواقف الجديدة يتمتع-3
جريء وال يرتبك في مواجية اآلخرين-4
ولطيف اجتماعي ودود-5
يعبر عن نفسو وأفكاره بدقة-6
قادر عمى التأثير عمى اآلخرين-7
بفاعمية في المواقف واألنشطة يشارك-8
محبوب من أقرانو ويحظى بالشعبية-9

منضبط ونشيط -10
قادر عمى حل المشكالت بأساليب جديدة-11
دارة الحوار-12 قادر عمى المناقشة وا 
، طموح وذو عزيمة الشخصية  قوي-13



 !!مشكالت هذا ال يعىي أن الطالة املتفىق ال يعاوي مه 
مشكالت مدرسية-1
زمالئه في الفصل من تفوقه الدراسي استياء-1

المبالغة في الرعاية التعليمية وعدم االهتمام بالنشاط الحر وتكوين -2

بالزمالء العالقات

بعض أولياء األمور في اختصار مدة الدراسة ودفعه لمزيد من العمل  رغبة-3

والتحصيل

ضعف المنهج وجموده -4



مشكالت بيئية -2
ظهور الفتور وعدم االكتراث بالتفوق وعدم وجود ما يحفزه قي البيت-1

، فيشعر بعدم أسرته الثقافية الكبيرة بين المتفوق وأفراد  الفروق-2

مع جو األسرة االنسجام

في التقديرات التي يضعها البيت لقدرات الطالب بما يشعره  المبالغة-3

 باإلحباط



مشكالت راجعة إلى الشعور الداخمي لممتفوق-3
الشعور بالوحدة نتيجة اختالف الميول واألنشطة عن أقرانه من نفس سنه-1

في بعض األحيان نتيجة عدم القدرة على االندماج في جو الشعور بالنقص-2

أو االستمتاع باللعب معهم  الجماعة



أىم المحاور الالزمة لرعاية الطالب المتفوق  

المحور األول -1
ييتم بالطالب 

المتفوق ودراستو 
وبما يحقق لو 
استفادة أكبر 

مكاناتو من قدراتو وا 

المحور الثاني-2
ييتم بالمعمم وكفاءتو 
في رعاية المتفوق 

المحور الثالث-3
ييتم باألسرة التي 
ينتمي إلييا الطالب 

المتفوق



  المتفوق ؟ما دور المدرسة في رعاية الطالب 

مساعدة الطالب في الحصول عمى الميارات العممية واالجتماعية وتنميتيا -6

تشجيع أنماط التفكير وروح االبتكار لدي الطالب  -1

االىتمام بالطالب وتشجيعو عمى التحصيل مع زيادة التأكيد عمى النجاح الذي ال يولد -8
الغرور 

عطاء فرصة من الوقت إلبراز القدرات والميول -7 االىتمام باألنشطة المدرسية وا 

توفير الفرص المناسبة لمطالب لمكشف عن ميولو وقدراتو-3

الخاصواالبداعي لمطالب وتنمية الميارات  باالنتاجاالىتمام -4

االىتمام بتكامل الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية-2

توفير الكادر الكفء القادر عمى فيم الطالب الفائق وتوجيو قدراتو  -5



  (جممىعات ) 6وشـــاط رقم 
أمامك ؟صمم خطة لرعاية الطمبة الفائقين بتعبئة الجدول 

البرنامجم
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3
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6



  (جممىعات ) 6وشـــاط رقم 
أمامك ؟صمم خطة لرعاية الطمبة الفائقين بتعبئة الجدول 

البرنامجم
عمل الخطة العامة لمطالب المتفوقين1
حصر الطالب المتفوقين بكل صف وتصنيفيم2
اجراء مقابالت فردية ليؤالء الطمبة وتشجيعيم عمى االستمرار عمى التفوق3
الثناء عمى الطالب المتفوقين في طابور الصباح أمام زمالئيم4
أولياء أمورىم لالتفاق عمى طرق رعاية ىؤالء الطالب إجراء لقاءات مع5
تشجيعيم عمى استخدام مكتبة المدرسة وتسييل استعارة الكتب6
أخذىم لرحالت وزيارات عممية وثقافيو وترفييية 7



البرنامجم
منح الطالب المتفوقين فرصة القيادة 8
اعداد ندوات ومحاضرات ونشرات لمطالب وأولياء أمورىم لمتابعتيم وطرق رعايتيم 9

والمحافظة عمى تفوقيم
مع الخدمة االجتماعية والنفسية لمتابعة رعاية المتفوقين التنسيق10
الفرصة لتقديم البرامج اإلذاعية في طابور الصباح والتحدث عن األسباب  إعطائيم11

المؤدية إلى تفوقيم
تشجيعيم في المشاركة بالمسابقات العممية 12
الشرف ووضع صور وأسماء المتفوقين  تنفيذ لوحة13
توزيع اليدايا والجوائز وشيادات التقدير لتشجيع المتفوقين14
متابعة سجالت الواجبات اليومية15
إعطائيم وتدريبيم عمى أنماط األسئمة التي تقيس ميارات التفكير العميا16
تدريبيم عمى كيفية تنظيم الوقت 17
المثمى لالستذكار الجيد تدريبيم عمى الطريقة18




