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 الجيولوجيا  في المقترحة للعالج والمتابعة  للطالب  خطة ال
 أوال : األهداف

 هتدف اخلطة لتحقيق ما يلي :       

 تقدمي تغذية راجعة للطالب بكافة فيأهتم التحصيلية . – 1

 . متدين املستوى والتحصيل عالج جوانب الضعف لدى الطالب  -2

 . يولوجيا اجلالطالب يف  حتصيل  النهوض مبستوى   -3

 إكساب الطالب الثقة بأنفسهم من خالل التدريبات العالجية املكثفة . – 4

 رفع مستوى الطالب يف أداء االمتحانات .  - 5

 :  ثانيا : مراحل الخطة
الفصل الدراسي األول ، حيث كانت نتائج يف بداية ، وقد متت  للطالب الصف العاشر  مرحلة التشخيص – 1

ل على ضعفهم يف اجلوانب املبينة أدناه ، واهلل نسأل التوفيق والسداد .الطالب هي خري دلي  

مرحلة العالج :يتم خالل هذه املرحلة عالج جوانب الضعف على النحو التايل : – 2  

 الضعف في التذكر للمفاهيم واالحداث والظواهر الجيولوجية  :

  سلسل .توزيع ملخصات ملادة اجليولوجيا تعرض املادة بشكل واضح ومت 
  العرض االلكرتوين من خالل  وحثهم على التعلم االلكرتوين وخاصة للذين هلم رغبة بذلك   تشجيع الطالب

 . (   www.wordpress.com للمادة عرب املوقع االلكرتوين )
  تم مناقشته خالل احلصة التالية .كواجب ي  استيعاب املادة على وورق عمل  إعطاء الطالب تدريبات 
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 الضعف في التطبيق والتحليل واتقان المهارات العقلية العليا : 

   ) لوحظ إخفاق الطالب يف  بعض األسئلة وخاصة  اليت تتطلب قياس  مهارات  عقلية عليا ) الفهم ، الربط ، الرتكيب
 ربط املفاهيم باحلياة اليومية ،،  العالقات الرياضية :  ، مثل لفهم املادة ساسيات كأ عليها  الرتكيز علىلذلك سيتم  

جرعات أكرب من  ء هذه املهارات وإعطا الفروق الفردية بني الطالب مراعاة  مع حتليل النصوص إىل بيانات رقمية 
 االهتمام والعناية 

 ابعتها الزام الطالب حبلها ومت، مع   مهارية حتاكي القدرات العقلية العليا   إعطاء واجبات . 
  تدريب الطالب على مناذج عديدة لالمتحانات اليت تقيس مهاراهتم العليا  حىت  ال يتأثر الطالب نفسيا ويبتعد عنه القلق

  من االمتحان.
 يعترب هذا الشكل إحدى الطرق اليت سيتم تطبيقها يف مادة اجليولوجيا   . ويبني الشكل التايل توضيحاً ملا سيتم تطبيقه

كما  ن الكيفية والتوقيت اليت يتم فيهما تقدمي جمموعة من التغذية الراجعة  على مدار الفصل الدراسي .لتصوير كل م
 يستخدم أيًضا إلظهار كيفية استخدام الطريقة الواحدة عدة مرات على مدار الوحدة الدراسية.

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 األسئلة

 املهارية  

 إنهاء المهام 

  االختباراإلجابة على. 
   اإلجابة على الواجب المنزلي 

  االمتحان وتحليله دليل تسجيل نتائج 
 الطالب الضعاف  بصورة فردية  بعض  لقاء 

 

 

 

 بعد القراءة

 إعطاء الدرسأثناء 

  طرح أسئلة مثيرة لتفكير الطالب 
 بطاقات تعلم تقيس مهارات الطالب   طرح 
 . التركيز على أسلوب التعلم التعاوني 
 . إعطاء واجب منزلي 

  

  الدرس إعطاءقبل 

 

    علىىىل طىىى  تالىىىس  ل ه ىىى   ىىى ا
مهاري علل الدرس القىادم  مىم  ىلم 
لبىىاد  اكاطىىار   لىىا  اىى  ال  ىى  

       القادم  
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   الضعف في التركيز وعدم متابعة الواجبات :

  يم والظواهر اجليولوجية  ومعاجلة االخطاء  بشكل فوري شرح املفاهالتدرج يف . 
  املفهوم والظاهرة اجليولوجية استخدام أمثلة بسيطة تساعد الطالب يف استنباط . 
  اعطاء  الواجبات  أول بأول بدالً من اعطاء كمية كبرية من الواجبات  ومعاجلة .التدرج يف  
   وتبادل األفكار املثرية .الرتكيز على أسلوب التعلم التعاوين 
  نشعر  أن  جوانب املتابعة واليت((  تركز على  متابعة الطالب  بطاقةالرتكيز على الطالب الضعفاء أثناء احلصة )) عمل

 وذلك من أجل رفع مستواهم وحتسني حتصيلهم . واقراح االجراءات املناسبة  هبا تقصري
 بطاقة متابعة الطالب  

 االجراءات المقترحة جوانب المتابعة اسم الطالب رقم الطالب
تواريخ 
 المتابعة

المالحظات ومدى 
 التحسن والتوصيات

( املشاركة الصفية          )    ( استخدام التعزيز           )     . (  ال حتسن       )  

.  ( الواجبات          )  ( التنوع يف االسئلة .         )   . ( حتسن بطئ      )    

( التحصيل الدراسي .     )  ( النصح واالرشاد املستمر    )    . ( جيد       )    

 مرحلة التقويم : 

وهي مرحلة هامة يف وسط التقوية ، يتم من خالهلا الوقوف على مدى استفادة الطالب مما يتم تقدميه 
زيد من املتابعة ، ومعرفة ما بقي لدى الطالب من جوانب ضعف تسرتعي انتباهنا ، وتستوجب امل

 االختبارات والواجبات يف الفصل الدراسي األول واإلجراءات العالجية ، ويتم تنفيذ ذلك من خالل 
 ، وعلى ضوئها يتم تعديل خطة التقوية مبا يتناسب واألهداف املرجوة منها .

قواهلل ويل التوفي  

/ بسام حممد جازي الربي د اعداد  
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