
نصائح   للدراسة   من   المنازل   للصفوف   من   الصف   الخامس   الى   الصف   العاشر        
  

احبائي   اولیاء   االمور   واالھالي   بھذا   الخطاب   نرغب   بإعطائكم   بعض   اإلرشادات   لتعلیم   جید   وناجح   عن   بعد   عن   طریق   االنترنت      
   .  ساعدونا   لتعلیم   اوالدكم   بشكل   جید   في   ھذه   األوقات 

  1.كل   الكتب   والمالزم   تبقى   في   البیت   .  
  2.تأكدوا   اذا   ما   كان   أبنائكم   قادرین   على   تسجیل   الدخول   في   برنامج   (  Iserv  )   بمفردھم   یستطیعون   بمفردھم   قراءة  

  الواجبات   .   
 یجب   على   طفلك   التحقق   كل   یوم   من   وجود   رسائل   .   أما   عن   طریق   الموبایل   او   الكمبیوتر.  

 كل   طفل   لدیھ   خط   تواصل   خاص   بھ   یجب   ان   یكون   متاح   للتواصل   وسوف   یتم   الحدیث   عنھ   الحقا   بالمدرسة   .  
 في   حالة   لم   یعمل   البرنامج   علیكم   التواصل   او    االتصال   فورا   مع   معلمھ   او   معلم   الصف   .  

  3.الدراسة   المنزلیة   لیست   اختیاریة   !   الوظائف   والواجبات   یمكن   تقییمھا   (الواجبات    المحددة   والمعطاة   مسبقا).   غالبا   تعطي  
 الوظائف   بدایة   األسبوع   .   علیكم   إتمامھا   إلى   غایة   یوم   الجمعة   من   كل   أسبوع   .  

  4.التالمیذ   علیھم   وضع   ملزمة   خاصة   للوظائف   (الواجبات)وھذه   الملزمة   تجلب   الحقا   للمدرسھ   .  
  5.الدراسة   المنزلیة   تكون   في   الصباح   .   یجب   على   أبنائكم   أن   یكونوا   مستیقظین   الساعة   الثامنة   صباحا   واقل   شئ   یبدأون  

 الدراسة   من   الساعة   التاسعة   صباحا   الى   الساعة   الثانیة   عشر   ظھرا   وإال   یوجد   خطورة   من   أضاعھ   نظام   العمل   (خط   سیر  
 الدراسة   )   ویذھب   الوقت   ھبائا.  

 یجب   العمل   كل   یوم   ماعدا   أیام   العطلھ   األسبوعیة   .  
 ویستطیع   ابنائكم   بعد   الظھر,   الخروج   ,لعب   الریاضھ   ,   واللقاء   مع   اآلخرین   ,   إتمام   الواجبات   العائلیة   .  

  6.   مستقبال   یمكن   إجراء   محادثة   أو   عقد   اجتماع   عبر   الفیدیو   مع   المعلم   أو   المعلمة   وسوف   یتم   تحدید   الموعد   مسبقا   ولھذا  
 الموعد   یجب   تواجد   ابنكم   .  

  7.   سوف   یكون   من   الجید   اذا   استطعتم   توفیر   جھاز   كمبیوتر(حاسوب)   أو   (   أي   باد)   البنكم   لألستعمال   .   ھذه   األجھزة   معدة  
 أفضل   من   الھاتف   المحمول(   الموبایل   )   في   كل   األحوال   یجب   توافر   شبكة   انترنت.  

  8.اضافھ   الي   ذلك   من   المفید   عمل   الوظائف   االختیاریة   األخرى   مثل  
  ـ   قراءة   كتاب   بصوت   عالي   لمدة   (  15  دقیقة   )وتسجیلھ   لكي   نستطیع   الحقا   سماعھ   ومناقشتھ   أیضا   بلغات   اخرى.   

 ـ   قراءه   الجریده   الیومیھ   .  
 ـ   حفظ   القصائد   غیبا   .  

  ـ   حفظ   أغاني   البوب   غیبا   وغنائھا   الحقا   وتوجد   نصوص   األغاني   في   االنترنت   .   
 ـ   سماع   البودكاست   ومناقشتھ   الحقا   .  

 ـ   نقل   النصوص   الكتابیة   بدون   اخطاء.  
 ـ   مراجعة   المسائل   الریاضیھ   بدون   أخطاء   وتعلم   معاني   المفردات   .  

 ـ   رؤیة   برامج   الیوتیوب   باالنجلیزي   .  
 ـ   تحضیر   عروض   قصیره   للمواضیع   الحالیة   .  

 ـ   تسجیل   فیدیوھات   قصیرة   حول   مواضیع   تعلیمیة   .  
  ـ   عمل   تمارین   في   االنترنت   (   إمالء   ,   قواعد,   ریاضیات   …....   )   

 ـ   كتابھ   الیومیات   بانتظام   .  
  ـ   قراءة   كتب   لألطفال   والشباب   یومیا   .   

  9.   ماذا   تستطیعون   عملھ   أیضا   ؟  
  ـ   تكلموا   مع   ابنائكم   حول   الدراسة   المنزلیة   

  (  Iserv    مثال   عبر   االیمیل   او   )   ـ   البقاء   علي   تواصل   مع   المدرسھ 
 ـ   المحافظة   على   مزاج   جید   !  

  
 نأمل   أننا   بھذا   استطعنا   مساعدتكم   !  

 الدراسة   من   المنزل   لیست   بھذه   السھولة   .   لكن   یمكن   لھذا   أن   یساھم   في   جعل   ابنك   مستقال   بالدراسة   (   یعتمد   على   نفسھ   )  
 یكتشف   أشیاء   جدیدة   ویتمتع   بالتقدم   في   التعلم   .   حاولوا   ھذا   !  

  مع   أطیب   تحیاتنا   
  مدرسات   ومدرسین   مدرسة   ماري   كوري   
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