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 الواجبات المنزلية  

 درسة الدكتورة عصمت السعيدم
Dr. Esmat as-Said School   

 يـقــنرتًا ًـمع

 

ًللواجباتًالمنزلية:ًًًساألس
 . الطالب للغة العربية في مدرسة الدكتورة عصمت السعيد  عملية تعلم  من أساسي جزء يه المنزلية الواجبات 

دقيقة للمرحلة  30 إلى  25من  أقصاها  من خالل المدرس أن تكون المدة تحديدها تمسي التي  المنزلية ينبغي للواجبات 
  GCSE و  مرحلة   8 و  7 و  6  للمراحل  دقيقة  40 إلى 30 أقصاها مدة فيو  5 و  4 و  3  و 2  و 1االبتدائية  

 :المنزليةًالغرضًمنًالواجبات
 .األمور وأولياء والطالب  المدرسين إشراك إلى يهدف  المنزلية لواجبات ل منتظم نهج دعم .1
  .المستقل التعلم مهارات  تطوير .2
 . الدراسية صفوفال في مسبقا  وتعلُّمها  تم تدريسها مهارات  وتعزيز مراجعة .3
 .جديدة مواقف في سابقا   المكتسبة المهارات  أو رشد الطالب و تساعده في استعمال المواد ت .4
الموكلة   المهام خالل من تالية ال يعالمواد أو المواض ُمسبقة عن خلفية على حصولال فرصة الب للط السماح .5

 .إليه
 . همؤ توفر ألولياء األمور الفرصة للتعرف على المواد التي يدرسها أبنا .6
 . األمور وأولياء المدرسة  بين التعاون المشترك تعزيز .7
   .تساعد على تطوير أنماط مختلفة من الدراسة المنزلية و تنظيم الوقت للنجاح في المستقبل .8
  .تساعد الطالب على ربط التعلم في الفصول الدراسية بالتعلم في المحيط الواقعي خارج الصف .9

 .أو إجازات نصف الفصل الدراسي السنوية اإلجازات  من فاصل هناك يكون   عندما  االستمرارية توفير .10
 .الغياب  من فترة الفائض بعد  بالعمل اللحاق من الطالب  تمكين .11

 :اداتــاإلرش

  على قدرتهم في ثقتهم وتعزيز لمادة،االموضوع و  هذا في الطالب  اهتمام لتحفيز فرصة المنزلية اجبات توفر الو  يجب أن
 تتناسب   ن خالل المهام أو الواجبات المنزلية التيم يتحد ال إلى بحاجة الخاصة الطالب مواهب . مستقل بشكل التعلم

 .قدراتهم مع

ً:الطالبًكلَّفقدًيً 
 مراجعة اختبار  -
 مهمة مكتوبة  -
 بعد كل وحدة   مشروععمل  -
 ا  عملي  حيط المدرسة ويكون نشاطا   خارج الصف ومعمل  -
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 القراءة أو البحث  -
 حل المشكالت  -
  ومن. المنزلية الواجبات  إلنجاز المنزل في ومناسب   نسبيا هادئ  مكان توفير خالل من  األطفال دعم للوالدين يمكن
  كمية مراقبة للوالدين يمكن. منتظم وقت  في المدرسية واجباتهم إكمال على  أوالدهم تشجيع الوالدين على  أيضا المفيد 

 .مرضية ةبصور  منها  االنتهاء يتم كان إذا ما  لمعرفة التحقق ثم ها المدرسيعدُّ  التي المنزلية الواجبات 
 

 


