إستراتيجية وضع
الواجبات المنزلية
01-6102

كيفية وضع الواجبات المنزلية
يسعى مدرسي مدرسة رأس الخيمة لمتحدثي اللغة اإلنجليزية إلى وضع واجبات منزلية جذابة ,ذات صلة ,امبتكرة وتعزز تعليم الطالب .
تعود أهمية الواجبات اليومية على الطالب إلى أنها تهيئ الطالب لإلمتحانات كما أنها تقوم بتحسين بعض مهارات الطالب مثل:






اإلعتماد على النفس في انجاز الواجبات.
اإللتزام بالمواعيد
العرض وتطوير األفكار
اختيار وهيكلة المعلومات إلى تأثير جيد
التجهيز لإلمتحانات

ستأخذ الواجبات المنزلية لطفلك العديد من األشكال ،والتي نحددها تبعا للمنهاج الدراسي  ،لقد تمت دراسة كيفية وضع الواجبات باإلضافة
إلى الوقت بلنسبة للسنة األكاديمية .
ستتضمن الواجبات المنزلية التالي على الرغم من أنها ليست شاملة:









تعلم الكلمات الرئيسية
أسئلة إمتحانية
مشروع
القراءة
البحث
مراجعات لإلمتحانات الداخلية والخارجية
تحسين الكتابة
تمارين متعلقة بالمهارات والعناوين

تم تعيين الواجبات المنزلية بشكل متكرر في بعض المناهج الدراسية أكثر من غيرها نظرا لطبيعة التمرين أو متطلبات هذه المادة.
التكرار في بعض الدروس في مواد معينة سيؤثر على كيفية تلقي الطالب للواجبات المنزلية.
إنهاء الواجبات المنزلية أمر مهم وإلزامي للطالب  .فالطفل الذي لم يتمكن من إكمال الواجبات المنزلية قبل الموعد المحدد ستفرض
عليه عقوبات عند الحاجة تبعا للظروف .كما أن أكاديمية رأس الخيمة تؤمن أنه عند التأكد من التوازن بين الدراسة والحياة العملية
اليومية يمكن للطالب المشاركة باألنشطة خارج المدرسة أيضا  .يجب على اآلباء متابعة الوقت الذي يقضيه أطفالهم في الواجبات
المنزلية لتجنب الوقوع في عدم التوازن وقضاء وقت أكقر من المحدد في الواجب الواحد .
إذا كانت لديكم مالحظات حول كمية الواجبات المعطاه للطالب  ,الرجاء التحدث إلى رائد الفصل الخاص بالطالب.

جدول الواجبات للصفوف () 9-7
عدد الواجبات في األسبوع ( الحد األدنى )

الوقت المقترح الالزم إلنهاء الواجب الواحد

 1تمرين كتابي وتمرين قراءة

 54دقيقة

الرياضيات

 0واجبات

 03دقيقة

العلوم

 1واجب

 03دقيقة

الصف السابع  /واجب واحد

 03دقيقة

الصف الثامن  /واجب واحد

 53دقيقة

الصف التاسع  /واجب واحد

 53دقيقة

واجب واحد كل حصتين

 03-03دقيقة

التربية اإلسالمية

واجب واحد

 03دقيقة

تكنولوجيا التصميم

واجب 1يعتمد على مشروع

 03دقيقة

واجب واحد

 03دقيقة

واجب واحد كل اسبوعين

 03دقيقة

الدراسات اإلنسانية

واجب واحد

 03دقيقة

اللغة الفرنسية

واجب واحد

 03دقيقة

واجب واحد/مشروع مستمر

 03دقيقة

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

الكمبيوتر

التربة الفنية
الموسيقى

المواطنة العالمية  /الدراسات
اإلجتماعية

جدول واجبات الصف ( ) 11-11
عدد الواجبات في األسبوع ( الحد األدنى )

الوقت المقترح الالزم إلنهاء الواجب الواحد

 1واجب مراجعة أو بحوث

 1ساعة

الرياضيات

 0واجبات

 54دقيقة

العلوم
الكمبيوتر

 1واجب
 1واجب

دقيقة 30-60
دقيقة 20-30

التربية اإلسالمية

 1واجب

 03دقيقة

الصف  : 13واجب واحد
الصف  : 11واجب واحد

 03دقيقة
 54دقيقة

واجب واحد أو واجبان
واجب واحد أو واجبان
مشروع

 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية
التاريخ
الجغرافيا
تكنولوجيا التصميم
التربية الفنية

سيتم اإلتفاق على عدد الواجبات
والوقت الالزم لها خالل الحصص

الموسيقى

الصف  : 13واجب واحد
الصف  0 : 11واجب

 03دقيقة
 54دقيقة

الرياضة

الصف  0 : 13واجب
الصف  : 11واجب واحد

 03-03دقيقة
 1ساعة

واجبان ( كلمات وكتابة )

 03دقيقة

واجب واحد أو واجبان

 1ساعة

اللغة الفرنسية /
اإلسبانية
بيزنس  /المواطنة
العالمية

جدول واجبات الصف ( 11و) 11
الوقت المقترح الالزم إلنهاء الواجب الواحد

عدد الواجبات في األسبوع ( الحد األدنى )

اللغة اإلنجليزية  1واجب مراجعة أو بحوث

 1ساعة

الرياضيات

 5واجبات

 54دقيقة

العلوم

واجب واحد

أكثر من  03دقيقة

الكمبيوتر

واجب كل اسبوعين

 03-03دقيقة

التربية
اإلسالمية

واجب واحد

 03دقيقة

اللغة العربية

واجب واحد

 54دقيقة

البزنس

واجب أو واجبان

ساعتين

التاريخ

واجب أو واجبان

ساعتين

الجغرافيا

واجب أو واجبان

ساعتين

تكنولوجيا

واجب واحد

أكثر من ساعتين

التربية الفنية

سيتم اإلتفاق على عدد الواجبات والوقت
الالزم لها خالل الحصص

الموسيقى

واجب واحد

 1ساعة

اللغة الفرنسية

واجب واحد

 1ساعة

