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 سياسة تنظيم الواجبات املدرسية

 2020/2021للعام الدراس ي  

من أوقاتهم  ومتابعة تقدمهم ومساعدتهم الستثمار طلبةال لدعم تعلمالواجبات املدرسية وسيلة مهّمة تعد  

ة أّن لكّلِّ واجب و منكم االنرج. لذا املنزل  دة ألداء الواجبات واملهام في الجدول أدناه، خاصَّ وزن لتزام باملواعيد املحدَّ

 من مجموع عالمات الفصل.

 :عامةتعليمات  

  أسبوعسبوعية التي يتم مشاركتها يوم الخميس من كل لكل مادة في الخطة األ  األسبوعيةتحدد الواجبات 

 لألسبوع التالي لجميع الصفوف.

  نتهاء أجل االستالم اهناك مهمات أداء  ومشاريع لبعض املواد يتم مشاركتها وتبقى مفتوحة ومتاحة لحين

 املتفق عليه. 

  ختبارات وبعض الواجبات املدرجة عليها الكترونًيا ورصد الدرجات تقوم منصة البوابة الذكية بتصحيح اال

 بمراقبة دقة التصحيح، وفي حال ظهور أي خلل يراجع الطالب معلم املادة.لكل طالب ويقوم املعلم 

  يتم تحديد موعد تنفيذ االختبارات املدرسية لكل مرحلة ضمن برنامج االختبارات وسيتم مشاركة جداول

 ت.االختبارات واملادة املطلوبة قبل االختبارات بمدة كافية إلعطاء فرصة للطلبة لالستعداد لهذه االختبارا

 .ستقوم املدرسة بنشر كافة التفاصيل بما يتعلق باالختبارات الوزارية اإللكترونية حال ورودها 

  يتم التخفيف من الواجبات املدرسية خالل فترات االختبارات بما اليضر بحاجة الطلبة ألداء هذه املهام أو

 الواجبات لدعم وتمكين عملية تعلمهم. 

 ة بما يتناسب مع عدد الحصص املجدولة لكل مادة أسبوعًيا.يتم احتساب عدد الواجبات املدرسي 

 



 

 

 سياسة الواجبات للمواد الدراسية

 

 التربية اإلسالمية: -1

  تركز الواجبات واملهام املنزلية على تمكين وتعزيز  املعارف واملهارات  للطالب 

  يشارك القسم العديد من املصادر اإلضافية للتعلم)  مواقع تعليمية تفاعلية وأوراق عمل ( بمستويات متعددة تمكن الطالب

 من القيام بمهام إضافية لتعزيز مهاراتهم 

  ُيكلف الطالب بتسجيل فيديو او صوت ورفعه على منصة التعلم الذكي لتحديد مستوى  التالوة لدى الطالب وفق ُسلم

 دير ومعايير تمت مشاركتها مع الطالب وهو جزء من سياسة التقييم للتربية اإلسالمية تق

 

 اللغة العربية: -2

 .تركز الواجبات واملهام املنزلية على تعزيز مهارات اللغة وتطبيقاتها بما يضمن استمرار تعلم الطالب وتقدمه فيه 

  القرائية سواًء كانت من داخل املنهاج أم من ال تقتصر سياسة الواجبات على األعمال الكتابية فقط، لكنها تشمل املهارات

 خارجه.

  حرص قسم اللغة العربية بمدرسة الشروق على رفع عدد من القصص باملستويات املختلفة على منصات الصفوف ليضمن

 مصادر قرائية موثوقة ينهل منها الطالب سواء كواجبات يعقبها مهارة كتابية )تلخيص( أو قراءة للقراءة.

  متنوعة بين موضوعات كتابية نظامية معيارية تتماش ى مع منهاج الطالب، سيتم تكليف 
ً
الطلبة بواجبين  أسبوعًيا: كتابة

 ومهمات أدائية كتابية ينفذها الطالب. )وهو جزء من سياسة تقييم اللغة العربية( وواجب قرائي واحد خالل األسبوع. 

 )وهو جزء من سياسة تقييم اللغة العربية(

  مرة واحدة خالل الفصل الدراس ي بعمل بحث أكاديمي وفق املعايير يخدم منهاج الطالب في أحد محاور اللغة. يكلف الطالب

 والذي من شأنه أنه يشجع على البحث والتعلم الذاتي واالبتكار واإلبداع في محاور اللغة املختلفة.

  بطة بمنهاج أو تكليفات.دقيقة يوميا قراءة حرة غير مرت  30-20ننصح جميع الطالب بالقراءة ملدة 

 



 

 اللغة اإلنجليزية: -3

  لى تمكين وتعزيز مهارتي القراءة والكتابة عاملنزلية  واملهامتركز الواجبات 

  الجهرية تدرجا نحو مهارات  القراءةعلى مهارات  بالتدريب سنبدأسيتم تكليف الطلبة بواجبين في االسبوع : قراءة و كتابة

 التحليل و النقد ومهارات التفكير العليا . ومهاراتالفهم واالستيعاب 

  (: الكتابة: تتنوع بين الكتابة اإلبداعيةCreative journal writing (ِّ (و الكتابة االكاديمية )Academic Writing  ملختلف

 .املقاالتانواع 

 مواقع تعليمية تفاعلية وأوراق عمل (بمستويات متعددة تمكن   )ادر اإلضافية للتعلميشارك القسم العديد من املص

 bonus material andالطالب من القيام بمهام إضافية لتعزيز مهاراتهم في اللغة وال تحتسب في عالمات الواجب األصلية .)

extra resources) 

 التحدث واإللقاء  مهارات ميكما تن واإلبداعاتي واالبتكار يكلف الطلبة بمهام ومشاريع تحث على البحث والتعلم الذ 

  (speaking and presentation skills  .)واضح يتم  تقييماتإلنجاز هذه املشاريع وتقيم على سلم  كافوقت  ويخصص

 مشاركته مع الطلبة مسبقا.

  دقيقة يوميا  20-15ننصح جميع الطالب بالقراءة ملدة. 

 الرياضيات :  -4

  تركز الواجبات واملهام املنزلية على تمكين وتعزيز مهارات الطالب في األعداد والعمليات واألنماط و الجبر و الدوال والهندسة

 والقياس وتحليل البيانات واالحتماالت 

 هارات التعلم  سيتم تكليف الطلبة بثالث واجبات  في األسبوع : سيتم تدريب الطلبة على املهارات في الرياضيات واالهتمام بم

 Bloomتدريجيا نحو مهارات الفهم واالستيعاب ومهارات التحليل و النقد ومهارات التفكير العليا حسب هرم بلوم املعرفي

Taxonomy  من خالل التدريب على اختبارات القياس الدوليIBT . وخاصة للطالب من الصفوف من الثالث للتاسع 

 فية للتعلم)  مواقع تعليمية تفاعلية وأوراق عمل ( بمستويات متعددة تمكن الطالب يشارك القسم العديد من املصادر اإلضا

 من القيام بمهام إضافية لتعزيز مهاراتهم في مادة الرياضيات وكذلك مهارات التعلم  

 ية . ويخصص يكلف الطلبة بمهام ومشاريع تحث على البحث والتعلم الذاتي واالبتكار واإلبداع سيتم ارفاقها بالخطط االسبوع

 وقت كاف إلنجاز هذه املشاريع وتقيم على سلم تقييمات واضح يتم مشاركته مع الطلبة مسبقا

 



 

 

 

 

 العلوم : -6

تركز الواجبات واملهام املنزلية ملادة العلوم على تمكين وتعزيز مهارات الطالب في االستقصاء والبحث العلمي وتنقسم 

 إلى ثالثة أقسام:

 مهمات األداء

ف بها الطالب على تقييم قدرته على  تطبيق املهارات واملعارف من االمثلة على ذلك تصميم خريطة 
ّ
تهدف مهمات األداء  التي  ُيكل

 تنفيذ جدول مقارنة  -تصميم وتقديم عرض تقديمي حول صناعة الثلج الجاف  -مفاهيم عن أنواع املخاليط 

 األنشطة الكتابية 

 م الناتج التع
ّ
 ليمي املطلوب قياسه من النشاطيحّدد املعل

  م مسبًقا أنواع األنشطة ) مثال: حّل مسائل
ّ
 حّل مشكلة...( -كتابة تقرير علمي  -بحث مرتبط بالنواتج  -يحّدد املعل

 للنشاط املطلوب 
ً
م واملكتبات اإللكترونية املختلفة وفقا

ّ
م الطالب إلى منّصات التعل

ّ
 يوّجه املعل

 ف برامج الحاسوب في عمل
ّ
 ية إعداد األنشطة.توظ

 م الطالب من خالل ساللم تقدير مناسبة للنشاط املطلوب
ّ
 يقّيم املعل

 تقرير علمي ، مشروع علمي أو عمل تجربة افتراضية 

  ،ب
ّ
يحدد املعلم املادة املطلوبة للتقرير او املشروع او عمل التجربة االفتراضية  ويوجه الطالب بأن يكون التقرير مرت

ضحة وعناوين بارزة، ومفهرس ومتسلسل بشكل ممتاز واستعمال نوع وحجم خط واحد داخل وأقسام التقرير وا

الفقرات وأن تقّدم املعلومات األساسية للتقرير أو املشروع  بشكل موجز، فتبرز أهدافه والتساؤالت التي سيجيب 

 عنها من خالل استخدام البحث العلمي لالستقصاء.  

 وسيتم ارفاقها بالخطط األسبوعية  يكلف الطالب بواجبين في األسبوع 

  يشارك القسم العديد من املصادر اإلضافية للتعلم)  مواقع تعليمية تفاعلية وأوراق عمل و مختبرات افتراضية

PHET)-Crocodile بمستويات متعددة تمكن الطالب من القيام بمهام إضافية لتعزيز مهارات االستقصاء والبحث )

 العلمي في مادة العلوم .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية: -5

  تهدف  مهام األداء املنزلية  على تمكين وتعزيز املهارات  للطالب وإثراء املعارف 

  يشارك القسم العديد من املصادر اإلضافية للتعلم)  مواقع تعليمية تفاعلية وأوراق عمل ( بمستويات متعددة تمكن

 الطالب من القيام بمهام إضافية لتعزيز مهاراتهم في مادة الدراسات االجتماعية  والتربية األخالقية وكذلك مهارات التعلم  

  على البحث والتعلم الذاتي واالبتكار واإلبداع والربط بالهوية الوطنية  . ويخصص يكلف الطلبة بمهام  أداء ومشاريع تحث

وقت كاف إلنجاز هذه املشاريع وتقيم على سلم تقييمات واضح يتم مشاركته مع الطلبة مسبقا. وهي جزء من سياسة 

 التقييم  ملادة الدراسات االجتماعية 

 ادة التربية األخالقية ) استبانة قبلية وبعدية (  وتتم مشاركة أولياء يكلف الطالب بتعبئة بعض االستبانات الخاصة بم

 األمور بنتائج تلك االستبانات 

  ُيكلف الطلبة بمهام  أداء ومشاريع   تهدف  إلى تسليط الضوء على القصص األخالقية التي تعكس التنوع الثقافي لدى

لب من الطالب أداء تلك املشاريع املستوحاة من موضوعات مادة الطالب والربط بين املواد والتربية األخالقية ، حيث سيط

التربية األخالقية . ويخصص وقت كاف إلنجاز هذه املشاريع وتقيم على سلم تقييمات واضح يتم مشاركته مع الطلبة 

 .مسبقا. وهي جزء من سياسة التقييم  ملادة التربية األخالقية  

 

 

 

 


