
 
 

 الواجب البیتي
Home Learning 

 
 األساس المنطقي : •

لھ فائدة كبیرة للطالب حیث یستكمل التعیلم في المدرسة ویشجع على عادات دراسیة وتوفیر إن الواجب البیتي  •
 فرص للطالب لیكونوا مسؤولین عن تعلیمھم .

عائلیة و االنشطة التي تشكل التفاعالت الالتعلیم یأتي بأشكال متعددة ، ونحن نشجع المشاركة في الحیاة الحقیقیة  •
 الیومیة .

نحن ندرك أن العائلة مشغولة بألتزامات المدرسة وغیرھا ، لذلك نشجع أولیاء األمور على اإلتصال بمعلم  •
 الصف عندما تكون ھناك صعوبة في أستكمال الواجب البیتي .

 
 الھدف من الواجب البیتي :

 . دعم و توسیع التعلیم في المدرسة  •
 تطویر العادات الدراسیة األیجابیة . •
 تطویر مسؤولیة التعلیم الذاتي . •
 تقویة العالقة بین البیت والمدرسة •

 
 التطبیق :
 .في المدرسة ألولیاء األمور في بدایة كل عام دراسي البیتي الواجب قوانین سیتم توزیع  •
 المفتوحة .ممتعة ومتحدیة ومالئمة للمناقشة البیتي واجب الینبغي أن تكون أنشطة  •
 في الواجب البیتي یجب أن تكون ھادفة وذات صلة بالمنھج الدراسي .مھمة  كل  •
 اذا شعر األباء بان الواجب البیتي للطفل كثیر علیھم بامكانھم األتصال بمعلم الصف ألیجاد ترتیبات بدیلة  •

 
 

 المراحل الدراسیة من مرحلة البریب لغایة الصف الرابع :
: سیتألف الواجب البیتي من  

 مع أولیاء األمور .أنشطة القراءة   •
 .المرتبطة بأنشطة ومشاریع الفصول الدراسیة  البسیطة المھام  •
 دقیقة یومیا . 30والتي التزید مدتھا عن  ضافیةاألمدرسیة ال اتجمع المعلومات أو المواد لالستخدام  •

 الخامس و السادس :المراحل الدراسیة مرحلة الصف 
 سیتألف الواجب البیتي من :

ي   قراءة مستقلة على أساس یوم     ●         
 .، والمشاریع الفصول الدراسیة في المھام مثل استمرار العمل   •
 مدرسیة إضافیةال اتالمعلومات أو المواد لالستخدام جمع   •
    دقیقة یومیا 45 أكثر من  یتجاوز الواجب البیتيموما لن ع

 للطالب . منزلیة إضافیة فروضك صفیة التي لم تنتھنشاطات  اعطاءفمن المقبول للمعلمین 
 التقییم

 
 .سیتم مراجعة ھذه السیاسة كجزء من دورة المراجعة التي تستغرق ثالث سنوات للمدرسة •

 2017یونیو حزیران/  21تمت المصادقة على ھذه السیاسة من قبل مجلس المدرسة في 


