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 عبر اإلنترنت م للتعّل   التحضیر

 معلومات للطالب

 اسة خاصة للدر منطقة نشاءقم بإ
عمل مع والدیك / مقدمي الرعایة للعثور على مساحة مناسبة إ •

 .على مساحة الدراسة الخاصة بكداخل منزلك ووضع عالمة 
 .مریحة    وجعلھا  الصور  إضافة  –   إجعلھ مكان خاص •
تأكد من أن لدیك ما یكفي من القرطاسیة (األقالم، قلم التمییز،  •

مساعدتك في دفاتر المالحظات الخ) والموارد الصحیحة ل
 الدراسة.

 مرتبة العمل مساحة على حافظ
ً للعم • ل في المنزل، وأصعب إذا من الصعب أن تكون منضبطا

 .كان المكان فوضویاً 
 دقائق  10  لمدة  سریع  بتنظیف  قم توقیت!  تعیین جھاز •

تعلیمیة    بیئة    خلق    على  یساعد  فھو    -     التعلم    في    البدء        قبل
 .ھدوًءا أكثر

 لیومك خطط
تأكد من أن لدیك فھم واضح لما ھي مھامك لذلك الیوم ومتى  •

 . فترات الراحة الخاصة بك تكون
 حدد لنفسك ھدًفا یومیًا لما ترغب في تحقیقھ بحلول نھایة الیوم •
تأكد من معرفة تسجیالت الدخول وكلمات المرور الخاصة بك  •

 الوصول الیھا. للمواقع والموارد التي قد تحتاج

  أو معلمیك معلمك مع اتصال  على إبقى
صممھا معلموك، والتمسك تأكد من اتباع خطط التعلم التي  •

 . المحدد بتواریخ االستحقاق وتقدیم األشیاء في الوقت
 للحصول على  بمعلمك  االتصال  دائًما    یمكنك  تذكر أنھ •

 ألنھم        معھم    مناسب    وقت    في        موعًدا  حدد  فقط    -     المساعدة
 .آخر  طالبًا  یساعدون  قد

 منتظمة راحة فترات أخذ
 یحافظ على  النھار    خالل  منتظمة  فترات راحة أخذ  •

ً عقلك    وھي واحدة من أسھل الطرق لضمان منتعشا
 التعّلم. على  والتركیز التركیز قدرتك على

 سة الریاضةممار

  ذلك نحو أو  ساعة  كل  المحمول  الكمبیوتر    ابتعد عن •
  في  الكلب    مع  اللعب التمارین الریاضیة.  ببعض  والقیام

 ممارسة  أو ائقدق  10    بممارسة  والقیام  الحدیقة الخلفیة، 
بك! كل ھذا یساعد على الحفاظ  مھارات الرقص الخاص
  .على صحة عقلك وجسمك

 جید بشكل الطعام تناول

تأكد من تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكھ  •
األطعمة الغذائیة األخرى. الطازجة، جنبا إلى جنب مع الكثیر من 

  البدنیة  صحتنااتباع نظام غذائي صحي متوازن مھم حقا ل
   . والعقلیة

2020| وزارة التعلیم  التحضیر للتعلم عبر اإلنترنت: معلومات للطالب  | 2



 االجتماعي التواصل على الحفاظ
 استخدام األنظمة والتطبیقات عبر اإلنترنت للحفاظ على االتصال •

 . االجتماعي اإلیجابي
، وربما یناألخرلطالب على لوحات المناقشة وقراءة وظائف اأنشر •

 شاركون نفس المشاعر.ت أنكم
قم بإعداد مناقشات غیر رسمیة عبر التطبیقات عبر اإلنترنت إذا  •

استطعت. اختر موضوعك وأقضي بعض الوقت في مناقشة األفكار 
 .نصائح الدراسة ادلوتحلیل النصوص معًا وتب

 متافھماً مع األخرینو   محترًما كن
االجتماعي، سوء تواصل كما ھو الحال مع جمیع منصات وسائل ا •

 .بسرعة یتفاقمفھم بسیط في الكتابة یمكن أن 
  ال  الذین بعض الناس منتدیات المناقشة قد تجد أن  في  •

لیقولوه. ھذا  لدیھم اآلن المزید الصف  في  عادة  یتحدثون
شيء جید! كن واضًحا في اتصالك واسمح للجمیع بالحصول 

 .دورھم للتعبیر عن رأیھم على
استمعوا إلى بعضكم البعض وإذا لم تكن متأكًدا من شيء قیل،  •

 .سؤالحاول االستفسار من خالل ال
تذكر أن نفس السلوكیات والتوقعات تنطبق كما لو كنت في  •

 .الدراسیة صفوفال

المساعدة على للحصول تواصل  
لدیھ إمكانیة الوصول إلى جھاز كمبیوتر محمول  الجمیعلیس  •

 لذین یفقدونأیضاً في عداد ا قد تكون  وإنترنت موثوق بھ. 
الموارد الفعلیة مثل المكتبات والمختبرات. اتصل بمعلمك إذا لم 

 . المناسبة المعدات  یكن لدیك إمكانیة الوصول إلى

 الیوم لھذا بك الخاص التعلم نھاءقم بإ

 عند    فاصلة واضحة  نقطة  لدیك یكون أن  من المھم •
 .الیوم  لھذا  الدراسة  من  االنتھاء

احزم مواد الدراسة الخاصة بك في نھایة الیوم إذا استطعت ،  •
 .بحیث یمكنك فصل المدرسة عن المنزل

 !ستمتع. اأخرى  قیام بمھمة ممتعة لل قم واذھب •
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