
  

       
                     

                   
 

        

   

       
        

          
         
             
         
           
       
          

   

      
      

   

         
          
            
              
      
         
          
          

  

       
       

     

           
        
          
             
               
               
               

   
 

        
      

  

           
            

           
               

      
               

  

  

 

 

 

 

ARABIC 



الصفية واألعمال المدرسية الواجبات لدعم استراتيجيات 
 يواجھونھا تيلا التحديات على التغلب في الطالب عدةامسل المنزل فيو يةراسدال الصفوف في استخدامھا مكني التي االستراتيجيات من نوعةمت موعةمج ھناك
 .فيوالتكي العاطفي،
- االجتماعي األكاديمي، األداء لتشمل للطالب، ميةيالتعل المجاالت جميع في البيتية والواجبات رسيةمدال المعاأل أدائھم عند

الدعم استراتيجيات  المحتمل ديحتلا مجال

 .لملتعا بيئة في الجميع بين تبادلمال اماالحتر يزتعز
 .يرتعبلا وأساليب فكاراأل في وعتنلل نموذجي ينتثم

.  واإلنجاز لملتعا يبلاسأ في اإلھتمامو القوة طنموا على ائمقلا ارخيال يرتوف
 .ذلك مكنأ كلما التعصب دلب مرونةلا امإستخد

.  الوقت مرور مع والنمو االستراتيجيات، تطبيق ول،ذالمب الجھد ينتثم
 .اللالستقوا يةالذات عيةولتا وتشجيع ليمعت
 .األھداف وتحقيق تحديد على الطالب درةقب اإلعتقاد يرتمر

 
 
 
 
 
 
 

 لمعتال بيئة

 ثرأك اعمةد بيئة في جدونتوامال الطالب ونسيك
 .تواجھھم التي كللمشاا حلو لملتعا على قدرة

 .ومكتوبة جزة،مو واضحة، فھيةش توجيھات تقديم
 .مرئي الأعم جدولو اسقةمتن ةيتينرو أعمال وجود

.  إنجازھا لالزما بالمھام قوائم إعداد جلأ من البطال مع تعاونلا
.  معھا ملالتعا يمكن صغيرة أجزاء إلى التقييمات، ذلك في بما المھام، تجزئة

 يةلصورا اتالمخطط أستخدم
 يميةنظت نظمةأ وضع على الغينبوال البالط تعاون
) Cornell مالحظات مثل( المالحظات تدوين تيجياترااست لمتع  لمفاھيما تحديد ،

.  ذاكرةلا تحديات مواجھة في للمساعدة يريةكذت أجھزة استخدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذيال األداء

 من الطالب تنفيذيال األداء مھارات تمكن
 من العديد وأدارة التذكر، التركيز، التخطيط،

 .بنجاح لمھاما

. المثابرة زيزعلت لنجاحاتاب تفالحالوا تقدمھم رؤية على الطالب ساعد   ازجنإلا
 .والسمعي صريبال تباهاإلن شتيتت من للق

. البالط عمل أثناء يةوروف مباشرة مالحظات تلميحات، م  قّد
.  تهرؤي يسھل كانم في المھام دقيقت ونقاط يةليوما افباألھد قائمة ضع

.  ال أم تنفعھم قةطريلا ھذه كانت إذا فيما الطالب من فسارستلإل ھةلبر توقف

 
 
 
 

 عمل، إنجاز إلى بحاجة طالب بةاقمر عند
 وتعديل الحاصل التقدم على يزتركلا في تمرسا

.لذلك ا ً  وفق بعةتملا راتيجياتتسالا

( وجرخ ل ا تذاكر المثال، يلسب على( لملتعا لتلخيص يةتحرير أو شفھية ردود على حصولال أطلب  
. يناآلخر مع أم بمفردھم ملونسيع كانوا إذا وما النھائي لإلنجاز خيارات الطالب امنح  

.  ملةامتك يةتعاون يميةتعل خبرات في االھتمامو القوة نقاط توظيف
اجتماعية قصص ال،ثالم بيلس على(  يةاالجتماع التفاعالت لتوجيه يجيةردت ستراتيجياتاو توجيھات تقديم

الجسد ولغة لوجها راتعبيوت القراءة سةممار األدوار، عبل ، ً  ). عمريا مالئمة
 ال،ثالم سبيل على اھب،والمو ھتماماتإلا تبادلوني ممن اآلخرين مع اعيماالجت اصلوللت الفرص خلق
 .تماعيةاإلج المجاميع األندية، داء،الغ مجاميع
 تبادل اآلخرين، نظر بوجھات االخذ االستماع، ال،ثالم يلسب على ،ةعياالجتما لمحادثةا مھارات سةممار

 .اراألدو

 
 

 

 

 عيماتجاإل التفاعل

 في 2e طالب ودعم توجيه اعدسي أن يمكن
 بالتكامل لشعورا على نظمةم عيةااجتم بيئات
 .تقديرلوا
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