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 أعزايئ اآلباء

أعزايئ التالميذ، 

لقد استطاعت جائحة كورونا تغيري حياتنا اليومية املعتادة بشكل دراماتييك. وقد أزعجت ظروف إغالق 

املدارس جميع تالميذ برلني فضالً عن اآلباء إزعاًجا شديًدا. واليوم نتمنى جميًعا عودة رسيعة للحياة 

 املدرسية العادية. ولكن الصرب هنا مطلوب. فنحن نطبق املبدأ: اإلنجاز برسعة بقدر اإلمكان ولكن 

 مع الحذر الالزم. 

 وأيًضا يف املستقبل القريب سيتحتم إجراء جزء من التعلم لديكم يف املنزل . ولذلك نود أن نقدم لكم 

 من خالل هذا الكتيب نصائح وإرشادات مفيدة بخصوص التعلم يف املنزل. ونرجو منكم أيًضا االستفادة 

من العروض التي أعدتها برلني خصيًصا بشأن »التعلم الرقمي«. 

مع خالص التحيات

 ساندرا شرييز

 عضو مجلس الشيوخ للتعليم 

والشباب واألرسة





دوركم كآباء 

بالنسبة للعديد من األرس ميثل األمر تغيريًا جذريًا وتحديًا كبريًا، وخاصًة أن اآلباء يتعني عليهم اآلن إدارة 

 املوقف املهني بأنفسهم.

 

وبوصفكم آباء ميكنكم بل وينبغي عليكم عدم استبدال الدروس املدرسية. كام أنه ال ينبغي عليكم أيًضا 

تويل دور املعلمني. فاملعلمون سيعطون طفلكم مهاًما ألدائها يف املنزل بأنفسهم. أما أنتم فعليكم التواصل 

مع طفلكم ومساعدته يف التعلم. فدوركم كآباء يتمثل يف دعم طفلكم وشد أزره وتحفيزه - كام هو الحال 

بالنسبة للواجبات املنزلية. ستجدون هنا نصائح بهذا الشأن.

بسبب جائحة كورونا مل يعد باإلمكان يف الوقت الحايل الذهاب إىل املدرسة 

كاملعتاد. فقد تغري اآلن نظام تقديم الدروس يف نطاق مجموعات صغرية إىل 

 عملية تعلم مكثفة يف املنزل. 

ويتوىل املعلمون إعداد املادة التعليمية للتعلم باملنزل ومراجعتها بالتعاون مع 

التالميذ. وتتفق إدارة املدرسة واملعلمون مع اآلباء والتالميذ عىل كيفية تنظيم 

التحول من نظام املدرسة إىل التعلم يف املنزل، حيث تحرص إدارة املدرسة عىل 

إطالعكم عىل املعلومات الالزمة بوصفكم آباء لألطفال.

التعلم يف املدرسة 

ويف املنزل



التشجيع واملكافأة  

شجعوا طفلكم. أعطوه جرعة ثقة. أظهروا له اهتاممكم بنجاحه يف التعلم. 

ولكن عليكم األخذ بعني االعتبار االعتبار أن: املراقبة املفرطة تؤدي يف الغالب 

إىل سوء املزاج وقلة النجاح يف التعلم. تناقشوا مع طفلكم يف كيفية الحصول 

عىل املساعدة عندما يواجه مشكالت. يرجى االنتباه إىل أن األمر يستحق العناء 

لتحقيق األهداف املرجوة. 

توفري األجواء املناسبة  

طفلكم يحتاج إىل قدر كبري من االنضباط الذايت للتكيف مع نظام التعلم 

املتغري. املهم اآلن هو توفري مناخ وجو عام إيجايب. املطلوب هنا هو االهتامم 

والصرب ويشًء من املزاح، ألنه يجب أوالً تعلم كرثة التعلم يف املنزل. ويساهم 

املعلمون يف جزء من هذه املهمة: حيث إنهم يطبقون طرق التعلم ويتناقشون 

مع طفلكم بشأن محتويات املهام وكذلك النتائج.  

 هكذا ميكنكم 

تحفيز طفلكم





التخطيط  

يحصل طفلكم يف املدرسة عىل خطة يومية أو أسبوعية للتعلم يف املنزل وميكنه 

أن ينظمها بنفسه. ميكنكم بالطبع مساعدته يف تقسيم الوقت. اطلعوا سويًا 

وبهدوء عىل قامئة املهام. فوضع خطة لكل يوم يقسم »الجبل الكبري« إىل 

مراحل ميكن تطبيقها بسهولة. وضع خط أو عالمة عىل املهام التي يتم إنجازها 

يحقق نتيجة إيجابية ويساعد يف الحفاظ عىل وجود نظرة عامة عىل األمور 

كلها. عالوة عىل ذلك عليكم بالحفاظ عىل التواصل مع املعلمني - وليس فقط 

إذا كان لديكم أسئلة.

تصميم مكان العمل  

يرجى الحرص عىل أن يكون لطفلكم قدر اإلمكان مكان ثابت ألداء 

املهام املدرسية بحيث ال يوجد فيه أي يشء يشتت ذهنه. كام ينبغي 

توفري جميع أدوات العمل املطلوبة هناك. ال يجب أن تتسبب املوسيقى 

الخافتة يف الخلفية يف إزعاجه، أما الصور املتحركة )التلفاز أو الكمبيوتر( 

أو الحديث )مسلسل إذاعي أو حلقات صوتية( فهي أمور تشتت 

الذهن. إال أن تنظيم ذلك يف األوقات التي ميكث فيها جميع أفراد 

األرسة يف املنزل بصورة أكرث من أي وقت آخر قد ميثل تحديًا كبريًا يف 

املساكن األصغر مساحًة.  

 هكذا ميكنكم املساعدة 

يف التنظيم



أوقات العمل وفرتات االسرتاحة  

 وحتى التعلم يف املنزل يحتاج إىل نسق محدد يتخلله فرتات اسرتاحة. استخدموا 

 أنتم أو طفلكم ساعة أو مؤقت أو عداد بيض لتحديد أوقات التعلم، عىل سبيل 

 املثال كل 30 دقيقة. بالنسبة لألطفال األصغر فهم يحتاجون إىل تغيري أو إىل 

 اسرتاحة كل 15 دقيقة. التعلم املشرتك مع أطفال آخرين يف الفصل عرب الهاتف 

أو الدردشة املرئية قد يكون بديالً جيًدا. وكام هو الحال يف املدرسة: ميكن إعطاء 

الطفل فاكهة أو خرضاوات مقطعة قطًعا صغرية أو فاكهة مجففة أيًضا كوجبات 

خفيفة بني الحني واآلخر يف فرتات االسرتاحة. 

االنتهاء من املهام  

 عند إنجاز املهام املطلوبة يف اليوم يصبح طفلكم طليًقا. اتركوه يف ذلك الوقت. 

ال تحرضوا له فجأة تكليفات أخرى جديدة الستكامل التعلم. ولكن بشكل عام: 

الجدول املنظم بشكل واضح يضفي عىل طفلكم شعوًرا بالطأمنينة.



والرتبوية. والرشط األسايس لها هو أن يقدم املعلم هناك محتويات تعلم 

للمتعلمني. فضالً عن ذلك سيحتاج التالميذ إىل إنشاء: حساب مستخدم. يوجد 

دليل لالستخدام تحت بند القامئة »للتالميذ«: فهناك توجد روابط لفيديوهات 

 توضيحة عىل اليوتيوب.

www.lernraum-berlin.de

غرفة تعلم برلني

غرفة تعلم برلني )Lernraum Berlin( عبارة عن أحد عروض إدارة مجلس 

الشيوخ للتعليم والشباب واألرسة لجميع مدارس برلني. ميكن استخدام غرفة 

التعلم الرقمية مجانًا وبدون أية معرفة مسبقة أو مؤهالت خاصة. فعىل 

منصة اإلنرتنت ميكن للمعلمني العمل مع تالميذهم يف نطاق يتمتع بالحامية. 

غرفة تعلم برلني الرقمية هي برعاية فريق عمل ذي خربة يف األمور التعليمية 

 التعلم يف املنزل يقوم بشكل مكثف عىل العروض والربامج الرقمية. وهو ميثل لجميع األطراف املساهمة يف عملية التعلم تحديًا هائًل، 

ولكنه يف الوقت نفسه ميثل أيًضا فرصة كبرية. وتقدم إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألرسة لذلك سلسلة من العروض الداعمة. 

وآخر ما قدمته هو جسور التعلم )LernBrücken( وفعالية األجهزة اللوحية للستعارة )Leih-Tablets(. ويف عطلت الصيف والخريف 

ستكون هناك مدرسة صيفية.

دعم برلني





املدرسة الصيفية

بالنسبة للتالميذ يف الصفوف الدراسية األول والثاين والسابع والثامن والتاسع 

الذين يترضرون من التعلم يف املنزل سيحصلون عىل عرض االلتحاق مبدرسة 

صيفية. وبالتايل ميكنهم استدراك الدروس. وهنا يقدم املعلمون اقرتاحات مبن 

ميكنهم االشرتاك يف برنامج املدرسة الصيفية . هل أثار هذا األمر اهتاممكم أو 

اهتامم طفلكم؟ إًذا ميكنكم التحدث مع معلم الفصل بكل رسور.

 )LernBrücken( جسور التعلم

برنامج جسور التعلم )LernBrücken( يدعم التالميذ الذين يواجهون 

صعوبات يف التعلم يف املنزل وفًقا لتقدير املدرسة. وذلك عىل سبيل املثال 

إذا كان طفلكم ال يتوفر له باملنزل جهاز كمبيوتر أو اتصال باإلنرتنت أو إذا 

تعذر عليكم مرافقته أثناء التعلم إال بالقدر القليل. يف برنامج جسور التعلم 

)LernBrücken( تتعاون مؤسسات تابعة لخدمة مساعدة الشباب مع 

املعلمني تعاونًا وثيًقا. فهم يزورون التالميذ يف املنزل، حيث يحدث لقاء يف 

صورة مجموعات صغرية يف املؤسسات أو يحدث تواصل عرب اإلنرتنت أو 

الهاتف. ميكنكم التحدث مع معلم طفلكم عند الحاجة.

املنتدى اإلعلمي

املنتدى اإلعالمي إلدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألرسة عبارة عن 

مكتبة تعليمية ميكن للمعلمني استعارة عدة أشياء منها، مثل األفالم والكتب 

املتخصصة والوسائط اإلعالمية األخرى. فضاًل عن ذلك تتوفر هناك مجموعة 

كبرية من املواد التعليمية والوسائط عرب اإلنرتنت لجميع املواد املدرسية. 

وميكن للمعلمني أن يتيحوا لتالميذهم الدخول إىل مجموعة املواد املتاحة عرب 

اإلنرتنت. تحدثوا مع معلم طفلكم بخصوص هذا األمر.

أجهزة لوحية للستعارة

يتوفر للتالميذ يف برلني الذين ليس لديهم يف املنزل جهاز كمبيوتر 9500 

جهاز لوحي لالستعارة مجهزين للعمل عرب اإلنرتنت كخطوة أوىل، ويحتوي 

كل جهاز لوحي عىل جراب ولوحة مفاتيح. يشرتط لذلك عدة أمور من بينها 

إقرار منكم بوصفكم آباء بعدم إمكانية التعلم عرب اإلنرتنت لعدم وجود 

التجهيزات التقنية الالزمة يف املنزل. إذا كان طفلكم يحتاج إىل جهاز لوحي 

لالستعارة يرجى التوجه إىل إدارة املدرسة أو إدارة الفصل.



وعند االختيار سيتم أخذ األطفال والشباب القادمني حديثًا إىل أملانيا بعني 

االعتبار مثلهم كمثل هؤالء الذين تأخر تعلمهم بشكل ملحوظ بسبب جائحة 

 الكورونا. هذا العرض سيكون مناسبًا لكم متاًما إذا كنتم معفيني من سداد 

رسوم الحصة الذاتية من إعانة التعلم أو تحصلون عىل إعانات مبوجب قانون 

.)BuT( التعليم واملشاركة

تُقدم عروض املدرسة الصيفية يف عطالت الصيف والخريف. وتتم يف إطار 

مجموعات تعلم تضم بحد أقىص مثانية تالميذ، وتشمل لكل مجموعة بشكل 

إجاميل أربعة أسابيع، كل منها 15 حصة، مدة كل منها 60 دقيقة. املشاركة 

اختيارية، ولكن ينبغي أن تكون مستمرة. يتوقف نجاح املدرسة الصيفية عىل 

التعاون بني معلمي املدرسة واآلباء. 



حدد لنفسك نظاًما ليومك  
يف املنزل ال يوجد جرس مدرسة. وبرغم ذلك عليك محاولة ترتيب جدول يومي 

ثابت. متى تكون أوقات عملك ومتى يبدأ وقت الفراغ؟ ضع لنفسك فرتة 

اسرتاحة وتحرّك فيها.

أعّدوا مكان العمل الخاص بكم  
أعِّد لنفسك مكان عمل »مدرسة«. جهِّز هناك بشكل عام كل يشء تحتاج إليه 

للتعلم عىل سبيل املثال أقالم، مسطرة، كتب، أوراق للتدريبات. تجنب أي يشء 

يشتت الذهن، وحتى إذا كانت هناك صعوبات. ركز عىل مهامك وقل لنفسك: 

»اآلن حان وقت تعلمي!« 

نصائح للتالميذ



ضع جدواًل أسبوعًيا  

انظر يف بداية األسبوع ما هي املهام واملواد التي أعطاها لك معلمك. 

ما املهام التي يتعني إنجازها يف األسبوع؟ ال تفزع إذا رأيت هناك 

م عمل  الكثري من املهام. فقد تم وضعها لتغطية األسبوع بالكامل. قسِّ

األسبوع عىل أجزاء يومية. وخطط مرة بحسب املهام األصعب، ومرة 

أخرى بحسب املهام األسهل. ستجد مثاالً عىل جدول أسبوعي يف 

الصفحة التالية.

طرح األسئلة عىل املعلمني  

تناقش مع معلم فصلك حول كيفية الوصول له عندما يكون 

لديك أسئلة أو أمور تقلقك. تناقشوا أيًضا يف الفصل كيف ميكنكم 

التواصل مع التالميذ لبحث نتائج العمل أو اإلجابة عن األسئلة مع 

بعضكم البعض.



الصف: 5cجدول أسبوعي االسم:  

تم الوسيلة  املهمة  املادة الدراسية   الوقت 

 كمبيوتر: دردشة فيديو  متارين شفهية عن الحاالت األربعة  لغة أملانية  الساعة 9:15-8:30 

 ورقة التدريبات  جدول أسبوعي رقم 8 عن الرضب  رياضيات   

ورقة التدريبات  .»3_M_Punktrechnung vor Strichrechnung« حل أسئلة ورقة التدريبات رياضيات   

اقرأ صفحة 296-297, اكتب الكلامت املهمة باللون األحمر )صفحة 296(  علوم طبيعية    
 الكتاب  وحل املهمة رقم 1 كتابيًا بجمل كاملة.    

 أذكر 20 حيوانًا لديهم عمود فقري، 5 منهم بحد أقىص من الثدييات.     

تدريب عىل اإلمالء: حل األسئلة يف ورقة التدريبات لغة أملانية    
.»D_Übungsdiktat_Schnecken«   

مراجعة املهام من تاريخ 02.04، انظر صفحة 158 يف الكتاب: رياضيات   الساعة 8:30  
حرّض أوراق التدريبات مع الحلول وقلم أحمر.   

.T1 ,112 شاهد الفيديو أو اقرأ النص املوجود يف صفحة علوم اجتامعية    
دّون ما ال تصدقه عن الحكمة من تأسيس روما.     

 »5c Marys« مهمة اختيارية: استخدم تطبيق أنتون يف مجموعتنا    
لتناول موضوع »الحكمة من تأسيس روما« تحت نقطة »روما العتيقة«.   

إمتام العمل: اصنع خداًعا برصيًا:  الفنون    
1. اقرأ ورقة التدريبات »الخداع البرصي«.    

2. استخدم القلم الرصاص واملسطرة والدائرة والقلم املاركر األسود و    
قلم حرب أسود بسن رفيع وارسم بحرص شديد!  	 	

1. كتاب النصوص صفحة 74 اكتشافات لغوية:  لغة إنجليزية   الساعة 10:00–10:30 
اقرأ الجمل وأجب عن األسئلة.     

2. كتاب النصوص صفحة G12 ,171: وضع الكلمة يف الجملة   

 كتاب النصوص صفحة 74, مثال 8, 9, 10: اكتب 5 أسئلة )كتاب النصوص صفحة 75, مثال 11)     الساعة 10:30–11:30   
ميكنكم إجراء مقابلة مع بعضكم البعض يوم الخميس، املوافق 30 أبريل/نيسان.   

املوضوع الجديد »روما«: شاهد الفيديو )حوايل 6 دقائق(  علوم اجتامعية    
مع رسالتي وبدء املوضوع.   

1. صفحة 109/108: اقرأ العنوان والنص األخرض والحظ الصور.    
2. حدد مواضع التشابه يف الصور بني املدينتني     

)روما القدمية وبرلني الحديثة(.    

االثنني

الثالثاء

األربعاء

 كراسة رسم أو ورقتني 
 )19 سم × 19 سم( 

  ورقة تدريبات، ورقة 

  كمبيوتر 
رقم تعريف االجتامع:

كلمة املرور:

www.youtube.com/watch?v= 
kCmDd_rZpnU&feature=youtu.be

 الكتاب

 كمبيوتر: دردشة مرئية

www.youtube.com/watch?v= 
IqMO7dj_E30&feature= 

youtu.be؛ 

الكتاب



األسبوع من 2020/4/27 إىل 2020/4/30

تم الوسيلة  املهمة  املادة الدراسية  تم الوقت  الوسيلة  املهمة  املادة الدراسية   الوقت 

 كمبيوتر: دردشة فيديو  متارين شفهية عن الحاالت األربعة  لغة أملانية  الساعة 9:15-8:30 

 ورقة التدريبات  جدول أسبوعي رقم 8 عن الرضب  رياضيات   

ورقة التدريبات  .»3_M_Punktrechnung vor Strichrechnung« حل أسئلة ورقة التدريبات رياضيات   

اقرأ صفحة 296-297, اكتب الكلامت املهمة باللون األحمر )صفحة 296(  علوم طبيعية    
 الكتاب  وحل املهمة رقم 1 كتابيًا بجمل كاملة.    

 أذكر 20 حيوانًا لديهم عمود فقري، 5 منهم بحد أقىص من الثدييات.     

تدريب عىل اإلمالء: حل األسئلة يف ورقة التدريبات لغة أملانية    
.»D_Übungsdiktat_Schnecken«   

مراجعة املهام من تاريخ 02.04، انظر صفحة 158 يف الكتاب: رياضيات   الساعة 8:30  
حرّض أوراق التدريبات مع الحلول وقلم أحمر.   

 .»4_M_Punktrechnung vor Strichrechnung« حل ورقة التدريبات رياضيات    
راجع نتائجك بعد ذلك مبساعدة مناذج الحلول    

.»Lösungen_4« 3« و_M_Punktrechnung vor Strichrechnung«   

مقابالتك الشخصية – كتاب النصوص صفحة 75 )11( وكتاب التدريبات  لغة إنجليزية   الساعة 11:00–11:45  
  )6 ,5 ,c ,b ,a 4( 53–52 الصفحات   

اقرأ صفحة T2 112 وT3 وحل التمرين 2. علوم اجتامعية    
»5c Marys« اختياري: استخدم تطبيق أنتون يف مجموعتنا    

لتناول موضوع »روما - عاصمة العامل« تحت نقطة »روما العتيقة«.   

انظر األربعاء موسيقى   

سّجل نفسك يف برنامج »فرق/ Teams« وحل التمرين  لغة أملانية    
»اكتب رسالة بريد إلكرتوين«. بعد الحل انقر عىل »تسليم«.   

تصفح أوراقك من األسابيع 1-3. استكمل مناذج األسئلة أو صحح أخطائك  علوم طبيعية    
)يتعني عىل البعض عىل سبيل املثال قص الهيكل العظمي ولصقه(.   

تحرك ملدة 30 دقيقة بدون اسرتاحة حتى تعرق، رياضة    
عىل سبيل املثال من خالل التزلج بحذاء التزلج أو ركوب الدراجة أو امليش أو لعب تنس الريشة، أو ما شابه.    

وبعد ذلك كرر وضعية الشمعة، الدوران، أرجحة الظهر.    .T1 ,112 شاهد الفيديو أو اقرأ النص املوجود يف صفحة علوم اجتامعية    
دّون ما ال تصدقه عن الحكمة من تأسيس روما.     

 »5c Marys« مهمة اختيارية: استخدم تطبيق أنتون يف مجموعتنا    
لتناول موضوع »الحكمة من تأسيس روما« تحت نقطة »روما العتيقة«.   

إمتام العمل: اصنع خداًعا برصيًا:  الفنون    
1. اقرأ ورقة التدريبات »الخداع البرصي«.    

2. استخدم القلم الرصاص واملسطرة والدائرة والقلم املاركر األسود و    
قلم حرب أسود بسن رفيع وارسم بحرص شديد!  	 	

1. كتاب النصوص صفحة 74 اكتشافات لغوية:  لغة إنجليزية   الساعة 10:00–10:30 
اقرأ الجمل وأجب عن األسئلة.     

2. كتاب النصوص صفحة G12 ,171: وضع الكلمة يف الجملة   

 كتاب النصوص صفحة 74, مثال 8, 9, 10: اكتب 5 أسئلة )كتاب النصوص صفحة 75, مثال 11)     الساعة 10:30–11:30   
ميكنكم إجراء مقابلة مع بعضكم البعض يوم الخميس، املوافق 30 أبريل/نيسان.   

 :»Komponistenreferat_Vorschläge_Werke« 1 AB موسيقى    
اخرت موسيقاًرا.   

 :»Kriterien_Komponistenreferat« 2 AB    
حل النقطة 1.-4. بالنسبة لبداية العرض.   

6×3+2: تحرك بدون توقف ملدة 3 دقائق مع أداء متارين من  رياضة    
أبجديات الجري. يف الدقيقتني التاليتني أِد 3 ×5 مرات متارين ضغط - كاملة أو نصف كاملة     

)عىل الركب( و 10 مرات وقوف عىل األيدي. ومنها 6 مرات ميش!    
وبعد ذلك ثني ومد ملدة 10 دقائق للساقني وحركات دائرية للذراعني.    

ال تنس الرشب!   

املوضوع الجديد »روما«: شاهد الفيديو )حوايل 6 دقائق(  علوم اجتامعية    
مع رسالتي وبدء املوضوع.   

1. صفحة 109/108: اقرأ العنوان والنص األخرض والحظ الصور.    
2. حدد مواضع التشابه يف الصور بني املدينتني     

)روما القدمية وبرلني الحديثة(.    

األربعاءاالثنني

الخميسالثالثاء

الجمعة

األربعاء

بناًء عىل مثال مدرسة ماري بوبينز االبتدائية

 ورقة تدريبات

 كمبيوتر، رقم تعريف االجتامع:
كلمة املرور:

 الكتاب؛ 
Anton/اختياري: تطبيق أنتون 

 كمبيوتر

 مستلزمات الرياضة/ الجري، 
 منشفة أو سجادة متارين رياضية، 

نصيحة: يوتيوب: Alba – دروس رياضية يومية

 أوراق التدريبات 1 و 2

 مستلزمات الرياضة/ الجري، منشفة أو سجادة متارين رياضية،
 نصيحة: يوتيوب: Alba – دروس رياضية يومية

 »مثابرة« ملدة
 45 دقيقة

 45 دقيقة 
»لياقة بدنية 

 للساقني والذراعني«



اعمل وفًقا ألهداف محددة   
انجز مهامك اليومية خطوة خطوة. حافظ عىل تركيزك وال تجعل شيئًا يشتت 

انتباهك. ضع عالمة يف قامئة أو يف جدولك األسبوعي عىل املهام التي أنجزتها 

بالفعل. وبالتايل سيكون لديك نظرة عامة وترى ما أنجزته بالفعل واملهام التي 

ال تزال قيد التنفيذ. 

كافئ نفسك  
عندما تنتهي من عملك كافئ نفسك. ميكنك عىل سبيل املثال أن تلعب مع 

إخوتك أو أرستك لعبة أو تتحدث مع أصدقائك هاتفيًا أو تقرأ كتابًا أو تستمع 

 إىل املوسيقى أو متارس هواياتك. 

اخرت شعاًرا يرافقك ويحفزك أثناء وقت التعلم يف املنزل. 

خطط ليومك   
تابع كل يوم يف جدولك األسبوعي ما الذي تريد أن تنجزه اآلن. قرر بأي مهمة 

تبدأ. نصيحة: ابدأ باملهمة التي تجدها أكرث صعوبة أو ال تحبها. وبالتايل تكون 

قد انتهيت منها وألقيتها وراء ظهرك يف الحال. رمبا متر عليك أيام أيًضا يكون من 

املهم بالنسبة لك أن تبدأ مبهمة سهلة لبدء التعلم. وهو ما مياثل عملية اإلحامء 

أثناء مامرسة الرياضة.

ال تستسلم   
 كام هو الحال يف العمل يف املدرسة تجد بعض املهام سهلة، بينام هناك 

مهام أخرى تقتيض منك بذل املزيد من الجهد. ال تفقد صربك. إذا الحظت 

أثناء ذلك أن مثة مهمة أصعب بالفعل ال تستسلم عىل الفور. انتقل إىل املهمة 

التالية. جّمع أسئلتك حتى موعد التواصل التايل مع معلمك أو مع األطفال 

اآلخرين يف فصلك.



املزيد من املعلومات واملساعدات

tt.كونوا دامئًا عىل اتصال باملعلمني

tt.يرجى الحصول عىل املعلومات بانتظام بقدر املستطاع من املواقع اإللكرتونية ملدرسة طفلكم 

ttwww.berlin.de/sen/bjf :املوقع اإللكرتوين إلدارة املجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألرسة حول املالحظات املهمة والتعديالت الحالية 

tt :يف حالة وجود أسئلة أو مشكالت تتعلق باملدرسة ميكنكم االتصال بهيئة الرقابة عىل املدارس مبنطقتكم 

www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen 

ttwww.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz :عىل )SIBUZ( يرجى االتصال مبركز االستشارة والدعم يف مجال علم النفس املدريس واملجال الرتبوي االندماجي 

tt :يف رابط املوقع اإللكرتوين التايل ستجدون بعض املواقع اإللكرتونية املختارة والتي تقدم عروض تعلم وألعاب رقمية مجانية باإلضافة إىل مواد تعليمية

www.berlin.de/sen/bjf/go/zuhauselernen



Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin

هاتف 90227-5050 (030)
www.berlin.de/sen/bjf
post@senbjf.berlin.de


