
مرحبًا بكم في مدرسة كريست
أكاديمي االفتراضية 



االفتراضيةما هي المدرسة 
نظًرا إلغالق أكاديمية كريست فعليًا ، كان علينا أن ننظر في

طرق أخرى للبقاء على اتصال كمجتمع  
، ولكن األهم من ذلك االستمرار في

منحك طريقة لمواصلة تعليمك التعليمي 

السببلتعرف على منصة التعلم عبر اإلنترنت أمر مهم لهذا 

تتيح لنا المدرسة االفتراضية الفرصة للقيام بذلك
.



يتمكن طفلك من تجربة الفوائد الكاملة الستخدام المدرسة االفتراضية ، من المهم أن نعمل حتى  
خصص مكانًا في منزلك الستخدامه في التعلم المنزلي -إذا استطعت . معًا

لبناء في الروتين 
يجب أن يستيقظ طفلك في وقت معقول. للعملالروتينات مهمة وتعطينا هيكًال 

الزمنييرجى االطالع على أمثلة على الجداول . الفطور ثم يبدأ درسه األولويتناول 
متابعتهاالتي يمكنك دعم طفلك في  .

شارك بنشاط
يرجى استخدام اإلرشادات المرئية لدعم . هذه فرصة رائعة لك للمشاركة بنشاط في تعلم طفلك

االفتراضيالتنقل في المدرسة 

كيف يمكنك دعم طفلك للمشاركة في تعلمه من المنزل؟
ة.



االستعداد للتعليم المنزلي
.

أن تغسل يديك تذكر 
وبعدقبل 

الطعام لوقف انتشار 
الجراثيم

صباًحا  8استيقظ في الساعة 
واذهب إلى الفراش في الساعة 

حاول أال تنام لفترة . مساءً  10
طويلة ألن هذا يخلق عادات 
غير صحية

حاول تناول وجبة فطور 
صحية وتجنب السكر إن 
أمكن



االستعداد للتعليم المنزلي
.

.إنشاء جدولك الزمني الشخصي
استخدم االقتراحات التي تم تقديمها  

لمساعدتك

.

.ابحث عن مكان هادئ للدراسة بعيًدا عن الهاء
–إذا كنت بحاجة إلى مساعدة  

دّون مالحظة عن األسئلة إلرسالها بالبريد  
اإللكتروني إلى معلمك

 لمساعدتك علىؤ قتًا  اضبط
التركيز على كل نشاط



الوقت

،  8،  7سنة 
9

اإلثنين
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

الثالثاء
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

األربعاء
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

الخميس
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

الجمعة
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

وجبة افطار
8:00am-9:05am

 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة

1الدرس 

9:05am- 10:00am

رياضيات علوم  العلوم اإلنسانية
(التاريخ)

D. T/فن/موسيقى علوم 

2الدرس 

10:00am-10:50am

علوم  العلوم اإلنسانية
دراسات دينية

إلزامي التعليم الجسدي
(يرجى االطالع على الروابط الموصى بها أدناه)

رياضيات اإلنجليزية

استراحة
10:50am-11:20am

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

3الدرس 

11:20am-

12:10am

العلوم اإلنسانية
جغرافية

رياضيات العلوم اإلنسانية
دراسات دينية

ممارسة صنع األطعمة البسيطة (تكنولوجيا الغذاء 
)والتعلم عن التغذية

ت. د/ فن / موسيقى 

4الدرس 

12:10am-

13:00am

التصميم والتكنولوجيا/فن/موسيقى اللغات األجنبية الحديثة إلنجليزية علوم  رياضيات

غداء
13:00pm-

13:45pm

ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / 

سلطة/ 

ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / 

سلطة/ 

ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / 

سلطة/ 

ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / 

سلطة/ 

ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / 

سلطة/ 

5الدرس 

13:45pm-

14:40pm

اللغات األجنبية الحديثة علوم  التصميم والتكنولوجيا/فن/موسيقى إلنجليزية العلوم اإلنسانية
(التاريخ)

6الدرس 

14:40pm-

3:30pm

اإلنجليزية التصميم والتكنولوجيا/فن/موسيقى رياضيات العلوم اإلنسانية
جغرافية

إلزامي التعليم الجسدي
(يرجى االطالع على الروابط الموصى بها أدناه)



Time

KS4

اإلثنين
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

الثالثاء
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل * 

.انتشار المرض

األربعاء
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل * 

.انتشار المرض

الخميس
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل انتشار * 

.المرض

الجمعة
تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد الطعام لتقليل * 

.انتشار المرض

وجبة افطار
8:00am-9:05am

 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة
 / الحبوب - خيارات .الفطور وتناول مالبسي أرتدي

الفاكهة / التوست / العصيدة

1الدرس 

9:05am- 10:00am

رياضيات علوم )التاريخ/ الجغرافيا (العلوم اإلنسانية  ثةاللغات األجنبية الحدي/ الدراسات الدينية / علم االجتماع  علوم

2الدرس 

10:00am-10:50am

علوم  )التاريخ/ الجغرافيا (العلوم اإلنسانية  إلزامي التعليم الجسدي
(يرجى االطالع على الروابط الموصى بها أدناه)

رياضيات اإلنجليزية

استراحة
10:50am-11:20am

خيارات
زبادي / قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

خيارات
زبادي / قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / المقرمشات 

خيارات
/ قطعة فاكهة  1مشروب ساخن / ماء / عصير 

البطاطس/ الجبن / زبادي المقرمشات 

3الدرس 

11:20am-

12:10am

)التاريخ/ الجغرافيا (العلوم اإلنسانية  رياضيات اللغات األجنبية / الدراسات الدينية / علم االجتماع 
الحديثة

الكمبيوتر الرعاية / دراسات األعمال / التربية البدنية 
الصحية واالجتماعية

ضيافة/ منسوجات / فن / موسيقى 

4الدرس 

12:10am-

13:00am

ضيافة/ منسوجات / فن / موسيقى  الكمبيوتر / دراسات األعمال / التربية البدنية 
الرعاية الصحية واالجتماعية

اإلنجليزية علوم رياضيات

غداء
13:00pm-

13:45pm

/  ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 

/ شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش 

سلطة

ماء / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
/ راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / شوكوالتة 

سلطة/ شوربة / نودلز 

ماء / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
/ راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / شوكوالتة 

سلطة/ شوربة / نودلز 

/  ماء شوكوالتة / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 

/ شوربة / نودلز / راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش 

سلطة

ماء / زبادي عصير / هش / خيارات فواكه 
/ راب / بيتزا / قطعة كيك ساندوتش / شوكوالتة 

سلطة/ شوربة / نودلز 

5الدرس 

13:45pm-

14:40pm

Coursework P.E/Business/ICT/Health and 

Social Care

علوم ضيافة/ منسوجات / فن / موسيقى  اإلنجليزية اللغات األجنبية / الدراسات الدينية / علم االجتماع 
الحديثة

6الدرس 

14:40pm-

3:30pm

اإلنجليزية ضيافة/ منسوجات / فن / موسيقى  رياضيات )التاريخ/ الجغرافيا (العلوم اإلنسانية  الكمبيوتر / دراسات األعمال / التربية البدنية 
الرعاية الصحية واالجتماعية



? SHOW MY HOMEWORK  أستخدمكيف
على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول في متصفح اإلنترنت الخاص بك ، انتقل إلى

www.showmyhomework.co.uk

 إذا لم يكن لديك حساب

1. .كريستأكاديميات  -: اسم المدرسةاكتب 

2. .نشطأدخل عنوان بريد إلكتروني ، وتأكد من استخدام بريد إلكتروني  

3. أدخل رقم التعريف الشخصي الذي قدمته المدرسة 

إذا كان لديك بالفعل حساب

أكاديميات كريست -: أدخل اسم المدرسة .1

أدخل عنوان بريدك اإللكتروني .2

أدخل كلمة المرور الخاصة بك .3

نسيت رقمك السري؟

صحح أي أخطاء إمالئية أو جرب عنوان بريد إلكتروني مختلفًا قد تكون استخدمته . أعد تعيين كلمة المرور باستخدام عنوان البريد اإللكتروني لمدرستك 

هل تواجه مشكالت في رقم التعريف الشخصي؟

ما عليك سوى رقم التعريف الشخصي لتسجيل الدخول للمرة األولى 

إذا نسيت التفاصيل الخاصة بك وال يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك ، فاتصل بالمدرسة للحصول على رقم تعريف شخصي جديد على

Dhanu.Varsani@E-ACT.org.uk



انتقل إلى موقع المدرسة

نقر فوق عالمة التبويب التعلم االفتراضي



انقر فوق
Show My 

Homework  للوصول
إلى دروسك عبر اإلنترنت

انقر فوق عالمة التبويب التعلم االفتراضي



ابحث عن معلمك كمثال
اآلنسة فرح - 9العام 

بمجرد تسجيل الدخول …



–في هذه الحالة نستخدم : ابحث عن صفك

9ab / sc1



في هذه الحالة : عن صفكابحث 
نستخدم

 - 9 ab / sc1



• انظر إلى العمل الذي حدده
معلمك وأكمله

• إكمال جميع األعمال يجب 
بحلول التاريخ المحدد

• إرسال العمل إلى يجب 
معلمك



SMHW SMHW SMHW SMHW كيفية تقديم العمل

الخطوة ابحث عن الواجبات المنزلية : : : :1 

• قم بتسجيل الدخول إلى
SMHW  التقويم"وانقر فوق "

• واختر الموضوع " تقويم المدرسة"انقر على 
الذي تريد البحث عنه ومجموعة العا

• ابحث عن صفك واضغط عليه

م



كيفية تقديم العمل SMHWSMHWSMHWSMHW

انظر إلى الواجبات ::::الخطوة 2 
المنزلية

1. بمجرد العثور على 
الواجبات المنزلية ، انقر 

حة سيتم نقلك إلى صف. عليها
تبدو كما يلي

د تأك. سيشرح الوصف ما عليك القيام به
من قراءتها بعناية ألنها تحتوي على 

معلومات مهمة للغاية

هذا يخبرك كم من الوقت الذي يجب أن تقضيه في واجبك المنزلي ، 
أثناء إغالق المدرسة ، سيتعين . وكذلك كيفية إرساله إلى معلمك

تحميل كل شيء عبر اإلنترنت ، مما يعني أنك تحتاج إما إلى كتابة 
واجبك المنزلي ، أو إكمال أوراق العمل على الكمبيوتر ، أو إرسال 
صور ألداء واجبك المنزلي المكتمل ، إذا كنت تقوم بذلك على الورق

قد تكون هذه أوراق عمل تحتاج إلى . تأكد من فتح أي ملفات مرفقة بالواجب المنزلي
إكمالها أو معلومات لمساعدتك

.



كيفية تقديم العمل SMHW
يقدم الواجب المنزلي : : : :الخطوه 3 

1. أعلى " إرسال"انقر فوق الزر 
الوصف

2. إرسال "عند االنتهاء ، انقر فوق الزر 
.المهمة إلى المعلم

يمكنك كتابة رسالة أو إجاباتك مباشرة في المربع

يمكنك كتابة إجاباتك في المربع
مستند(، أو تحميل ملف  

Word ،
PowerPoint عرض

تقديمي
صورة للعمل المكتوب المكتمل  

. دةإذا كنت تكتب واجبك المنزلي مباشرة في الصندوق ، فليس عليك القيام بذلك كله دفعة واح

يمكنك حفظ عملك والعودة إليه

.

قم بتحميل أي ملفات هنا



SMHW  باستخدام تطبيق الهاتفعلىإرسال عملك كيفية

اتبع الرابط أدناه وقم بالتمرير إلى أسفل 
ة شاهد الفيديو الذي يوضح لك كيفي. الصفحة

يقاستخدام واجباتك المنزلية وتحميلها على تطب
SMHW

https://help.teamsatchel.com/en/articles/2912000-submitting-my-work-online

لمعلميكاألسئلة ترك 

• الوصف"بجوار " النتائج"انقر فوق عالمة التبويب 
• يمكنك كتابة تعليق أو سؤال في المربع

• . أنت ومعلمك فقط سترون هذا 
• عندما يرد معلمك ، سترى إشعاًرا أسفل رمز الجرس في 

الزاوية العلوية اليمنى

:".



قارئ معجل

ما هو القارئ المعجل؟

األطفالالواقع المعزز هو برنامج للقراءة يساعد المعلمين على دعم ومراقبة ممارسة القراءة لدى 
تناسبهيختار طفلك كتابًا على المستوى الخاص به ويقرأه بالسرعة التي . 

االنتهاء ، يأخذ طفلك اختباًرا قصيًرا عبر اإلنترنت لقياس مقدار ما فهمه من الكتابعند 

Star Reading ما هو اختبار

Star Reading

متعددةيستخدم االختبار أسئلة . اختبار عبر اإلنترنت يستخدم لقياس مستوى قراءة طفلكهو 
دقيقة 20الخيارات ويستغرق حوالي  

..



(EAL) مواقع مفيدة لدعم التعلم
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gb&selLanguage=en

من المبتدئين إلى الموارد المتقدمة بما في ذلك القواعد والمفردات واللغة اإلنجليزية اليومية واالختبارات

https://www.britishcouncil.org/school-resources/find

جيد بشكل خاص لـ. مواد االستماع والقراءة وأقسام القواعد والمفردات. دورة عبر اإلنترنت مع اختبار مجاني للغة اإلنجليزية للمساعدة في العثور على المستويات
EAL UMC  لديهملمن

https://www.perfect-english-grammar.com/

دورات قواعد اللغة اإلنجليزية المثالية لقواعد اللغة اإلنجليزية تغطي جميع الجوانب 
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/?fueid=50259&qid=11581

جمعت  NALDIC قائمة رائعة من الموارد لطالبالدراسية الجمعية الوطنية لتطوير اللغة في المناهج 
https://www.gamestolearnenglish.com/

هناك مجموعة مختارة من األلعاب التي يمكن للطالب استخدامها لممارسة تعلم اللغة اإلنجليزية بطريقة ممتعة. هذا موقع مجاني للطالب لتعلم اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت



https://www.brilliantpublications.co.uk/pages/render_page/134

ستجد أدناه الرابط للحصول على قائمة بالكتب اإللكترونية المجانية والموارد 
.األخرى لالستخدام مع التالميذ األساسيين والتالميذ األساسيين والثانويين

ل لقد اخترنا بشكل خاص الكتب التي تحتوي على أوراق قابلة للطباعة ، مما يسه 
تعيينها كواجب منزل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSe9ch8m8EcwH3u0CGm5C6jq-

7PBCubIyERqODuDtevcdqJSkw/viewform

عزيزي الوقت
–  5من قراءتك ، ابحث عن المعنى وتعلم . دقيقة على األقل كل يوم 30اقرأ لمدة 

ا في نهاية األسبوع ، اطلب من أحد أفراد األسرة أن يقدم لك اختباًرا إمالئًي . كلمات جديدة
ومعنىًا
www.worldstories.org.uk

دعم التعلم من خالل القراءة
.



دروسيدير سوف 
PE  االفتراضية هذه كل يوم من أيام األسبوع لتشجيع الحركة ، والبقاء في صحة

وإيجابيةجيدة 
التمارين الرياضية تساعد الناس على الشعور بالسعادة والحيوية "وأوضح جو أن 

المعداتتدريباته ممتعة ومناسبة لجميع األعمار وال تتطلب الحاجة إلى ". والتفاؤل
دقيقة 30صباًحا من االثنين إلى الجمعة لمدة  9تبدأ الجلسة المباشرة من الساعة 

على إذا فاتتك جلسة في التاسعة صباًحا ، فسيكون لديه فيديو محفوظ على قناته
YouTube لتتمكن من مشاهدته على راحتك

PE خاللدعم التعلم من  
9999am am am am MondayMondayMondayMonday----FridayFridayFridayFriday

ال مسابقات مصغرة ، على سبيل المث/ إذا كان لديك حديقة ، يمكنك تنظيم أولمبياد 
كم عدد قفزات النجوم التي يمكنك القيام بها في دقيقة واحدة
قم بإعداد مسار عقبة في الهواء الطلق
تعلم بعض أغاني التخطي ، تحتوي المكتبة البريطانية على  -تخطي الحبال  .
أرشيف على اإلنترنت أللعاب التخطي مع مقاطع فيديو
https://www.bl.uk/playtimes/articles/skipping-games

..



معرفة القراءة والكتابة خاللدعم التعلم من 

11.00 a.m. David Williams  يقرأ
قصة كل يوم
www.worldofdavidwalliams.com

https://www.worldbookday.com/2020/03/book-ideas-hub-

brilliant-stay-at-home-ideas-free-resources/



COVID-19 - تجربة الجراثيم لألطفال 
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=_KirHm_sYfI

دعم التعلم من خالل العلوم

األنشطة في الهواء الطلق
) الطلب عبر اإلنترنت(الرشاد ، قنابل الزهور  -زراعة البذور 

 يمكن زراعتها أيًضا في. الفلفل إلخ) تنمو بسرعة -، الفجل 

وعاء

.



 جوالت المتحف االفتراضي يقيم الفنان والكوميدي .

ر نويل فيلدنغ ناديًا يوميًا على اإلنترنت ، ويختا
موضوًعا ويشجع األشخاص على نشر صور 
إلبداعاتهم

https://twitter.com/noelfielding11

https://www.creativebloq.com/news/free-online-resources-

for-designers

دعم التعلم من خالل الفن



استخدم لفات المطبخ أو صناديق الكرتون لصنع األشياء أو استخدم  -النمذجة غير المرغوب فيها 
هذا يمكن أن يشجع اللعب الخيالي المجاني. هذه العناصر في الطالء أو التزيين

جعل الفشار . قد يحتاج هؤالء إلى وقت محدد حول المدة التي يمكنهم خاللها القيام بذلك. شاهد فيلم
بالطريقة القديمة

قم بإنشاء دورة حواجز باستخدام الوسائد أو األلعاب حول غرفة المعيشة

ألواح كبيرة/ قم بعمل لعبة ألغاز 

يمكن لألطفال لعب األدوار أو الجلوس مع كتاب للقراءة. ابِن حصنًا بالبطانيات والوسائد
اكتب رسائل ألحبائك ال يمكنهم زيارتها في الوقت الحالي ، يمكنهم إعادة سرد ذاكرة خاصة أو 
االحتفاظ بمذكرات

ماذا ستدرج في هذا؟ فكر فيما تريد أن يعرفه . 3000تخيل أنك ُطلب منك إنشاء كبسولة زمنية لعام 
عامالناس عن الحياة في 

تشجيع استخدام معدات . عمل وصفة بسيطة إلشراك األطفال في إعداد الغداء أو العشاء -الطبخ 
القياس

إنترنت مجاني لوقت العائلة .!..


