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 نصائح دراسية للطلبة 
 

 السادة أولياء األمور األفاضل، 

 الطلبة األعزاء، 

في إالر تتقاق رؤلط ترسةةةللط كسدرسةةةط في تدكأط تطلم كللونط تتتصةةةأط تتاةةةاو م كم لطي    ةقدا ، وتهديكم مدرسةةةط  لل لومووا تكلوكوولو ال كلولةولط لونوأط  ال كلوتال 

  ةموأط موكم كقسةةةةةةو لط  م      ءةكلوو يهل  تكلواةةةةةةلي  كلن  يدك هل  ط أصةةةةةةللد   وللكم بمض 
ف
ل كللالب للى أمداق ف م كسوكط كلدركسةةةةةةاط تتتصةةةةةةأط ةوليم كقبونلرك  مصةةةةةةوقنال

 كلوالي  تكلوو يهل  سل فاه م  مالحط للمط لولونط. 

والرياضنننياص واللاة اليزلة، ة، أن أذ ضال الححننناتو والتوالخاص  بيق اطبيى ا عع  ابي    TEMSوسنننحوهنننب ضحا توج التوالخاص ابااونننة ساسواد األسننناسنننية م ل مادة 

 اسواد الدراسية دوذ استثحاء. 

 

. مادة 
ً
 للحفةذ التاس  والواشر:   STEMأون

 

 سةدرسةةةةةةةةةةةةةةط  لل لومووا للى   STEMمةلط   تلكز 
ف
تةدرس  كلمووا  اةةةةةةةةةةةةةور  تبةلمواةط ما كلولناقةل  كلللةلاةةةةةةةةةةةةةاةط تكلوكوولو اةط تكل وةدسةةةةةةةةةةةةةاةط  ت ةد تم تاةةةةةةةةةةةةةدام متووك ةل باةةةةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةل

ط كلحلطي لشةةل  لو ي  لحوال ل  كللونط كلموداط تتدك هم م  م لرك  كلقلط كلوكحد تكلمشةةلل  تأصةةللد م للى كقسةةومدكط كلماد لودوكط كلوفاةةاةةاط في كلاةة أتكلوكوولو ال؛  

 كل أزيلء تكمحالء تكلكادالء تكللللاال  كلولناقاط تغأر ل  تكلن  تؤ و م لوقنول في  رقى كلملممل .  :تكلولني لشل مول

 فإةول ةوصح  دل يلي:لالبونلرك   تسصللد  كللونط للى طركسط     كسلط   اور   اد   تف د ل  اور  لداقط تكقسومدكط كلماد 
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 مق خالل: وفق الرسالة األسبوعية لتاطية اسحهج، وذلك ذ  ىوم الطالب سالتحضةر اسسبق للدروس سحورة  وميةاباطوة األول : أ

 

كلةةةةةةوةةةةةةةل ةةةةةةي  .1 كلةةةةةةلك ةةةةةة   اةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةة   كلةةةةةةوةةةةةةةل ةةةةةةي  لةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةوا  بةةةةةةدةةةةةة ةةةةةة   يةةةةةةوا  إ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكر ةةةةةةةل  ةةةةةةةل  يةةةةةةوةةةةةةم  تكلةةةةةةنةةةةةة   كسةةةةةةوةةةةةة ةةةةةة   لةةةةةةوةةةةةة ةةةةةةلةةةةةةاةةةةةةةط  كمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةولةةةةةةاةةةةةةةط  كلةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةللةةةةةةةط  لةةةةةةلةةةةةةى  كقاةةةةةةالا 

https://qstssboys.qa/weekly_letter.php  

م  كلكولب كإللكررتني كل ي تم مشةلركوه ما   تكلاةور تكمكةبلل كلوواةاتاط  Key Terms لكء  سةلسمط ما كلرركأز للى كلبودل  كس ولحاط    لكء  كلدرس م  كلكولب  .2

 . Teamsكللالب لبر مواط أموام  لل تبلةلمم 

 مشل د  فاديو ل  تموكط أموداط ملياط موموقط بهل م  بالل كلنتث ل  لولتل  توك كلدرتس في كسوك ا كقلكررتةاط كملخوو ط تم    د ل: .3

 . YouTubeمو ا  -

:  Khan Academyمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلط     -

https://www.khanacademy.org/   

كلةةةةوةةةة ةةةةةةةللةةةةوةةةةاةةةةةةةط    - كلةةةةةةةدرتس  مةةةةو ةةةةا   Animations & Simulationsمةةةةوك ةةةةا  مةةةةوةةةةةةةل 

https://phet.colorado.edu /     مةةةةةةةو ةةةةةةةا ت       /cool.co.uk-https://www.s ت 

 ت غأر ةل م  كسوك ا كلن     /sciences.com/en-http://www.edumediaمو ا  

ةررةةةب بصةةةةةةةةةةةةة ولةةط م  بالل كوةةل ةةط كسةةةةةةةةةةةةةم كلةةدرس    ودةةط يجةةلط ةةل للى كإل إيدك   

Animation    في متلك كلنتةثGoogle  فملى سةةةةةةةةةةةةة اةل كسوةلل لوةد كوةل ةط لووكط   ؛

سةةةاجد كللللل كلمديد م  كساةةةلطر   googleفي    Forces + Animationsكلدرس  

  كلو للواط كلن  ستصللد  في ف م كلدرس. 

https://qstssboys.qa/weekly_letter.php
https://www.khanacademy.org/
https://phet.colorado.edu/
https://www.s-cool.co.uk/
http://www.edumedia-sciences.com/en/
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تحل كمنشةةةةلط تكلودرلنل  كلن  يقدم ل كسموم  تأ ةةةةماا كللللل للى ال  كمسةةةة وط لالسةةةةو صةةةةلر ت كقسةةةةتا ةةةةل  في  اطوة ال ايية: التركة، أثحاء شننننرد الدرس لح اب حننننة،  اب

كلحاةةةةةةةةةةةط  كدل ن ةةةةةةةةةةةما كللونط للى ملك مط كسمودأط  لسةةةةةةةةةةةودلكر بالل  ت ل  كل  ةةةةةةةةةةةحط في حلل  لط 

 يل  ت كلدرتس. لديهم كسو صلرك  حول بمض كسصل

 

 اباطوة ال ال ة: مرااوة الدرس لح اسن،ل. 

لوةةيكاةةد مموومةةل  كلةةدرس فةةإةوةةل ةوصةةةةةةةةةةةةةح  ةةيط يقوا كللةةللةةل  دةةل يلي لوو اةةب كسموومةةل  بمةةد لوطتةةه لود زل  

 تباور  يوماط )ق توجلتز سللط(: 

.   إللط   لكء  كلدرس م  كلكولب  ت مشل د  كل اديو ل .1
ف
 حوله كدل تم توااته مصنقل

  لكء  تتوظام كسالحظل  كلن  كوبهل كللللل في طفرر .  .2

 رسم بلراط ذ واط في كلدفرر لولخاص كس ل ام كمسلساط لودرس.  .3

 كول ط كساللحل  كللي صط لودرس تتكلكر ل تح ظ ل.  .4
 

 اباطوة الراتوة: اسااكرة اسستبرة

 يوم أ لاط تحد  طركسةةةةاط  
ف
تلواه يجل للى كللللل  ط   STEMفي ملط     Chapterفي  ل  سةةةةنوا تقللنل

ي ككل كلوحد   للبلمل في نهليط  ل  سةةةةةةةةةةةنوا م  بالل  لكء  ملخاةةةةةةةةةةةل  كلدرتس في طفرر   تملك مط 

 . Chapter Reviewكس ل ام كمسلساط  ثم حل  س وط نهليط كلوحد  

لكا اةط كلحةل  ت لةدا كسةةةةةةةةةةةةةتامةل ةه سواةةةةةةةةةةةةةوا متةدط  فةإةوةل ةو ةةةةةةةةةةةةة    ةيط يقوا   تفي حةللةط لةدا ف م كللةللةل

  دلك مط كسموم بالل ت ب كل  حط ل صللد  في كل  ذلك كس  وا  ت حل كمس وط. 

 اباطوة اباامسة: انختبار الااتي 

  بالل حل  سةةةةةةةةةةة وط نهليط كلوحد   ت سةةةةةةةةةةة وط كلوك نل  تكلوقاادل   لوتقاق كلمدق كسملفي تف م تكسةةةةةةةةةةةتاملب كلدرتس  يجل  ط يقوا كللللل  لبونلر ممووملته   تذلك م

 كسصودل   تم  بالل متلتلوه كل  مل ي  ده لآلبلل . 

 م  بالل  Chapter Reviewمالحظط: يدك  لولونط كلحاول للى كلملتض كلوقديداط تحوول  س وط نهليط كلوحد  
ف
 : " Education”Qatarمححة "قطر للتوليم إلكررتةال

https://qeducation.edu.gov.qa 
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. مواد ال 
ً
 للحفةذ اب ادي عشر وال اني عشر:  APثاييا

 

كممللبي كسمودد لدى كسدرسةةةةةةط  تكلن  يوو ا  ط يجو  كللونط قبونلرك  طتلاط فيهل   هليط كلملا كلدركسةةةةةةاط في كةةةةةة ل مليو م   ل للا.  APأمودد     كسوكط كلدركسةةةةةةاط للى مو    

 م  كلكادالء تكل أزيلء تكمحالء تلوم كلحلسةةةوب تكلو لاةةةل تكلوبلمل )كللللاةةةال  كسوقدمط(. تأمد موكط  
ف
موقدمط ذك  مصةةةووى  لم ي  موكط أمواداط   APتأشةةةدل     كسوكط كال

 يدك  لولللل كلولجح فيهل في كقبونلرك  كلدتلاط ككتصلب سللل  ممودد  لدى كلوتل ه  للملممل . 

 

ية عع  الطالب سحنورة  ومسالضنافة أل  ما ام ذكرل مق يحناتو واوالخاص ضنبق الىسنم السناسق يول كيفية اسااكرة ل ال اسواد الدراسنية، فويحا يوننيت ساذ  تم ت ن ي   

ويل التدريباص التت  خحننحنن ا اسولم، والتدريباص استاية مق أسنن لة   AP Classroom  (https://apcentral.collegeboard.org/  )الدخول عع  يسنناسض ضننبق مححننة  

 . السحواص الساسىة التت اوفرضا اسححة

 

 
ً
 :  الرياضياص. مادة ثال ا

 
 في ملط  كللللاةال  عصة ى م  بالله كسمودوط لودكأط كللونط م  كس لرك   

ف
 مودأزك

ف
تقدا كسدرسةط مو مل

تإلدكط م في ة   كلو ب لووقدا لالبونلرك  كلدتلاط كلالزمط لاللوتلق  STEMكلحصةةل اط كلالزمط سلط  

 . SAT للملممل  مول كبونلرك  

 درك  كللونط تم لركتهم  فإةول ةوصةةةةح  دل يلي لدركسةةةةط  تلالسةةةةومدكط كلماد في ملط  كللللاةةةةال  ت ةةةةقل

 ملط  كللللاال : 

  تكدل تم كلوت ةةأر كسصةةنق لودرس حصةةل كللسةةللط كمسةةنولاط لودلط  كلدركسةةاط كلن  تاةةوكم .1

  توااته  لال . 

 حل كممووط في كلوكرط  في كولب كللللل  ثولء كلوت أر تكسلك مط لودرس.  .2

 تكل ي ةو     دل يلي بشيةه:  /https://www.aleks.comحل كلوك نل  كسصودل  تكلودرلل للى كس لرك  كلن  يوفل ل مو ا  .3

 لوودرب للى مصليل كللللاال  كلن  يوفل ل كسو ا.  -
ف
 تد اط كللللل لواف سللط للى كم ل يومال

https://apcentral.collegeboard.org/
https://www.aleks.com/
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ع  كللونط م  كلموط  لود لرك  كلصةةةةةل قط في    -
ل
دك كسلكحل كلدركسةةةةةاط كم ل يوفل كسو ا تدرلنل  لمداا كسلكحل كلومواداط م  كللتاةةةةةط تحنف كلاةةةةةف كلولني لشةةةةةل؛ مدل ين

 للى كسصليل كللللااط  كممل كل ي عصللد كللللل للى تلولل كس لرك  كلحصل اط بشبل مصودل. تكلودرلل كل كأي 

 . Microsoft Teamsمولبمط كللللل لوملتض كلوقديداط تكلودرلنل  كلن  يلفم ل كسمودوط للى  لةلمم  .4

 ملك مط كسدرسأط في حلل كلحل ط سزلد م  كلوواا  تكلشل .  .5

 

 
ً
 :  اليزلة، ة  اللاة. مادة راتوا

تهةد  مةلط  كلو ةط كإلةجوأزيةط إ ى توداةط كس ةلرك  كمسةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةاةط لولةللةل في كلقلكء  تكلكوةل ةط تكملحةلطثةط تكقسةةةةةةةةةةةةةودةلا  كدةل يو   

 لوقةديم  ة   كسةلط  عصةةةةةةةةةةةةةل م في توداةط  
ف
 مودأزك

ف
م ةلرك  كلو كأر كإل ةدك ي ت كلو كأر كلوةل ةد؛ لة ك فقةد كبوةلر  كسةدرسةةةةةةةةةةةةةط مو مةل

دُّ م قبونلرك  كلقنول    STEMط تلتقق كلوبلمل ما ملط  كس لرك  كسصةةدهدف مع
تلو   كلو ط كإلةجوأزيط كلموداط لدى كللونط تسن

   تسزلد م  كل ليد  م    ك كسو   فإةول ةو     دل يلي:  SATت  IELTSكلملم ي 

 كلقلكء  كسصنقط لودرتس م  كلكولب  تصل كسموومل  كلوكرط  في كللسللط كمسنولاط.  .1

  للل كلا ي ما كلشل  تكسشلركط كل مللط في كمنشلط كلا اط. كلو .2

 اةةةةةةةةةةةةةور  يوماةةةط      /s.orghttps://www.readwork  تللى مو ا   /https://www.ixl.com   حةةةل كلوك نةةةل  تكلوةةةدرلنةةةل  كسوةةةلحةةةط سةةةلط  كلو ةةةط كإلةجوأزيةةةط للى مو ا .3

 تتفااص مل ق يقل ل  ةاف سللط لبل م هدل. 

  مكونةط كسةدرسةةةةةةةةةةةةةةط ت ر ةلط  كلقلكء  كلحل  في كلقاةةةةةةةةةةةةةص تكللتكيةل  كلن  يوفل ةل كسمودوط م  بالل  لةةلمم كلقلكء  في كلو ةط كإلةجوأزيةط   ت كبواةلر مةل يوةلسةةةةةةةةةةةةةةل كللونةط م .4

 لوقلكء   للو ط كإلةجوأزيط. 
ف
 كلقلكء   تتفااص ةاف سللط للى كم ل يومال

  https://myelt.heinle.com/ilrn/authentication/signIn.do?inst=MYELT  م  كسو ا كإللكررتني لكوةلب كللةللةل توداةط م ةلرك  كقسةةةةةةةةةةةةةودةلا م  بالل كقسةةةةةةةةةةةةةو ةلط .5

 
ف
  يط لدى كللونط كسم مصوفدا  تكل ي يقوا كسمودوط م  بالله  وو اه كللونط لالسودلا سقلاا متدط  مصنقل

ف
ت ودط ملتر بل ط بهم لودبول ل  ك كسو ا(     )لودل

        .  s/listeninghttp://learnenglishteens.britishcouncil.org/skill  ت م  بالل كسو ا كإللكررتني لودلكز كلوقلفي كلبريللني

 

 
 

 

 

 

https://www.ixl.com/
https://www.readworks.org/
https://myelt.heinle.com/ilrn/authentication/signIn.do?inst=MYELT
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
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Tel: +974 40362870  |  Fax : +974 40362694  |  P.O Box : 82035  |  Email : qsst.boys@edu.gov.qa 

 

 مالحظط للمط: 

   Qatar Educationقطر للتوليم يقوا  داا كسمودأط  لفا كلملتض كلوقديداط لودرتس كلن  يوم تقديد ل في كلاف للى مواط  

https://qeducation.edu.gov.qa 
 

 مولبمط    كسواط ل ك فإةول ةو    كللونط ت تلالء كممور  لسولبمط كسصودل  ل  
ف
لوومل  للى كلدرتس كلن  يووقل ل كللونط  كدل يجل طكيدل

 اد  كللك   كلول ي: كللسللط كمسنولاط لو لاط كسو   تكلن  يدك  كلحاول لويهل م  مو ا كسدرسط كقلكررتني 

https://qstssboys.qa/weekly_letter.php 

 ممول في حلل ت وط  ي مالحظل   ت مقررحل  م  بالل كلودوذج كقلكررتني كلول ي
ف
     ك تلدكوكم كلووك ل طكيدل

https://forms.office.com/r/E3u1JQNn5V 

 
 

 م  ابحيااحا سالتوفيق والسداد ألسحاتحا الطلبة 
 

https://qeducation.edu.gov.qa/
https://qstssboys.qa/weekly_letter.php
https://forms.office.com/r/E3u1JQNn5V

