
ادامه تکاليف

تکاليف چه مدت طول انجام 
می کشد؟

اگر به دانش آموزان متوسطه ای. اس. 
ساعت و نيم تکليف شبانه داده  2ال. 

 8تا  5بين می تواند شود، انجام آن 
ساعت طول بکشد.

ليف را انجام دهد؟چه کسی بايد تکا

دانش آموز بايد تکاليف را انجام دهد.

بعضی از والدين فکر می کنند که کمک 
خواهر يا برادر بزرگتر نتايج بهتری را 

تنها بايد در بر خواهد داشت. کمک 
کمک در درک بهتر صورت ب

راهنمائی ها و سواالت بايد انجام بگيرد.

تکاليف داده شده توسط آموزگاران برای 
الس و خانه می باشند. هر دو در ک

محاسبه نمرات درسی دخيل می باشند. 
اگر دانش آموزان تمرين کافی در انجام 
تکاليف به تنهائی نداشته باشند، ممکن 
است که نتيجه کلی آنها تضعيف گردد.

صوصی می توانند به دانش آموزگاران خ
آموزانی که سطح انگليسی باالتری دارند 
در درک مفاهيم درسی باالتر کمک کنند.

 

استفاده از کامپيوتر

بسياری از دانش آموزان متوسطه تشويق می 
شوند تا از کامپيوتر برای انجام دادن تکاليف 

اده کنند. اگر در خانه کامپيوتر مدرسه استف
نداريد، مدارس و کتابخانه های عمومی 

کامپيوترهائی دارند که دانش آموزان می 
توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند.

 

درک چگونگی 
تکاليف خانگی در 
 مدارس متوسطه 

 بی سی

12تا  8کالس های   

 

  
 

“Homework in BC 
Secondary Schools” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است



 

  راهنمائی های وزارت آموزش 
  بی سی چه می باشند؟

وزارت آموزش ا برای مقدار تکاليفی 
که به دانش آموزان متوسطه بی سی 

  تهيه اراهنمائی هائی ر داده می شود،
  .سترده اک

  ن راهنمائی ها عبارتند از:اي

ساعت 2تا  1 ◄ 12تا  8کالس های 
  در شب

اين زمان برای دانش آموزانی که دارند 
  انگليسی ياد می گيرند بيشتر می باشد.

 6به دانش آموزانی که در کالس های 
  قرار دارند تکاليف بيشتری از  12تا 

نتر داده ياي کالس های دانش آموزان
  خواهد شد.

تکاليف در بی سی   

  هدف تکاليف
دالئل بسياری برای دادن تکاليف 
موجود می باشند. آموزگاران از 

  محصيلين می خواهند که:
  

برای تکاليف متفاوت و جديد در  -
 روز بعد آماده باشند.

 کتابخوان های بهتری بگردند. -
 دانش لغوی خود را توسعه بدهند. -
 مهارت های زبانی را تمرين کنند. -
 تن خود را ارتقا دهند.نوش -
 تمرين مهارت ها را فرا بگيرند. -
دانش کلی خود را در مورد موضوع  -

 يا مفهوم بخصوصی ارتقا دهند.
توانائی خود را در دنبال کردن خط  -

يک داستان (تم کلی، شخصيت ها، 
دالئل و نتايج اتفاقات و پيشبينی 

اينکه چه اتفاقی بعدًا خواهد افتاد) 
 توسعه ببخشند.

ری با هم را بصورت زوجی همکا -
 يا گروهی ياد گرفته و تمرين کنند.

 

 

  نمونه های تکاليف

 تکاليف خود را در کالس تمام کنند. -
برای مدت زمانی مشخصی کتابی را به  -

 يا زبان مادری خود بخوانند. انگليسی
رنامه تلويزيونی مشخصی را به انگليسی ب -

 تماشا کنند.
از منابع مختلف اطالعات جمع آوری  -

 نمايند.
با همکالسی های خود برای انجام تکاليف  -

  کالسی همکاری کنند.
 خاطرات روزانه خود را بنويسند. -
  يسینو دوبارهرا تکاليف کالسی از  بخشی  -

 وانی کنند.و يا دوباره خ
 در کالس ارائه شده عاتدر مورد موضو -

يا  نمايند و اطالعات جمع آوری ،فکر کنند 
 در مورد آن چيزی بنويسند.

 وقايع يا داستانی را نقاشی کنند. -
 به موسيقی گوش دهند. -
 

در بی سی، آموزگاران ارزش بيشتری را در 
  آن. کميتکار می بينند تا در  کيفيت
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