
 اخبار الصف الخامس

نحن االن في شهر تشرين االول وما زلنا نعمل بجد لمعرفة 

الروتين اليومي للصف. يرجئ االطالع على مفكرة ولدكم يوميا 

والتوقيع عليها وذلك لمعرفة ما قمنا به داخل الصف وما هي 

واجبات ولدكم المنزلية. يجب التأكد ان ولدكم قد اكمل واجبه 

المنزلي وقد بذل اقصى جهده للقيام به. الرجاء التأكد من 

دقيقة يوميا. التدرب على القراءة يوميا يساعد  02قراءة ولدكم 

على تحسين مستوى القراءة لديهم كما انها طريقة جيدة 

 لقضاء الوقت معا او ولدكم مع االخوى

مع اقتراب الهلويين يجب اختيار اطعمة صحية في االحتفاالت, 

الرجاء التأكد من ذلك قبل احضارها للمشاركة مع الزمالء في 

 الصف. شكرا لتعاونكم للحفاظ على صحة االوالد. 

 اخبار قسم الفنون
  

في شهر تشرين االول سنقوم باستكشاف البنية في عالم 

الرسم. سيتعلم الطالب عن البنية المرئية والبنية 

الملموسة. سنقوم بتجارب على العديد من االشياء ذات 

البنيات المختلفة وتحديد نوعيتها. سيقوم طالب صفوف 

ثاني( باستكشاف البينات  -المرحلة االبتدائية )حضانة

المختلفة في المدرسة والطبيعة والعمل على تقليد هذه 

البينات كمشاريع رسم على اطباق ورقية على شكل 

 ثنائي االبعاد.  سيقوم طالب صفوف المرحلة االبتدائية

خامس( على خلق مشاريع فنون تصويرية  -)ثالث

باستخدام بينات ملموسة كاالوراق الملونة, المحارم 

والستيرفوم واشياء اخرى. سيتعمل طالب المرحلة 

المتوسطة ,وعلى نطاق واسع, على مشاريع مستوحات 

من مشاعر واحاسيس التي تشمل بنيات مرئية وملموسة 

كما سيتعرفون على مواد فنية مختلفة والتعلم كيف يتم 

استخدامها بطريقة صحيحة وهادفة لخلق بعض المؤثرات 

 المرئية. 

 أخبار المراحل المتوسط

 الرياضيات:

 6اهال بكم في سنة جديدة ومميزة. سيقوم طالب الصف 

بالتعرف على عالم النسبية وكيف يمكن استخدام النسبة في 

عملية االعداد الصحيحة  7حياتهم اليومية. سيتعلم طالب الصف 

في كل مكان وكيف تأثر على حياتهم اليومية. كما سيتعلم طالب 

االرقام النسبية مقارنة باالرقام الغير نسبية  8الصف   

 اللغة:

استمتع طالب صفوف المعلمة فنكبينر بالتعلم على برنامج 

القراءة الجديد "امبليفي اي ال اي" سيبدء الطالب بالعمل على 

فقرة كتابة النصوص وكيف يتم استخدام التفاصيل لتحسين مهارة 

الكتابة لديهم من ثم يتم االنتقال الى فقرة اخرى حيث يتم 

 التركيز فيها على القراءة. 

السيد فورتي ما هي الكتابة السردية 6يتعلم طالب الصف ال 

) الرواية( وعن كتابات رونالد دالي الشهيرة. يعمل طالب الصف 

على قراءة قصة " ذا راد سكارف غيرل" وسيتعلمون كيف يتم  7ال

عن فن وجهات نظر  8التركيز في الكتابة. سيتعلم طالب الصف ال

 الكاتب وما المقصود في الكتابات؟

 العلوم:

خالل شهر تشرين االول سنقوم بمراجعة االساليب والطرق 

العلمية وما يعني ان نفكر كعالم. تشمل هذه المواضيع: ما هو 

العلم/العلوم؟ ما هي طبيعة عمل العلماء؟ هرم التقانيات 

والهندسة. سنقوم باإلجابة على هذه االسئلة وتحديد تأثيرات 

 العلوم على العالم حولنا في الماضي الحاضر والمستقبل.

 االجتماعيات:

يتم دمج ابداع الطالب في كل المواضيع التى يتم شرحها 

عن تاريخ قارة اميريكا الشمالية  8وتعليمها. يتعلم طالب الصف ال

يشمل هذا لمحة عن استعمار اميريكا, الحرب الفرنسية والهنود 

الحمر والثورة االمريكية. سيقوم الطالب بصنع فيلم خاص بهم عن 

هذه االحداث من ثم ينتقلون للتعلم كيف تم انشاء الحكومة 

عن  7االميركية المليئة بالدراما واالثارة. تعلم طالب الصف ال

مخلوقات عصر ال"بولوزويك و المسوزويك" ومناقشة بداية حضارة 

االنسان التمدن واستعمال المجتمع المتقدم. الجميع مسرور 

للتعلم عن فقرة الحضارة ولكن يجب العمل اكثر على ذلك. يعمل 

بجهد كبيرللتأقلم مع العام الجديد الن التوقعات  6طالب الصف ال

في المرحلة المتوسطة جديدة وصعبة. كما سيتعلم طالب الصف 

كيف يتم رسم الخرائط وكيف يتم قرأتها بانطباع مختلف  6ال

والهداف مختلفة. مرة اخرى كانت مادة االجتماعيات هي االنجح 

!لمواضيعها الشيقة  

 أخبار الصف الثالث

اهال بكم في الصف الثالث! خالل شهر تشرين االول سيتعلم 

الطالب في مادة الرياضيات عن القيمة المكانية. في القراءة 

سنبدأ برنامج "فونتاس وبنييل" الجديد. سيتم استخدام 

برنامج "اي ردي" لتقييم الطالب في مادتي القراءة 

والرياضيات. في الكتابة سيتدرب الطالب على الروايات 

الشخصية. خالل العام الدراسي سيتعلم طالب الصف الثالث 

عن العملية العلمية في مادة العلوم وفي االجتماعيات 

 سيتعلم الطالب عن تاريخ وجغرافيا والية مشيغين. 

  اخبار الصف الرابع

نتمنى ان تكونوا قد قضيتم عطلة صيف ممتعة. نحن فرحون 

النضمام ولدكم الينا في الصف الرابع. بدأنا عامنا الجديد 

بالكثير من االلعاب للتعرف على بعضنا البعض وعملنا على ان 

الصف والمدرسة.في الوقت القريب, يتعلم كل طالب قوانين 

في مادة العلوم سيتعلم الطالب الموجات واالصوات 

مستعملين االساليب العلمية التي تعلموها في بداية السنة. 

في الرياضيات سنستمر في مراجعة وتعلم الحقائق 

من الضروري التدرب على قواعد جدول الضرب مع  االساسية.

“ فالش كاردز”اوالدكم في البيت. اذا كنتم بحاجة الى بطاقات 

يمكن سؤال معلمة الصف. سنستمر في مراجعة الجمع 

والطرح ايضا خالل االشهر القادمة. في القراءة سوف نقوم 

بقراءة  القصص وتلخيصها لمساعدة الطالب على فهم النص 

وتقوية مهارتهم في القراءة. اما في االجتماعيات سوف نراجع 

ونقيم ما تعلمناه خالل السنوات الفائتة وسنتعلم عن 

المؤرخيين والموارد التي يستخدمونها. نحن سعداء لمشاركة 

اوالدكم مسيرتهم التعليمية لهذه السنة اذا كان لديكم اي 

وشكرا!!!اسئلة االتصال بنا.   

 أخبار الصف الثاني

شهر ايلول كان شهر شيق لطالب الصف الثاني! لقد تعلم 

الطالب توقعات, قوانين واجراءات الصف وسنتابع العمل على 

ذلك خالل العام الدراسي. في شهر تشرين االول سيتعلم 

, الوقت 022الطالب عمليات الجمع والطرح واالرقام الى 

والنقود في مادة الرياضيات. اما في الكتابة سيتعلم الطالب 

عن القواعد ووجهة النظر. في القراءة سنستخدم موارد عديدة 

كالقراءة الموجهة الجديدة للعمل على القراءة الفردية, برنامج 

ال "اي ردي" للتدرب على القراءة والتدرب على اصوات 

 الحروف.  في العلوم سنتعلم عن حالة  المادة.

 اخبار الصف األول

كانت االسابيع االولى جيدة ومميزة. حيث يعمل الطالب بجهد 

كبير ويتعلمون كيف يكونوا مواطنين مسؤولين. ال تنسوا القراءة 

دقيقة يوميا.  يرجى ارسال معطف مع  02مع ولدكم لمدة 

ولدكم الى المدرسة حيث اننا نقضي وقت االستراحة في 

ملعب المدرسة. نتطلع الى عام دراسي شيق ونتشوق 

 لرؤيتكم في اجتماعات االهل والمعلمين.

 أخبار الروضة

اهال بكم  في صف الروضة. نحن في طريقنا لتعلم الكثير من 

االشياء الجديدة والمشوقة. خالل االسابيع االولى سنقوم 

بالتدرب على التصرف بمسؤولية واحترام في جميع انحاء 

المدرسة كي نصبح "دولفينز". سنقوم باستخدام "زوفونكس" 

لمساعدة الطالب بتعلم االحرف االبجدية, اصوات وكيفية كتابة 

هذه الحروف.  وفي الرياضيات سنقوم باستكشاف الطرق 

المختلفة لتعلم مادة الرياضيات وسوف نتعلم كتابة وعد 

. في االجتماعيات سيتم التركيز على كيفية ان 02-0االرقام

نصبح مواطنين مسؤوليين في المدرسة والمجتمع. نحن 

سعداء لمشاركة اوالدكم مسيرتهم التعليمية لهذه السنة اذا 

 كان لديكم اي اسئلة االتصال بنا. وشكرا!!! 

 اللغات:اخبار صف 

: سيقوم الطالب بتعلم كيفية القاء التحية 8طالب الصف 

على زمالئهم في الصف بالطريقة الصحيحة بحسب قواعد 

والثقافات العربية والتعرف على التقاليد والعادات لدى 

الثقافات )اخالقيات وسلوكيات القاء التحية بين المذكر 

والمؤنث(,التعرف على  المنتجات كالثياب المختلفة بين 

البالد العربية. سيتعلم الطالب المقارنة والتباين بين الطرق 

 المختلفة اللقاء التحية بين البلدان العربية والغير عربية.

طالب صف الروضة: سيستمر الطالب بتعلم االحرف 

االبجدية واصوات الحروف, الكلمات التي تبدء بهذه االحرف 

والتدرب على كتابة اسمائهم وتعلم اسماء االسبوع من 

 خالل اغنية.

طالب الصفوف االبتدائية: سيستمر الطالب بتعلم االحرف 

االبجدية واصوات الحروف القصيرة والطويلة وتعلم كلمات 

ومفردات تتعلق بهذه االحرف, كما سيتدرب الطالب على 

 دمج وفصل الكلمات.

  أخبار الحضانة

اهال بكم في صف الحضانة. نحن فرحون لبدء عام جديد! نتمنى 

ونتطلع للعمل معا في هذه المرحلة التطورية في حياة ولدكم. 

نحن سعداء لكون ولدكم جزء من صفنا. تم التركيز في االسابيع 

الماضية على تعلم النمط والمسار اليومي للصف. لقد تم اعداد 

الصف لكي يحظى كل طالب على اكبر قدر ممكن من المرح 

والتعلم. سيتم اعطاء االوالد الوقت الستكشاف والتكيّف مع 

بيئتهم الجديدة واالشخاص من حولهم. تتكرس االسابيع االولى 

من العام الدراسي لتعليم االوالد للتأقلم مع روتين الصف, 

 المجتمع وبناء مهاراتهم االجتماعية.



 المجلد السابع العدد واحد

9102تشرين االول            

 رسالتنا

ديربورن أكاديمي هي مدرسة خاصة مجانية متميزة تخدم الجالية المتعددة الثقافات عبر دروس 

متخصصة مركزة وفردية بحيث تسمح لكل تلميذ باستعمال أقصى طاقاته للوصول إلى التفوق 

  العلمي كما إبراز المسؤولية اإلجتماعية

  رؤيتنا

نحن أكاديمية  تكّرس لتالمذتها اإلمتياز والتميز األكاديمي. إننا خالقون ومعطاؤون وكلنا إلتزام 

بتواصل اإلنماء اإلجتماعي والتطور العلمي لتالمذتنا. نؤسس لبيئة تعليمية تكون فيها أهدافنا 

  التربوية محفورة بدقة ووضوح عاليين حيث يتم ضبطها وصياغتها بشكل دائم.

نقوم بتقديم جو تعليمي حيث الجودة تمتزج مع المرح والمتعة. نبني شعورا عاما ملؤه الثقة 

والمساندة والتأييد لجميع التالمذة. كما نبني شعورا عاما يحتفي ويوقر التنوع. ونؤسس لبناء 

تالمذة مفعمين بالحيوية والنشاط وروح المشاركة وبناء الثقة بالنفس، كما ملؤهم شعور 

 بالمسؤولية للمشاركة في الحياة العامة في مجتمعنا والعالم ككل.
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 سجل في مفكرتك

 دوام المدرسة

 بعد الظهر 1:1: -صباحا 5107

 يصل الباص والتالمذة كما يبدأ الفطور في تمام الساعة السابعة والربع صباحا.

 ص )صفوف المتوسط(. 5171ص)صفوف االبتدائي(  5177سيتم إرسال التالمذة إلى الصفوف في تمام الساعة 

 على كل تلميذ يتأخر بعد الساعة الثامنة صباحا التوقف في اإلدارة قبل الذهاب إلى الصف.

نشدد عليكم ضرورة التأكد من حضور ولدكم إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم دراسي. إن التلميذ المتأخر 

 يسبب إزعاجا لآلخرين

ال نشجع اإلنصراف المبكر للتالمذة في غير االيام المقررة من المدرسة. أما في الحاالت اإلضطرارية نطلب منكم  

 قبل ساعة على األقل من الوقت المحدد. :0:. 289-0:11اإلتصال بمكتب اإلدارة 

 رسالة مدير المدرسة

عندما انظر من النافذة ارى اوراق االشجار تتساقط واليقطين على شرفات المنازل. انه المرمدهش حقا كيف مضى 

شهر ايلول وبدء شهر تشرين االول وبدأت درجات الحرارة باالنخفاض تدريجيا. فمن الصعب التصديق انه مضى 

شهر كامل من العام الدراسي. نود ان نذكركم ان طالب صفوف الحضانة الى الخامس يقضون وقت االستراحة في 

الخارج لذا يجب على االهل ارسال سترات او معاطف خفيفة مع اوالدهم ليتمكنوا من اللعب في الخارج في وقت 

االستراحة. شهر تشرين االول هو شهرمرح في المدرسة حيث اننا سننتقل الى فصل الخريف والوقت يمر بسرعة 

تشرين االول. الرجاء مراجعة  01عندما يكون وقت مرح. سيتم ارسال التقارير المرحلية االولى الى المنزل في 

تشرين الثاني. سنحتفل للمرة االولى  0هذه التقارير. الوقت يمضي بسرعة حيث ان اخر يوم في الفصل االول هو

تشرين االول )سيتم ارسال معلومات اضافية قريبا(. لقد قضينا شهر  1:هذا العام بنشاط "ترنك او ترييت" في 

رائع, لقد كان شهراً ناشطاً جدا ولكن تقدم الطالب خالل هذه االسابيع القليلة كان ملحوظ! لقد استقر الجميع في 

صفوفهم وهم جاهزون االن للسير قدما في مسيرة التعليم. يحمل هذا العام الكثير من البرامج المنهجية الجديدة كما 

ان الجميع متشوق لمراقبة نجاح وتقدم الطالب! نحن عائلة وا                                                                 

حدة الرجاء االتصال بمعلمة ولدكم اذا كان لديكم اي سؤال او استفسار.                                                       

 تذكير

 .الرجاء إبالغ اإلدارة بأي تغيير يحصل معكم من ناحية العنوان أو أرقام الهواتف. نرجو إعالم اإلدارة فور حصول التغيير 

 .قانون الدواء: على األهل إبقاء الدواء مع الوصفة الطبية في اإلدارة 

 غينز ال يسمح بارتداء الجينز والل -يمكن ارتداء قميص المدرسة )السترة الزرقاء/ الكحلية(  مع السروال/ البنطلون أو التنورة السوداء/ الكحلي

 و اليوغا .

    .يمكن ارتداء الهوديز من غير رسومات اوشعارات او اذا كان عليها رمز المدرسة 

 .احذية الشتاء ليست جزء من الزي المدرسي 

 .السالمة هي من أهم األمور في مدرسة ديربورن أكاديمي وعليه نطلب منكم الحضور إلى اإلدارة فور دخولكم المبنى 
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مدرسة ديربورن 
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 بيتزا بالجبن
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 فطور على الغداء
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 سلطة تاكو
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و بالجبنتشنا  
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  بيتزا بالجبن
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 سندويش الجبنة
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 قطع الدجاج

01 
 

 هوت دوغ
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 ال غداء

 
 نصف نهار
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 بيتزا بالجبن
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 تشيللي بصلصة اللحم
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 بطاطا مشوية
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 سلطة تاكو
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 معكرونة بالجبن
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  بيتزا بالجبن
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و بالجبنتشنا  
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 همبركراللحم او الدجاج
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 سباكيتي باللحمة
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 كسديا بالجبن
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  بيتزا بالجبن
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 سلوبي جو
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 قطع الدجاج
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 هوت دوغ

 

 
 


