
 اخبار الصف الخامس

اشرفت على االنتهاء. لتونا احتفلنا بعيد رأس السنة منذ وقت قصير. مع اقتراب عطلة الشتاء ستقومون  9102من الصعب التصديق ان سنة 
جع ترابقضاء الوقت مع العائلة واالصدقاء واالحتفال باالعياد ولكن ال يجب ان نهمل الدراسة حيث تبين الدراسات انه يمكن لمستوى الطالب ان ي

 خالل عطلة طويلة من المدرسة لذا عليكم اتباع بعض الخطوات في المنزل خالل فتره العطلة لمنع مستوى ولدكم من التراجع:

دقيفة يوميا. كلما قرأ الطالب اصبح قارئ افضل. يمكنكم اجاد الكتب المناسبة من مكتبات ديربورن العامة.  للتشجيع  91يجب القراءة لمدة  – 0
 يمكنكم القراءة سويا.

 01-01التدرب على االساسيات الحسابية: نتعلم في الصف اساسيات جدول الضرب والقسمة. الرجاء التدرب عليها في المنزل لمدة  – 9
 دقيقة يوميا باستعمال بطاقات "فالش كارد" مما يساعد على عدم نسيانها  خالل العطلة.

البحث عن شخصية مشهورة: كل منا لديه شخص مشهور يثير اهتمامه يحب ان يتعرف عليه اكثر كممثل او مغني او فريق اطلب من  – 3
ولدك ان يقوم بمشروع بحث عن شخصية مشهورة باستعمال االنترنت وكتابة موضوع عنه. نتمنى لكم عطلة مليئة بالمرح ونراكم في العام 

9191!  

 اخبار قسم اللغات
 اللغة العربية:

المرحلة االبتدائية :سيستمر الطالب بتعلم احرف االبجدية واصوات الحروف القصيرة والطويلة وتعلم كلمات ومفردات تتعلق بهذه االحرف, كما 
 سيتعلم الطالب عن االعياد.

 

المرحلة المتوسطة الصف 8 : سيبدأ الطالب فقرة عن المأكوالت حيث سيتعلم الطالب عن االطعمة المختلفة والتعرف على الثقافات 
 والمنتجات المختلفة. سيتم مقارنة التشابه واالختالفات بين اطعمة البالدان المختلفة.

 أخبار المراحل المتوسط
 الرياضيات:

  سينتقل طالب الصف 6 من فقرة القيمة والنسبة المئوية في العالم حولنا الى فقرة النظام الرقمي واالنواع المختلفة والمتعددة لالرقام.

فقرة استكشاف التعبيرات واالنتقال الى المعادالت في العالم حولنا. 7سينهي طالب الصف  -  

فقرة المعادالت واالنتقال الى الخطوط المستقيمة والقاطعة وكيف يمكن استخدامها عند شق طرقات المدينة. 8سينهي طالب الصف  -  

  اللغة: 
على امل انهاء هذه الفقرة قبل العطلة. ما يعنى ان “ التوسع في اللغة” مع بداية الشهر انهى الطالب نصف الفقرة الثانية  -السيدة فنكبينر

فئة ثانية. الرجاء سؤال ولدكم عما  8و 7و6الطالب سيقومون بكتابة نص واخذ امتحان عن المفاهيم التي تم شرحها في هذه الفقرة لطالب 
“.التوسع في اللغة”نعملوه في برنامج   

 7والبدء بكتابة نص يشرح مفهومهم عن هذه الشخصيات. يقرأ طالب الصف “ يلو فيفر” قراءة فقرة  6السيد فورتي: سينهي طالب صفوف ال 
فردريك ”قصة السرد للكاتب  8المسرحية االولى التي تم اخراجها من قبل امرأة افريقية امريكيا. يقرأ طالب الصف “ رايزن ان ذا صان” قصة 

.0811وعن العبودية على مدار اعوام ال“ دوغالس  
 العلوم:

 في شهر كانون االول سيستمر طالب الصف ال8 فقرة في مادة الكيمياء" مقدمة عن المادة" وسيستمر طالب الصف ال7 فقرة في مادة 
فقرة في مادة البيولوجيا " ما هي الحياة. سيقضي الطالب اسبوع بالعمل على رموز  6الجيولوجيا "جوف االرض" ويستمر طالب الصف ال
مع بداية شهر كانون الثاني متابعة العمل عليها خالل العام الدراسي. ممكن ان “ سفورو” الشيفرة. الخطة ان نبدأ ببرمجة مجموعة الروبات 
 يكون هناك مقدمة لهذه الروبات قبل نهاية الشهر.

 االجتماعيات:

عن دستور الواليات المتحدة وكيف تمت صياغته  8يتم دمج ابداع الطالب في كل المواضيع التى يتم شرحها وتعليمها. تعلم طالب الصف ال
الغير عادية. لقد كانت  -الرؤساء ادمز, جفرسون وماديسون -وسلسلة االحداث التي ساعدت على تشكيل العالم الحالي. المهمة الثالية

فقرة الحضارات االولى وسينتقلون الى فقرة  7سنوات مراهقة للواليات المتحدة وبالمؤكد انها تصرفت كذلك. من جهة اخرى انهى طالب الصف 
 االمبراطوريات. االمبراطوريات كانت صدمات ثقافية بسبب ما فعلوا وكيف فعلوها والتوسع السريع للثقافة. نتطلع بدقة على حضارات ما بين

بعمل جيد وبشكل كامل  6النهرين كحضارة السومر والبابلية الهميتهم في التوسع والنمو ومقارنة بالحضارات االخرى. لقد قام طالب الصف 
لمعرفة ما هي الجغرافيا وكيف يتم رسم الخرائط التي تبين عالمنا المادي والسياسي وسننتقل للتعلم من خالل الخرائط اين يعيش االنسان 

مرة اخرى كانت مادة االجتماعيات هي االنجح لمواضيعها الشيقة!ولماذا. قد يبدو انه امر سهل ولكن جمع وبناء هذه البينات ليس كذلك.   

  اخبار الصف الرابع

برؤيتكم في اجتماعات االهل والمعلميين! في العلوم سيستمر بالتعلم عن الطاقة وخاصة الطاقة الكامنة والمتحركة وكيف يتم  لقد سررنا
 استخدام هذه الطاقة في العاب مدينة المالهي.

ن في الرياضيات سنعلم كيفية ضرب رقمين برقم ورقمين برقمين انها مهارة سيستخدمها االطفال في حياتهم اليومية الرجاء التأكد انهم يقومو
 بالتدرب على جداول الضرب يوميا في المنزل. اذا اردتم بطاقات "فالش كاردز" الرجاء سؤال معلمة الصف حاال.

خ. في االجتماعيات: يقوم الطالب بمهمة بحث في مادة الجغرافيا حيث يقوم الطالب باختيار بلد وايجاد ا لمعلومات عنه مثل التظاريس والمنا 
 الرجاء سؤال ولدكم مشاركة بحوثاته معكم.

في القراءة: سيبدأ الطالب بقراءة الكتب العلمية مثل الجرائد والمجالت وكتب عن سير ذاتية وكتب عن شخصيات وحيوانات. نحن نشجع ولدك  
 على قراءة هذه الكتب في المنزل. اذا كنتم بحاجة الى مساعدة في ايجاد هذه الكتب يمكنكم سؤال معلمة ولدكم. 

 نحن نتطلع لفصل جيد وممتع مع ولدكم في الصف الرابع!

  اخبار الصف الثاني

شهر كانون االول هو شهر شيق لطالب الصف الثاني. الرجاء مراجعة مفكرة ولدكم وقراءة جميع االوراق المرسلة الى المنزل لمعرفة 
التواريخ والمعلومات المهمة. خالل شهر كانون االول سيتعلم الطالب مفاهيم جديدة مثال في الرياضيات سيتدرب الطالب على استخدام 

في عملية الجمع, الطرح, الوقت وعد ا لنقود. في اللغة سيتابع الطالب العمل على تحسين مستوى القراءة واللفظ  011االرقام الى رقم 
 لديهم. في االجتماعيات سيتعلم الطالب عن سياسة الحكومة. في العلوم سيتعلم الطالب عن التلقيح.

 .أخبارمرحلة الحضانة 

مع اقتراب فصل الشتاء يرجى منكم االنتباه الى الطقس والتأكد بان ولدكم يرتدي المعطف والقفازات والقبعة واحذية الشتاء ليتمكن من 
. الرجاء التأكد من احضار االتصال بنايرجى  الخروج واللعب في ملعب المدرسة. اذا كنتم بحاجة للمساعدة في الحصول على هذه االشياء

 واخذ ولدكم الى المدرسة في الوقت المحدد.

نقوم هذا الشهر بمناقشة والتعلم عن العديد من المواضيع كالتعرف على العائلة, االقارب واالصدقاء,االخذ والعطاء. نحن محظوظين لوجود 
 عائالت من مختلف الثقافات والحضارات مما يجعل االطفال فرحون للتعرف على االشياء المشتركة والمختلفة بينهم واللعب معا.

نحن بغاية السعادة لمراقبة نمو ولدكم وان نكون جزء من هذا التقدم كل على طريقته الخاصة. نعمل في الصف على تعليم االطفال كيفية 
استعمال الكلمات واللمسات اللطيفة والسلوك المؤدب بدال من االيادي في اي موقف او خالف كما نقوم بتعليم االطفال على اختيار 
او بل الخيارات الخضر )الجيدة( بدال من الخيارات الحمراء )السيئة(. بما ان كل طفل يتعلم ويفهم بطريقته الخاصة والمختلقة الرجاء سؤالنا ق

 بعد الدوام عن اساليب التي يتم استعمالها في المدرسة لمساعدتهم على ذلك.

 اخبار الصف األول

سيبدأ طالب الصف االول فقرة الماضي البعيد والحاضر. سيقوم الطالب بأستكشاف الحياة في الماضي وكيف هي مختلفة اليوم. يجب 
دقيقة والعمل على الفهم يوميا في المنزل. يجب التدرب على الكلمات المرئية. كما يتعلم الطالب  91على الطالب القراءة لمدة 

حيث تساعدهم على الجمع والطرح بطرق مختلفة. 01استراتجيات مختلفة عن عملية الجمع والطرح لالرقام ضمن الرقم   

 يخرج الطالب للعب خالل فترة االستراحة يرجى التأكد من ارتداء ولدكم للثياب المناسبة للطقس البارد كالمعطف و القبعة و القفازات.

 أخبار الروضة
يعمل طالب صف الروضة بجد لتعلم اشياء جديدة. لقد بدأنا بالتعلم عن المقاطع اللفظية. سيستمر الطالب بالتدرب على احرف االبجدية 

 واصواتها وقراءة القصص القصيرة وكتابة الكلمات ووضع الصور تحتها وتحسين مهارات الكتابة كخطوة اولى لتعمل كتابة الجمل. 

ومطابقة الرقم مع  01-0سيستمرالطالب بالتدرب على عد وكتابة االرقام  01-0في الر ياضيات:يتعلم الطالب نمط "ا,ب,ب" واالرقام من 
.0-0الصورة وتطابق   

في العلوم: سننهي درس عن الحواس وننتقل الى فقرة جديدة في االجتماعيات   

 نحن فخرون بالتقدم الملحوظ لطالبنا حتى االن ونطلب من االهل االستمرار بالدعم المنزلي ومتابعة التدرب على الحروف واصواتها, التعرف
 على الحروف, قراءة وكتابة االحرف واالرقام وعد االرقام. 

مع بداية الطقس البارد يخرج الطالب للعب في وقت الفرصة نطلب منكم التأكد من ارتداء ولدكم للثياب المناسبة كالمعطف و القبعة و 
 القفازات... اذا كنتم بحاجة الى المساعدة في هذا الموضوع الرجاء االتصال بمعلمة الصف. 

 مالحظة: يتم ارسال الواجب المدرسي كل يوم اثنين على ان يتم اكماله وارجاعه الى المعلمة يوم الجمعة.

  اخبار مكتبة المدرسة

اود تقديم نفسي , اسمي منية صدراتي,  ويسرني ان اكون معلمة المكتبة و اعلم طالب صفوف الروضة حتى الخامس  هذه السنة في 
اتفاق استخدام ”مدرسة ديربرون اكاديمي. يزور  ولدكم  مكتبة المدرسة مرتين باالسبوع ويمكنهم استعارة الكتب اذا تم ارجاع  طلب 

 1و4على امل ارجاع الكتب بالوقت المحدد.  يتعمل الطالب كيفية استخدام التقانيات بشكل مسؤول و فعال.يعمل طالب صفوف “ المكتبة
يتعلمون كيف  3و 9على استخدام موارد االنترنت الجراء بحوث واحترام عمل االخرين. سيتم عرض هذه البحوث. اما طالب صفوف 

ينمومهارات استخدام القاموس. اما طالب صفوف الروضة واالول فهم يستمتعون بوقت قراءة القصص اسبوعيا و التعلم عن الفرق بين 
 القصص الخيالية والواقعية )الغير خيالية(



 المجلد الثامن العدد الثالت

9102كانون 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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 ابوابها بعد العطلة

 سجل في مفكرتك

 دوام المدرسة

 بعد الظهر 1::: -صباحا 5:07

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

 صباحا. 5:77سيتم 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 كما يفقد الكثير من المعلومات.

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

تشرين الثاني. الرجاء ابقاء خطوط التواصل بين المدرسة والبيت  8و5سررنا برؤيتكم في اجتماع االهل/ المعلمين في 

مفتوحة واالتصال بمعلمة الصف في حال كان لديكم اي سؤال او استفسار. كما انه كان رائع رؤية بعض االهل في 

تشرين الثاني. هنا بعض التذكيرات: 07و 01لالهل في “ تيتل وان”امسية   

* الرجاء االستمرار بدعم نجاح ولدكم العلمي والتأكد من خلودهم الى النوم في وقت معقول حيث ان النوم الكافي يدعم 

المسيرة التعليمية, نمو العقل, ويساعد على التركيز وتعديل المزاج. ويؤثر بشكل مباشر على نجاح ولدكم في  

 المدرسة.

كانون االول وسيتم مراقبة  91* مع اقتراب عطلة االعياد نود تم نذكر بانه هناك دوام مدرسي يوميا حتى نهار الجمعة 

 الحضور عن كثب.

* الرجاء تذكير اوالدكم اللعب بطريقة مناسبة وامنة وعدم رمي كرات الثلج عند خروجهم للعب لمنع اي مشاكل او 

 االصابات من الحدوث.

الرجاء االستمتاع بوقت العطلة مع العائلة حيث يمكنكم اخذ الوقت للقراءة ولعب بالعاب الطاولة,شرب الشوكوالتة 

 الساخنة وصنع رجل الثلج معا.

 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 زي المدرسة 

 .السالمة هي من أهم األمور في مدرسة ديربورن أكاديمي وعليه نطلب منكم الحضور إلى اإلدارة فور دخولكم المبنى 

 اجتماع مجلس ادارة  ديربورن أكاديمي 

الدعوة عامة  -عصرا  4033@  2319كانون االول  16االثنين     

  9102كانون االول 

 مدرسة ديربورن أكاديمي

Mon Tue Wed Thu Fri 

9 

 
  بيتزا بالجبن

: 
 

 
 تشيللي بصلصة اللحم

 
 

1 
 
 

 قطع الدجاج

 
 
 

7 
 

 ماساتشولي

6 
 

 ال غداء
 

 نصف نهار
 

 

2 

 
 بيتزا بالجبن

 

01 
 
 

 معكرونة بالجبن

00 
 

 
 هوت دوغ

 

 

09 
 
 

 سلطة تاكو
 
 

 

0: 
 
 
 

 كالزون بالجبن)سندويش(

06 
 

  بيتزا بالجبن
  
  

05 
 
 

و بالجبنتشنا  

08 
 

 قطع الدجاج

02 
 
 

كسديا بالجبن   

 
 

91 

 
 اختيار الشيف

9: 
 
 
 

 علطة الشااء

91 
 
 

 علطة الشااء
 

 

97 
 
 
 

 علطة الشااء
 
 

96 
 
 
 

 علطة الشااء
 

 

95 

 

 علطة الشااء
 
 

30 
 

 علطة الشااء
31 
 

 علطة الشااء
   


