
 اخبار الصف الخامس

من الصعب التصديق اننا في النصف الثاني من العام الدراسي! انه وقت حساس لطالبنا حيث اننا نتعلم الكثير ونحضر الختبار ال "ام 
ستب" الذي سيقدمه الطالب في شهر نيسان. يجب على الطالب االستمرار والمثابرة ومتابعة العمل بجهد. لذا يرجى التأكد من انهم 
اكملوا واجباتهم المنزلية يوميا, التدرب على الكلمات االمالئية والقراءة. ويجب التأكد من حضور ولدكم الى المدرسة في الوقت المحدد 
واالتصال بالمدرسة في حال الغياب. تقع المسوؤلية في حال الغياب على الطالب لترتيب واكمال واجباته المدرسية. اذا كان لديكم اي 

  سؤال او استفسار الرجاء االتصال بمعلمة الصف. نعمل معا ليكون النصف الثاني من العام رائعا!

 اخبار قسم اللغات

وتعلم  طالب صف الروضة:  طالب بتعلم جمل عن كيفية القاء التحية  سيقوم ال
  اسماء االسبوع واشهر السنة

طالب بتعلم كيفية القاء التحية باستخدام  طالب الصفوف االبتدائية:  سيقوم ال
جمل صحيحة في اللغة االسبانية. باالضافة سيقوم الطالب بالعمل على مشروع عن 

 الطقس باستخدام اسماء االسبوع واشهر السنة.
ر لمسرحية طالب الصفوف  المتوسطة طالب على كتابة حوا : سيعمل ال

مستخدمين جمل صحيحة وغير صحيحة بحسب الشخص المخاطب. في القواعد 
 سيتعلم الطالب عن المقاالت, المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 

 أخبار المراحل المتوسط

الرياضيات: سينهي طالب الصف 6 درس عمليات الكسور لالنتقال الى درس خطة التنسيق وكيف يتم استخدام هذه الخطط لتحديد 
 االتجاهات. 

من درس النسبية في العالم حولنا الى درس النسبة المؤية. 7سينتقل طالب الصف   

من درس نظرية فيثاغورس الرائعة الى درس التحوالت والوظائف الخطية. 8سينتقل طالب الصف   

اللغة: سيبدء طالب الصف السادس فقرة عن النصوص االعالمية ويتمحور النصف على "مجموعة الشوكوالت ", سيبدء طالب الصف 
للمؤلف جان “  السابع فقرة عن "علم الدماغ" حيث سيتم التركيز على النص "فينس كايج: البشع ولكن القصة الحقيقية للدماغ والعلم

فليتشمان. سيعمل طالب الصف الثامن على النصوص المختلفة في فقرة " العلوم والخيال العلمي"  حيث سيقومون بقراءة كتابات حديثة 
 وقديمة مثل "قرنكنستين".

العلوم: سيستمر طالب الصف ال8 بالتعلم عن التفاعل الكميائي" مقدمة عن المادة" وسيبدء طالب الصف ال7-ا و6-ا فقرة عن رموز 
ب سيستمرون بالتعلم عن الجيولوجيا "جوف االرض" والتعمق بالتدقيق عن الصفائح التكتونية واستكشاف -7الشيفرة. اما طالب الصف 

 الزالزل. 

ب فقرة في مادة البيولوجيا " ما هي الحياة" واستكشاف الجراثيم والفيروسات. لقد ذكرت في السابق اننا – 6سيستمر طالب الصف ال 
 سوف نحصص اسبوع لتعلم رموز الشيفرة, لقد تغير هذا الشيء بسبب االهتمام الكبير للطالب وحبهم للتعمق في هذا الموضوع اكثر.

االجتماعيات:  يتم دمج ابداع الطالب في كل المواضيع التي يتم شرحها وتعليمها. بعد توسع الواليات المتحدة نحو الغرب يصبح االمر 
معقد بعض الشيء. سيبدء الطالب بتحديد هوية والمشاكل بين الواليات الشمالية والجنوبية التى ادت الى الحرب االهلية. سينهي 

. طالب الصف السابع فقرة االمبراطوريا القديمة ويبدؤن فقرة االمبراطوريات الكالسيكية التي يكمن تمييزها حيث انها تحدد عالمنا الحالي
لقد انهى طالب الصف السادس فقرة الحضارات وكيف تحددنا كاشخاص. سيصبح هذا الموضوع معقدا يعض ا لشيء عندما نتعمق 

  .اخرى كانت مادة االجتماعيات هي االنجح لمواضيعها الشيقة باالقتصاد والحكومة وكبف يتصرف الناس على نطاق واسع. مرة

 أخبار الصف الثالث

سيستمر طالب الصف الثالث في شهر شباط التدرب على عملية الضرب. في القراءة سيكون موضوع الدرس عن انواع 
السيرة الذاتية. سنقرأ ونناقش الحياة الشخصية الشخاص عاديين واشخاص مشهورين. سنستمر بالتعلم عن استراتجيات 

الفهم المختلفة. في الكتابة سنستمر بالتعلم عن فقرة االراء.  في االجتماعيات سنبدأ بالتعلم عن تاريخ والية مشيغن 
 وفي العلوم سنبدأ فقرة عن الطقس.

  اخبار الصف الرابع

كما دائما نتعلم اشياء كثيرة و مرحة! في العلوم سيستمر الطالب بالتعلم عن االنواع المختلفة للحجارة وكيف تتكون, سنختم هذه 
الفقرة بمنتصف شهر شباط وننتقل الى فقرة الطاقة والحركة ويتعلم الطالب كيف تعمل الدائرة الكهربائية. في االجتماعيات سنتعلم عن 

الفروع الثالثة للحكومة وادوارها كما سنتعلم عن القيم الديمقراطية االساسية لبلدنا مثل الحرية, العدل والمساوات.في الرياضيات 
سيتعلم الطالب خالل شهر شباط كيفية قراءة وتشكيل الرسومات البيانية المختلفة وكيف تستعمل هذه البيانات لتتبع المعلومات. هذه 

مهارة يجب على كل طالب تعلمها. سنتدرب ايضا على تحسين مهارات القياس الرجاء السماح لولدكم ان يقوم بقياس االشياء حول 
المنزل لتدرب على هذه المهارة في المنزل كما يجب متابعة التدرب على حقائق جدول الضرب والقسمة مع ولدكم. هذا الشهر 

سنركزعلى قراءة القصص المتعلقة بحركة الحقوق المدنية والمساوات تكريما لشهر " بالك هيستوري" كما سنقوم بمناقشة هدف مؤلف 
 03هذه القصص وعناصر القصة. االستمرار بالتدرب على هذه المهارات تساعد ولدكم على القدرة على تحليل القصص. القراءة لمدة 

 دقيفة كل ليلة هي طريقة جيدة لتحسين مهارات القراءة لدى ولدكم. شكراً لمساعدة ولدكم على النمو!! 

 اخبار الرياضة:

نود اعالم االهل اننا على وشك االنتهاء من بناء قاعة الرياضة. واود ان اذكر بانه لن يتمكن الطالب من المشاركة في صف 
الرياضة من دون حذاء الرياضة المناسب. ال تعتبر االحذية ذات النعال, احذية الشتاء, االحذية المسطحة, احذية كرة القدم 
)كليتس( او الصنادل احذية رياضة ومناسبة لحصة الرياضة السباب مختلفة. اذا كان لديكم اي سؤال حول احذية الرياضة 

 التي يمكن ارتداءها يرجى االتصال بالسيد جابسكي.

 .أخبارمرحلة الحضانة

"يتعلم الطالب من خالل اللعب , لكن االكثر اهمية هو ان يتعلم الطالب كيف يتعلمون من خالل اللعب" )فراد دونالدسون( 
 هذه المقولة تذكركم ان ولدكم يتعلم عندما يلعب. 

شهر شباط اقصر شهر في السنة ولكن سيحدث الكثير خالله في الصف. كل يوم نشجع االطفال ان يكونوا مستقليين  
حيث يقوموا بخدمة انفسهم في اوقات الطعام والتنظيف بعد وقت االكل اواللعب واالنتباه الى النظافة الشخصية. كما اننا 

نشجع وندرب االطفال على فك االزرار وسحابات معاطفهم وثيابهم ونطلب منكم التدرب على هذه االشياء في المنزل. 
صباحا حيث انه يوم  8033شباط الساعة  03نرجو منكم االنضمام الينا في االجتماع االستشاري لهذا الشهر يوم الخميس 

 رحلة الصف الى متحف "هاندز ان" في مدينة " ان اربر"

 اخبار الصف األول

بتعلم الكثير من االشياء الجديدة. لقد بدأ الطالب بالعمل في "ورشة الكتابة" حيث يعملون على تعريف  0303بدأنا العام  
وتسمية الصور, كتابة الجمل, سرد القصص وتشكيل لوائح عمل تتضمن انواع مختلفة من الكتابة. هذا الشهر سيتعرف 
الطالب على القصص السردية وسيقومون بكتابة قصة سردية. سيتعلمون كيفية تهجئة الكلمات ليتمكنوا من كتابتها. 

 سيستمرون في التدرب على الكلمات المرئية. 

 أخبار الروضة

بتعلم الكثير من االشياء الجديدة. لقد بدأ الطالب بالعمل في "ورشة الكتابة" حيث يعملون على تعريف  0303بدأنا العام  
وتسمية الصور, كتابة الجمل, سرد القصص وتشكيل لوائح عمل تتضمن انواع مختلفة من الكتابة. هذا الشهر سيتعرف 
الطالب على القصص السردية وسيقومون بكتابة قصة سردية. سيتعلمون كيفية تهجئة الكلمات ليتمكنوا من كتابتها. 

 سيستمرون في التدرب على الكلمات المرئية. 

في الرياضيات سيعمل الطالب ربط مجموعة ارقام مع االرقام الصحيحة. سنبدء بالتعلم عن خصائص االشكال وعن اشكال 
االجسام المماثلة ومن ثم االنتقال الى فقرة عملية الجمع. في االجتماعيات سننهي فقرة الماضي الحاضر والمستقبل 

 وننتقل بعدها للتعلم عن القوة والحركة في مادة العلوم. 

لقد كانت بداية سنة جديدة وجيدة! شكرا لدعمكم المستمر ونرجو منكم االستمرار في التدرب على الكلمات المرئية كل 
 يوم في المنزل واكمال الواجب وارجاعه كل يوم جمعة. 

 اخبار الصف الثاني

طالب في كل  03شهر شباط شهر شيق!!! الحب)فالنتين( حيث يمكن للطالب اهداء بطاقات الفالنتين لبعضهم. هناك 
صف. سنعلم هذا الشهر الكثير من االفكار والمفاهيم الرائعة. في الرياضيات سيتعلم الطالب حل المسائل المكتوبة من 
خالل استخدام النقود والوقت. في اللغة سيقوم الطالب بكتابة القصص الخيالية وتعلم طرق االختصار واالسماء الملكية. 

 في االجتماعيات سنتعلم عن الحكومة و في العلوم سيتعلم الطالب عن االنظمة البيئية.



العدد السادس الثامن المجلد   

0202شباط            

 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.

اعادة آذار:  6–كانون الثاني27  

 التسجيل لطالبنا الحاليين

بالك ”شهرشباط: نشاطات لتكريم 

 “هستوري

آذار امتحان ال  22—شباط 3

 للمرحلة االبتدائية“ ويدا”

-نصف يوم  للطالب شباط :   7

 02:22االنصراف @ 

احتفال المرحلة شباط:  02

 المتوسطة

 شباط: يوم عد الطالب 02

يوم تأخير يبدأ الدوام شباط:  02

 صباحا 9الساعة 

 عطلة نصف الشتاءشباط:  03-07

 شباط: يوم لباس االقبعة 22

يوم اللباس الحر لتشجيع شباط:  22

 المدرسة

شباط: يوم التصوير للربيع  26

)لباس انيق غير مسموح لبس 

 الجينز

شباط:التقارير المرحلية الى  27

 المنزل

-نصف يوم  للطالب شباط :   22

 02:22االنصراف @ 

-شهر آذار: نشاطات شهر القراءة 

 الخامس( -)صفوف الروضة

  

 سجل في مفكرتك

 دوام المدرسة

 بعد الظهر 1:2: -صباحا 51:7

 صباحا 51:2يصل الباص والتالمذة كما يبدأ الفطور في تمام الساعة السابعة والربع  حتى الساعة 

 صباحا. 51:7سيتم 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. :::. 280-22::اإلتصال بمكتب اإلدارة 

 رسالة مدير المدرسة

 بعض المالحظات الهامة:

%( من االنفلونزا  قبل 22:لقد تم رصد حالت انفلونزا في المدرسة ولذا نرجومنكم التأكد من شفاء ولدكم التام ) -
 ارسالهم المدرسة. 

ميل واماكن وجود البراميل البرتقالية اللون. 7:الرجاء احترام قانون السير الخاص بالمدارس كسرعة ال  -  

ظهرا)النصف دوام( وايام الدوام  0:الرجاء مراجعة رزنامة المدرسة لمعرفة ايام االنصراف المبكرالساعة  -
صباحا( 2المتأخر )يبدء الدوام الساعة   

الرجاء ارسال وجبات خفيفة صحية مع ولدكم الى المدرسة. اذا اردتم الئحة بهذه الوجبات يمكنكم السؤال. -  

ترقبوا معلومات اضافية عن التواريخ واالوقات  :020-0202سنبدأ قريبا بتسجيل طالبنا الحاليين للعام الدراسي  -

.في القريب العاجل   

 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 .

 .احذية الشتاء ليست جزء من الزي المدرسي 

    .يمكن ارتداء الهوديز من غير رسومات اوشعارات او اذا كان عليها رمز 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  0:22@  2222شباط  27الخميس     

   0202 شباط
 مدرسة ديربورن أكاديمي
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