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 أنصتوا إلينا !
 عام المراكز األولى  

 

 

 

لقد كان ىذا العام عام المراكز األولى!  كانت طالباتي أول مجموعة من الطالبات  

اللواتي يضعن بصمة في كل صف، وأول طالبات يستخدمن مصادر التعلم المدرسية  

وأول طالبات يرتدين الزي المدرسي بكل فخر. لقد كان حق اً عاماً دراسياً ممتعاً وسريعاً  

في مدرسة ليوا الدولية للبنات. كون ىذه السنة األولى التي تفتتح فييا مدرسة ليوا  

( 2017—2016الدولية للبنات أبوابيا، أردنا أن نرى كيف كان العام الدراسي   )

 بالنسبة لعائلة مدرسة ليوا الدولية للبنات . 

البداية كانت مع رئيسة  عائلتنا،  سألنا السيدة نيكي، المديرة، كيف كانت السنة  

األولى في مدرسة ليوا الدولية للبنات بالنسبة ليا. أجابت بأنيا كانت سنة شديدة  

اإلجياد، لكنيا أحبتيا! وأضافت ق ائلة بأن اليوم الوطني كان الفعالية المفضلة بالنسبة  

 ليا ىذا العام وأنو كان أفضل احتف ال رأتو على اإلطالق.  

تعتقد السيدة ديب، نائبة المديرة، بأنيا كانت سنة دراسية رائعة! لقد استمتعت  

بفكرة أن كل شئ جديد والذي يجعل األمر مدىشاً حق اً! لقد استمتعت كذلك بأن  

 الجميع يتعاملون بود في مدرسة ليوا الدولية للبنات.  

بعد حديثنا مع مجموعة من المعلمات وجدنا بأن ىذا العام كان عاماً ممتعاً، مليئاً بالمرح  

ومجيداً أيضاً بالنسبة لين. لقد أحبت المعلمات تدريس طالباتين وأثنين على سلوكين   



 عرض المواىب!!!
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 المركز األول  

 المركز الثاني

 حرر من قبل جيس آيتكن

المركز  
 الثالث

أبريل، كان ىنالك بحث عن أفضل الطالبات موىبًة في مدرسة ليوا    27بتاريخ  

 الدولية للبنات! ق امت طالبات الصف األول إلى السابع بالمشاركة في الفعالية. 

يعتبر عرض المواىب فرصًة تظير فييا الطالبات مواىبين الرائعة. كان لدينا في  

منيا فقط تأىلت إلى النيائيات! 10فقرة و 27تجارب األداء    

كانت لجنة التحكيم تتكون من السيدة نيكي، السيدة ديما، اآلنسة كيت وأعضاء  

من مجلس الطالبات. كانت بعض ىذه المواىب تشتمل على الغناء، الرقص، تمثيل  

كوميدي وعزف موسيقي. ق امت لجنة التحكيم بالتركيز على العرض، الثقة بالنفس  

 ونوعية األداء عند التحكيم. 

بعد االنتياء من التحكيم، حصلت ف اطمة من الصف رابع ب على المركز الثالث على  

تمثيليا الكوميدي، والمركز الثاني كان من نصيب ىارم )مجموعة موسيقية من  

اإليق اع السعيد )وىي مجموعة  الصف السابع( ، أما المركز األول فكان من نصيب  

  راقصة منطالبات الصف الخامس والسادس(  

 

ذكرت موظف ات الييئة اإلدارية بأن ىذا العام شكل خبرة كبيرة بالنسبة لين نظراً إلى وجود بيئة رائعة وكذلك طاقم  

 العمل الودود في المدرسة. 

لقد أحبت الطالبات عامين األول في مدرسة ليوا الدولية للبنات وقمن بتكوين صداق ات عديدة وأحببن معلماتين  

الرائعات. ذكرت الطالبات بأنين يشعرن بالدعم واألمن في المدرسة. لقد أحببن كافة األنشطة التي قمنا بيا ىذا العام.  

أحبت جميع الطالبات المعلمات وكن ودودات مع بعضين البعض.يبدو أن العام الدراسي األول في مدرسة ليوا الدولية  

للبنات قد انقضى على ما يرام. لقد لعبت كل من الطالبات والمعلمات دوراً كبيراً في تحقيق سنة ناجحة. عملت كذلك  

كل من المديرة ونائبة المديرة جاىداً لتحسين المدرسة نحو األفضل. كانت موظف ات الييئة الييئة اإلدارية متواجدات  

دائماً للتواصل مع أولياء األمور ويجبن على كل أسئلتيم. لقد استمتع كل شخص في المدرسة بالعام الدراسي األول في  

 مدرسة ليوا الدولية للبنات. 

 بق لم حصة  



 حرر من قبل جيس آيتكن  سوق الصف الثالث!!!
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 المركز األول  

 المركز الثاني

 

مايو بتحويل   18ق امت طالبات الصف الثالث أ والثالث ب يوم الخميس الموافق  

 الصالة الرياضية إلى سوقين الخاص بين!

عملت الطالبات كأقران على تجييز اإلعالنات وعرض المنتجات للبيع. وكانت  

تشتمل على وجبات لذيذة مثل: الشعرية الصينية، حبيبات الذرة في أكواب، أو  

شئ تم تجييزه باليد مثل إشارة كتاب، ماصة الضغط الظريفة، أعمال فنية مزخرفة  

 او كتاب تلوين، كان ىنالك شيئاً من نصيب كل شخص. 

تيدف طالبات الصف الثالث إلى جمع النقود إلرساليا إلى اليالل األحمر من أجل  

 800مساعدة العائالت األق ل حظاً. كان ىدف جميع طالبات الصف الثالث ىو جمع  

درىماً ، جمعت الطالبات رقماً ال  800درىماً. لكن بدالً من جمع  

درىما! اتفق الجميع )حتى أولياء األمور( على أنو كان يوماً   4,437يصدق .......

 كشك الكيك بالجبنة والبوظة ! ناجحاً جدا. 

 أىالً وسيالً!

 الشعرية الصينية، األفضل في اإلمارات  

 ال تضيعوا فرصة اقتناء القمصان المطبوعة!



 

مايو باالحتف ال باليوم العالمي األول   23ق امت مدرسة ليوا الدولية للبنات بتاريخ  
 للمدرسة!

ق ام كل صف بتمثيل دولة مختلفة. في المرحلة االبتدائية، كان الصف االول يمثل دولة  
اإلمارات، الصف الثاني مثل دولة جمايكا والبرازيل، الصف الثالث مثل الصين والصف  

الرابع مثل دولة كولومبيا. كان لكل صف دور في أن يلقي نظرة على مختلف الدول، 
 يجربيا، يتعلم وحتى يلعب ألعاب في الصفوف األخرى.

ق امت المرحلة المتوسطة بابتكار قريتين العالمية الخاصة بين. كانت تحتوي على  
 دول مختلفة مثل: مصر، سكوتلندا، إيطاليا، اليند، نيوزلندا والمزيد. 

 

 

أثناء االحتف ال، كان ىنالك بعض الفقرات لتمثيل كل دولة. كما حضر أولياء األمور  
 كذلك للمشاىدة!

 

في نياية اليوم، كان ىنالك عرض أزياء من قبل المعلمات!!! ق امت كل معلمة مشاركة بارتداء ما يمثل دولتيا وق امت بالمشي في  
أرجاء الصالة الرياضية. بعض المعلمات عرضن مع بعضين البعض! 

برأيي، كانت كل من المعلمة إيما والمعلمة بريتني األفضل! في  
نياية عرض األزياء ق امت المعلمة آشلي معلمة الصف الثالث ب  

 بالرقص على موسيقى دولةكوبا من أجل تقديم الشكر للمعلمة دنيا.

نظراً الى كل أعماليا الدؤوبة في تنظيم وانشاء فقرات اليوم  
العالمي! حصلت المعلمة آشلي على ىدية وق امت طالبات الصف  

 الثالث ب بتقديم الورود والبطاق ات للمعلمة دنيا!

 

 معاً حققنا يوماً جميال!!!
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 اليوم العالمي!!
 حرر من قبل جيس آيتكن  

 أىالً وسيالً بكم في الصين!

 لمحة من اليند  

 فقرة جميلة من راعيات البقر  
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 حرر من قبل ديما سييل   اليوم المائي المفتوح  

مايو ابتلت طالبات المرحلة االبتدائية   25مايو ويوم الخميس الموافق   24يوم االربعاء الموافق  

 والمرحلة المتوسطة في اليوم المائي المفتوح!

 

لم يكن ىذا يوماً مائياً عادياً، كان ىنالك العديد من األسئلة والتي  

ينبغي اإلجابة علييا بشكل صحيح حتى تبقى الطالبة جافة وال يقمن  

الطالبات بتبليليا بالماء. أما في حال أجابت الطالبة بشكل خاطئ، يتم رش  

 الماء علييا!

ىنالك العديد من األقسام المختلفة تحصلين فييا على فرصة بخ صديق اتك ومعلماتك بالماء.  كان

كان ىنالك قسماً للرياضيات ينبغي أن تجيبي على أسئلة تحتوي على حق ائق أساسية. في قسم اللغة  

العربية واإلنجليزية عليك أن تحزري األحرف. في حال أجبتي علييا بشكل صحيح تستطيعين رش  

المعلمة. في حال أجبت بشكل خاطئ يقمن ىن برشك بالماء. 

كان ىنالك أيضاً قسماً للعلوم يلعبن فيو الطالبات لعبة  

البطاطا الساخنة ف أثناء إنشادك ألنشودة ىناك من ستقوم  

بقرع الجرس عند توقف األنشودة فينبغي علييا أن تجيب  

لكن  “ بطة،بطة، أوزة”تشبو لعبة  “ قطرة، قطرة، قطرة”على سؤال العلوم. محطة أخرى كانت لعبة  

مع الماء. آخر فقرة كانت مق اتلة الطالبات باستخدام الماء والمرشات واللواتي قمن بتبليل  

 المعلمات!

 

 أىالً وسيالً بكم في الصين!



YOUR LOGO HERE 

 

                   ال تنسوا أن تتابعونا على     

 فيس بوك وانستغرام    

تويتر وقناتنا على      

!اليوتيوب  

 رمضان  

 تذكير: 

 ماذا نتوقع من المدرسة أثناء شير رمضان المبارك: 

   ظيراً  8::0صباحاً ولغاية   8::0تبدأ المدرسة دواميا في تمام الساعة  

   سنقوم بإنشاد النشيد الوطني في الصفوف بدالً من الطابور الصباحي 

   سيتم إغالق المقصف المدرسي ، في حال عدم صيام الطالبة ينبغي علييا أن تحضر

 طعاميا في علبة مغلقة.

   .يرجى أن نلتزم باالحترام وعدم عزف الموسيقى أو تشغيليا في الصفوف 

  .يرجى االلتزام بارتداء الزي المدرسي الصحيح 

 .ًالتأكد من إحضار طعام صحي إلى المدرسة يوميا 

   أثناء اختبارات التقييم يرجى أن تتسمي باالحترام والمشي بيدوء بجانب الصفوف التي
 تقوم باالختبار.

  .يرجى إعادة اللوح اإللكتروني الخاص بك وجميع متعلق اتو 

  حرر من قبل رىف  




