تشرين األول October - 2017 / 2017 -

مدرسة بريدج أكاديمي الشرقية

نشرة الشهرية لدائرة اللغة العربية
المدير :السيد محمد الصناعي

األساتذة ( بانة ـ علي ـ حسن)

كلمة الشهر :المسؤولية

شعارنا تشجيع التعليم المستمر من خالل :العمل على تنمية وتطوير التحصيل العلمي ،غرس الصفات الحسنة
وتشجيعها ،احترام عادات وثقافات اآلخرين.

األهالي الكرام:
يسر مدرسة بريدج أكاديمي الشرقية أن تقدم إليكم نشرة شهرية حول المواضيع التي سنتطرق إليها مع تالميذنا األعزاء خالل شهر تشرين األول.
غايتنا من هذه النشرة أن نحدث وسيلة للتخاطب والتفاعل مع األهالي لمصلحة التالميذ فيما له عالقة بتعلم اللغة العربية.
Here at Bridge Academy East, we are pleased to announce that we are going to provide the Arabic Monthly
Newsletter. Our goal is to communicate between the parents and the school for the benefit of our students.
الصف
class

الروضة
KG

الصف األول

الوحدة
The unit
الوحدة الثانية ()U-2
في المدرسة

In the school

الوحدة الثانية ()U-2

المفردات
Vocabulary
أستاذة ـ كتاب ـ دفتر ـ قلم ـ مقص ـ
حقيبة ـ مسطرة ـ صمغ ــ ذئب ـ ذيل ـ
ذهب ـ ذقن ـ ذرة ـ ذراع ـ وطواط ـ
ولد ـ واحد ـ ورق ـ ورود ـ وسام ـ
زرافة ـ زيت ـ زيتون ـ زبيب ـ زبدة ـ
زر.
المكتبة ـ قاعة الطعام ـ غرفة الطعام ـ
مكتب ـ مدير ـ قاعة الرياضة ـ قلم
كتاب ـ دفتر ـ وطواطـ ولد ـ ورد ـ
موز ـ ذئب ـ ذرة ـ ذراع ـ زرافة ـ
زيت ـ زر ـ

1st Grade

العودة إلى المدرسة
Back to school

الصف الثاني

الوحدة الثانية ()U-2

النشرة الجوية ـ ماطر ـ برق ـ ثلج

2nd
Grade

الطقس
The weather

رعد ـ غائم ـ رياح ـ معتدل ـ حار ـ
بارد ـ مشمس

الصف الثالث

الوحدة الثانية ()U-2

3rd
Grade

أول يوم في المدرسة
First day of
school

الصف الرابع

الوحدة الثانية ()U-2

4th
Grade

دورة الماء
Water cycle

الصف
الخامس
5th
Grade

الوحدة الثانية ()U-2
وسائل االتصال
Communications
tools

الحروف و القواعد

اإلمالء
Dictation

ذ،و،ز

ا،د،ر،ز،ذ،
و

ذ،و،ز
الفتحة ـ الضمة ـ الكسرة
السكون
حروف المد "ا  ،و  ،ي"
ذا  ،ذو  ،ذي
زا  ،زو  ،زي

ورد ـ وادي ـ وداد ـ
زر ـ أرز ـ زار ـ
رذاذ

أدوات االستفهام (ماذا،
كيف ،ما ،أين)
الالم الشمسية والالم
القمرية

ال َّ
طقس باررِد في
فصْل الشتاء.

مهم ـ صحا ـ عاد ـ ركب ـ شنطة ـ
سأل ـ الظهر ـ فرحا ً ـ جميالً ـ ممتعا ً ـ
قوانين ـ نظام ـ مكتبة ـ ملعب ـ مكتب
ـ المدير ـ

أسماء اإلشارة (هذا ،هذه)
ياء المتكلم
أقسام الكلمة "اسم ،فعل،
حرف"

قال األستاذ:
أهالًوسهالً يا طالب
الصف الثالث

دورة الماء ـ بلد ـ نبع ـ حقل ـ يصب ـ
طعم ـ مالح ـ حرارة ـ يتبخر ـ يحرك
ـ مهم ـ النبات

ظرف المكان

يحرك الهواء الغيمة
في السماء.
تَكثر الغيوم وَيأتي
لرعد ويينزل
البَرق وا َّ
المطر.
الهاتف جهاز صغير
يتكلم فيه الناس.
الجريدة فيها أخبار
وإعالنات.

الفعل الماضي والفعل
المضارع

وسائل االتصال ـ أخبار ـ مساء ـ
المذكر والمؤنث
معلومات ـ أنقل ـ الرسائل ـ الناس ـ أسماء اإلشارة "هذا
بضائع ـ إعالنات ـ جهاز ـ تعرض ـ وهذه"
إرسال ـ شبكة ـ استقبال
تاء التأنيث الساكنة
الهمزة على نبرة

بالجد والعمل نحقق األمل

أخبار دائرة اللغة العربية

األهالي الكرام:

الخميس

األربعاء

الجمعة

Thursday

Wednesd
ay

Friday

والتعرف
ـ في شهر أيلول تم استقبال الطالب
Progress
الصفية .وقد تم
عليهم والتحدث معهم عن القوانينReports
تعريفهم على األشياء التشجيعية3المحفزة على2
ضا
العمل داخل الصف وااللتزام بالقوانين .أي ً
هناك بعض األعمال الترفيهية التي ستكون داخل
الصف مثل المشاريع المرتبطة بالمناهج.
وكذلك يجب على الطالب االلتزام بالقوانين
الصفية .وفي حالة عدم االلتزام بالقوانين الصفية
وتكرارها سنحتاج دعمكم لنا عن طريق التواصل
معكم لحل المشكلة.
ومن المواضيع التي تطرقنا إليها في شهر أيلول
وحدة التحيات والمجامالت .فقد تعلم الطالب كيفية
التعريف عن أنفسهم وتبادل التحيات والمجامالت
فيما بينهم.
أخيرا نتمنى للجميع سنة دراسية ناجحة وشيقة
ـو ً
مليئة بالفائدة والمرح مع قسم اللغة العربية.
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تحمل المسؤولية طريقك للنجاح

يمكنكم التواصل معنا عن طريق االتصال على الرقم التالي مدرسة بريدج أكاديمي الشرقية
 313-462-6100أو عبر اإليميالت التالية:
بانة عرفة ) Ms. Bana ( arafehb@gee-edu.com
علي الحسيناوي )Mr. Ali (alhusseinawia@gee-edu.com
حسن الشويلي )Mr. Hasan (alshuwailih@gee-edu.com

