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الثاني "ب"
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غري خمصصة للبيع

تتمتة االفتتاحية

سهرة دراسية أعدتها إدارة مدرسة السالمة لطاقمها التعليمي والتربوي
وذلك يوم الجمعة  28أيلول/سبتمبر 2018
التق رررررريل مررررررع المتخصصررررررة
التر ويرررة ألمرررا وليرررو وفالبونرررا
ا رررررا و قيرررررة فريرررررل الرعايرررررة
الصررررررررررررررررررر ية للطررررررررررررررررررررالب
( )Elevhälsoteamالممرو
مرررري الطبيبررررة القو ررررية رررراميال
فيدشرريال والمرشرردة اايتماعيررة
مرري الااهرد وممرضرة الصر ة
المدرسرررررررية نرررررررونيال أن مرررررررو
و ضررور الطررال التعليمرري ف ري
المدرسرررةه شر ر د يررروم ال معرررة
األخيرررررررررررررر مررررررررررررري شررررررررررر ر ر
أيلررول/سبتمبرم اضرررة بر ويررة
عقررروا "بخصيصرررا ضرررافية
ودعر ر خرررا " للطرررالب الر ر يي
ي تررايو لررى م رراعدا علررى
ه ا الق و.
دايرررررة لررررررام فريررررررل الرعايررررررة
الص ية للطرالب رالتعريف عري
نو ر ر عضررروا عضرررواه ااسررر
والوظيورررررررة والم رررررررام التررررررري

خير األمور أوسطها

يقومو في را خرالل عمل ر فري
المررردارش وشررررا هرر الم رررام
للتعريرررف ررردوره الم ررر فررري
التق رريل والعمررو مررع المعلمرريي
التر وييي.

ايتماعررررررا يامعررررررة ل ميررررررع
المعلمررريي الر ر يي يررردخلو لرررى
صووت الطالب لت ليي الضروء
علررررى يميررررع الطررررالب رر ر فراد
ومقالشررة ا تيايرراب ه علررى أ
ع ر الص رووت ل ر بقت رري م ري
ذلرررررا ألسرررررربابٍ فقيررررررة بتعلررررررل
رررانخرا المثيرررر مررري المعلمررريي
فرررري صررررووتٍ عرررردةه علررررى أ
يترررا عوا هر ر اايتماعرررا فررري
األسرربوعيي المقبلرريي .ث ر برفررع
بقرررررارير و روبو ررررروا هررررر
اايتماعا لى مردير المدرسرة
ال يقوم دور اايتماع مرع
فريل الرعايرة الصر ية للطرالب
وهقاك يت ابخاذ لررارا شر
فليرررة بقوير ر وبر ر ميي ا تياير را
الطررالب .وهر الم ر ولية بقررع
علررررى عررررابل مرررردير المدرسررررة
وااشرات على بقوي ها.

ولررررد سررررربل هرررر الم اضررررررة

ال قية صو ة – - 5

ث با عت وٌّ مري المتخصصرتا
التر ررويتيي ألمررا و فالبونررا قيررة
الم اضرررة الترري اسررتمر مرري
ال رراعة الثانيررة والقصررف ت رى
ال رررراعة الخام ررررة والقصررررفه
بخلل ررررا بقرررراول ويبررررة عشرررراءٍ
أعرررررردها لقررررررا الشرررررريف سررررررلي
سليما .
مرررا بخلرررو الم اضررررة عررررض
بوضي يٌّ على الشاشرة المبيررة
صررررامت وفخررررر فيررررديو نرررراطل
ومقررررررررررا ال مررررررررررع عرررررررر ر
المتخصصيي ال رويدييي وذو
الخبرة في ه ا الم ال.

أهمية الدورات التعليمية وتدريب املعلمني
مثررررو المعلرر ر ررررالماارع الرر ر يعتقرررري برر ر ور
وأشرر ر ار لتُقررررتض أفضررررو الثمررررار والم اصرررريو.
فيعطيع ا و ما ب تاج مي مواد أساسية وص ية
لقموهرا .ومرري هقررا بر ني ايتقررا لترردري وب ررليح
المعلميي فضو الوسائو التي بمورو ل ر البر ور
(أ قاؤنرررا الطرررالب) يئر رةٍ بعليمير رةٍ وصر ر يةٍ لقمرررو
معرِفرري صرر يح عرري طريررل امررتال لم رررارا
العـدد2018/6 :
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التواصررررو واألسررررالي التر ويررررة المتعررررددة الترررري
بوفرها ل دارة مدرسة ال المة.
يعرررت الترردري علررى أنرر ي ررد نمرراميٌّ متمامررو
م ررتمر ي رردت لررى ثررراء أو بقميررة معرفررة الورررد
وم ارب وسرلو ألداء عملر دريرةٍ عاليرةٍ مري
المواءة والواعلية.
مدرسة السالمة

ويعرررررت الترررردري نرر ر "نشررررا
مخطررري ي رررردت لتقميرررة القرررردرا
والم رررررارا الوقيرررررة وال رررررلو ية
لألفرررراد العرررامليي لتمميرررق مررري
أداءٍ فاعر روٍ ومثمر ررٍ ير ر د لبلرررو
أهررررررداف الشخصررررررية وأهرررررردات
المدرسة على واءة مممقة.
ي ررررردت التررررردري عمومرررررا لرررررى
الق وض العقصر البشر العامو
فرري يميررع القطاعررا وعلررى افررة
الم ررررررتويا و عررررررداد ا عررررررداد
المالئ للقيام دور وأداء م امر
مواءة عالية.

مالمو/السويد

-(2)-

تتمة
املقال
ص -1-

يوم النشاطات يف اهلواء الطلق

بعض فوائد الرحالت املدرسية لألطفال:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

العـدد2018/6 :

أيلـول /سبتمبر

مدرسة السالمة

مالمو/السويد

-(3)-

وضـــوح الـمعــاني

🌷كيف دخلت
اللغة العامية إلى حياتنا🌷

ابتسامة العدد

ُ
ُ
قالت عائشة رض َي هللا عنها :أو ُل مـا ابت ئـد ََ
هللا  م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــو ئي الر يـ ـ ـ ـ ـا
ئب ـ ـ ـ ـ ئـه ر ـ ـ ـ ــو ُل ئا
ُ
الصـ ــالح ــةل كـان يـ ــرى ال ـ ُّـر يا فتحص ـ ُـل كما
رءاها ً
تماما.
َ
ب
ـدِ
ثي كان يأتي غار ئحراء ليتعبد فيه ب ن امل ئ
جبر ُ
يل وهو
ـوم جـ ــاءه يـدنا ا
وامل ـ ئا
ـدِ .ثـي في يـ ـ ٍ
َ
ُ
هللا  ق ـ ـ ــد بل ـ ـ ـغ
ف ـ ـ ــي ال َـ ـ ـ ئـار وك ـ ـ ــان ر ـ ـ ــول ئ
األربع ـ ن مــن عم ـ ــرهل فقـ ــال لـ ــه :اقرأل فقال
ال ــر ــولا :مـا أن ــا بق ــارَا! َ
جبريل :اقرأل
ُا
فقال
ُ
هللا  :م ــا أن ــا بق ــارَا! فقـ ـال
فق ــال ر ــول ئ
ُ
جب ـ ُ
السالم في ال ال ئاة :اقرأل فقال
ـريل عليه
 :ما أنا بقارَا!
السالم( :اقرأ با ي َ ّب اَ
ُ
ُا
عليه
فقــال
جبريل َ َ ئ
َ َ ئ رئ
ََ
َ
َ
َ
ـق .اق ـ ــرأ
ـق .خل ــق اإلنسان من اعل ـ ـ ٍ ا
ال ـ ــذي خل ـ ا
َب َ َ
ُ
بالق َل ايَ .ع بل ـ ـ ـ ـ ــيَ
َ
َور ُّب ـ ـ ـ ـ َ األك ـ ـ ـ ـ ــر ام .الذي عل ـ ـ اـي
ئ
َ
َ َ
اإلنسان ما ل ـ ــي َي نعل ــي)ل ” ورِ العلق اآلية
.“5-1
َُّ
ُ
ف ــرجـ ـ ــع الر ول إلى خديجة فقال” :ز ئاملوني
زملوني“ َف َز بم ُل ُ
وه ثي َ
خبر.
أخبرها ال َا
ُ
عليه الصالِ
ثي بعـ ـ ـ َـد ذل ص ـ ـ َـار ال ـ ــر ــو ُل ئا
ُ ُ
َ
هللا وحـ َـد ُه
ـادِ ئا
والســالم يــدعو النــا إلــى عبـ ئ
ـنامل ولي يك ـ ــن هو
ـادِ األصـ ـ ـ ـ ـ
وينهى عن عب ـ ـ ـ ئ
َ ئ ُّ
َََ ََ
صن ًما في حيا ئتـه قـ ال بـل نشـأ عفـى
قد عبد
اإليمان باهللئ تعالى من ـ ــذ ص ـ ـ ـ ئـر ئاه م ـ ـ ـ ــل ك ـ ئـل
ئ
ُ
ُ
ف التفاصيلَ
يعر ا
األنبـ ـ ـ ـ ئا
ـياء .لكن ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ــي يكن ئ
بكلها َ
عليه.
قبل نزول الو ئي ئا
وكــان أو َل مــن ءامـ َـن ئبـ ئـه مــن ال سـ ئـاء زواجتـ ُـه
ُ
عفي ُ
خديجةل ومن الصبيان ُّ
طالبل
بن أبي
ئ
ٍ
ّ
يق.
الصد ُ ا
بكر
ومن
ئ
الرجال أبو ٍ

ُحك ــي أن جاري ـ ــة م ــن ج ــواري "املعتمد بن
ّ
عباد" قالت له وه ــما في السجن (سجن
أغمات):
ُّ
ُ
"يا موالي لقد هنا هنا!"
فأعجبه ُ
كالمها هذا وقال:
أين ُ
قالت :لقد ُه ّنا ُهنا موالي َ
جاهنا؟
ّ
ُ
قلت لها :إلى ُهــنا صيـ ــرنا إل ُـه ـ ــنا
 مجزوء الرجز -وحك ــى أبـ ـ ــو عبـ ـ ــد هللا بن خالــويه قال:
ُ
دخلـ ــت عفـ ــى ـ ــيا الدولـ ــة بـ ــن حمـ ــدان
ّ َن ُ
ً
فلم ــا َم ل ــت ب ـ ن يدي ــه ق ـال :اقع ــدل
يوم ــال
ن ُ
ولــي يقــل اجلــيل فتب ب نــت بــذل اعتالقــه
ّ
بأهداب األدب واطالعه عفى أ ــرار ك االم
العرب.

▪

قيل يف املرأة

▪
▪

أيا عجـبًا من صـابـرٍ صـامتٍ ولم
يفه بكـالم قـط في ساعـة الضرب
أقـام ولـم يبـرح مكانـًا ثـوى بـه
على أنه أضحى يـدور على الكعـب

حل العدد املاضي
لغــز العـــــدد:
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دملــج

-(4)-

تتمة الموضوع صفحة  :2سهرة دراسية أعدتها إدارة مدرسة السالمة لطاقمها التعليمي والتربوي وذلك يوم الجمعة
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ومن األمور املهمة التي ينبغي أخذها بعني االعتبار خالل هذه االجتماعات
املخصصة لتحديد الطالب من كل صفٍ وما يحتاج كلِّ واحدٍ منهم هي كالتالي:
دع ٍ فخر مي شخصٍ فخر؟

 (1بطوير المقدرا العلمية لدى الطالب.
 (2المقدرة على التر يا وطرق العمو.
 (3المقرردرا اايتماعيررة :علررى سرربيو المثررال القرردرة التعاوني رة ه
العاللررة مررع الررامالء ه موالررف الطررالب ب ررا المبررار ه الشررعور
ال عادة وااربياا في المدرسة.
(4

يف ب بمييف وسائو التعلي واألنشطة للطالب؟

 (5ما هي األسالي التي ن تخدم ا ه وما ال
ب يير ؟
 (6ما ه األشخا
دوره ؟

يممققرا بطروير أو

الم ميي ال يي يتعاملو مع الطال ؟ وما هو

 (7مرا هري ا يرراءا وال لرول واألسررالي التري لرد بمرو مممقررة
للتقوي ؟
 (8هو ي تاج المعلمو

لى م اعدة مي المتخصصرة التر ويرة أو

 (9هو لمقرا فعليرا و ر لقا رو مرا فري وسرعقا مرا في را الت رد مرع
الوالرررررديي؟ دعررر ر أوليررررراء األمرررررور م ررر ر ٌّ يررررردا لمررررري بمرررررو
المعلمررة/المعلرر لررادرة علررى القيررام ررالتعلي طريقررة صرر ي ة
وييدة.
 (10يرررف ال ررربيو للق ررروض الطالرر والصرررعود رر ن رررو الق ررراا
والت ل علرى مشرمال المتعلقرة فري هر ا الموضروع؟ وهرو مري
الضرور يرراء مقرا ال استشرارية للتقوير والمتا عرةه علرى
سررربيو المثررراله مرررع المتخصصرررة التر ويرررة وممرضرررة الصرر ة
المدرسررية والطبيبررة القو ررية وخرردما ايتماعيررة أخرررى مرري
البلدية؟
 (11وُّ ه ا يتماعا والدراسرا خاضرعة لقرانو "ال ررية فري
المعلومررا " وعرردم عطائ ررا لررى ل ر و العاللررة المباشرررة فرري
ه ا ال ياق.

بعض الصور للطاقم التعليمي في مدرسة السالمة الذين
شاركوا في محاضرة كيفية تحديد هوية الطالب المحتاجين
إلى مساعدات أخرى إضافية وآلية تنفيذ الوسائل المقررة
لمساعدتهم في أمورهم الدراسية داخل الصف.
في الصورة تظهر :فالبونا ،مريم ،غونيال وكاميال

في الصورة هنا يظهر :وسام ،إبراهيم ،محمد ،عزيز ،إبراهيم
ف .وعماد الدين
المحاضرة كانت ناجحة إلى حدٍ كبيرٍ ألنها سلطت الضوء على
أمو ٍر مهمةٍ جدًا تساعد المعلمين بدون شكٍ في متابعة
مهمتهم التعليمية بشكلٍ راقٍ ومهنيةٍ واحترافٍ عاليين.
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Skrylle Utvärderingar
Vad gick bra?

(Klass 4A)

▪ Eleverna var positiva och glada för att de skulle på utflykt
till skogen. Det är viktigt att skolutflykten intresserar
eleverna och att den inte bara är kopplad till lärarnas
undervisning eftersom viljan förstärker lärandet.
▪ Eleverna följde till viss del lärarnas regler som de hade
kommit överens om och andra regler som gäller när man är
i skogen. Aktiviteterna var roliga och utmanande.

Vad gick bra?

(Klass 4B)

Vad tyckte du om utflykten?
▪ Utflykten var bra eftersom vi lärde oss mycket.
▪ Vi hade roligt och vi fick leka.
▪ Det fanns många insekter och vi blev lite trötta.

Vad var det som var bra?
Vad gick mindre bra?
▪ Många elever hade kanske föreställt sig att utflykten skulle
vara som en picknick därför hade de för mycket mat med
sig, och utnyttjade varenda övergång för att mumsa på
något. Vilket ledde till att mycket tid gick åt att samlas och
få alla att fokusera och lyssna på instruktionerna.
▪ Många elever ville ha fri lek och längtade efter det, trots
att de var medvetna om dagens program och visste att de
skulle få möjlighet för det i slutet av utflykten. Vilket ledde
till att vissa elever vägrade att samarbeta och avstod från
att vara med i aktiviteterna. Men de fick inte sin vilja.

▪ Vi såg djur som grodor.
▪ Vi fick se och veta nya saker.
▪ Vi lärde oss mycket om vad olika blad heter och djurs
fotspår.
▪ Vi fick leta efter svampar och tipsrundan var rolig.
▪ Samarbetsövningen var rolig med påsarna.

Vad var det som var mindre bra?
▪ Att vissa inte kunde sköta sig så de tog från vår tid.
▪ Att det fanns många insekter.

Ändringar för kommande utflykter
▪ Eleverna ska få ännu tydliga instruktioner och träna på de i
skolan man kan göra värderingsövningar eller skriva
reglerna tillsammans..

-(6)-

السويد/مالمو

مدرسة السالمة

 سبتمبر/أيلـول

2018/6 :العـدد

Svenska/

Lättskriven /

Nr. 6/2018

Utflykt 4A & 4B den 6/9-2018
Djur & natur / Insekter & kollektor
Innan vi börjar täcka denna upplevelse, borde vi hysa våra hälsningar till både lärare Samia
och Sali (klasslärare för klass 4A / 4B) för deras stora intresse och välplanerad utflykt som gav
denna utflykt ett mycket högt värde om disciplin, dagsprogram samt njutning av naturen
med meningsfulla stunder.

Dagens program
Dagen började genom att samla alla
elever i klassen för att få
instruktioner kring hur de skulle bete
sig i bussen och i skogen samt vilka
åtgärder som kommer att tas om det
uppstod konflikter.
En av varje par tog på sig en väst och
tog hand om sin kompis eventuellt
skrev lärarna deras telefonnummer
på elevernas armar.
På skogen medan eleverna åt sina
mellanmål (frukt) gick Sali och Samia
och la ut frågorna till tipsrundan.
Lärarna fick svarta påsar till varje
grupp (samarbetsövning), i varje
grupp fanns fyra elever. Grupperna
fördelades genom numrering.
Eleverna skulle vända på påsen utan
att röra marken och utan att prata.
Varje klass skulle jobba för sig själv.
Lärarna undersökte eleverna så att
de inte trampar utanför påsen.
Tydliga instruktioner lämnades innan
de började.

Tipsrunda: Eleverna fick en karta
över var lärarna har lagt ut frågorna.
De fick en penna och ett papper per
grupp som ska vara 4 personer. De
skulle sedan gå runt och svara på
frågorna. Sedan gick vi igenom rätt
svar till tipsrundan och eleverna fick
rätta sina svar.
Lunchen: Alla satt sig i en stor cirkel.
Eleverna gick ut och forskade olika
träd och tog löv från de olika träden
för att sedan skriva om det i NO
under de kommande veckorna.
Eleverna fick reda på att de sedan
ska skriva en faktatext om det som
de samlar in. De fick välja något som
de är intresserade av.
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بقلي األ تاذ:
حممد آغا

Fritids
من نشاطات الطالب خالل وجودهم يف
أوقات الفريتيدس ( )Fritidsحيث ينشط
املشرفات ويربعن بإتقان هذه النشاطات
ويفعلن ما بوسعهن لتأمني جوٍّ خيتلف عن
الروتني الدراسي خالل النهار ،والصور خري
معبِّرٍ على ذلك.

