
االجتماع التمهیدي 
لطالبات الصف الخامس
مدرسة رند األھلیة



أهًال  وسهًال  ابألمريات الورد�ت 
بلسم هذه.. ومرحبا ابألمهات العزيزات 
احلياة اجلميلة 



من 
ھي معلمتي ؟



زينب عبدهللا آل عمري: امسي

. اللغة العربية وآداهبا: خرجية



ي یوًما ما كنُت طفلةً مثلكّن، أتعلم عن طریق استكشاف ألعابي وقصص
..وكنت أحب أن أتعلم الكثیر

.. وأقرأ وأبحث مع صدیقاتي وعائلتي 
فیما بعد ، كیف  تتعلمن األشیاء الجدیدة والمفیدة؟ستخبروني



أحب االطالع، صدیقة للمكتبة، فالمكتبات تلھمني ،
.. وتسافر بي عبر الزمن



نكمل

لنتعرف وننشر 
السعادة



..حبة الكرز 
كنا في فترة حجر طویلة،
ما ھي إنجازاتِك فیھا؟ 

وما ھي ھوایاتِك التي ترسمي بھا مالمح 
یومِك؟ 

العودة



ان ھنا نماذج الستبی.. لكّل شخص منا صفاٌت وسماٌت، وطرق مختلفة للتعلم 
لنتعرف معنا على شخصیتِك، وما طریقة التعلم المفضلة لدیِك؟ 





كیف نتعلم؟



:فراشتي المحلقة



..وردتي



https://www.youtube.com/watch?v=Bk96SF5zoB8

https://www.youtube.com/watch?v=Bk96SF5zoB8


لغتي،معلمة:الفصلمربیة(عمیرآلزینب.أ
)دینأسریة،اجتماعیات،علوم،

)الریاضیاتمعلمة(زریعرباب.أ
)اإلنجلیزیةاللغةمعلمة(الصایغمیعاد.أ
Makerالزایربشایر.أ space teacher
)اآلليالحاسب(الرجالخدیجة.أ
Dramaالبیابيزینب.أ Teacher
)الفنیةالتربیة(الدینزینرباح.أ
)صحتي(الناصرأزھار.أ

معلماتي
في

الصف الخامس



جدول التعلم 
عن بُعد



منصة التعلیم 
االفتراضي 

(Pioneers)



اتفاقیة 
تعلمنا   



العودة

..فراشتي الجمیلة
اغمضي عینیِك وحلقي بعالم 

الجمال وتمني أمنیة ترغبین في 
.تحقیقھا



ریحانتي العبقة تذكري 
..دوًما أن 

ولى الكتاب وسیلة التعلم األ
فحافظي على ھذا .. واألھم

الصدیق بین یدیك

توزیع 
الكتب 
الدراسیة



..طالباتي الجمیالت.. أمھاتي الفاضالت
أسعدني حضوركن جمیعًا 

..وكل الشكر لتشریفكن
..وفیقأطیب األمنیات لكّن بعاٍم ملؤه السعادة والت

آل عمیر زینب.أ
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