
 

 

 

 

 

 طيبة ,روتها من فيض احلب ونهر العطاء.رست وتعهدتها أيٍد حانية ونفوس بذور غ

 فأطلت زهرات رائعات إىل العلياء رانيات بألوان زاهيات ومبسك األخالق متعطرات .

 فكّن متعة للناظرات .فشاركتهن اإلدارة واملعلمات واألمهات حفل ختام الوحدات 

 بإشراف م/ ناهد عبد اللطيف.ومت تكرميهن بالشكر والتقدير وعرض أمجل الفقرات .

 كنحالت نشيطات الطالبات بدأ حفل الصف األول االبتدائي)معًا نبين القيم ( بزفة

 وهّن متحمسات ,واجتمعن داعيات وبصوتوتردد صدى أصواتهن بالنشيد الوطين 

 واحد )نشيد نّور دربي يارب ( .ثم كلمة ترحيب للحاضرات وتهنئة للزهرات أهدتها

اية القائدة الرتبوية للمرحلة أ/ إميان جرب فرتحيب من الزهرات .وتالوة معطرة من اآليات. فسرد لبد

 القصة عرب ست سنوات وشكر خاص من القلب لألمهات بنشيد

 ( 1/8-1/7( وباللغة االجنليزية كان لفصلي ) 1/2أمي أهواك سبحان من سّواك ,) 

مشاركات تلتها من الطالبات واألمهات باملسابقات احلركية مسابقات يف جّو من احلماس واهلتافات 

 (قرأ لتحيا ا–نشيد )اقرأ ترَق ل1/6- 1/5.وكانت زهرات الفصلني 

 النشاط التكاملي وتكريم املتفوقات واحلائزات على تاج األخالق 

 ملرحلة الصفوف األولية والصف الرابع



 . 1/1لقيم ونشيد مجاعي من .تلته مسابقات .فتقديم لبناء امرددات

 ختم احلفل بتكريم املتفوقات وبتاج األخالق متوجات وتقديم الشهادات مع أطيب 

 التمنيات .

 هـ حبفل زهرات الصف12/4/1438وتستمر فرحة اللقاء يف اليوم التالي الثالثاء 

 (فيبدأ احلفل بعرض ترحييب الستقبال2030الثاني بعنوان )سنواصل لتتحقق رؤية  

 األمهات فالنشيد الوطين ونشيد الصباح فكلمة ترحيبية من م/ دالل املدني . 

 ثم كلمة القائدة الرتبوية للمرحلة أ/ إميان جرب واليت رمست فيها خطوط األمل

 فتالوة مبستقبل واعد لغراس اليوم وقائدات الغد .فتقديم للحفل من زهرة رائعة . 

 عطرة من الذكر احلكيم من زهرة أخرى .وتنثر زهرات أخريات عطرهن عن الوقت 

 رائعا بنشيد شريطًا( 2/9-2/8-2/7وحسن استغالله وتعرض زهرات القسم االجنليزي )

 معرب عن الوقت وحسن استغالله . 

 راسي مع م/ فوزية الغامدي وجمموعات من الطالبات ألداءوتفتح صفحة من يوم د

 يف مهارات وأداء رائع 2030ي يف اسرتاتيجيات التعلم وتوضيح رؤية درس تطبيق

 وبلغة سليمة .

 بالدي وختم اللقاء بأوبريت رائع )هذي خطة جيلنا واهلل حيقق حلمنا ( ونشيد يا

 واصلي وأداء زهرات الصف الثاني االبتدائي . 



 األخالق .تكريم املتفوقات واملتميزات واحلائزات على تاج ويف نهاية احلفل مت

 مع بطاقات الشكر والتقدير .

 هـ ازدانت الصالة بزهرات الصف الثالث االبتدائي وبدأ احلفل بالرتحيب13/4/1438ويف يوم األربعاء

ثم بالنشيد الوطين الذي صدح بأصوات الزهرات املتفتحات .تلته  باحلاضرات من املشرفة م/هناء غزال.

ترحيب حار من الزهرات باألمهات احلاضرات بكلمات ملؤها احلب ثم تالوة عطرة من زهرة فواحة .

 نابعة من القلب لتصب يف قلوب احلاضرات .

 عن األم1.فنشيد من طالبات الصف الثالث /

أمي .تلته فقرة  لتصف حبك يا كفت أبدا ماوفت لو مجعت قطرات البحر لتخط معان يف احلب ما

 وار من طالبة وطالبات الفصل بأداء مجاعي وعرض رائع .بعنوان أركان اإلسالم بأداء عن طريق احل

مسرحية عن أجهزة اجلسم يف قاعة احملكمة )حمكمة أجهزة اجلسم (يف جو من  3/2وعرضت طالبات 

 بنشيد مجاعي .االدعاءات والشكاوي وختمت املسرحية 

 التشجيع .وتلونت فقرات احلفل مبسابقات حركية بني األمهات والطالبات يف جو من احلماس و

 ) الصحة تاج على رؤوس األصحاء ( 3/5فصل . فنشيد )صحة صحة ( 

 رص على النظافة ألنها من اإلميان .احللوة واحملافظة على البيئة واحلثم نشيد بيئتنا 

احلفل  3/3ولفصول االجنليزي مشاركة وأداء رائع بعرض رياضي بعنوان الرياضة املمتازة . وختم فصل 

 شة ولربي مصريي وبعلمي يرقى تفكريي .بنشيد متيزي عن غريي عاي

 وختم النشاط بتكريم املتفوقات واملتميزات واحلاصالت على تاج األخالق



يوم ختام نشاط الوحدات التكاملية للصف الرابع االبتدائي هـ 14/4/1438وكان هذا اليوم اخلميس 

اط بكلمة للفصل الدراسي األول حيث بدأ النش

 ترحيبية فتالوة عطرة من الذكر احلكيم .فنشيد ترحييب من الطالبات

ك ودعاء للوطن الغالي بأن حيفظها الرمحن ودعاء للملمابني شعر ونثر  ورائدة النشاط م/ منال احليقي

واملدافعني عن محاه .تاله دخول جنمات الصف الرابع مبرافقة أناشيد رائعة تاله عرض رياضي ونشيد 

 يارب ()

 ومت عرض لألنشطة الصفية وللفرق التطوعية وبرنامج فطن وأهم اإلجنازات . 

 ختم النشاط بتكريم املتفوقات واملتميزات واحلائزات على تاج األخالق 

 وقدمت هلن شهادات الشكر والتقدير واهلدايا يف جو من الفرحة الغامرة 

مرفق فيديو
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