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الطابور الصبا��
فعاليـــــــــــات

 نظمت    لجنة    اليونسكو     بالتعاون   مع    قسم
�  الموسي��   فعالية   الطابور  الصبا��   يوم   اإلثن��
 الموافق   ١٦  نوفم��     بمناسبة    اليوم      العال��
  للتسامح  بهدف توعية  الطلبة ع� أهمية  التسامح

�  و  تقبل الطرف اآلخر الدي��

� للعام تكريم المتفوق��
  اليوم العال�� للتسامح٢٠١٥-٢٠١٦ 

يوم المرأة البحرينية

 تزامًنا  مع  إحتفاالت  المملكة  بيوم   المرأة
 البحرينية  و  الذي  يوافق  األول  من  شهر
 ديسم��  من كل عام ، نظمت إدارة المدرسة
 إحتفالية  صبا��  ألفراد   الطاقم   التعلي��

و اإلداري كمناسبة  وطنية  رسمية
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� يوم التضامن مع فلسط��

 بهدف توعية  الطلبة ع� أهمية  التسامح
� و تقبل  الطرف  اآلخر تم  اإلحتفال  الدي��
� عي� عليه السالم وذلك يوم  بميالد الن��
� الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٦ من خالل  اإلثن��

� الطابور الصبا��
فقرة نظمت ��

عيد المعلم

ميالد السيد المسيح

  بكل  الحب و  التقدير   لكل  معلم  و
  معلمة  ..  لمصابيح   المعرفة ..

 لجميع معل��  المدرسة

 تم  اإلحتفاء  بيوم المعلم بتاريخ  ، 
فعاليات   ٢٠١٦/١٠/٥ من  خالل  
وأنتم عام  كل   . متنوعة   صباحية  

بالعطاء أجود

الطابور الصبا��
فعاليـــــــــــات
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، �     و   قد   عرضت      الفقرات المتنوعة ال��
 تدعو    إ� السالم  و  المحبة و     تعزز    رسالة
رسل   (ص) ليبلغها،

ُ
�  أ  التسامح و الرحمة ال��

� نهاية االحتفال  أطلقت حمامة     السالم
 و ��

البيضاء

يف المولد النبوي ال��

�
�� �  احتفلت مدرسة لؤلؤة الخليج العر��

يف ٢٠١٦/١٢/١٢ بالمولد النبوي ال��

� المجيد
العيد الوط��

الطابور الصبا��
فعاليـــــــــــات
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 تحت  شعار   (( أنا  جميل  و  أستخدم   الكلمات  الجميلة ))
� احتفالها باليوم العال��  ، أقامت  مدرسة لؤلؤة  الخليج العر��

 للطفل و ذلك  يوم  الثالثاء ١٥ نوفم��  ٢٠١٦

امج  و  المسابقات  ألستخدام   و   انتشار  و  قد   تنوعت  ال��
� الطلبة .   و  قد  تم  اإلعالن عن  حملة   الكلمات الجميلة  ب��
  الكلمات  الجميلة   منذ   بداية   شهر  نوفم��   ٢٠١٦   حيث
  تداول  الطلبة  و المعلمون و   أولياء األمور  الكلمات  الجميلة
�  الطابور  الصبا��  ع�

� قدمت  ��   من  خالل  الفعاليات  ال��
�    (  رسم  ،  الفتات   ،  عبارات  ..  )  و  قد  مدى    أسبوع��
  اختتمت   الفعالية   بيوم    ترفي��   لطلبة    الحلقة    األو�
� للطلبة  منذ  الصباح نامج  باستقبال  المعلم��   حيث  بدأ  ال��
  و  استخدام  كلمات  جميلة  ترحيبية  بهم و   توزيع  الحلوى
  عليهم  و عند الساعة   السابعة  و الربع  بدأ  الحفل  بالسالم
  المل��  و آيات  عطرة  من  القرآن  الكريم  و  أنشودة  تشجع
  ع�  استخدام  الكلمات  الجميلة  ،   و موقف  تمتثي��   برز
ها  علينا ،  كما  من خالله أهمية الكلمات الجميلة و مدى تأث��
  خصص  وقت  للعب  والمسابقات والرسم  و تلوين العبارات
� الطلبة و �  جو  من  اإللفة  والمحبة ب��

 الجميلة  كل  هذا  ��
معلميهم واستمرت الفعالية ح�� نهاية اليوم الدرا��

يوم الطفل العال��

وع اليونسكو السنوي  م��



www.apgschool.com ون) يناير ٢٠١٧ � (العدد التاسع والع�� ة فصلية إخبارية تصدرها مدرسة لؤلؤة الخليج العر�� ن��

� ع� توف��  فرص  تعلم  تحرص  مدرسة  لؤلؤة  الخليج العر��
ات قيّمة ي حياتهم و  تمدهم  بخ��  متنوعة  غنية  لطلبتها  ت��
�   المستقبل  ،  و قد  دأبت   المدرسة  ع�   إبراز

 تفيدهم  ��
ين � � مملكتنا الغالية  و األفراد المتم��

ات  ��  انجازات ذوي الخ��
�
�� 

ً
 الذين كانت إلنجازاتهم أثرًا ملموسا

ً
 ومهنيا

ً
،وأكاديميا

ً
 تربويا

� هذا الصدد نظمت
ة البحرين نحو التقدم واإلزدهار. و��  مس��

المدرسة سلسلة من اللقاءات الهادفة وكانت كالتا�� : ف
 Ms Archana Jalan –Paradox of Choice

 � دكتور رؤوف فردان – الموهوب��

� لطلبة الصفوف العليا
الملت�� الثقا��

اإلحتفال باليوم الدو�� للغة العربية

فريق إنجاز البحرين
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�
فعالية تراث وط��

� الوط�� العيد   إحتفاالت   مع     
ً
  تزامنا

  المجيد نظمت لجنة اليونسكو  فعالية
عرض تم    حيث    ( � وط��   (تراث 
أخرى و   زراعية  تراثية      لمنتجات   
تستخدم كانت    تعليمية    تقليدية  
اإلبتدائية المرحلة  طلبة  وقام   

ً
  قديما

أصايص   �
�� البحرين   علم      بتشكيل 

 زراعية  بالزهور األبيض  واألحمر وذلك
يوم األربعاء الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤

�  تحدي القراءة العر��



www.apgschool.com ون) يناير ٢٠١٧ � (العدد التاسع والع�� ة فصلية إخبارية تصدرها مدرسة لؤلؤة الخليج العر�� ن��

� � لؤلؤة الخليج العر��
ماراثون القراءة ��

�   تشجي��  خاص  بمدرسة  لؤلؤة
 هو   برنامج  ثقا��

� �   يطلق  للعام  األول   بهدف  تحف��  الخليج   العر��
 وزيادة الو�� لدى الطلبة بأهمية القراءة

 حيث  يقوم الطالب بقراءة  ١٠ كتب  للصف األول 
١٠-٢٠ � � ما ب��

 للصف الثا��
ً
� ٥-١٠ و ٢٠ كتابا  ما ب��

�
�  كتيب  (ماراثون  القراءة  ��

 صفحة  ثم  يلخصها ��
) و تكتب بخط  الطالب .  بعد �  لؤلؤة  الخليج العر��
 ذلك تتم  مرحلة التصفية النهائية ويحصل الفائزون

  ع� هدايا تشجيعية
� برنامج (تحدي القراءة

ك  ��  و  للعلم  فإن  من  يش��
�  برنامج

��   
ً
� )  سوف  يسجل   اسمه   تلقائيا  العر��

� � لؤلؤة الخليج العر��
  ماراثون القراءة ��

 يمكنكم اإلطالع ع�  مزيد  من التفاصيل من خالل
 الرابط التا�� أو من خالل االنستغرام الخاص بمكتبة
�
 المدرسة . كل الشكر لجميع الطلبة الذين شاركوا ��

� لهم كل التوفيق ماراثون القراءة متمن��
h�p://www.arabreadingchallenge.com

apg_library

ا بأهمية القراءة للجميع  ، نظمت إدارة
ً
 إيمان

�
 المدرسة برنامج مارثون القراءة لمنتسبيها ��

 دورته  األو�  للعام  ٢٠١٦م-٢٠١٧م .  يبدأ
نامج من تاريخ ٨-١٢-٢٠١٦م  التسجيل  لل��
ة   ح��  نهاية  شهر  ديسم��  ، و ستكون  لف��
نامج  من ١٥-١٢-٢٠١٦م ح�� تاريخ ١٥  ال��
�  أبريل   ٢٠١٧   م  .   كل   الشكر   لمنتس��

� ماراثون القراءة
المدرسة الذين شاركوا ��

� ماراثون القراءة لمنتس��
 � لؤلؤة الخليج العر��

بية الخاصة قسم االرشاد وال��
وحدة الدعم والمساندة
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برنامج القراءة " تعليم األقران" ع

CAS

Career Unit
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Counseling and Special Education Department
  GATE Unit                                

CORT training for G4 & G5ABC
For the �rst time, creative thinking skills were 
taught for primary students on a weekly basis. 
Grade   4  students  were  trained  on  CORT 
1, which is designed to  encourage students to 
broaden their  thinking, and  direct it  towards 
various  areas  when  making  a  decision . G5 
students however, were  trained  on CORT 4 , 
covering the basic creative  techniques, proce-
dures and attitudes.

universities   .   Global    Vision   has   strong 
relationships   with    over   200   universities 
around  the   world   and  they  o�er  free  of 
charge services to the students who are consid-
ering to apply abroad. Joanna gave a brief 
presentation answering the question of how 
to choose the right university and the right 
program. She provided guidelines to help the 
students make their choice based on their 
results, budget and academic interest.

Global Vision Representative 2016/12/15
APG School has invited Joanna Muldoon, a member    of   global   vision   for   academic 
services, to give a talk to the  students regarding  the   process  of    applying   in    Western 
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ALPHA G6-4
ALPHA   Program  is  an  initiative 
designed   for   highly   academically 
talented   students    ,  and   aims   to 
extend   their    knowledge   through 
challenging accelerated worksheets. 

�e program ran for 8 weeks, and 
students were selected after undertak-
ing a diagnostic test designed speci�-
cally for the program. 67 students 
from grades 5  ,4, and 6 joined the 
program in one of the three subjects; 
Maths, English, and Sceince. 
Winners are to be awarded with 
bonus marks in their subject.

�inking Corner G6-4
�inking Corner is back for the second year, 
aiming at developing students thinking skills, 
and problem solving through a weekly challeng-
ing question in which they have to answer, and 
then awarded through points system. �e 
program is designed for G6-4 students.

Show Us Your Talent
A new program is initiated to showcase  talent-
ed  students   from G 12-7  during  the  second 
break of  every  Tuesday .  By this program ,  we 
boost   talented    student’s    self-esteem  ,   and 
encourage students with hidden talents to speak 
up and advertise themselves

� التطو�� فريق (  نداء )  الطال��

افتتحت  مجموعة   ، الخامسة    �  نسختها  
��   

  نداء التطو��  حملتها  التطوعية  تحت   مس�
  صدى الصمت  حيث  تهدف لن�� الو�� بلغة
   اإلشارة  و تسليط  الضوء   ع�  فعالياتهم  و

� المجتمع
 نشاطاتهم   ��

 ما  تريد  أن  تحققه  مجموعة  صدى  الصمت
  هو تشجيع  المجتمع  ع�  تعلم  لغة  األشارة  و
�  مختلف الفعاليات

  دمج المجتمع مع  الصم  ��
  . و  قد افتتحت حملة صدى الصمت  فعاليتها
األستاذة بحضور  لبحرين  قلعة    �

�� العام   لهذا  
 ابتسام الزيرة  و رئيس جمعية  الصم  البحرينية
 االستاذ  عقيل ع�� حيث تم عرض بعض األفالم
 و تقديم فقرة بسيطة لتعلم لغة االشارة من قبل

االستاذة زينب األسود
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�e Annual Anti-Cyberbullying Campaign which was 
launched last year in November 2015 is Arabian Peal Gulf 
School’s initiative to eradicate Cyber-bullying in the society. 
Headed by the Information and Communication Technology 
Department, the campaign is moving forwarding its second 
run. With this year’s theme “Share your Bully Story” the 
Campaign aims to encourage our students to stand up against 
bullying by learning how to tell their experiences of 
Cyber-Bullying to their friends, Teachers and Parents. Telling 
or reporting these incidents is also the best way to protect our 
children from cyber-predators which may cause greater harm 
to their safety. �is year’s Campaign involves activities such as 
Information Drive, Film Viewing and “Share your Bully 
Story” Writing Contest to be concluded in an awarding 
ceremony on November 2016 ,24.

CYBER-BULLYING AWARENESS CAMPAIGN 
“Share your Bully Story”

MATHS & SCIENCE QUIZ BEE 2016

Skills and understanding of students regarding 
their knowledge in every subject can not only be 
measured by the tests and examinations conduct-
ed inside the four walls. It can also be gauged 
through healthy competitions like quiz bee

�is year again, the Maths and Science Depart-
ment graced the annual event of APG School’s 
Maths and Science Quiz Bee

Each section of every grade level, from Grades 1 to 8, had three representatives to vie for 
being the best in their respective grade level. �ey competed to prove themselves as the 
crème de la crème in APG School. �ey showcased what they have learnt by answering 
every question accurately as they would with time control, as the di�culty level of every 
proceeding question came more challenging
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Art Week is being done annually. �e event formally 
opened on 28th November and ended last 1st 
December 2016, in school ground. Students from 
grades 4 to 8 planned and worked on 20 miniature 
crafts as way of greeting the APG for its 20th Anni-
versary under the supervision of the subject teachers 
and Art Department. Artistic minds and abilities 
worked collaboratively. Masterpieces were collected 
and displayed in the Art Exhibition

Art Week
“Twenty Miniatures for APG’s 20th Anniversary”

Art Exhibition 
“Twenty Miniatures for APG’s 20th Anniversary”
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15th Annual Book Fair
"Books are Treasures"

�e APG School “15th Annual 
Book Fair” was held at the Arados 
Hall, on the 20th to 27th November 
2016, with the theme "Books are 
Treasures. " Itwas arranged to encour-
age the love of books among mem-
bers of the school community. Mem-
bers from the Bahrain Writers Asso-
ciation were invited as guests to grace 
the event.  A wide variety of books 
and educational items were o�ered at 
a reduced price by selected book-
shops namely; Majestic Promotions, 
Bookmart, Barnes Noble, Learnex 
Educational Toys, Janat Al-Zahraa, 
and Student Bookshop

اللؤلؤة الكتاب السنوي للمدرسة  يستقبل  جميع مشاركاتكم لإلصدار الخامس  ع��  له لعام ٢٠١٧
�
و�� يد اإللك�� احاتهم مراسلتنا ع� ال�� � إرسال مساهماتهم واستفساراتهم و اق��

�� � إ� جميع الطلبة الراغب��
mona@apgschool.com


