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Qatar National Day
This year Qatar Academy Al Khor presented a celebration of 
pride in their own country as well as a celebration of Qatar’s 
friendship with other countries. 

Students from Grades 4,5, 
and 6 rehearsed tirelessly 
to prepare for a musical 
play about Qatari students 
meeting and assisting 
another group from an 
international school. 
Together the two picnicking 
teams met, sang and talked 
about the traditions of Qatar 
in an interwoven dramatic 
and musical story describing 
its great past and future.

The MYP ideals and trans-
disciplinary fabric of their 
presentation served as a 
further platform for students 
to learn about their own 
culture as well as deepening 
their understanding 
establishing a respectful and 
harmonious environment 
where citizens live as helpful 
and caring friends and 
neighbors.

Leeanne Neumann
Music Teacher

العيد الوطني لدولة قطر

ة عن اعتزازها بدولة قطر  احتفلت اأكادمييرِّة قطر اخلور بالعيد الوطني معبرِّ

و�صداقاتها مع الدول الأخرى.

الرابع  ال�صفوف  طالب  عمل 

كلل  بدون  وال�صاد�س  واخلام�س 

مو�صيقي  لعمل  للتح�صري 

يتناول ق�صة جمموعة من الطالب 

وي�صاعدون  يلتقون  الذين  القطريني 

من  اأجانب  طالب  جمموعة 

الفريقان  التقى  اأخرى.   مدر�صة 

خالل نزهة وغنوا معاً، كما حتدثوا 

عن العادات والتقاليد يف قطر يف 

تناول  مو�صيقي  م�رسحي  اإطار 

عظمة املا�صي وامل�صتقبل. 

الدوليَّة  البكالوريا  برنامج  اأهداف  اإن 

ُطبقت  قد  طة  املتو�صرِّ للمرحلة 

عملياً يف هذا العمل املو�صيقي 

وتكامالً  تداخالً  عك�س  اأنه  حيث 

املجال  واأتاح  املختلفة،  الدرو�س  بني 

للطالب كي يتعرفوا على عادات 

اإىل  بالإ�صافة  جمتمعهم، 

وجود  لأهمية  اإدراكهم  تعميق 

يبدي  الحرتام  ي�صودها  اأجواء 

واهتماماً  تعاوناً  املواطنون  فيها 

بالأ�صدقاء واجلريان. 

مدرِّ�سة املو�سيقى

ليان نيومان
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Career Week was held from January 23 – January 
27 in order to give some exposure to the children 
about future careers, jobs and work in general.   
A letter had gone home to the  parents asking 

for speakers to come to the school and we had a few people 
say they would speak about their career.  Staff members who 

had worked in careers other than teaching generously gave 
some of their free time to speaking to various classes about 
the work that they had done.  

The culmination was that the students could come dressed  
in a suit of clothes to represent a career they were interested 
in maybe for the future.  Awareness of the activities of the 
adults around the students is an important aspect of helping 
our children grow to develop inquiring minds and reflect on 
how things work.

Burla D. Muncaster,  Counselor

Think Pink 2010
Our annual fundraising for cancer research was held 
on October 21, 2010 with all the children participating 
by dressing in pink or red clothing and by bringing 

in generous donations.  The community of Al Khor and 
the parents of all students who attend QAK are to be 
commended for their wonderful contributions to the fund.

This year the children were a little more competitive and 
each class tried their best to be the class with the most 
donations. In total we received 90154QR

which was handed over to Mr. Mohammed Jabour Al-Sulaiti 
a representative of the Qatar National Cancer Society 
in the presence of the Peer Mentors; Nada Tarek, Aisha 
Al Fadal, Abdullah Jumah and Rayan Bilal, Mrs. Aisha 
Megbali, Principal, and Ms. Burla, Counsellor.

Career Week
Counselors Corner

  اأ�سبوع املهن

 اأقيم اأ�صبوع املهن خالل الفرتة الواقعة بني 23 يناير 

ليَّة  امل�صتقب باملهن  الطالب  تعريف  اأجل  من  يناير   27 و 

دعوات  ر�صلت 
ُ
اأ عام.  ب�صكل  الأعمال  اأو  وبالوظائف 

اً مل�صاركتهم يف هذا الن�صاط من خالل احلديث عن  ب اء الأمور طل اإىل اأولي

مهنتهم، فا�صتجاب بع�صهم م�صكوراً. كذلك الأمر، فقد تبع عدد من 

اأخرى غري التعليم للحديث للطالب عن  الزمالء الذين عملوا يف جمالت 

خباتهم اأثناء ح�ص�س فراغهم. ويف ختام هذه الفعاليَّة، ح�رس الطالب 

اإىل املدر�صة وهم يرتدون اأزياء متثل املهن التي يرغبون يف العمل بها عندم 

يكبون. اإن اأهمية هذا الن�صاط تكمن يف تواجد اأ�صخا�س نا�صجني حول 

الطالب مما يحث ال�صغار على ال�صتف�صار، وبالتايل تنمية الفكر الناقد 

اة.  لديهم، والت�صاوؤل عن طبيعة حدوث الأ�صياء يف احلي

املر�سدة االجتماعيَّة بريال مانك�ستر 

ر بالوردي ٢٠١٠ فكِّ

الأبحاث  دعم  اأجل  من  التبعات  جلمع  بحملة  القيام  متّ 

املتعلرِّقة مبر�س ال�رسطان يوم 2١ اأكتوبر ، 2٠١٠. ارتدى جميع 

�صخيرِّة.  تبعات  وقدَّموا  ورديَّة،  األواناً  اليوم  ذلك  يف  الطالب 

لذلك فاإننا نتقدم بال�صكر والتقدير لأهايل مدينة اخلور ومن �صمنهم 

اأولياء طالبنا الكرام مل�صاهمتهم الكرمية لدعم تلك احلملة.

 اأبدى الطالب هذا العام رغبة اأ�صد جلمع التبعات جتلّت يف املناف�صة 

بة الأوىل من حيث قيمة املبالغ  بني ال�صفوف للح�صول على املرت

اإىل  لرِّم  �ُص قطرياً  ريالً   ٩٠١٥٤ وقدره  مبلغ  جمع  متَّ  لقد  املقدَّمة. 

ال�صيد حممد جبور ال�صليطي ممثالً  جمعيرِّة مكافحة ال�رسطان 

ندى  وهم:  املر�صدين  الطالب  من  عدد  اأمام  الوطني  قطر  بنك  يف 

طارق، عائ�صة الف�صاله، عبد الله جمعة، وريان بالل، وبح�صور 

الجتماعيَّة  واملر�صدة  املقبايل  عائ�صة  ال�صيدة  املدر�صة  مديرة 

ال�صيدة بريل مانك�صرت.
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تالميذ احل�سانة االأوىل ج و د

على  بالتعّود  الأول  الف�صل  خالل  الأوىل  احل�صانة  تالميذ  ان�صغل 

باع روتني يختلف عما األفوه . ي�صعدنا الآن اأن  مدر�صتهم اجلديدة وات

ال�صغار  تالميذنا  نرى 

يف  ا�صتقروا  وقد 

اخلور  قطر  اأكادمييِّة 

يف  �صعداء  وهم 

تعرف  �صفوفهم.  

ال�صغار  التالميذ 

مدر�صتهم  على 

اأنحائها  يف  وجتولوا 

حدائقها.  وزاروا 

ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

تالميذ  ا�صتمتع 

حروف  تعلموا  كما  الق�ص�س،  اإىل  بال�صتماع  الأوىل  احل�صانة 

اً جداً يف �صّف احل�صانة الأوىل. الأبجديَّة. اإننا نق�صي معاً وقتاً طيب

مدر�ستا احل�سانة االأوىل,  وحيدة مالك و جويل �سني.                                                              

الفرو�ض اليوميَّة

ارة الفرو�س اليوميَّة معاٍن اأو دللت خمتلفة  تت�صمن عب

ت�صعروا  اأن  الطبيعي  من  اأمور.  اء  كاأولي لكم  بالن�صبة 

ياح عندما جتدون اأولدكم يقبلون ب�صعادة على حل  بالرت

الفرو�س اليوميَّة التي طلبها املدررِّ�صون ول يجدون �صعوبة 

اأو  درا�صيَّة،  �صعوبات  يواجهه  الذي  الطالب  اأما  بذلك. 

ل اللعب م�صاًء عندما يحني وقت كتابة الفرو�س، فهذا يوؤدي اإىل  يف�صرِّ

الواجب  اإكمال  اأجل  ورّد من  واأخذ  بكاء  رمبا  ي،  ترّج م�صاجرة، مناق�صة، 

املدر�صي املطلوب. 

من اأجل التعامل مع طالب من الفئة الثانية، ي�صتح�صن ا�صتخدام بع�س 

بع�س  اأداء  حماولة  على  اأولدكم  حلث  الب�صيطة  الذكيَّة  الأ�صاليب 

الواجب املرتتب عليهم. من املهم جداً اأن جتل�صوا مع اأولدكم والتحدُّث 

مناق�صة  ميكنكم  وملاذا.  املدر�صيرِّة  الفرو�س  كتابة  اأهميرِّة  حول  اإليهم 

اأولدكم خالل الجتماعات املخ�ص�صة  مو�صوع  الفرو�س مع مدررِّ�صي 

ي�صعرون  املعنيني  الطالب  جعل  �صاأنه  من  فهذا  املدر�صة،  يف  لذلك 

اء اأمورهم ومدررِّ�صيهم.  بوجود التوا�صل بني اأولي

املر�سدة االجتماعيَّة   بريال مانك�سرت

KG1
KG1 students have been very busy in the first term learning 
about how to settle into a new school and getting used to 
a new routine. We 
are pleased to see 
all KG1 pupils are 
now settled into 
Qatar Academy 
Al Khor and are 
all happy learners.  
They have been 
learning about 
the school 
environment and 
visited new places 
in the school, like the school gardens.  KG 1 students also 
enjoy listening to stories and learning about the alphabet.  
We all have great fun in KG1.
Mrs Wahida Malik and Miss Julie Shen

Home Work
The word Homework has different meanings 
for you as a parent.  For children who are 
happy to do the work the teacher assigned 
you can relax and know your child is going 
to do the required assignments but for the 

child who struggles in school or would rather play at 
night when he/she comes home then Homework means 
arguing, pleading and a big drama in order to get the 
school work completed.

For the children in this last category you may need to 
use a few clever little strategies to get your child at least 
to try to do some of the Homework.  First of all, it is 
important to sit down with your child and talk about why 
he/she is required to do the Homework.  You may do this 
with the teacher at a Parent meeting in the school so the 
child sees that you and the teacher are communicating.  

Burla Muncaster, Counselor

وقت القهوة مع اأولياء االأمور

ن�صت�صيف  �صوف  اأخرى  مرة 

اء الأمور الكرام حول فنجان  اأولي

مار�س.  �صهر  من  ابتداء  قهوة 

يف  اجتماعنا  نعقد  �صوف 

اإن  املبنى اجلديد.  املدررِّ�صني يف  ا�صرتاحة  غرفة 

الغاية من عقد هذه الجتماعات و�صط النهار 

الأمور  اء  اأولي من  اأكب  عدد  يجد  اأن  ب الأمل  هو 

�صوف  اإلينا.  ين�صموا  كي  الوقت  من  �صعة 

يعقد اأول اجتماع �صباحي يوم الثالثاء يف ٨ 

مار�س، 2٠١١ عند متام ال�صاعة ١:٠٠ بعد الظهر. 

اأما مو�صوع احلديث ف�صوف يتناول التغذية ومنو 

الأطفال. 

املر�سدة الرتبوية, بريال مانك�سرت

Parent’s Coffee
On March 8, 2011 we held our first Parent’s Coffee session with 
a talk given by Ms. Wendy Bekkenk, physical education teacher.  The 
topic was Nutrition For Growing Children.

The topic focused on helping children choose the best foods for a 
healthy body.  Ms. Wendy brought some same foods as good and bad choices and 
explained how the body reacts when it is fed well and when it is not.  Her power 
point presentation showed succinct and clear information about the benefits of 
choosing healthy food. 

This year we have targeted good eating and balanced meals so the children are 
aware of how to select a good lunch from the menu provided by the cafeteria.  This 
presentation was to help give information to the parents to get them to support 
the effort to train the children in taking care of their health by eating well and 
nutritiously. 

A good turn out of parents came to hear the presentation with about six fathers in 
attendance as well. It is our intent to encourage both parents to attend our Coffee 
sessions as the topics have to do with their children and their well-being.

Burla Muncaster, Counselor
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Welcome Scientists and  
Mathematicians,
It has been a wonderful year for grades 1 and 2. This year our 
students have learned a lot in math class and have explored 
great things in the science class as well. In grade1, students 
did experiments to learn about the three states of matter. 
They have tested and watched water changes into gas or 
ice. Grade 1 
students are 
now learning 
about the 
properties 
of wood and 
paper. Grade 
2 students 
have watched 
plants as they 
are growing 
and were good at identifying the different parts of a plant. 
Grade 2 students are now learning about balance and 
motion.

It would not have been easy to deliver such scientific 
conceptes has not the teacher created a fun atmosphere in 
class. The teacher presented herself as the funny character 
called “Scientist Fatima” and was able to lead the students 
through the lesson and have them enjoy learning.

The math class was equally interesting. Students are 
learning numbers and equations through competitions and 
a variety of fun exercises.

Math & Science teacher 
 Grades 1C & D and 2B    Fatima Baydoun

اأهالً بالعلماء والريا�سيني,

اإنها، بال �صك، �صنة درا�صيَّة ممتعة بالن�صبة لطالب ال�صف الأول والثاين 

. لقد تعلموا اأ�صياء كثرية يف در�س الريا�صيات واكت�صفوا اأموراً عظيمة 

يف �صفرِّ العلوم. اختب طالب ال�صف الأول حالت املادة الثالث، و�صاهدوا 

ومل�صوا املاء وهو يتحّول من �صائل اإىل جماد اأو اإىل بخار، وهم الآن يختبون 

مواد  خ�صائ�س 

اخل�صب  مثل  اأخرى 

طالب  اأما  والورق. 

فقد  الثاين  ال�صف 

النبات  اأجزاء  راقبوا 

وهم  ينمو،  وهو 

يختبون الآن كيفيَّة 

واحلركة.  التوازن 

مل يكن اإي�صال هذه املفاهيم �صهالً لول اأن حر�صت املدررِّ�صة على 

العاملة   �صخ�صيَّة  املدررِّ�صة  تقم�صت  اإذ  م�صورِّق  ب�صكل  تقدميها 

فاطمة املرحة ب�صكلها ولبا�صها، لكي تخلق لهم اأجواء متزج بني 

املتعة والفائدة.

در�س  اإىل  تعدّاه  بل  فقط،  العلوم  در�س  على  الت�صويق  يقت�رس  ومل 

الريا�صيات حيث يتعلُّم الطالب الأرقام واملعادلت من خالل امل�صابقات 

واأوراق العمل املتنوعة التي تفيد و قد ت�صّلي يف بع�س الأحيان. 

مدرِّ�سة الريا�سيات والعلوم  

ال�سفوف االأول ج & د والثاين ب

ال�سيدة فاطمة بي�سون

Farm Assembly
On Thursday 31st March, the KG2 students were delighted to 
invite their parents to school to watch their assembly wrap-
ping up their ‘Farm’ theme.  They did a fantastic job doing the 
actions and singing their songs, in both English and Arabic!  
Afterwards they were thrilled to walk their parents around 
their classrooms showing off all their hard work!  What a 
lovely way to end a very busy theme.

اجتماع )املزرعة(

كان تالميذ احل�صانة جدُّ �صعداء بدعوة ذويهم حل�صور اجتماع �صبيحة 

يوم اخلمي�س 3١ مار�س مبنا�صبة انتهاء العمل على وحدة ”املزرعة“. قاموا 

كانت  وكم  والإنكليزيَّة.  يَّة  العرب باللغتني  اأغنيات  فيه  قدموا  رائع  بعر�ٍس 

اأمورهم بعد الحتفال بجولة يف  اء  اأولي رافقوا  �صعادتهم كبرية عندما 

جهداً  بذلوا  التي  اأعمالهم  واإياهم  ا�صتعر�صوا  حيث  �صفوفهم  اأنحاء 

�صغلتهم  درا�صيَّة  لوحدة  ممتعة  خامتة  كانت  لقد  لإجنازها.  كبرياً 

باتها.  بتفا�صيلها ومتطلرِّ
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A Journey to the Past
In an effort to link what students learn at school with their 
practical life experience, the Arabic Department planned 
a trip  for grades 5 and 6 student to the ruins of  “Al 
Muhanadah village” . It is an old village that was the home 
of Al Khor people before they settle in the Al Khor new city. 

There were various objectives to plan this trip.  Grade 5 
students started by measuring the dimensions of the yards 
to calculate their area and that was part of their learning 
experience for the math class. Later on, grade 5 students 
joined their colleagues in grade 6 and had a tour inside 
the village. They walked through its narrow alleys and 
inside its houses. Students took pictures in order to add 
them to their reports about the village. Grade 5 students’ 
task was to write a brochure about the village in Arabic that 
includes photos and information for tourists. On the other 
hand, grade 6 students were interested in writing an article 
comparing the past with the present in Qatar.

Arabic HOD/Gr. 6 teacher  Mrs. Sawsan Al Khawli

رحلة اإىل املا�سي

�صمن  التوّجه  الهادف اإىل  ربط املعارف واملهارات الأكادميّية بخبات 

اة العمليَّة، قام طالّب ال�صّفني اخلام�س وال�صاد�س بزيارة اإىل اأطالل  احلي

ـ”قرية املهاندة”، وهي القرية التي كانت موطنًا لبع�س اأهايل  ما يعرف ب

اخلور قدميًا قبل اأن يتّخذوا املوقع احلايل مدينة لهم.

ا، وقد عكف طالّب اخلام�س، يف البداية، على   كان الهدف من الزيارة متنّوًع

من  جزًءا  وذلك  م�صاحاتها،  لحت�صاب  متهيدًا  الباحات،  بع�س  قيا�س 

ات. ثّم ان�صّموا اإىل زمالئهم يف  درو�س امل�صاحة واحلجم يف ماّدة الريا�صّي

يوتها والتقطوا �صورًا  ال�صّف ال�صاد�س وجالوا بني اأزقّة القرية وداخل ب

لها، وذلك متهيدًا للكتابة حولها. وفيما هدف طالّب ال�صّف اخلام�س اإىل 

حت�صري مطويّة �صياحّية حولها، كان اهتمام طالّب ال�صاد�س ين�صّب 

ا و حا�رسًا.  على كتابة مقالة تقارن بني قطر ما�صيً

   رئي�سة دائرة اللغة العربيَّة 

�سو�سن اخلويل                                      

Science Fair
Qatar Academy Al Khor held its Annual Science Fair on 
Sunday April 17, 2011. The students of grades 4, 5 and 6 
were very excited as they were working on their projects 
guided by their science teachers. The projects were viewed 
Thursday afternoon on April 14 by a committee of judges 
who did their evaluation based on a defined criteria.

Parents visited the Science Fair and expressed their 
satisfaction regarding the setting and presentation of the the 
projects. KG students and Grades 1-3 students presented 
samples of their work in the Fair around the hallways of the 
new building.

Students who had the best projects won trophies while all 
other participants got Science Awards. It is a very exciting 
event enjoyed by our young Scientists. Congratulations for 
a job well-done!

Science Department

املعر�ض العلمي

اأقامت اأكادمييرِّة قطر اخلور معر�صها العلمي ال�صنوي يوم الأحد بتاريخ 

١7 اإبريل، 2٠١١. عمل طالب ال�صفوف الرابع واخلام�س وال�صاد�س بحما�س 

واندفاع لإجناز م�صاريعهم بتوجيه من مدر�صي العلوم. جرى ا�صتعرا�س 

امل�صاريع وتقييمها ح�صب معايري حمددة من قبل جلنة حتكيم يوم 

اخلمي�س ١٤ اإبريل بعد الظهر. 

اإعجابهم بطريقة عر�س  واأعربوا عن  املعر�س  بزيارة  الأمور  اء  اأولي قام 

 3-١ ال�صفوف  وطالب  الثانية  احل�صانة  طالب  اأما  امل�صاريع.  وتقدمي 

فقد �صاركوا بعر�س مناذج من اأعمالهم يف ممرات املبنى اجلديد. 

وزعت على  ينما  ب اأف�صل م�صاريع كوؤو�صاً،  قدَّموا  الذين  الطالب  نال 

بها  ا�صتمتع  مميزة  اإنها منا�صبة  تقدير.  امل�صاركني �صهادات  جميع 

العلماء ال�صغار، ولهم منا اأجمل تهنئة جلهودهم الرائعة. 

                                                                                         

دائرة العلوم

4A :  Hamad A Muhannadi - The Force of Air  • Khalid H Fadala - Plants  • Mansour N Fadala - The Moon & the Earth • Moh’d R Muhannadi - Energy (3rd Prize)

4B : Emaan N Moomin - Detergent Bubbles (Merit)  • Hamad E Muhannadi - Rising Plants (2nd)  • Khalid A Muhannadi - Plants (1st) 

5A : Hamad M Muhannadi- Ice Turns to Water (2nd) • Ibrahim K Muhannadi - Plants & Light (1st)  • Jarrah A Muhannadi - The Burning Water (3rd)

6A : Al Jazi M Meraikhi - Fabric vs. Acid  • Hamad S Muhannadi - Acid Rain (2nd) • Hessa S Muhannadi - Invisible Ink (Merit) • Ibrahim H Muhannadi - Rubbery Eggs  
• Saad E Muhannadi - Water Filter (1st) • Salman A Hassan - Colourful Changes 

6B : Aisha H Fadala - Rabbit’s Food  • Ahmed R Kuwari - Green Belt (3rd) • Jassim H Muhannadi - Hot Ice

Science Fair
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SPECIAL NUMBERS
Do you have a lucky number? The students in 6A and 6B 
do!  

During the first trimester, students selected their favorite 
number. Each child completed a wide variety of games 
and activities that taught them the special properties and 

relationships that their “Lucky Number” possesses.   In 
order to complete this unit of study the students designed 
posters that described all the mathematical functions of 
their number.  The benefit to this type of interactive lesson 
is the long-term knowledge base that it builds.

Mrs. Michelle Cathey

   االأرقام املميزة

هل عندك رقم حظ خا�س بك؟ اإن طالب ال�صفني ال�صاد�س اأ وال�صاد�س 

ب عندهما! خالل الف�صل الأول اختار الطالب الأرقام التي يف�صلونها. 

تعلمهم  التي  والن�صاطات  اريات  املب من  جمموعة  الطالب  اأكمل 

لة. ومن اأجل  اخلوا�س الريا�صيَّة التي يتميز بها كل من اأرقامهم املف�صَّ

اإكمال العمل على هذه الوحدة، قام الطالب بت�صكيل لوحات جداريَّة 

يوؤدونها  اأن  ميكن  التي  يَّة  احل�صاب العمليات  جميع  عليها  يبينون 

هذه  مثل  من  الفائدة  اإن  لة.  املف�صَّ اأرقامهم  من  رقم  كل  با�صتخدام 

الدرو�س التفاعليَّة هي يف كونها توؤدي اإىل اإتقان للمهارات املطلوبة ، 

وت�صع الأ�صا�س الفائدة لكي يُبنى عليها. 

                                                                                 

مدرِّ�سة الريا�سيات     مي�سيل كاثي 

FOOD AND NUTRITION in 6th grade
Good health is one of the important keys in life!  Our sixth 
grade science class spent a semester learning about the 
food pyramid and how it affects out bodies.  

We investigated 
how much fat is 
in different foods 
we eat.  The 
students were 
asked to bring 
a wide range of 
food tidbits to 
our science lab.  
They conducted 
experiments by 
placing the food on brown paper.  The brown paper absorbed 
the fat and grease.  This provided an opportunity to analyze 
the size of the grease spot in relationship to the amount of fat 
that particular food contained.  

This helped us to understand the issues that surround the 
Fast Food dilemma and common health problems of the 21st 
Century! 

Mrs. Michelle Cathey

الطعام والتغذية يف ال�سف ال�ساد�ض

اة الإن�صان. لقد �رسف  اإن التغذية ال�صحيحة هي من اأهم العنا�رس يف حي

ي  طالب ال�صف ال�صاد�س الوقت يف الف�صل الأول يف درا�صة الهرم الغذائ

ودوره يف بناء اأج�صام 

لقد  �صحيحة. 

الطالب  اختب 

التي  الدهون  كميَّة 

الذي  الغذاء  يحتويها 

نتناوله. ُطلب اإليهم 

من  مناذج  اإح�صار 

الأطعمة  من  عدد 

املدر�صة.  خمتب  اإىل 

ار  قام الطالب باختب

خالل  من  الطعام 

و�صعه على اأوراق بنيَّة، وهذه الأوراق متت�سُّ الدهون وال�صحوم من الأطعمة. 

ار يتيح معرفة كميَّة الدهون املوجودة يف الطعام  اإجراء مثل هذا الختب

مقارنة مع بقعة ال�صحم التي يخلفها. 

لقد كانت درا�صة هذه الوحدة منا�صبة لفهم املع�صالت التي تواجهنا، 

وكيف اأنه يرتتب علينا اإعادة التفكري عند الرغبة يف تناول الوجبات ال�رسيعة، 

والتي تعتب اأحد اأ�صباب امل�صكالت ال�صحيَّة يف القرن 2١!

                                                                                 

 مدرِّ�سة الريا�سيات والعلوم

مي�سيل كاثي 
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LANDFORMS and MAP READING
Have you ever wondered what makes the Earth change 
form?  Ask one of our fabulous fifth grade students!  They 
are using the FOSS-Landform Investigations to learn about 
how stream tables affect erosion.  

The beginning of our unit started with taking a walking tour 
around our school.  This allowed our students a first hand 
experience to be cartographers, as they designed maps of 
our school. 

We have built models of mountains by stacking layers of 
foam pieces. Students then trace the various layers to make 
their own example of a topographical map.

Mrs. Michelle Cathey 

�سطح االأرا�سي وقراءة اخلرائط

بالك مرة اأن ت�صاأل ماالذي ي�صبب التغيري يف مظاهر �صطح  هل خطر ب

اأنهم  املو�صوع.  اأحد طالب ال�صف اخلام�س اخلباء بهذا  اإ�صاأل  الأر�س؟ 

ار اجلداول  ي يطبقون الآن التجارب يف وحدة FOSS لكي يتعرفوا على دور ت

اآكل الرتبة.  يف ت

اجلولة  هذه  اإن  املدر�صة.  اأنحاء  يف  بجولة  الطالب  قام  الوحدة  بداية  يف 

وير�صموا  اخلرائط  امي  ر�صَّ عمل  يختبوا  لكي  الفر�صة  لهم  اأتاحت 

خريطة ملدر�صتنا.  

لقد قمنا بعمل جم�ّصمات جلبال من خالل تكدي�س طبقات من قطع 

يف  الطبقات  تكّون  كيفيرِّة  مبالحظة  بعدها  الطالب  قام  الكرتون. 

منوذجهم الطبوغرايف. 

مدرِّ�سة العلوم

  مي�سيل كاثي

KG 2 Students Read
KG 1 and KG 2 students enjoyed participating in the dif-
ferent activities that were conducted during the “Reading 
Week”. All these activities aimed at encouraging students 
to read. However, it was a nice surprise to have some ad-
ministrators and parents come to classes and read for the 
children. It was, indeed, a very exciting week!

Mrs. Samira Abu Jalalah
KG 2 Arabic Teacher

اأطفال الرو�سات يقراأون

ا�صتمتع اأطفال الرو�صة الأوىل والثانّية بامل�صاركة يف اأ�صبوع املطالعة، 

والّذي �صمل عّدة فعاليات.

واأن�صطة م�صوّقة حفزت الأطفال على حّب القراءة واملطالعة. وكانت 

اء الأمور ال�صفوف،  املفاجاأة غري املتوقعة هي زيارة بع�س الإدارينّي  واأولي

ب�صهادة  ممتًعا  اأ�صبوًعا  بالفعل  كان  لقد  واحلكايات.  الق�ص�س  ل�رسد 

اجلميع.

                                                                             

مدرِّ�سة اللغة العربيَّة- الرو�سة الثانية

�سمرية اأبو جاللة

The Joy of the Eid
 In an effort to show empathy and take part in community
 service, the KG 2 students in Qatar Academy Al Khor joined
 their fellow citizens in “Dreama” institution in celebrating Eid
 Aldha. They prepared sweets and got them gifts and toys.
 KG 2 students, expressed their congratulations and kind
.feelings on a hand-made card done by them

Mrs. Samira Abu Jalalah 
KG 2 Arabic Teacher

فرحة العيد

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك، وتر�صيًخا ملفاهيم التوا�صل والرتاحم 

اخلور   - قطر  اأكادميّية  يف  الثانّية  الرو�صة  اأطفال  �صارك  النا�س،  بني 

اإعداد  ب فقاموا  العيد،  فرحة  درمية«  « موؤ�ّص�صة  يف  الأطفال  اإخوانهم 

املوؤ�ّص�صة.  اأطفال  اإىل  لتقدميها  والألعاب  الهدايا  وجتهيز  العيد،  حلوى 

مدى  عن  تعّب  بالعيد  تهنئة  بطاقة  اإعداد  ب ادرتهم  ب الأطفال  توَّج 

 . حمّبتهم وتوا�صلهم مع اإخوانهم يف » درمية »

مدرِّ�سة اللغة العربيَّة-الرو�سة الثانية

�سمرية اأبو جاللة
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فريق كرة القدم ) حتت �سن ١٢ �سنة(

كرة  فريق  اأع�صاء  جميع  بدا   ،2٠١١ فباير،  �صهر  من  الأول  اليوم  �صباح 

ال�صيء  بع�س  الأع�صاب  ومتوتري  �صنة( متحم�صني   ١2 �صن  )دون  القدم 

ب�صبب ما�صوف يحمله ذلك اليوم بالن�صبة اإليهم. لقد كانوا ي�صتعدون 

ارين من الفئة  اريات البطولة التي تقيمها )QUESS( للمتب لال�صرتاك مبب

مدر�صتنا  فريق  كان  قطر.  يف  مدر�صة   ١٦ وت�صمل  ١2�صنة،  دون  العمرية 

�صمن جمموعة �صمت: بارك هاو�س-املدر�صة الإنكليزيَّة، مدر�صة لندن-

هذه  اأع�صاء  بني  التناف�س  كان  لقد  الدوحة.  قطر  واأكادمييرِّة  الدوليَّة،  قطر 

املجموعة اأمراً ممتعاً. 

عة حيث متكن فريقنا من النتقال من   جاء ت نتائج اجلولة الأوىل م�صجرِّ

اراة  املب الدوحة. خ�رسنا  قطر  اأكادمييرِّة  مع  التعادل  2-2 حمققاً  اإىل   ٠-2

�صد   ٦-١ بالفوز   اريات  املب اأنهينا  ولكننا  هاو�س،  بارك  مع   ٠-3 الثانية 

مدر�صة لندن-قطر الدوليَّة. 

اراة الأخرية مهارة يف اللعب فقط، بل تعداها   مل يبِد فريقنا خالل املب

اأنه مل�س الكرة  اإىل اإظهار روح ريا�صيَّة عالية جداً عندما اأقرَّ اأحد لعبينا ب

قبل  من  الطالب  تهنئة  جرت  لقد  يالحظه.  احلكم مل  اأن  رغم  بيده 

احلكم لروحه الريا�صيَّة املميزة.

بة الثانية �صمن جمموعتنا، وكنا قريبني  اريات بفوز فريقنا باملرت انتهت املب

نكمل  �صوف  الأوىل.  الأربعة  الفرق  جمموعة  اإىل  الو�صول  من  جداً 

العام  يف  اأف�صل  اأداء  اإىل  نتطلع  ونحن  املدر�صي،  الدوام  بعد  اتنا  تدريب

املقبل اإن �صاء الله. 

مدرِّ�ض الرتبية البدنيَّة

غريغوري غريغوريان

UNDER 12 FOOTBALL TEAM
On the early morning of 1st of February 2011 our Under 12 
Football team players were all excited and nervous about 
what they were about to do that day.  They would be par-
ticipating at the QUESS Under 12 Football Championship 
that involves over 16 schools from Qatar.  Our team was in a 

group with Park House English School, International School 
of London-Qatar and with Qatar Academy- Doha it was quite 
an exciting challenge.

The first game we managed to come back from 2-0 for a 2-2 
draw with Qatar Academy-Doha. We lost the second game 
3-0 to Park House but we finished the Championship with a 
6-1 win against the International School of London –Qatar.

During the last game our team not only demonstrated 
outstanding determination, teamwork and commitment, 
but they also showed outstanding sportsmanship.   During 

the play one of the members of our team admitted that he 
touched the ball with his hand, by mistake, when the referee 
of the game couldn’t see it.   The student was congratulated 
and praised by the referee for his sportsmanship attitude.

We finished in second place in our Group but were so close 
to make it to the top 4 teams.  We will continue our training 
after school and we look forward for a better performance 
next year.

Gheorghe Grigorean
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الرتبية البدنيََّة

ية البدنيَّة هو تنمية الرغبة والقدرة لدى الطالب  من اأهم اأهداف دائرة الرتب

على القيام بعدد وافر من التدريبات الريا�صيَّة والن�صاطات مبعرفة ومبهارة. 

فرق  مع  للتناف�س  فر�صاً  لطالبنا  نوفر  لكي  ن�صعى  فنحن  الأمر،  كذلك 

تنتمي اإىل موؤ�ص�صات ريا�صيَّة اأخرى يف قطر. فلقد اأ�صبحت اأكادمييرِّة 

يَّة اخلا�صة يف  قطر اخلور ع�صواً يف الرابطة الريا�صيَّة للمدار�س البتدائ

الإنكليزيَّة  باللغة  الناطقة  املدار�س  احتاد  وع�صواً يف   ،)QUESS( قطر 

يف قطر )QPPSSAَ(. من خالل النت�صاب اإىل هذين الناديني، �صوف تتاح 

لطالبنا فر�صة التناف�س والتعرُّف على طالب من ١٩ مدر�صة اأخرى تنتمي 

اإليهما هي الأخرى. 

الرابطة  اأعدتهما  منا�صبتني  يف  الأول  الف�صل  خالل  ا�صرتكنا  لقد 

يَّة يف قطر وهما:  الريا�صيَّة للمدار�س البتدائ

اراة كرة ال�صلَّة ي مبب اأ( ا�صرتاك طالب من ال�صف الثالث البتدائ

اراة كرة القدم.  ب( ا�صرتاك طالب من ال�صفني اخلام�س وال�صاد�س يف مب

Physical Education
One of the Physical Education Department objectives is to 
enable students to develop their aptitudes and abilities to 
perform skillfully and intelligently in a wide variety of physical 
activities and sports disciplines. We also wanted to provide 
meaningful community and competitive opportunities to all 
of our students. So we decided to become members of Qatar 

Primary Private Schools Sports Association (QPPSSA)
and Qatar United English Speaking Schools (QUESS). As 
a member of QPPSSA and QUESS   we will enable our 
students to compete but socialize as well with the students 
of over 19 members school.

The first term we have participated in two QPPSSA sponsored 
events: Grades 3 and 4 Boys Basketball Tournament and 
Grades 5 and 6  Bys Football Tournament.
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Reading Week
The main role of the library is to promote reading and to 
provide the appropriate atmosphere for the students to 
enjoy this experience.  In support of the library objectives 
we organized the Reading Weeks between 21 November 
and 2 December under the theme, “Reading is the Key”.  

The activities included contests, songs, games, classroom 
decorations, and reading challenges.  We were very pleased 
with the enthusiastic participation of parents and teachers 
in this activity.  Every day there was a Mystery Reader – 
students were always excited and curious to find out who 
was going to read to them.  In the classes, students enjoyed 
the Buddy Reading between grades and there were lots of 

other activities to promote books and reading.  In addition, 
students from the higher grades had the opportunity to attend 
a presentation about the importance of reading in the Holy 
Qur’an and they also went on a trip to Doha International 
Book Fair.  On the last day, the KG students wore their 
National Dress and Grades 1-6 dressed as a character from 
their favorite book.  The final exciting activity was the Master 
Reader game where students from different levels had the 
opportunity to guess the right answer and win the game.    
The feedback from students, teachers and parents was very 
positive and supportive.

Helen Saba, Librarian
Hissa Al Muhannadi, Librarian

اأ�سبوع املطالعة

الأجواء  توفري  و  املطالعة  ت�صجيع  هو  املكتبة  اأهداف  اأهم  من  اإن 

الأهداف هذه  دعم  اأجل  ومن  ذاتها.  بحد  متعة  القراءة  جلعل   املنا�صبة 

عنوان  حتت  دي�صمب   2 و  نوفمب   2١ بني  للمطالعة  اأ�صبوعني  اأقمنا   

األعاب،  اأغاٍن،  اريات،  مب الن�صاطات:  ت�صمنت  املفتاح“.  هي  القراءة   ”

الأمور  اء  اأولي حما�س  كان  لقد  القراءة.  يف  وم�صابقات  لل�صفوف،  تزيني 

واملدررِّ�صني للم�صاركة بالن�صاطات املختلفة مثار اإعجابنا وتقديرنا. يف كل 

يوم كان هناك قارئ �رسّي يت�صوَّق الطالب ملعرفة هويته ومن �صيقراأ لهم. 

يف ال�صفوف، ا�صتفاد الطالب من القراءة مع زمالء لهم من ال�صفوف 

عرَّفتهم  التي  الأخرى  بالن�صاطات  ا�صتمتاعهم  اإىل  بالإ�صافة  الأخرى، 

بالكتب املتوفرة و�صجعتهم على القراءة. كذلك الأمر، ح�رس الطالب الأكب 

اأهمية  عن  وحديث  عمل  ور�صة  واملتو�صطة  ية  البتدائ املرحلة  يف  �صناً 

لزيارة  الدوحة  اإىل  ذهبوا  كما  الكرمي،  القراآن  يف  ذكرها  جاء  كما  القراءة 

املعر�س الدويل للكتاب. خالل اليوم الأخري من هذه الفعاليَّة، ارتدى اأطفال 

ينما ارتدى طالب ال�صفوف ١-٦ لبا�صاً ميثل  احل�صانة اللبا�س الوطني، ب

اخلتامي  الن�صاط  اأما  لة.  املف�صَّ كتبهم  من  لهم  حمببة  ات  �صخ�صيَّ

واملمتع فقد كان م�صابقة القارئ املتفورِّق اأو املميز  والتي اأتاحت الفر�صة 

جلميع الطالب يف خمتلف املراحل تخمني اجلواب والفوز بامل�صابقة. لقد 

عة. يَّة وم�صجرِّ اء الأمور واملدررِّ�صني جدُّ اإيجاب جاءت ردود فعل اأولي

 اأمينتااملكتبة 

ة املهندي وهيلني �سابا ح�سَّ
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لني العظام والتغذية

ار مدى اأهميرِّة التغذية واكت�صفوا  قام طالب ال�صفني الثالث اأ و ب باختب

اأثري  ت له  ب�صكل عام قد يكون  الغازيَّة  امل�رسوبات  اأنواع  تناول  اأن  كيف 

الثالث �صباح يوم الأحد  �صيء جداً على ال�صحَّة. قام طالب ال�صف 

خالل الجتماع ال�صباحي بو�صع قطع من عظام الدجاج يف اأوعية 

حتتوي على اأنواع خمتلفة من امل�رسوبات والع�صائر التي نتناولها عادة مع 

يف  اليوميَّة.  اتنا  وجب

و�صعوا  الأول  الوعاء 

الثاين  ويف  ماًء، 

الثالث  ويف  ع�صرياً، 

غازيَّة.  مياه  م�رسوب 

يف  العظام  بقيت 

املذكورة  الأوعية 

بعد تغطيتها ودون 

يوماً.   ١٦ ملدة  مل�صها 

الغطاء  رفع  عند 

وتفّح�صها،  عنها 

اه الغازيَّة اأ�صبحت  لحظ الطالب اأن العظام التي كانت مغمورة باملي

ينما بقيت العظام الأخرى التي نُقعت باملاء والع�صري  لينة ومطاطيَّة، ب

على حالها. ف�رسَّ الطالب لزمالئهم خالل الجتماع ال�صباحي الالحق 

اأن العظام اأ�صبحت ليرِّنة لأن حم�س الفو�صفوريك يذيب الكال�صيوم.  ب

فهي  العظام،  على  ال�صكل  بهذا  وؤثر  ت الغازيرِّة  امل�رسوبات  كانت  فاإذا 

مبثابة  التجربة  تلك  كانت  لقد  ن�رسبها.  عندما  �صحتنا  توؤذي  �صك  بال 

در�س مفيد للجميع، وكم كانت غريبة وموؤثرة روؤية العظام وهي تنطوي 

كقطعة مطاط. 

مدرِّ�سة الريا�سيات والعلوم لل�سف الثالث  داين حمرا

Rubber Bones and Nutrition
Grades 3A and 3B took a closer look at the importance of 
nutrition and saw how drinking Coca-Cola and soft drinks 
in general can be extremely bad for our body’s health. They 
performed an experiment on Sunday’s general assembly 
where they dipped chicken bones in separate containers, 
each contain-
ing a differ-
ent drink we 
normally have 
in our every 
day lives. In 
the contain-
ers were wa-
ter, juice, and 
C o c a - C o l a . 
The bones 
remained un-
touched in the 
sealed containers for 16 days and when they were removed, 
the bones that had been submerged in Coca-Cola bent like 
rubber while the bones from the other containers were still 
just as hard as they naturally were initially! The children ex-
plained to the whole school during a second assembly that 
the bones bend because phosphoric acid dissolves their 
calcium, and if Coca-Cola does that to chicken bones, it is 
surely doing a whole lot of bad things to our bodies when 
we drink it. It was a great lesson to be learned by all and it 
was shocking to see a chicken bone bend like rubber.

Dani Hamra, Math and Science Teacher

Jungle Party
On March 8, 2011, all Grade One English classes hosted 
a Jungle Party as part of a culminating theme project.  
Students worked in Art class to make decorations and 
designed invitations in IT.  In English class, students 
researched jungle animals, made lists, read stories, and 

reflected about necessary elements of working together to 
plan a party. They even visited the zoo to see the jungle 
animals up close!  On the day of the party parents, staff, 
and administration were invited to join in the festivities.  
Students came dressed as their favorite animals, played 
games, listened to music, and presented their hard work to 
their friends and families.  It was a fun and memorable day!

احتفال بالغابة

اأقام  جميع تالميذ ال�صف الأول احتفالً بالغابة بتاريخ ٨ مار�س، 2٠١١ 

�صبقت. عمل  التي  الفرتة  درا�صتهم خالل  ملو�صوع  كن�صاط ختامي 

التالميذ يف �صفرِّ الفن على اإعداد موادَّ للتزيني، ويف �صفرِّ الكمبيوتر 

على ت�صميم وتنفيذ بطاقات الدعوة. اأما يف �صفرِّ اللغة الإنكليزيَّة، 

قراأوا  لوائح،  وو�صعوا  الغابة،  حيوانات  تتناول  معلومات  عن  بحثوا  فقد 

الحتفال.  اإقامة  اأجل  من  التعاون  عنا�رس  اأهم  يف  باحثوا  وت ق�ص�صاً، 

احليوانات  مل�صاهدة  احليوان  حديقة  اإىل  ميدانيَّة  رحلة  التالميذ يف  ذهب 

اء الأمور وبع�س املوظفني  والإداريني  عن كثب. يوم الحتفال، دعي اأولي

للم�صاركة يف الحتفال. ح�رس التالميذ اإىل املدر�صة وهم يرتدون لبا�صاً 

لة، ولعبوا، وا�صتمعوا اإىل املو�صيقى و قدموا  ميثرِّل حيواناتهم املف�صَّ

ماعملوا عليه بجٍد لزمالئهم وذويهم. لقد كان يوماً ممتعاً ل ين�صى.
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Al-Khor Garden Center

On April 10th and 11th, KG1 students went to the Al Khor 
Garden Center to learn all about flowers and gardens! The 
students really enjoyed seeing all 
the beautiful flowers and trees. 
Each student chose a flower to 
take home. The students are real-
ly excited about the garden theme 
and have planted their own sun-
flowers at school. We are looking 
forward to watching our flowers 
grow!

Hailey Fazekas and  
Lauren McMullen

رحلة اإىل مركز احلدائق يف اخلور

و١١   ١٠ بتاريخ  اخلور  مدينة  يف  احلدائق  مركز  بزيارة  االأوىل  احل�سانة  تالميذ  قام 

اإبريل جلمع املعلومات عن االأزهار واحلدائق. ا�ستمتع ال�سغار فعالً مب�ساهدة االأزهار 

واحد  كلُّ  واختار  واالأ�سجار,  اجلميلة 

البيت.  اإىل  معه  اأخذها  زهرة  منهم 

مبو�سوع  جداً  التالميذ  ا�ستمتع 

بزرع  وقاموا  عنه,  در�سوا  الذي  احلديقة 

اأزهار دوَّار ال�سم�ض يف املدر�سة. وها نحن 

االآن نتطلَّع لروؤيتها تنمو وتكرب. 

مدرِّ�ستا احل�سانة الأوىل اأ و ب

هيلي ولورين 

Humanities
This term in 
H u m a n i t i e s , 
Grades 4, 5, 
and 6 students 
were studying 
about “Trade 
Across Time 
and Culture”. 
S p e c i fi c a l l y . 
Grade 4 students 
studied “Silk”, 
Grade 5 students studied “Spices”, 
and Grade 6 students studied “Salt”. 
The students learned how to read a 
“Physical Map” and write their own 
“Feature Article”. As a culminating 
activity, to enrich their learning 
experience and relate their knowledge 
and skills to real life experience, we 
took the students to the following field 
trips:

Mr. Bahjat Moura

االإن�سانيَّات

طالب  قام 

الرابع  ال�صفوف 

وال�صاد�س  واخلام�س 

الف�صل  هذا  خالل 

مو�صوع“  بدرا�صة  

التاريخ  عب  التجارة 

 . “ ت ا ر حل�صا ا و

وبالتحديد، در�س طالب 

عن  الرابع  ال�صف 

”احلرير“، وطالب ال�صف 

اخلام�س عن ”البهارات“، 

تعلَّم  ”امللح“.  عن  ال�صاد�س  ال�صف  وطالب 

مقالة  وكتابة  خريطة  قراءة  كيفيَّة  الطالب 

لإغناء  كمحاولة  و   ،
ّ
ختامي وكن�صاط  و�صفيَّة. 

خبتهم الدرا�صيَّة وربط ماتعلَّموه بخبتهم 

يَّة العمليَّة، قام الطالب بالرحالت التاليَّة: ات احلي

بهجت مورا

Grade 4 students at Souq Wakef learning about 
Silk (origin, way of making, kinds, and uses)

Grade 6 students at Dhakira beach learning about 
sea salt (formation, kinds, and uses)

Grade 5 students at Souq Wakef learning about 
Spices (origin, way of making, kinds, and uses)


