السادة أولياء األمور األفاضل،
طلبتنا األعزاء،
تحية طيبة،
تتمنى لكم إدارة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا إجازة ممتعة ،آملين لكم موفور الصحة والعافية.
وفي إطار دور املدرسة املستمر في دعم وتعزيز تعلم الطلبة ،فإننا نوص ي أبنائنا الطلبة باالستفادة من أوقاتهم خالل اإلجازة
الصيفية في تنمية وتعزيز مهاراتهم العلمية والثقافية في مختلف املجاالت .لذا فإننا نقترح استثمار أوقات الفراغ بما يلي:
 .1قراءة القرآن الكريم وحفظ ما يتيسر لهم من السور.
 .2االستفادة من االشتراك االلكتروني الذي يمتلكه الطلبة في مكتبة قطر الوطنية وقراءة ما يناسب اهتماماتهم من الكتب
واملقاالت.
 .3تنمية املهارات اللغوية للطلبة في اللغة اإلنجليزية من خالل القراءة ،حيث نوص ي بقراءة بعض القصص والرو ايات ومنها:
الصف العاشر

الصف التاسع
Around the World in 80 Days

•

Animal farm

•

Holes

•

The Maze Runner Series

•

To Kill a Mockingbird

•

The Hunger Games Series

•

The House of Scorpion

•

Robinson Crusoe

•

Treasure Island

•

The Hobbit

•

Goosebumps series

•

Lord of the Flies

•

The Lord of the Rings

•

 .3تنمية املهارات اللغوية للطلبة في اللغة العربية من خالل القراءة ،حيث نوص ي بقراءة بعض القصص والرو ايات ومنها:
 واإسالماه ( علي أحمد باكثير).العبقريات (عبقرية محمد – عبقريةالصديق – عبقرية عمر  ...إلخ)
(عباس العقاد)
 صور من حياة الصحابة (عبدالرحمن رأفت الباشا)

كليلة ودمنة (عبد هللا بن املقفع) مغامرات سندباد البحر ّي (ماهر عبدالقادر)
عدالة السماء مجموعة قصصية(محمود شيت خطاب)

تدابير القدر (محمود شيت خطاب) الرسول القائد (محمود شيتخطاب)
قصص النبيين (أبو الحسن الندوي)موسوعة القصص التربوي (يحيىبشير حاج)

 .4االستفادة من املواد التعليمية والتدريبات املتاحة للطلبة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات على موقع  IXL.comوالذي
يمتك كل طالب من طالبنا بيانات التسجيل فيه.
 .5االستفادة من الدورات التدريبية التفاعلية عن بعد والتي تقدمها بعض الجامعات في دولة قطر مثل:
 جامعة /https://stem.qa : Texas A & M كلية طب وايل كورنيلhttps://qatar-weill.cornell.edu/Portals/11/Virtual%20Summer%20Program%20E- :Flyer.pdf?ver=2020-05-21-101309-190
 .6التدريب على مهارات البرمجة وعلم الحاسوب من خالل التسجيل في دورات وبرامج التدريب عن بعد التي تقدمها بعض
املو اقع االلكترونية ومنها على سبيل املثال ال الحصر:
1. https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming
2. https://www.codecademy.com/
3. https://www.udacity.com/
 .7التدرب على مهارات التصميم الهندس ي والتصميم ثالثي األبعاد من خالل البرامج واملو اقع االلكترونية التالية:
1. onshape: https://www.onshape.com
2. fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators
3. 3d slash: https://www.3dslash.net/index.php

