Date: November 07, 2017
Dear Parents
Greetings,
Our Grade 5 students are currently studying
Stormbreaker written by Anthony Horowitz.
The aims of reading this book are:
 To expose our students to an in-depth study
of fiction writing in English.
 To expose our students to world class
writing texts as recommended by Most
Recommended Reading List.
 To build and improve their reading and
writing skills.
 To increase students’ exposure to language.
 To focus discussion on the moral issue of
bullying and how it can be handled.
 The use of technology for good purposes.
The Grade 5 English team and Curriculum
Coordinator have taken care to revise any
wording, from the original text, which may be
culturally sensitive. As specific sections of texts
are used for study, students will be given the
extract for study.
The printed version, which we are using, and the
e-text version are different. It is recommended
that students do not refer to the e-text.
Students are not required to purchase their own
copies of the book. If your child has a copy
which was given to them by a peer, please
return it, unless you are happy for them to
retain their own copy.

Thank you for your cooperation.
School Administration

2017  نوفمبر07 :التاريخ
،أولياء األمور الكرام
،تحية طيبة وبعد
نود إعالمكم بأن أبناءنا طلبة الصف الخامس يدرسون
. للكاتب أنتوني هورويتزStormbreaker حاليا ً كتاب
:تتمثل أهداف قراءة هذا الكتاب في
 إطالع الطلبة بشكل معمق على كتابة القصص الخيالية
.باللغة اإلنجليزية
 إطالع الطلبة على النصوص الكتابية العالمية
والموصى بها من خالل الئحة معتمدة وخاصة
.بالقراءة
. تنمية مهارات الطلبة في القراءة والكتابة
.  زيادة معرفة الطلبة باللغة االنجليزية
 مناقشة ظاهرة التنمر من الناحية األخالقية وكيفية
.التعامل معها
. استخدام التكنولوجيا ألغراض جيدة
قام الفريق المسؤول عن مادة اللغة اإلنجليزية للصف
الخامس باإلضافة إلى منسق المناهج بمراجعة الكلمات
 والتي قد تكون غير مناسبة،الموجودة في النص األصلي
.ًثقافيا
 سيعطى الطالب،وبما أنه سيتم استخدام جزء من الكتاب
.الخالصة بهدف الدراسة
كما نود اإلشارة إلى وجود اختالف بين النسخة المطبوعة
للكتاب والنسخة االلكترونية منه ونحن نوصي بأال يقوم
.الطالب بالرجوع إلى النسخة اإللكترونية
كما أنه ال يتوجب على الطالب شراء نسخهم الخاصة من
ابنتكم على الكتاب من أحد/ وفي حال حصول ابنكم.الكتاب
 الرجاء إعادة الكتاب إال في حال رغبتكم في،الزمالء
.احتفاظه (ها) بنسخة منه
شاكرين لكم حسن تعاونكم
إدارة المدرسة

