
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية األولى لنا والتي تحمل عنوان "النباتات والحيوانات تنمو وتتغير". 

في هذا العام، سيكتسب تلميذ الصف األول معنا معارفهم في القراءة والكتابة والمهارات 
 اللغوية من خلل المشاَركة في عشر َوحدات دراسية متعددة التخصصات عبر برنامج 

)Benchmark Advance(. لكل َوحدة دراسية تمتّد لثلثة أسابيع موضوعاً مختلفاً، وتتراوح 
المواضيع بين القتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة، وصوًل إلى مواضيع أدبية وغيرها الكثير. 

ومن خلل قراءتهم ألشعار وقصص ومسرحيات ونصوص معلوماتية، يُقّوي التلميذ مهاراتهم 
واستراتيجيتهم في القراءة والكتابة، ويُشاركون في مناقشات تعاونية مفيدة، ويربطون ذلك مع 

دراساتهم في مواد المحتوى األخرى. نتطلّع إلى مشاركة تقدم طفلكم معكم!

في مستهّل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم برسالة كهذه إلى المنزل لتعريفكم بموضوع تركيز الوحدة 
الدراسية والمهارات التي يتعلمها طفلكم. كما سأقترح مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوية مع 

طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف.

في هذه الوحدة الدراسية، سيتعلّم التلميذ كيف تنمو الكائنات الحية وتتغيّر. فعلى سبيل المثال، 
سيقرؤون نصوًصا تضّم معلومات عن دورة حياة ضفدع وكذلك عن شجرة البلّوط. كذلك، سيكتشفون 

قصًصا خيالية وأساطير وأشعاًرا تتحدث عن كائنات حية تنمو وتتغيّر. 

ل مصدر إلهام لهتمام أكبر بهذا الموضوع المذهل الذي  مما ل شك فيه أن هذه الوحدة الدراسية ستُشّكِ
يمكن لكم استكشافه بدرجة أكبر في المنزل.

وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تطّور طفلكم، 
ل تترّددوا في التواصل معي.



النباتات والحيوانات تنمو وتتغير
سنقرأ في هذه الوحدة كيف تنمو وتتطور النباتات والحيوانات، كما نطرح سؤاًل أساسيًا "لماذا تتغيّر الكائنات الحية؟" إليكم هنا بعض 
األنشطة المصممة لمواصلة النقاش عن كيفية تغيُّر الكائنات الحية، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة. 

من يدري؟ ربما تكتشفون أنتم أيًضا بعض المعلومات الجديدة مع طفلكم!

أزرعها!
لة، قوموا بزراعة نبتة مع طفلكم بادروا  لكي نراقب دورة حياة متبّدِ

بشراء عبوة من البذور وازرعوها في كأس أو أصيص أو فناء المنزل 
أو الحديقة المجتمعية. ساِعدوا طفلكم على تسجيل مراحل العملية ذلك 

خطوة بخطوة. ثم قوموا بإعداد جدول لطفلكم لمراقبة وتسجيل نمو 
النبتة. مع تخصيص خانة لتسجيل التاريخ والوصف. يمكن لطفلكم أن 

يقوم بتسجيل ملحظاته كتابة و/ أو بالرسم.

اصطياد الكلمات
 ،)caterpillar( يتعلّم ابنكم كلمات ذات صلة بالكائنات الحية مثل يرقة

 ،)animal( حيوان ،)gills( خياشيم ،)froglet( ضفدع
 ،)tree( شجرة ،)grass( عشب ،)fox( ثعلب ،)food( طعام

 ،)hatch( فقس ،)woods( غابة ،)twigs( أغصان
 ،)stem( ساق ،)seed( بذرة ،)root( جذر ،)plant( نبات
 ،)duck( بطة ،)bird( طائر ،)tree( شجرة ،)trunk( جذع

نوا هذه الكلمات، وناقِشوا معنى كل منها. ثم  بجعة )swan(. دّوِ
هوا إلى نزهة في الطبيعة، أو ابحثوا عن كتب متعلقة بالطبيعة إن  توجَّ
كنتم تعيشون في المدينة. حاِولوا أن تجدوا، رفقة طفلكم، نماذج ألكبر 

عدد ممكن من هذه الكلمات، وانطقوا هذه الكلمات كما تجدوها.

دورة الحياة
بعض النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف تضّم محتوى نصيًا 
متسلسًل لوصف دورة حياة كائنات حية. إن ملحظة وفهم التسلسل في 
النص هي مهارة مهمة في القراءة. بادروا بدعم هذه المهارة من خلل 

استكشاف دورات الحياة مع طفلكم. بوسعكم اختيار حيوان مفضَّل، 
مثل حيوان أليف، أو حيوان من المزرعة، أو أحد حيوانات الغابات 

المطيرة. ساعدوا طفلكم على إجراء بحث عن دورة حياة ذلك الحيوان 
في المكتبة أو عبر اإلنترنت. قوموا سوياً بتدوين ملحظات عن كل 

مرحلة من دورة حياة ذلك الحيوان. وأخيًرا، ساعدوا طفلكم على بناء 
دورة حياة باستخدام الكلمات والصور بحيث تُظهر تسلسل مراحل 

دورة الحياة. 

متعة وتسلية! 
،r في قسم الصوتيات، سيقرأ طفلكم كلمات تبدأ بحرفين ساكنَين ثانيهما 

 مثل fr في كلمة frog. لحظوا كيف يمكنكم سماع صوتّي fوr في 
كلمة frog. يُطلق على ذلك دمج الحروف. اختبروا هذه اللعبة من خلل 

تجريب اجتماع ساَكنين ثانيهما هو حرف r. اكتبوا على سبع بطاقات 
 .br-, cr-, dr-, fr-, gr-, pr-, tr-  حالت التقاء الساكنَين التالية 

اخلطوا البطاقات، واقلبوا البطاقة األولى واذكروا كلمة تبدأ بهذه الحالة 
من التقاء الساكنَين. مثًل، إذا كان الحرفان هما gr، بإمكانكم قول 

كلمة grow. ثم يقول طفلكم كلمة أخرى مشابهة، مثل great. انتقلوا 
للبطاقة التالية في حال لم تتمكنوا من ِذكر أية كلمات إضافية تبدأ بهذه 

الحالة من التقاء الساكنَين.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


