
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "أن تكون عضواً صالحاً في المجتمع". 

يسعدني أن نبدأ الوحدة الدراسية الثالثة في برنامج )Benchmark Advance(. وكما كان عليه 
األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في المنزل للبناء على ما 

نقوم به في الصّف. 

في هذه الوحدة الدراسية بعنوان "أن تكون عضواً صالحاً في المجتمع"، سيتعّرف التلميذ على طرق 
مختلفة وكثيرة يمكن لألشخاص من خللها دعم مجتمعاتهم المحلية. زراعة حديقة على سبيل المثال 
يساعد على تجميل الحي ويؤدي إلنتاج أطعمة يستمتع بها الجميع. تشمل النصوص المختارة أصنافًا 

أدبية مختلفة منها قصص غير خيالية وشعر وخيال واقعي وسير ذاتية. وبما أن المنزل والمدرسة هما 
ركيزتان أساسيتان للمجتمع المحلي، فإن هذه الوحدة الدراسية مثالية لكي نستهل بها برنامجنا، وأنا 

على ثقة بأنها ستؤدي إلى نقاشات حيوية.

أتطلّع إلى العمل معاً كشركاء في هذه السنة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا 
للقراءة أو تقدم طفلكم، ل تترددوا في التواصل معي. 



أن تكون عضواً صالحاً في المجتمع
في هذه الوحدة الدراسية، نقرأ عن األشخاص الذين يساعدون في دعم مجتمعاتهم المحلية، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي 

مة لمواصلة النقاش عن  "ما السبب الذي يجعل األشخاص ينخرطون في مجتمعاتهم المحلية؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
معنى أن تكون عضواً صالحاً في المجتمع، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا 

بهذا الموضوع سوياً.

ُمراِسل مجتمعي
قوموا بعملية عصف ذهني مع طفلكم لستحضار النماذج الكثيرة من 
األشخاص الذين يُساِعدون في دعم مجتمعكم المحلّي. ولربما تشمل 

القائمة ضابط شرطة وإطفائّي ومعلّم وعامل نظافة وبستانّي وآخرين. 
اطلبوا من طفلكم اختيار أحد أولئك األشخاص من القائمة إلجراء 
مقابلة معه، وقوموا سوية بإعداد أسئلة لتوجيهها لهذه الشخصية، 

من قبيل "ما الذي تقوم به لمساعدة المجتمع المحلي؟" و"ما دافعك 
للقيام بوظيفتك؟" وعقب المقابلة، اجعلوا طفلكم يلعب دور المراِسل 

اإلخباري الذي يُعّرف عائلتكم عما دار في المقابلة. 

حّل المشكالت
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن المشاكل التي يحلّها أفراد 
المجتمع المحلي. وسنقرأ على سبيل المثال كيف اخترع رجلً 

إشارات المرور الضوئية لحل مشكلة حوادث السير. وفي نص 
آخر، سنقرأ عن عائلة حّولت مساحة فارغة إلى حديقة غنّاء تُنتج 

الخضراوات. تحديد المشاكل والحلول هي مهارة مهمة في القراءة. 
تمّرنوا على ذلك من خلل مناقشة مشاكل في مجتمعكم المحلي يعمل 

على حلّها أعضاء مختلفون في المجتمع. 

القواعد قيد التطبيق
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة لوصف سمات أفراد المجتمع 

 ،)respect( الصالحين. ثلثة من تلك الكلمات هي: االحترام
 .)responsible( والمسؤولية ،)honest( واألمانة

ادعموا فهم طفلكم لهذه الكلمات من خلل مناقشة معناها، ومن 
د كل واحدة من هذه  ثم اطلبوا تحديد شخص يعرفه الطفل ويُجّسِ
الصفات. قد يكون ذلك أحد أفراد العائلة، أو المجتمع المحلي، 
أو حتى شخًصا مشهوًرا. وباِدروا بحّث الطفل على إخباركم 

عن السبب الذي يجعل الصفة تنطبق على كل شخصية. 

لعبة الكلمات
في قسم الصوتيات، يتعلّم طفلكم تمييز صوت حرف  /o/ القصير، 
مثل ذلك في كلمة frog. اكتبوا على أربع بطاقات أو قُصاصات 

 . -ot, -og, -ox, -op, -ock :صغيرة من الورق األحرف التالية
اخلطوا البطاقات. اقلبوا البطاقة األولى وانطقوا كلمة تنتهي بالحرفين. 

فإذا كان الحرفان /ot- /، يمكن أن تلفظوا كلمة /rot/. ثم اطلبوا من 
طفلكم أن ينطق كلمة أخرى. استمروا بتبادل األدوار في نطق كلمات 

مشابهة إلى أن تعجزوا عن تقديم أمثلة تنتهي بهذين الحرفين. ثم 
انتقلوا إلى البطاقة التالية. 
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