
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسيّة األولى، والتي تحمل عنوان "النباتات والحيوانات في موطنها الطبيعي". 

في هذا العام، سيكتسب تلميذ الصف الثاني مهارات لغوية وأدبية عبر مشاركتهم في 10 وحدات 
دراسيّة متعّددة التخصصات عبر برنامج )Benchmark Advance(. ترّكز كل وحدة على 
موضوع واحد يمتد لثلثة أسابيع، وسوف تتراوح بين االقتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة 
وصواًل إلى المواضيع األدبية 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. نتطلع لمشاركة تقّدم 
طفلكم معكم!

في مستهل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم رسالة كهذه إلى المنزل، للتعريف بموضوع تركيز الوحدة 
الدراسية والمهارات التي سيتعلمها طفلكم. كما سأقترح مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوياً مع 

طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

سنتعلم في وحدة "النباتات والحيوانات في موطنها الطبيعي" عن قدرة الكائنات الحيّة على الحفاظ على 
حياتها. سنقرأ أنواًعا مختلفة من النصوص، واقعية وخيالية أيًضا، نتعرف فيها على المواطن الطبيعية 
للحيوانات حول العالَم. سيقرأ طفلكم عن الشعاب المرجانية واألراضي العشبية والمناطق االستوائية. 

باإلضافة لذلك، سوف يتعّرف طفلكم على الحيوانات وموطنها الطبيعي عبر قصص خياليّة عن 
الحيوانات.

سنرّكز في كل حالة على السؤال الجوهري: كيف تحصل الكائنات الحية على احتياجاتها للحفاظ على 
حياتها؟ سؤال رائع دأب العلماء على استكشاف محاولة إجابته على مّر العصور، وأتمنى بأن يقود هذا 

السؤال إلى مناقشات شيّقة في المنزل، عندما تقومون أنتم وطفلكم بالعمل سويًا على النشاطات التالية.

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



النباتات والحيوانات في موطنها الطبيعي
إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الطبيعة، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم 

في المدرسة. نأمل بأن تكون هذه األنشطة ممتعة وتعليمية في نفس الوقت. 

لنكتشف المواطن الطبيعية!
ال يقتصر وجود المواطن الطبيعية للحيوانات على المناطق البّرية. 

منتزهات المدينة هي موطن طبيعي وكذلك الفناء الخلفي في ضواحي 
المدن. أينما كنتم تسكنون، ابحثوا عن موطن طبيعي للحيوانات 

واكتشفوه مع طفلكم. انظروا إلى العشب الذي ينمو بين الشقوق في 
الرصيف، أو اتبعوا السنجاب الذي يتسلق شجرة، أو يمكنكم البحث 

عن عنكبوت ينسج شبكته في العلّية. تحدثوا مع طفلكم عن كيفية تلبية 
الكائنات الحيّة الحتياجاتها للبقاء على قيد الحياة. 

الحقائق فقط، سيدتي!
تدوين الفكرة األساسية والتفاصيل الداعمة للنص هي مهارة مهمة في 

القراءة. لتعزيز هذه المهارة، اقرؤوا مع طفلكم مقالة من اإلنترنت 
أو من صحيفة أو مجلة. دعوه يخبركم عن األفكار التي ُطرحت في 
المقالة. هل يستطيع طفلكم الربط بين تفصيلين أو معلومتين أو أكثر 

من القصة؟ 

إبحث عن الكلمة!
 يتعلم التلميذ في المدرسة هذه المفردات الجديدة األعلى مستوى:

 ،)emperor( إمبراطور ،)allow( يسمح ،)advantage( ميزة 
 ،)handle( مقبض ،)feasting( وليمة ،)explore( يكتشف

 ،)nature( طبيعة ،)kinds( أنواع ،)harshest( األصعب
.)thick( سميك ،)swayed( تأرجح ،)searches( يبحث

عززوا فهم طفلكم لهذه الكلمات باستعمالها ضمن سياقات ذات مغزى 
في تجارب الحياة اليومية، وخلل قراءة المجلت والصحف ومشاهدة 

التلفاز واألفلم.

الحرف "A" وعالمة االمتياز
في قسم الصوتيات، يقرأ التلميذ كلمات تحتوي على مّد طويل لحرف 
.ai, ay, ea :وال سيما تركيبات تحتوي على حرفين صوتيين ،"a" 

 لمساعدة طفلكم على اكتساب طلقة في قراءة هذا الحرف ودمج 
الحروف، احرصوا على تطبيق النشاط التالي. اكتشفوا مع طفلكم 
أكبر عدد ممكن من نماذج كلمات فيها صوت "a" الطويل خلل 

جلسة عصف ذهني سوياً. تجولوا حول المنزل، افتحوا كتابًا. في حال 
تمّكنتم من العثور على أكثر من 10 كلمات، كل منكم يحصل على 

علمة "ممتاز"! )تجدون في األسفل قائمة ببعض الكلمات المذكورة 
في الوحدة لمساعدتكم على البدء بالنشاط.(

 wait, away, break, gave

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


