
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "حاالت الماّدة".

في وحدة "حاالت الماّدة"، سيتعرف طفلكم على مفاهيم العلوم الفيزيائية، كحقيقة أن العالَم كله مكّون 
من المادة، والتي يمكن أن تكون سائلة أو صلبة أو غازية. كما تتمتع المادة بخصائص معينة مثل 

الشكل أو الحجم، والتي قد تكون عرضة للتغيّر. ال تسمح هذه المعارف لطفلكم بأن يرى العالَم بنظرة 
علمية فقط، بل بنظرة أكثر فنية أيًضا. سوف نقرأ عن مسابقة تماثيل رملية، وعن الرجل الذي نحت 

نصبًا تذكاريًا ضخًما على سفح الجبل في والية ساوث داكوتا، والذي كان يصّور "الحصان الجامح"، 
لقب أحد قادة السكان األصليين األمريكيين من القرن التاسع عشر. سيقرأ طفلكم نًصا إجرائيًا، ويحظى 

أيًضا بفرصة ممارسة األوريغامي، فن قّص وطي الورق الياباني.

أتمنى أن تتفقوا معي بأن هذه الوحدة متعددة التخّصصات هي الطريقة األكثر متعة إلنهاء العام 
الدراسي. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقّدم طفلكم، ال تترددوا في 

التواصل معي. 

شكًرا جزيًل لكم على مشاركتي رحلة هذا العام الدراسي. 



حاالت الماّدة
في هذه الوحدة، نتعلم عن أنواع المواد المختلفة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "كيف يمكن للمادة أن تتغير؟" إليكم هنا بعض 

مة لمواصلة النقاش عن العلوم الفيزيائية، والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن  األنشطة المصمَّ
تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

َغيِّرها!
تعلّم طفلكم في المدرسة أنه يمكن للمادة أن تغيّر حالتها، وخاصة في 

المطبخ. لذا ففي المرة القادمة التي تغلون المياه لتحضير المعكرونة أو 
تخبزون كعكة أو تلحظون مكعب ثلج يذوب، توقفوا للحظة للتكلم مع 
طفلكم عن هذه التغيرات. ماذا يحدث أمامكم؟ كيف حدث التغيّر على 

المياه، أو عجينة الكعك، أو مكعب الثلج؟ لماذا؟ 

تحدثوا باستخدام هذه الكلمات
يتعلم التلميذ في المدرسة مفردات جديدة يضيفونها إلى رصيدهم 

المعرفي واستخداماتهم اليومية. بعض هذه المفردات هي: 
 ،)crumble( ينهار ،)carve( ينحت ،)battle( معركة

 ،)exposed( مكشوف ،)elder( أكبر سنًّا ،)divided( مقّسم
َشَرْف )honor(، إِذن )permission(، تم ضّخه 

 ،)stunning( مدهش ،)spread( انتشر ،)pumped(
.)undergoes( ض تعرَّ

عززوا فهم طفلكم لهذه الكلمات باستعمالها ضمن سياقات ذات مغزى 
في تجارب الحياة اليومية، أو ممارسة الرياضة واأللعاب األخرى، أو 

النشاطات المشتَركة األخرى. 

حقائق سريعة
تضم النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف نصوًصا علمية 

غنية بالمعلومات، وأحد أهم المهارات هي التعّرف وإيجاد الحقائق في 
النص. لمساعدة طفلكم على تعزيز هذه المهارة، يمكنكم قراءة كتاب 

غير خيالي أو مقال، أو مشاهدة برنامج إخباري بصحبة طفلكم. ومن 
ثم اطلبوا من طفلكم أن يخبركم بالحقائق التي تعلمها. 

"Less"و "Ful" األضداد الالحقة: الحقتي
 "ful"في قسم الصوتيات، يتعلّم التلميذ طريقة إضافة اللواحق

)والذي يعني "مليء بـ"( و"less" )والذي يعني "من دون"( للكلمات. 
لمساعدة طفلكم على اكتساب هذه المهارة، قوموا معه بالنشاط التالي. 

دونوا الكلمات من الوحدة الدراسية الموجودة أدناه على بطاقات، 
وعلى بطاقات مختلفة اكتبوا اللحقتين. تناوبوا على اختيار الكلمات 

وإضافة كلتا اللحقتين لنفس الكلمة. ناقشوا معنى كل كلمة جديدة 
تحصلون عليها. 

use fruit hope
less ful

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


