
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "الحكومة وأدوارها". 

في الوحدة الدراسية الثالثة، سنتعلم عن دور الحكومة في حياتنا. على سبيل المثال، يعمل ضباط 
الشرطة ورجال اإلطفاء جاهدين لتأمين سلمتنا، كما يحافظ العمال المحلّيون على نظافة وجمال 

منتزهاتنا. سيتعلم طفلكم أيًضا معنى القوانين وما هي أهميته باإلضافة إلى العواقب الناتجة عن خرقها. 
عر والخيال التاريخي ومقابلة، جنبًا إلى جنب  تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، مثل الّشِ

مع نصوص دراسات اجتماعية معلوماتية.

تتميز هذه الوحدة بأنها ممتعة وغنية بالمعلومات في الوقت نفسه. آمل بأن تخلق نقاشات شيقة بينكم 
وبين طفلكم في المنزل عند العمل على األنشطة التالية. 

وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقّدم طفلكم، ال تترددوا في 
التواصل معي. 



الحكومة وأدوارها
تشمل النصوص المختارة في هذه الوحدة قراءات خيالية وغير خيالية، تتحدث عن الحكومة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي 
مة لمواصلة النقاش عن الحكومة والبناء على المهارات والمفاهيم التي  "لماذا نحتاج إلى حكومة؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ

يتعلّمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

التطبيق العملي للحديث 
عّرفوا طفلكم أثناء التجول في مدينتكم أو أثناء قيادة السيارة على 
المباني الحكومية ودور كل منها. فبإمكانكم تعريف طفلكم بمبنى 

المحكمة أو مركز الشرطة، كما يمكنكم التوقف عند محطة اإلطفاء 
أو التجّول في متنّزه الحي. تطّرقوا في حديثكم عن كيفية إصلح 

حكومتكم المحلية للحفر في الطرقات، وتوفير مرشدين لعبور 
الطريق، والحفاظ على نظافة المنتزهات وكذلك المساعدة في 

تأمين سلمتنا جميعًا.

كلمات مميزة
عند قراءتنا لهذه الوحدة سنتعلم عدة كلمات جديدة، ومن 

 ،)decisions( قرارات ،)allowed( ضمنها: مسموح
 ،)displayed( معروض ،)demanded( مطلوب

 ،)order( أمر ،)example( مثال ،)eager( حريص
 ،)snip( قصاصة ،)sketch( رسم ،)rule( قاعدة

.)urgent( عاجل ،)spotted( تم رصده

لدعم معارف طفلكم، يمكنكم تطبيق النشاط التالي. قوموا بعمل كتيب 
صغير مكون من 10-12 صفحة. اكتبوا على كل صفحة إحدى 

الكلمات الجديدة. قوموا سوياً بعملية عصف ذهني عن كيفية تمثيل 
كل واحدة من هذه الكلمات. يمكنكم بعدها رسم صور أو قصها من 

مجلت أو طباعتها من اإلنترنت. 

ما الذي يأتي أوالً؟
أحد النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف هو شرح خطوات 

اإلجراءات المتبعة عند حصول السائق على مخالفة سرعة من ضابط 
شرطة. قراءة النص ومن ثم استنتاج الخطوات بالترتيب الصحيح، 
هي مهارة مهمة للتلميذ. ولصقل هذه المهارة، اقرؤوا وصفة طعام 

أو إرشادات طريق بسيطة مع طفلكم. اطلبوا من الطفل أن يُعيد 
الخطوات بالترتيب.

يمكنك القيام بذلك
في قسم الصوتيات، يقرأ التلميذ كلمات تحتوي على المد الطويل 

 u, ew, وكذلك تركيبات تحتوي على أحرف ، "u" لصوت حرف
oo, ue. لمساعدة طفلكم على اكتساب طلقة في قراءة هذا الحرف 

ودمج الحروف، احرصوا على تطبيق النشاط التالي. اكتشفوا مع 
طفلكم عدد الكلمات لصوت حرف "u" الطويل الذي يمكنكم التوصل 

إليه خلل عملية العصف الذهني سوياً. تجولوا حول المنزل، 
افتحوا كتابًا. تجدون في األسفل قائمة لبعض الكلمات من الوحدة 

لمساعدتكم بالبدء.

 interview, new, menu, music, rescue, use,
rules, food, blue, school, huge

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


