
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "حل المشاكل عبر التكنولوجيا". 

سنقرأ في هذه الوحدة حول بعض أشهر المخترعين مثل توماس ألفا إديسون وجورج واشنطن 
كارفر، باإلضافة لشخصيات أخرى أقل شهرة مثل: ماري أندرسون التي اخترعت أول مّساحة 
زجاج للسيارات، وجورج دي ميسترال مخترع الصق األهداب والخطاطيف. كما سنقرأ كيف 

تساعد الروبوتات األطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة على الشعور كأنهم بين أقرانهم 
من التلميذ. 

من خلل قراءة النصوص المختارة، سوف ندرس أثر مجموعة من االختراعات، وكيف ساعد العديد 
منها البشر على حل المشاكل التي تواجههم. هذه الوحدة رائعة ومثيرة للهتمام، ونأمل من خللها أن 
نعيد الحياة للختراعات والمخترعين في أعين أطفالنا، وأن نساعدهم على النظر إلى العالَم من حولهم 

بنظرة أوسع وأجمل. قد يكون طفلكم المختِرع القادم لحل مشكلة ما باستخدام التكنولوجيا! 



حل المشاكل عبر التكنولوجيا
في هذه الوحدة الدراسية، نقرأ عن االختراعات، وسنتعّمق باإلجابة عن سؤال "من أين تأتي أفكار االختراعات؟" إليكم هنا بعض 

مة لمواصلة النقاش عن االختراعات والمخترعين والتكنولوجيا. أتمنى أال تكونوا فقط قادرين على البناء على  األنشطة المصمَّ
المهارات والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة، وإنما أن تستمتعوا أيًضا في عملية التعلّم سوياً. 

من اخترع هذا؟
مقارنةً بحياة أجدادنا وأسلفنا، فإن حياتنا مليئة بالميزات التكنولوجية. 

تجولوا مع طفلكم حول المنزل أو الحي. فّكروا بجميع األجهزة التي 
توفر علينا الوقت أو الجهد، أو تجعل حياتنا أكثر متعة. اختاروا أحد 
هذه األجهزة وقوموا بإجراء بحث عنه عبر االنترنت. اكتشفوا كيف 

تم اختراعه. 

راقب واخترع
في هذه الوحدة الدراسية، نقرأ عن كيف توّصل بعض المخترعين 

إلى أفكارهم عبر مراقبة العالَم من حولهم. أو أنهم اغتنُموا الفرصة 
إلضافة تحسينات على اختراعات غيرهم، موفرين بذلك الفائدة للجميع. 

 في الحقيقة، تعلّم طفلكم في هذه الوحدة المفردات الجديدة التالية،
 ،)opportunities( فرص ،)observation( المراقبة

تحسينات )improvements(، منافع )benefits(. ناقشوا مع 
طفلكم معنى كل من هذه الكلمات، وكيف يمكن تطبيقها في حياتكم 

اليومية. 

التركيز على األساسيات!
سنقرأ في هذه الوحدة العديد من النصوص ذات المحتوى الغني 

بالمعلومات. تعّد القدرة على تلخيص الحقائق والتفاصيل المهمة أحد 
مهارات الفهم واإلدراك المهمة، خاّصة عندما يكون الحصول على 

المعلومات هو غاية القراءة. لتعزيز هذه المهارة، اقرؤوا أي نص غير 
خيالي مع طفلكم، كمقال من الصحيفة مثًل، أو ملصق إعلن فعالية 

قادمة. اطلبوا من طفلكم أن يلخص ما يقرأ.

"Ow"و "Oy" صوتي
في قسم الصوتيات، يقرأ التلميذ كلمات يأتي فيها الحرف الصوتي 
 "oi" مرفَقًا بحرف صوتي أو ساكن آخر. تُنطق تركيبة حرفي "o"
 "ou" أما تركيبة حرفي ،)boy في )كلمة "oy" على نمط "oy"و

 .)how مثل نطقها في كلمة( "ow" فتنطقان على نمط "ow"و
لمساعدة طفلكم على إتقان هذه المهارة، اجمعوا المزيد من الكلمات 
سواء من األمور الموجودة في المنزل أو من النصوص المطبوعة 

لديكم، وقوموا بإضافتها إلى القائمة في األسفل والتي تضم المفردات 
من الوحدة الدراسية.

__________ __________ __________ enjoy coin

__________ __________ __________ now sound

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


