
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية، والتي تحمل عنوان "استكشاف الماضي". 

سنتعرف في هذه الوحدة على شخصيات تاريخية، مثل المرأة األمريكية من السكان األصليين، 
ساكاجاويا، التي سافرت مع لويس وكلرك خلل رحلتهما الشهيرة عبر البلد في مطلع القرن 

التاسع عشر. سنناقش كيفية دراسة المؤرخين للمصادر األولية مثل الصور الفوتوغرافية واليوميات 
واألثار للتعرف على الماضي. في الحقيقة، العديد من النصوص المختارة ستأتي على شكل سرد 
لحكاية غير خيالية: مذكرات حول السفر في طريق أوريغون في أربعينيات القرن التاسع عشر، 

وسرد شخصي عن أول رحلة جوية لفتاة على متن طائرة مروحية عام 1945، ومذّكرة حديثة تلقي 
الضوء على التنقيب عن عظام الديناصور. وكما يعمل المؤرخون، سندرس المعلومات التي جمعناها 

ونستخلص النتائج. 

ستوّسع وحدة "استكشاف الماضي" مخيلة طفلكم وستعّرفه على مفاهيم وأحداث من ماضينا. أنا متأكد 
من أنكم ستستمتعون بالمحادثات مع طفلكم. وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن 

برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ال تترّددوا في التواصل معي. 



استكشاف الماضي
نقرأ في هذه الوحدة عن أشخاص وأحداث في الماضي، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف يقود فهم الماضي إلى تشكيل 

مة لمواصلة النقاش عن التاريخ، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في  المستقبل؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

قّصته، قّصتها، قّصتنا
يتعلّم طفلكم في هذه الوحدة بأن المصادر األولية كالصور الفوتوغرافية 

واليوميات واألثار هي مصدر قوي للتعرف على الماضي. يمكنكم 
االطلع على صور قديمة للعائلة أنتم وطفلكم. ما هي التفاصيل الممكن 
التقاطها في الصورة والتي تساعد في التعرف أكثر على زمن الصورة 

واألشخاص فيها؟ تفّحصوا الصورة ذاتها، هل هي صورة باألبيض 
واألسود؟ هل هي ملّونة؟ ما هي حالتها؟ 

استكشاف الكلمات
سيُثري التلميذ مفرداتهم ويتعلمون كلمات جديدة مرتبطة بهذه الوحدة، 
 ،)remove( يزيل ،)explore( يكتشف ،)exhibit( مثل عرض

متحف )museum(، شِهَد )witnessed(. اطلبوا من طفلكم 
شرح معنى هذه الكلمات لكم، وكيف يمكن تطبيقها في حياتكم اليومية. 
وعندها احرصوا على استخدام هذه الكلمات في أحاديثه اليومية. على 

سبيل المثال، اسألوا طفلكم إذا ما كان يرغب في "استكشاف" جزء من 
المدينة أو بناء تاريخي لم يُزره سابقًا.

استنتاجات...
سون على األوصاف والتلميحات التي يقدمها  يرّكز القّراء المتمّرِ

المؤلف ليتمّكنوا من استخلص استنتاجات حول ما يرغب المؤلّف 
بإيصاله لنا. ال شك بأن القدرة على استخلص االستنتاجات هي مهارة 
نعمل عليها في هذا العام. للتدريب على هذه المهارة، شاهدوا مع طفلكم 
مقطعًا من فيلم. ثم اطلبوا منه استخلص استنتاجات حول ما تفكر فيه 
الشخصية أو تشعر به. شجعوا طفلكم على بناء هذه االستنتاجات على 

حقائق من الفيلم. 

النهايات التصريفية
في قسم الصوتيات، يتعلم التلميذ النهايات التصريفية لألفعال مثل:  

ed- وing-  التي تتطلب تغييًرا في اللفظ والكتابة. لمساعدة طفلكم على 
إضافة نهايات تصريفية للكلمات، جّربوا النشاط التالي. احضروا 6  

بطاقات، اكتبوا الكلمات الخمس من الوحدة )مذكورة في األسفل( على 
بطاقات وشّكلوا منها كومة. في الكومة األخرى، ضعوا بطاقتين مع 

نهايات التصريف. تبادلوا األدوار في سحب بطاقة الكلمة وبطاقة نهاية 
التصريف لها. اكتبوا كل كلمة مع نهايتها التصريفية الجديدة. 

remove put tip stop explore
ed ing

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


