
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية األولى لنا والتي تحمل عنوان "الحيوانات والتكُّيف". 

في هذا العام، سيكتسب تلميذ الصف الثالث معنا معارفهم في القراءة والكتابة والمهارات 
اللغوية من خلل المشاَركة في عشر وحدات دراسية متعددة التخصصات عبر برنامج 

)Benchmark Advance(. لكل وحدة دراسية تمتّد لثلثة أسابيع موضوع مختلف، وتتراوح 
المواضيع بين القتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة، وصوًل إلى مواضيع أدبية 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.

في مستهّل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم برسالة كهذه إلى المنزل لتعريفكم 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. 

في هذه الوحدة الدراسية التي تحمل عنوان "الحيوانات والتكُّيف"، سنتعلّم ما تقوم به الحيوانات 
المختلفة كي تستمر في الحياة. تمتاز بعض الحيوانات بسمات خاصة تساعدها، كأسنان حادة، أو يكسو 

جسمها الريش، أو لها أقدام غشائية، أما غيرها فلها سلوك معيّن يمنحها أفضلية. فبعضها يستخدم 
التمويه كي تحاكي محيطها. والبعض اآلخر مثل سحلية اإلغوانة، فيمكنها نفخ جسمها لكي تبدو أكبر 

حجًما وبالتالي تخيف الحيوانات المفترسة. سنقرأ نصوًصا علمية غنية بالمعلومات، وندرس رسومات 
إيضاحية ومخططات ورسوم بيانية. وسنلتقي خلل الوحدات الدراسية بحيوانات مثل ضفدع األشجار 

أحمر العينين وثعلب القطب الشمالي والكثير من الكائنات األخرى.

ف طفلكم على العديد من المفاهيم  من خلل وحدة "الحيوانات والتكُّيف" الدراسية، سيتعرَّ
واألفكار المثيرة في علم الحياة، وكلّي أمل أن تستمتعوا بالعمل سوياً مع طفلكم لتوسيع مجال أنشطة 
هذه الوحدة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقدم طفلكم، ل تترددوا 

في التواصل معي.

"الحيوانات والتكُّيف" هي وحدة ممتعة وغنية بالمعلومات نستهّل بها برنامجنا، وُكلّي أمل بأن تؤدي 
إلى نقاشات حيوية في المنزل.

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



الحيوانات والتكُّيف
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن كيفية استمرار الحيوانات بالحياة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "كيف تنجو الكائنات 

الحية بنفسها في بيئتها؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن التكيُّف، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

إلقاء نظرة فاحصة! 

حاولوا دائًما وأينما كنتم أن ترصدوا الطبيعة من حولكم مع طفلكم. 
تعيش الحيوانات في المدينة، كما هو الحال في الريف. فكروا في 

الَحَمام والسناجب، بل وحتى الصراصير التي ترونها. اسألوا طفلكم 
عن رأيه بكيفية تمّكن هذه الحيوانات من الستمرار بالحياة. في حال 

لم تكن لديكم إجابة على هذا السؤال، راقبوا هذه الكائنات وقوموا 
بإجراء أبحاث سوياً! 

التشابه واالختالف 
يقوم العلماء بالمراقبة عن كثب ومن ثم مقارنة نتائجهم لكتشاف 

أوجه التشابه والختلف. ساعدوا طفلكم على ممارسة هذه المهارة 
عبر اختيار حيوانين )أو شيئين أو حدثين( لكتشاف أوجه التشابه 

والختلف. ارسموا مخطًطا لتحديد أوجه التشابه والختلف 
التي تلحظونها. 

رجاًء، المزيد من األفعال
في هذه الوحدة الدراسية، يتعلّم طفلكم كلمات جديدة بما فيها 

 ،)remain( يبقى ،)avoid( أفعال أعلى مستٍو مثل يتجنب
.)provides( يزّود

يمكنكم دعم إلمام التلميذ بالكلمات من خلل مناقشة مرادفات 
لألفعال التي تُعتبر جزًءا من اللغة المحكية ابقى بعيًدا عن 

 ،)gives( ؛ يعطي)stay( ؛ ابقى)stay away from(
وكذلك من خلل استعمال أفعال أعلى مستٍو في سياقات ذات 

مغزى في تجارب الحياة اليومية، وخلل قراءة المجلت 
والصحف، ومشاهدة التلفاز واألفلم.

طرق متعددة لنطق حرف "o" الطويل! 
في قسم الصوتيات ودراسة الكلمات، يقرأ التلميذ العديد من الكلمات 
التي تضّم صوت الحرف "o" الطويل. ويكتشفون أن نفس الصوت 

 ."oe"و "oa"و "ow"و "o" يمكن أن يُكتب بطرق مختلفة مثل
إليكم هذه اللعبة للتدريب على هذا الصوت. استخدموا 16 بطاقة أو 
قصاصة ورقية. اكتبوا على أربع منها "o". وعلى األربعة التالية 

 ."oe" وعلى األربعة المتبقية ،"oa" وعلى األربعة التالية ."ow"
ثم اخلطوا البطاقات. تبادلوا األدوار مع طفلكم باختيار بطاقة. أول 
شخص يذكر كلمة تضم األحرف الموجودة على البطاقة يفوز بها. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


