
أفراد العائلة األعزاء،
في هذه الوحدة الدراسية التي تحمل عنوان "حكومة ألجل الشعب"، سنتعّرف على أسباب مشاركة 

الناس في الحكومة. سنستعرض تاريخ حق التصويت ونتعّرف كيف أنه عند تأسيس بلدنا، كان حق 
التصويت محصوًرا بالرجال البيض أصحاب العقارات. سنناقش كيف تم توسيع حقوق التصويت إلى 
األمريكيين من أصل أفريقي والنساء. كما سنقرأ كيف يتم إجراء الجتماعات بطريقة منّظمة بحسب 

"قواعد روبرت التنظيمية" التي تحمل اسم مؤلفها هنري روبرت. كما نتعّرف كيف كانت "عصبة أمم 
هودينوهشاوني" نموذًجا للحكومة األمريكية. 

"حكومة ألجل الشعب" هي وحدة ممتعة، أتوقّع بأن تؤدي إلى نقاشات حيوية آمل أن تستمّر 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.



حكومة ألجل الشعب
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن حقوق التصويت، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "لماذا يُشارك الناس في الحكومة؟" إليكم 
مة لمواصلة النقاش عن الحكومة والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة. آمل أن  هنا بعض األنشطة المصمَّ

تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

اصطحبوا طفلكم لالقتراع

يُرّجح أل تتزامن هذه الوحدة الدراسية مع يوم النتخابات، لكن لزال 
فوا طفلكم  بوسعكم اصطحاب طفلكم إلى موقع التصويت المحلي. عّرِ
أين وكيف يتم التصويت. وفي حال كنتم مواطنين وغير مسجلين في 

لوائح النتخاب، اصطحبوا طفلكم عند التسجيل.

البحث عن الكلمات!
يتعلّم التلميذ في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بحكومتنا 

 ،)citizens( وحقوق التصويت. ومن هذه الكلمات ُمواطنون
 ،)ballot( بطاقة االقتراع ،)poll( تصويت ،)candidate( مرشَّح
 ،)precious( ثمين ،)register( تسجيل ،)campaign( حْملة

.)volunteers( متطوعون ،)victory( نصر

عززوا فهم طفلكم لهذه الكلمات من خلل استعمالها في سياقات ذات 
مغزى في تجارب الحياة اليومية، وخلل قراءة المجلت والصحف، 

ومشاهدة التلفاز واألفلم.

ما هي الفكرة األساسية؟
إحدى المهارات األساسية في القراءة التي سنرّكز عليها هذه السنة هي 

تحديد الفكرة األساسية والحقائق المهمة أو التفاصيل. وهذه المهارة 
مهمة في النصوص المعلوماتية التي سنقرأها في هذه الوحدة على 

وجه الخصوص. للتمرين على هذه المهارة، تابعوا برنامج أخباري أو 
اقرؤوا مقالة مع طفلكم. ثم تحّدثوا مع طفلكم عن الفكرة الرئيسية أو 

جوهر النص. 

الحرف المهيمن! 
في قسم الصوتيات ودراسة الكلمات، يقرأ التلميذ كلمات يهيمن عليها 
حرف /r/. ففي هذه الكلمات، يأتي حرف /r/ ليمنح الحرف الصوتي 

صوتًا مختلفًا. نشير أحيانًا إلى ذلك بأنه "حرف /r/ المتسلِّط" نظًرا 
لكونه يُحدد صوت الحرف الصوتي. لصقل هذه المهارة مع طفلكم، 

ابدؤوا بإحدى الكلمات أدناه. اطلبوا من الطفل تبديل حرف واحد 
لتشكيل كلمة جديدة. لحظوا كم كلمة جديدة يمكنكم تشكيلها باستخدام 

 ./ar/ الصوت
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توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


