
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "التطورات التكنولوجية". 

في وحدتنا الدراسية الخامسة، سنقرأ عن أشخاص مبدعين وما ابتكروه من اختراعات. قد يُفاجئكم 
أن بعض الختراعات لم يعرف الناس قيمتها أول األمر. فعلى سبيل المثال، تم في عهد الرئيس 

األمريكي روثرفورد بيرتشارد هايز عام 1877 تركيب أول جهاز هاتف في البيت األبيض. وقد 
وَصفه الرئيس بأنه "اختراع مذهل، ولكن َمن سيحتاج إليه؟" من خلل قراءة سير ذاتية ودراسات 
اجتماعية غنية بالمعلومات في هذه الوحدة، سندرس التأثير على المخترعين وما تركته اختراعاتهم 

من أثر على المجتمع. 

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



التطورات التكنولوجية
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن المختِرعين وابتكاراتهم، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "ما هي قيمة الختراع؟" إليكم 

هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الختراعات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في 
المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

االختراع المذهل القادم! 
تخيّلوا شكل العالَم عندما كان ألكسندر غراهام بيل وتوماس ألفا 

إديسون شابّين! لم يكن هناك كاميرات رقمية أو هواتف محمولة، 
ناهيك عن الهواتف أو المصابيح الكهربائية. لكن كنتيجة فضولهم 

وخيالهم وجهدهم الدؤوب، تمّكنوا من تقديم اختراعات غيّرت وجه 
العالَم. ما هي الختراعات التي ستأتي لحقاً برأيك؟ قوموا بعملية 
العصف الذهني مع طفلكم حول الختراعات المحتملة التي سيحفل 

بها مستقبلنا. أطلقوا العنان لخيالكم!

إنها ثورية حقاً! 
يتعلّم التلميذ في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بهذه 

 ،)innovations( الوحدة الدراسية ومنها: اختراعات
 ،)amplified( تضخيم ،)revolutionary( ثوريّة

 ،)vibrations( اهتزازات ،)soared( ارتفع
 ،)installed( مثبَّت ،)communications( اتصاالت

 ،)signal( إشارة ،)transmitted( تم بثّه
تكنولوجيا )technology(، جهاز )device(. يمكنك 

دعم معرفة تلميذكم بالكلمات من خلل العمل معًا لفرز الكلمات 
أعله إلى ثلث فئات: الصفات واألفعال واألسماء، والتي يمكن 

استخدامها جميعًا عند الحديث عن الختراعات. هل يمكن تصنيف 
أي كلمة )أو كلمات( ضمن أكثر من فئة؟

إيهما يأتي أوالً؟ 
إحدى مهارات القراءة التي نعمل عليها في الصّف هي القدرة على 

تمييز السبب والنتيجة. وهذه المهارة مهمة عند قراءة النصوص 
الواقعية، وكذلك تلك الخيالية. ولمساعدة طفلكم كي يصبح أكثر خبرة 

في هذه المهارة، اطلبوا منه تحديد األشياء التي تسببت بأمور معينة في 
الحياة الواقعية أو في قصة تقرؤونها سوياً. ساعدوا طفلكم على التمييز 

بين السبب والنتيجة.

نهايات جديدة للكلمات
في قسم الصوتيات ودراسة الكلمات، يتعلّم التلميذ النهايات التصريفية 

لألفعال مثل: /ing/ ،/  -ed-/. لمساعدة طفلكم على إضافة نهايات 
تصريفية للكلمات، جّربوا النشاط التالي. استخِدموا 8 بطاقات 

واكتبوا على كل منها إحدى الكلمات التي وردت في الوحدة الدراسية 
)والموجودة أدناه(. اخلطوا البطاقات، ثم ضعوها في كومة، وتبادلوا 
 / -ed/ األدوار في اختيارها. قوموا بإضافات نهايات تصريفية )مثل

و/ing-/( لكل كلمة. تدريب إضافي: اكتبوا كل كلمة مع نهايتها 
التصريفية الجديدة.

 carry change create use
rely introduce share take

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


