
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "المجتمعات بين الماضي والحاضر".

سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية عن مجتمعات مختلفة، ونبحث عن القواسم المشتركة بينها. وكل منها 
تمثل مكاناً يعتبره الناس موطنًا لهم. وبينما ندرس المجتمعات المحلية من فلوريدا إلى فيرمونت، ومن 
ساوث كاليفورنيا إلى نيوجرسي، سيتعّرف أطفالنا على تقاليد جديدة، ويميزون أخرى مألوفة بالنسبة 
لهم. كذلك، سنعود بالزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر لنلقي نظرة على مجتمع عائلة من البراري 

األمريكية. تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، من سرد شخصي ومذكرات وتدوينات 
يومية، وصوًل إلى خيال واقعي وتاريخي، باإلضافة إلى دراسات اجتماعية غنية بالمعلومات. هذه 

الوحدة الدراسية ُمحفِّزة للتفكير وحافلة بالمعلومات، وآمل أن تستمّروا بهذه النقاشات في المنزل. 

وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا 
في التواصل معي.



المجتمعات بين الماضي والحاضر 
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن األنواع المختلفة للمجتمعات، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ما هو المجتمع المحلي؟" 

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

موطني العزيز 
لدراسة المفاهيم التي تعلّمناها في الصف، بادروا بإجراء دراسة 

عن مجتمعكم المحلي. ما من شّك بأن بعض المعلومات – كالموقع 
والمناخ – تعرفونها أنتم وطفلكم. لكن هناك بطبيعة الحال معلومات 

أخرى بوسعكم التعرف عليها. متى وكيف تأسس مجتمعكم المحلي؟ ما 
هي طبيعة المهن التي يعمل بها الناس؟ من أين أتى معظم األشخاص؟ 
ما هي بعض التقاليد المحلية؟ بوسعكم الحصول على معظم المعلومات 
عبر اإلنترنت، ويمكنكم كذلك التواصل مع وكلء عقاريين ومراسلي 

صحف محلية وزعماء المجتمع المحلي والجيران. 

تمثيل الكلمات! 
خلل قراءة نصوص هذه الوحدة الدراسية، تعلّمنا العديد من 

 ،)transform( يحّول ،)gazing( األفعال، بما فيها يحّدق
 .)squawk( ينعق ،)shuffling( يخلط ،)tucked( ثنى

إليكم نشاًطا يدعم إلمام التلميذ بالكلمات. اكتبوا أوًل كل كلمة على 
قصاصة ورقية. ثم قوموا بوضع كل الكلمات في قبعة أو كيس ورقي، 

واخلطوها. تباَدلوا األدوار في اختيار إحدى الكلمات ومن ثم تمثيل 
معناها. لحظوا ما إذا كان طفلكم قادًرا على تخمين معنى كل كلمة!

مهارة التلخيص
تعلّمنا في المدرسة كيفية تلخيص الفكرة األساسية، والتفاصيل المهمة 
في النصوص التي نقرأها. إحدى طرق صقل هذه المهارة هي التوجه 

بالسؤال لطفلكم كيف يسرد عليكم قصة قرأها أو يحكي عن برنامج 
شاهده. شّجعوا طفلكم على سرد النقاط البارزة فقط، أي الفكرة 

المحورية والتفاصيل األساسية. 

تتشابه الكلمات وتختلف المعاني 
في قسم دراسة الكلمات، يتعلم التلميذ معنى الكلمات المتجانسة باللفظ 
ولكن المختلفة بالمعنى، مثل كلمتي )sun( و)son(. إليكم هذه اللعبة 

للتدريب على هذا الصوت. اكتبوا الكلمات أدناه على بطاقات، ثم 
اخلطوا البطاقات. افردوا البطاقات وحاولوا مطابقة كلمات متجانسة 
لفظيًا ومختلفة بالمعنى. يضّم الصف العلوي كلمات وردت في هذه 

الوحدة الدراسية.

two/
too/to

eight/ate so/sew knew/new passed/
past

pear/
pair

see/sea knight/
night

sale/sail tale/tail

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


