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

في هذا العام، سيُطّور تلميذ الصف الرابع 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 موضوعاً مختلفاً، وتتراوح 
المواضيع بين القتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة، وصوًل إلى مواضيع أدبية وغيرها الكثير. 

ين مختاَرين قصيرين خلل األسبوع األول، وهو ما  ُصّممت الوحدات بحيث يتم التركيز على نصَّ
سيُحّضر التلميذ للنخراط في محتوى أكثر عمقًا خلل األسبوعين الثاني والثالث من خلل قراءة 

نصوص أطول. 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. نتطلّع إلى مشاركة تقدم طفلكم معكم!

في مستهّل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم برسالة كهذه إلى المنزل لتعريفكم بموضوع تركيز الوحدة 
الدراسية والمهارات التي يتعلمها 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 األولى التي تحمل عنوان "مراقبة الطبيعة"، سيتعلّم طفلكم تفاعل مؤلِفين 
مختلِفين مع عالَم الطبيعة. فعلى سبيل المثال، يلجأ بعض الكتاب إلى الطبيعة لتكون بمثابة إطار عام 

لقصصهم الخيالية، بينما يكتب آخرون نصوًصا أو ينظمون أشعاًرا للتوعية بالحاجة إلى حماية البيئة. 
سيكتشف طفلكم الطرق الكثيرة التي يمكن للكتاب والمؤلفين من خللها تجسيد جمال وقوة عالم الطبيعة 
حولنا. في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما نصوص 

غنية بالمعلومات وقصائد ومقالت وخيال واقعي. 

وما من شّك في أن هذه الوحدة الدراسية ستدفعكم لهتمام أكبر بالطبيعة، وهو موضوع مثالي 
للستكشاف خارج الصف. 

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.



مراقبة الطبيعة
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ كيف يُشّكل العالَم الطبيعي مصدر إلهام لألشخاص، وسنفكر بعمق في اإلجابة على السؤال التالي 
"كيف نتعامل مع الطبيعة؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الطبيعة، والبناء على المهارات 

والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. ولربما تتوجه بالسؤال لنفسك: كيف أتفاعل مع الطبيعة؟

الحفاظ على الطبيعة
تعّرف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية أن مراقبة الناس للطبيعة 

قادتهم لفهم أن الطبيعة نفسها بحاجة للحفاظ عليها من أجل األجيال 
القادمة، ومن أجل مستقبل األنظمة البيئية. ساِعدوا التلميذ على 

اكتساب خبرة شخصية في هذا الموضوع. تجّولوا في الحي واختاروا 
شيئًا يُظهر كيفية تفاعل النباتات والحيوانات. ما الذي سيحصل في 

حال لم يتمكن النبات أو الحيوان من التفاعل مع الطبيعة بالشكل 
الذي رأيتموه للتو؟ تحدثوا عن أهمية الحفاظ على البيئة. ابحثوا عن 
مجموعات تُعنى بالحفاظ على البيئة في مجتمعكم المحلي. وناقشوا 

كيف يمكن أن نساعد في حماية البيئة.

هيا نتبادل القصائد
في هذه الوحدة الدراسية، سيقرأ طفلكم قصيدة عن الطبيعة. أظهروا 

لطفلكم أن بوسع أي شخص نَْظم قصيدة للتعبير عن مشاعره 
بخصوص هذا الموضوع. فليَنُظم كلٌّ منكم قصيدة قصيرة عن 
الطبيعة لآلخر وتبادلوها. بعد أن يقرأ كل منكما قصيدة اآلخر، 

اشرحوها بالرسم. شّجعوا طفلكم على التعبير عن مشاعره، وذّكروه 
بأنه ليس من الضروري أن يكون لكل القصائد قافية. الجانب األهم 

من نظم قصيدة هو إمعان التفكير بالموضوع، والتعبير عن فكرة 
معينة واإلحساس بها. 

لعبة جمعية الحيوانات
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة ذات صلة بالطبيعة وسلوك الكائنات الحية، 

 ،)interactions( تفاعالت ،)crouched( منها: منحنية
 ،)solitary( انفرادي ،)perch( يجثم ،)occupy( يحتل
أرض )territory(. راجعوا معنى كل كلمة من هذه الكلمات 

مع طفلكم. ثم قوموا بطي ورقة لتشكيل ستة أعمدة واكتبوا 
الكلمات كعناوين لألعمدة. اختاروا قائمة حيوانات تتبادر إلى 

ذهنكم عند قراءة كل كلمة. فعلى سبيل المثال، قوموا بذكر أسماء 
حيوانات تحمي "أرضها" )territory( أو تعيش حياة "انفرادية" 
 )interactions( "وأي حيوانات تُظهر "تفاعلت .)solitary(
اجتماعية، وأي منها غالبًا ما نجدها "منحنية" )crouched(، أو 

تجلس "جاثمة" )perch(؟

شبكة كلمات
رّكزوا مع طفلكم على كلمة "تفاعلت" )interactions( وتحليل 

التفاعلت المختلفة التي تجري في الطبيعة. ارسموا شبكة كلمات 
تضم كلمة "تفاعلت" )interactions( في المركز ذي الشكل 

البيضاوي. ثم ارسموا خمس خطوط وخمسة أشكال بيضاوية تخرج 
من الشكل البيضاوي المركزي. تعاونوا سوياً لتحديد خمسة أنماط 

مختلفة لتفاعل الكائنات الحية مع بعضها البعض. اكتبوا أنماط 
التفاعل في األشكال البيضاوية الخمسة، مثل "العثور على طعام" أو 

"التواصل" أو "رعاية صغارها".

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


