
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "تحولت المادة".

وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في 
المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف.

في هذه الوحدة الدراسية سنعّرف عن مكّونات العالَم المحيط بنا، وكيف يمكن لألشياء أن تتغير من 
حالة ألخرى. في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ أصنافًا أدبية مختلفة، بما فيها نصوص معلوماتية، 

ونصوص سردية غير خيالية، وسيرة ذاتية.

ستساعد هذه الوحدة الدراسية طفلكم على فهم التحولت التي تشهدها المواد الصلبة والسائلة 
والغازية عندما تتعّرض لبيئات ودرجات حرارة مختلفة.

مجدًدا، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا في 
التواصل معي.



تحوالت المادة
نقرأ في هذه الوحدة الدراسية كيف تحيط بنا المادة من كل صوب. وسنقوم بذلك من خلل التعّمق باإلجابة على السؤال التالي "لماذا 

نقيس ونَِصْف العالَم؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه في المدرسة عن 
تحولت المادة.

فلنقم بجولة بالمنطاد!
بعد أن تعّرفنا على كيفية عمل منطاد الهواء الساخن، اطلبوا من طفلكم 
إعداد ملصق دعائي مرح عن جولة بالمنطاد. ولكن يجب على طفلكم 
استخدام أربع حقائق علمية عن كيفية استغلل المنطاد ألشكال مختلفة 
من المادة. امنحوا طفلكم الحرية إلضافة رسوماته الخاصة أو صور 

من اإلنترنت أو قصاصات من المجلت.

أحجية المفردات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بأثر الِعْلم 

والمادة. لمساعدة طفلكم في التركيز على هذه الكلمات بشكل 
كامل، العبوا أحجية المفردات وقوموا بتمثيل أكبر عدد ممكن 
 ،)microscopic( من كلمات الوحدة العاشرة: مجهري
 ،)investigate( يُحقق ،)compressed( مضغوط

 ،)evaporation( يمتص ،)drought( ر تبخُّ
يتضّخم )inflate(. وخلل اللعبة، يمكنكم إعداد قائمة بالمفردات 

تصلح لحتمالت في لعبة أسئلة والختيار من إجابات متعددة. 
اشطبوا الكلمة بعد تخمينها. 

سيرة ذاتية لعاِلم
اختاروا نصاً يعبر عن سيرة ذاتية لعاِلم درس الكيمياء الحيوية. قوموا 

بإعداد جدول زمني يبدأ بتاريخ ولدة هذه الشخصية وحتى سنة وفاتها. 
باستخدام الجدول الزمني، اختاروا ثماني سنوات هامة من حياته. ولكل 
سنة، دّونوا حدثًا مهًما أو معلومة بارزة. ما صلة هذه التواريخ بالكيماء 

الحيوية تحديًدا وتحولت المادة؟

استكشاف خصائص المادة
في نشاط الوحدة الدراسية األخيرة، ساعدوا طفلكم في التركيز على 

استخدام كلمة خصائص )properties( المتعلقة بموضوع الوحدة 
وهو تحولت المادة. اطلبوا من طفلكم تصنيف ثلث أوراق فارغة 

بالعناوين التالية: شحذ قلم رصاص )Sharpening a Pencil(؛ 
ترتيب سرير )Making a Bed(؛ سحق علبة صفيح 

)Crushing a Can( على كل ورقة فارغة، اطلبوا من طفلكم 
وضع نماذج مختلفة عن كيفية تَغيُّر خصائص )properties( شيء 
ما عند تنفيذ فعل ما عليه. ولمزيد من اإلبداع، اطلبوا من طفلكم رسم 

الشيء بينما تتغير خصائصه. يجب أن يعكس الرسم فهًما شامًل لكيفية 
حدوث تحولت المادة. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


