
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "قواعد في المنزل والمدرسة". 

يسعدني أن نبدأ الوحدة الدراسية الثالثة في برنامج )Benchmark Advance(. 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، سيكتشف التلميذ الدور الذي تلعبه القواعد في جميع جوانب حياتهم، وأهمية القواعد 
التالية لسلمة ورفاهية الجميع . على سبيل المثال، بعض القواعد في المدرسة مثل "عدم الركض 

في الردهة" تحافظ على سلمة الجميع . تشجيع القواعد في الصف مثل قاعدة "استمعوا إلى المعلم 
ولبعضكم البعض" تساعد على الحترام وتسمح للجميع بالتعلّم . تتضمن النصوص المختارة أنواًعا 
ْعر وقصص الخيال الواقعي ونصوًصا إجرائية وقوائم ومقابلت. يُعتبر اتباع  أدبية مختلفة، مثل الّشِ
القواعد والتصّرف بمسؤولية من مفاتيح بيئة التعلم المنتجة، ولذا هذه الوحدة مثالية لبدء برنامجنا . 

ُكلّي أمل بأن تؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاشات حيوية في المنزل.

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



قواعد في المنزل والمدرسة
في هذه الوحدة، نقرأ قصًصا خيالية وواقعية عن القواعد التي نتبعها في المدرسة، المنزل وفي الملعب. وسنتعّمق باإلجابة على السؤال 
التالي "ما سبب وجود القواعد؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن القواعد والبناء على المهارات 

والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم!

لعبة البحث عن القواعد 
قواعد في كل مكان . انطلقوا في رحلة بحث عن القواعد في منزلكم 
وحيكم السكني. ألعاب الطاولة هي مثال على القواعد في منزلكم . ما 
هي القواعد األخرى التي يمكن أن يجدها طفلكم في المنزل؟ اخرجوا 
إلى الهواء الطلق لمواصلة لعبة "البحث عن القواعد" . ساعدوا طفلكم 

من خلل اإلشارة إلى أمثلة، مثل لفتة "توقّف" أو إشارة المرور . 
تحدثوا عن كيفية حفاظ هذه القواعد على سلمة الناس . ادعوا طفلكم 

إلى التفكير فيما سيحدث إذا لم تكن هناك قواعد للمرور . 

األلعاب وقواعدها
في هذه الوحدة، سنقرأ عن القواعد التي يتّبعها اللعبون في 

الرياضات المختلفة . يُسلّط أحد النصوص المختارة الضوء على 
قواعد لمختلف أنواع الرياضة، ويقّدم اآلخر قائمة تعداد نقطي عن 
القواعد الخاصة بكرة القدم . تُعّد القدرة على تحديد األفكار الرئيسية 

وإدراجها في قائمة، مثل قواعد الرياضة أو اللعبة، مهارة مهمة  
للقراءة. ماِرسوا هذه المهارة بدعوة طفلكم للتعّرف على قواعد 

الرياضة أو اللعبة المفضلة لديه. اكتبوا ما يقوله طفلكم، وراجعوا 
القواعد معًا . ثم اطلبوا من طفلكم توضيح كل قاعدة . 

القواعد قيد التطبيق
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة تتعلق بالقواعد مثل: 

 )safe( وآمن ،)clean( ونظيف ،)attention( انتباه
ومدرسة )school(. يمكنكم دعم فهم هذه الكلمات من خلل 

ملحظتها أثناء الحياة العملية في المنزل . على سبيل المثال، 
أشيروا إلى أن غسل اليدين هو قاعدة للحفاظ على نظافتكم . 

في تلك اللحظة، اطلبوا من طفلكم التفكير في "قواعد نظافة" 
أخرى تتبعونها في المنزل . يمكنكم أن تفعلوا الشيء نفسه لكلمة 

آمن )safe(. على سبيل المثال، عندما يربط طفلكم حزام األمان، 
أوضحوا له بأن هذه القواعد تحافظ على سلمة الناس . ثم اجعلوا 

طفلكم يفكر في القواعد األخرى التي تحافظ على سلمتنا .

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالفهم واإلدراك

وقت المرح مع العائلة
 "i" في قسم الصوتيات، سيتعلم طفلكم ملحظة الصوت القصير لحرف
مثل كلمة sit. على أربع بطاقات فهرسة أو قطع صغيرة من الورق، 
اكتب األحرف it, -in, -id, -ip- . اخلطوا البطاقات. اقلبوا البطاقة 

األولى وانطقوا كلمة تنتهي بالحرفين. على سبيل المثال، إذا كان 
الحرفان هما in- ، يمكنكم قول pin. ثم اطلبوا من طفلكم أن ينطق كلمة 
أخرى. استمروا بتبادل األدوار في نطق كلمات مشابهة إلى أن تعجزوا 

عن تقديم أمثلة تنتهي بهذين الحرفين. ثم انتقلوا إلى البطاقة التالية. 

توثيق الصلة بالصوتيات


