
 
 
 

 :ألهل / أولياء األمور األعزاءا

الطرق االشكال و بشتى يومياً  العلوميتم استخدام  طفلك في المدرسة هذا العام. المشوقة التي سيتعلمها لعلومل نود أن نقدم لكم مخططاً 
 في المدرسة. كما و البيئة المحلية في المنزل لعلومان هناك الكثير من اهذه المعلومات على رؤية  تساعدك ونأمل أن

 ياء و كيفية عملها.شكيفية حدوث األ لعالم المحيط بنا من خالل استكشافانى معإدراك  حولالرياضيات  تتركز

هدفنا هو تشجيع طفلك لإلنخراط في خبرات عملية فيمكنهم تطوير و استخدام و تطبيق فهمهم و مهاراتهم. طفلك سيقوم ببعض التجارب 
ت في المنزل، كل ذلك من شأنه أن يطور من فهمهم للعلوم و يساعدهم ليكونوا متعلمين مستقلين بشكل في المدرسة و بعضها النشاطا

 مضطرد.

إطار المناهج الدراسية في ة عالية الجودة، لدعم تدريسنا مدرسيّ كتب ة سلسلوهي ، االبتدائيةللمرحلة  العلومهودر كامبريدج نحن نستخدم 
 .مناهج معترف بها دولياً كاالبتدائية،  العلوم للمرحلةكامبريدج ل

رتفكير، من أجل أن يصبح مفكراً علمياً مستقّالً وال لطرق العملاألفكار الرئيسية إلتقان هذه السلسلة سوف تساعد طفلك  ، لن طفلك سيطوِّ
في سياق الحياة الواقعي و  لتطبيقهمطفلك تحدي  أيضا وف يتمسيطور طفلك معرفتهم بالحقائق و العمليات العلمية فحسب بل أيضاً 

 المسائل العلمية في العالم الحقيقي

 المتعلمين حماساً  ستهبو التي نؤمن أنها  العلوم مثيرة و نحن نؤمن أنها ممكنة الوصول للجميع كل ذلك من خالل مداخل ممتعة و محفزة
 للعلوم في المدرسة و المنزل على حد سواء. 

 درسة و المنزل سيتمكن طفلك من ثقته و شغفه المتناميين حول ما تعلموه من علوم.من خالل هذه الشراكة فيما بين الم

 

 .في تعلمهم.لقد أدرجنا مخططا للمحتوى واألهداف لهذا العام، وكذلك بعض االقتراحات حول كيف يمكنك دعم طفلك 

 

 ،بكل محبة

 روزماري فيزي  و ديبرا هيريج

 

 1ملحق 

 كل سنة دراسيةمحتوى وأهداف مواد 

 

 2ملحق 

 :مهمتعلّ  خاللدعم طفلك 

 كن مبتهجاً إزاء العلوم و استمتع بها مع طفلك -1
قد يشارك بعض األفكار التي يتعلمون حولها و . هاالتي يتعلم العلوموشجع طفلك على الحديث عن  العلومحول  كن إيجابياً  -2

 يعرض لك بعض التجارب التي كان يقوم بها.
انا تكون متعة عظيمة باإلضافة لمساعدة طفلك في تعلم العلوم بأسلوب مريح و قّدر كيف أن قوموا بأداء العلوم سوياً، يمكن  -3

 م بها يمكن ان يكون في أي مكان حتى في المنزل.تعلم العلوم و القيا
شجعه ليفكر  اإلجابات.إعطاء المساعدة، ولكن تجنب منك المنزلية عندما يطلب العلوم في واجبات  طفلك مساعدةبقم  -4

 حقاً هو طريقة التفكير كعالم.الواجبات المنزلية اً حول المسألة و استخدام ما يعرفه، المهم في منطقي



 
 
 

في جميع أنحاء المنزل والمنطقة المحلية،  ومتشجيع طفلك على التفكير في العلب قم ،وم واجبات العل عند المساعدة في -5
في األشياء التي  ومالعثور على أمثلة من العل فيساعدهم  .المحيطة البيئة حتى في الحديقة المحلية أو أوالخاصة، كحديقتك 

 يرونها أو يستخدمونها. أو يقومون بها،
المعلومات عن البحث ب سيستمتعونو  ساحراً،ومثيرة جدا لالهتمام. يجد األطفال العالم ممتعة كثيراً كون تأن  هام يمكنوالعل -6

اهتماماتهم وتشجيعهم على التحدث عما  تهملمشارك خذ وقتاً التلفاز .  الكتب وأجهزة الكمبيوتر وحتى برامجباستخدام 
 معاً. تصبحوا خبراءف ،اكتشفوه معك

حول كيفية ذوبان الجبن عند الطهي، لماذا تحدث األنشطة اليومية من ال عبرم في المنزل وابحث عن فرص للحديث عن العل -7
 اّمناً. كون استخدام األجهزة الكهربائيةيكيفية أن إلى أكثر صحية من غيرها  تكونبعض األطعمة 

أو  معين  وخاصة إذا كان الطفل يكافح مع موضوع جهوده جميع قدم له الثناء علىع طفلك في جميع األوقات، شجدعم وا -8
طفلك . يحتاج العلماء إلى تعلم المثابرة، واألطفال في المدرسة االبتدائية يتعلمون العمل مثل العلماء، لذلك شجع ما مفهوم

تعلم كيفية عمل استمتعوا معاً عبر باستخدام المواد اليومية في منزلك.  تهاو تجربيتحدث عن أفكاره على أن يكون إيجابيا و
 .عن طريق زراعة البذور النباتات المغناطيس، أو كيف تنموكاألشياء،  

ين األفكار العلمية مثل المواد واألشياء في صالت ب إيجادالمثيرة لالهتمام أو ه الجيد، وأفكار هتفكير على طفلك علىثِن ا -9
 محاوالت . عدةذلك ستغرق منهم ا، حتى لو ما ءٍ شيعرضهم ل المنزل. كن متحمسا عند

 التي والتحدث عن العالم من حوله، سواء كان ذلك مراقبة الطيور المالحظةعلى  شجعهخارجا مع طفلك  تكونعندما  -10
طفلك،  الى جنب مع جنباً  اً ومفتون اً مهتم كنشريكا في تعلمهم،  كنس على البيئة. ، والحديث عن التلوث أو تأثير الطقتعشش
 العالم، وكيف يعمل العلماء لتحسين حياتنا منوالعجب  بالدهشة الشعور  معه وتقاسم

أسئلة ع طفلك لطرح شجّ  مع طفلك، فضولياً ! كن وقتا ممتعاً يقضون العلوم معا  يقومون باستكشافاألسر الذين يتحدثون و -11
 يف ؟... .." 'ك ؟مثل "ماذا لو

تحدث عن العلوم في األخبار، مثل االكتشافات، والطقس العام أو األحداث البيئية مثل الفيضانات، االنفجارات البركانية أو  -12
 انجازات طبية.

ز العلوم المحلية وحتى الزيارات إلى مراكالتلفاز  لطفلك الستكشاف العلوم من خالل الكتب والمجالت وبرامج ةالفرصأتح  -13
 .الحيوان والمحميات الطبيعية. وهذا سيساعد على توسيع وتعميق اهتمام طفلك وفهمه في العلوم وحدائق


