
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "استكشاف الصوت والضوء والحرارة".

 .)Benchmark Advance( تهانينا لطفلكم! وصلنا إلى الوحدة الدراسية العاشرة واألخيرة من برنامج
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، سيقرأ طفلكم عن هذين النوعين من الطاقة ويحلل تأثيرهما على حياتنا اليومية. 
فعلى سبيل المثال، سيكتشف أن قوس قزح مكّون من ضوء الشمس وقطرات المطر. تشمل النصوص 

المختارة أصنافًا أدبية مختلفة منها نصوص معلوماتية وأخرى إجرائية، وِشعر وخيال سردي. وما من شّك 
في أن موضوعي الصوت والضوء سيشكلن حافًزا لنقاشات ممتعة مع طفلكم. 

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



استكشاف الصوت والضوء والحرارة
سنقرأ في هذه الوحدة األخيرة عن الصوت والضوء، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف ستكون حياتنا مختلفة بدون الصوت 

والضوء؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الشخصيات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي 
يكتسبها طفلكم في المدرسة. 

أصوات الحّي
اذهبوا في جولكم مع طفلكم في الحي، وارصدوا األصوات المختلفة 

التي تسمعونها، كأبواق السيارات، وضحكات األطفال في المتنّزه 
وحفيف الرياح على األشجار والموسيقى المسموعة في المتجر 

وغيرها الكثير! شّجعوا أطفالكم على وضع قائمة لألصوات. عند 
عودتكم للمنزل، ناقشوا تلك التي راقت لكم وتلك التي لم تعجبكم، 

وسبب ذلك. 

أي كلمة؟
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات لها علقة بالصوت والضوء. 
 ،)shriek( صرخة ،)neigh( ومن هذه الكلمات: صهيل
 ،)tapping( نقر ،)clear( شفّاف ،)shadow( ظل

 ،)shiny( المع ،)mirror( مرآة ،)cheer( هتاف
صافي )clear(، قاسي )solid(، مطر )rain(. اكتبوا هذه 

الكلمات على قُصاصات ورقية، ثم قوموا بطّي القصاصات 
ووضعها في وعاء. تبادلوا األدوار في اختيار الكلمات. يجب 

على اللعب أن يُحدد أوًل ما إذا كانت الكلمة متعلقة بالصوت أم 
الضوء وشرح سبب ذلك. ومن ثم استخدام الكلمة في جملة.

المقارنة والتباين
أحد النصوص المختارة التي سنقرأها سندرس فيه التباين بين النهار 
والليل. بينما يقاِرن نص آخر بين الطرق المختلفة التي تتحول إليها 
المادة عند تعّرضها للحرارة. المقارنة والتباين هي مهارة مهمة في 

القراءة. اصقلوا هذه المهارة مع طفلكم من خلل اختيار شخصين أو 
حيوانين أليفين أو حدثين وإيجاد أوجه التشابه والختلف بينهما. فعلى 
سبيل المثال، بوسعكم تحديد أوجه التشابه والختلف بين قطة وكلب، 

أو بين كتابين.

جولة ودردشة
في قسم الصوتيات، يتعلّم طفلكم قراءة كلمات تضم صوت /ô/ كما 

في كلمات saw وwalk وtall وcaught. تجّولوا مع طفلكم حول 
 ./ô/ المنزل أو في الحّي، وارصدوا أو اسمعوا كلمات تضم صوت
الفظوا الكلمة بصوت عاٍل عندما تلحظونها أو تسمعونها. بوسعكم 
البحث في الكتب والصحف والمجلت وغيرها من النصوص على 

 ./ô/ نماذج لكلمات تضم صوت

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


