
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "التكنولوجيا في موضع التطبيق". 

مع وصولنا إلى الوحدة الدراسية الخامسة في برنامج )Benchmark Advance(، نكون قد اقتربنا 
من منتصف المنهج! وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها 

مع طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

النصوص المختارة في هذه الوحدة الدراسية ستحفِّز األطفال على التفكير بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا 
في حياتهم. فعلى سبيل المثال، سنستعرض السُّبل الكثيرة التي يمكن للتكنولوجيا من خللها حّل 

المشكلت. تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة مثل مقالت تنطوي على معلومات مفيدة 
ومحتوى خياليًا وِشعًرا وخياًل واقعيًا. 

هذه الوحدة الدراسية الُمحفِّزة للتفكير ستكون مسلية لكم ولطفلكم بينما تناقشون المشاكل التي تحلّها 
التكنولوجيا. 

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



التكنولوجيا في موضع التطبيق
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ ونقارن بين نصوص مختارة تتحدث عن وظيفة التكنولوجيا وآلية عملها، ونحاول اإلجابة عن السؤال 

مة لمواصلة النقاش عن التكنولوجيا في  التالي "كيف يمكن للتكنولوجيا أن تصنع فرقاً في حياتنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
موضع التطبيق، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة. 

فلنعود بالزمن للوراء
لفهم تأثير التكنولوجيا على حياتنا، تخيّلوا مع طفلكم شكل الحياة بدون 

كل الوسائل التكنولوجية التي نستخدمها بشكل يومي. للقيام بذلك، 
قوموا بإعداد قائمة بالوسائل التكنولوجية التي تستخدمونها يوميًا، 

منذ الستيقاظ صباًحا وحتى الخلود إلى النوم. قد تشمل القائمة كل 
شيء بدًءا من منبّه الستيقاظ وفرن الميكروويف، وصوًل إلى جهاز 

الكمبيوتر والحافلة المدرسية. واآلن، فلتتخيّلوا حياتكم دون تكنولوجيا. 
كيف سيؤثر ذلك عليكم سواء بشكل إيجابي أو سلبي؟ قوموا بإعداد 

قائمة بالفوائد والمضار. 

البحث عن الكلمات 
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة 

 ،)computer( بالتكنولوجيا. ومن هذه الكلمات: كمبيوتر
 ،)controls( يتحّكم ،)flight( رحلة جوية ،)tools( أدوات

 ،)images( صور ،)communicate( يتواصل
تكنولوجيا )technology(، يخترع )invent(. عززوا فهم 

طفلكم لهذه الكلمات من خلل استعمالها في سياقات ذات مغزى في 
تجارب الحياة اليومية، وخلل قراءة المجلت والصحف، ومشاهدة 

التلفاز واألفلم.

حل هذه المشكلة!
العديد من النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف تصف كيف 
أدت البتكارات التكنولوجية إلى حّل مشكلت. ففي إحدى القصص 

على سبيل المثال، يقوم شخص بابتكار ساعة منبّه جديدة لحّل مشكلة 
الستغراق في النوم. تمييز المشكلت والحلول في النص هي مهارة 

مهمة في القراءة. لصقل هذه المهارة، قوموا بجولة في المنزل مع 
إعداد قائمة بالختراعات المختلفة التي تستخدمونها، مثل الثلجة 

والغّسالة والكمبيوتر. ناقشوا المشكلة التي يحلّها كل اختراع.

لعبة الكلمات
في قسم الصوتيات، يتعلّم طفلكم قراءة كلمات فيها صوت الحرف 

/a/ طويل وتنتهي بحرف /e/ كما في كلمة lake. اكتبوا على 
  -ace, -ade, بطاقات أو قصاصات ورقية تشكيلت األحرف التالية

age, -ake, -ame, -ane, -ape, -are, ate, -ave-. اخلطوا 
البطاقات. اقلبوا البطاقة العلوية واذكروا كلمة تنتهي بهذه األحرف. فإذا 

كانت األحرف هي ace- مثًل، يمكنكم ذكر كلمة face. بعد ذلك، يقول 
طفلكم كلمة مختلفة تنتهي باألحرف ace-. استمروا تباًعا بحيث تقولون 
أنتم كلمة ثم يقوك طفلكم كلمة أخرى إلى أن تنتهي جعبتكم من الكلمات 

التي تنتهي بأحرف ace- . اقلبوا البطاقة التالية. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


