
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "التأمل في السماء". 

يسعدني أن نبدأ الوحدة الدراسية الثامنة 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 الدراسية، سيقرأ طفلكم ويقارن بين نصوص مختارة تتحدث عن السماء واألجرام التي 
نشاهدها مثل الشمس والقمر والنجوم، وأيًضا الغيوم. تشمل هذه الوحدة الدراسية أصنافًا أدبية مختلفة 

منها نصوص معلوماتية وخيال واقعي وقصص سببية وِشعر. 

ما من شّك في أن سحر النجوم والغيوم وعالَم السماء سيُداعب خيال طفلكم، وخيالكم أيًضا! 

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



التأمل في السماء
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عما نراه في السماء، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ما الذي يجعل الشمس والقمر يأسران 

مة لمواصلة النقاش عن التأمل في السماء، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم  خيالنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
في المدرسة. استمتعوا بهذه األنشطة المحفِّزة للفكر والمتعلقة بالسماء مع طفلكم.

مراقبة النجوم
توّجهوا إلى مكان في الهواء الطلق في أمسية صافية عندما تكون قبة 

السماء متألألة بالنجوم، واحملوا معكم دفتًرا وقلم رصاص. شّجعوا 
طفلكم على تدوين ملحظاته، أو بوسعكم أن تكتبوا ما يقوله لكم. 

بادروا باإلشارة إلى النجوم والكواكب التي تعرفونها. احرصوا على 
رصد القمر أيًضا، وملحظة ما إذا كانت بدًرا أم هلًل أم فضيًا. عند 
العودة للمنزل، اطلبوا من طفلكم رسم صورة لما شاهده مع استخدام 

ملحظاته كنوع من اإلرشاد.

أحجية سماوية
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة لها صلة بالسماء وأدوات للرصد، 

 ،)crater( فوهة بركان ،)telescope( بما فيها: ِمنظار
 ،)moon( قمر ،)earth( أرض ،)sun( شمس

 ،)stars( نجوم ،)rotate( يدور ،)planet( كوكب
نواة )nucleus(، غيوم )clouds(. اكتبوا هذه الكلمات على 
قُصاصات ورقية، ثم قوموا بطّي القصاصات ووضعها في وعاء. 

يختار اللعب األول كلمة من الوعاء، ويقوم بتمثيلها دون أن 
يلفظها. ويحاول اللعب اآلخر أن يعرف الكلمة ويذكر احتمالت 

إلى أن يصل لإلجابة الصحيحة. ثم يتم تبديل األدوار.

مراقبة الغيوم
تضم النصوص المختارة التي سنقرأها في هذه الوحدة الدراسية 

كلمات وتشابيه تساعدنا على تصوير القمر والشمس والغيوم وغيرها 
من األجرام السماوية. فعلى سبيل المثال، يقوم طفل وأمه في إحدى 
القصص بوصف أشكال الغيوم، والتي تشبه طير وقارب وسيارة. 

توّجهوا إلى مكان في الهواء الطلق مع طفلكم وراقبوا الغيوم سوياً. 
ما األشكال التي تروها؟ 

رصد األصوات
في قسم الصوتيات، نقرأ كلمات تضم أصوات /or/ و/är/ و/ûr/ كما 

في كلمات farm وoar وgirl. قوموا بجولة لرصد األصوات في 
المنزل أو الحي لكتشاف كلمات تضم أصوات /or/ و/är/ و/ûr/ في 

بدايتها أو أوسطها أو نهايتها.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


