
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "نحن نستخدم السلع والخدمات".

نستهّل هذا األسبوع الوحدة الدراسية التاسعة 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، سيستكشف التلميذ الدور الذي تلعبه التجارة في المجتمع. فعلى سبيل المثال، 
سنقرأ في أحد النصوص المختارة عن الخدمات المختلفة المتوفرة في المجتمع ونقارن بينها، ونتعّرف 

على الخدمات التي يعتبر األطفال أنها األكثر أهمية، وسبب ذلك. تشمل النصوص المختارة أصنافًا 
أدبية مختلفة منها نصوص معلوماتية وخيال واقعي وحكايات خيالية وِشعر. 

إدراك دور السلع والخدمات هو بمثابة موضوع مهم يجب فهمه، وهي مسألة بوسعكم مناقشتها بشكل 
أوسع في المنزل.

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



نحن نستخدم السلع والخدمات
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن السلع والخدمات، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "لماذا يُتاجر األشخاص فيما بينهم؟" إليكم 
مة لمواصلة النقاش عن السلع والخدمات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة.  هنا بعض األنشطة المصمَّ

وبينما تستعرضون دور التجارة في مجتمعكم المحلي، استخِدموا هذه األنشطة كنقطة تستهلون بها النقاش. 

سلع وخدمات من حولنا
ساِعدوا طفلكم على وضع جدول من عمودين في دفتر. العمود األول 
هو فئة "سلع" والثاني "خدمات". قوموا بجولة في الحي ومعكم الدفتر 

وقلم رصاص. احرصوا على زيارة مكتب البريد ومحطة اإلطفاء 
والسوق المحلي، وغيرها من الوجهات. اطلبوا من طفلكم تسجيل 
ملحظات عن السلع والخدمات التي تلحظونها في جولتكم، مع 

تدوينها في العمود المناسب. 

سلعة أم خدمة؟
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة لها صلة بالسلع والخدمات مثل 

 ،)almond( لوز ،)processing( معالَجة ،)milk( حليب
 ،)dentist( طبيب أسنان ،)protect( يحمي

 ،)work( عمل ،)making( صنع ،)helping( مساَعدة
 ،)workbench( منضدة عمل ،)shoemaker( إسكافي

محلوب )milked(. اكتبوا هذه الكلمات على بطاقات، قوموا بوضع 
مجموعة البطاقات سوية بحيث يكون وجهها لألسفل. تبادلوا األدوار 
في اختيار الكلمات. ناقشوا معنى الكلمة وما إذا كانت ترتبط بسلع أم 

بخدمات أم كليهما وما سبب ذلك. 

خطوة بخطوة
العديد من النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف هي أمثلة 

لنصوص إجرائية. فعلى سبيل المثال، يشرح نص "من مزرعة األلبان 
إليك" كيفية وصول الحليب من المزرعة إلى طاولة الطعام. يمكن 

التمرين في هذه النصوص من خلل تحديد الخطوات – وهي مهارة 
مهمة في القراءة – مع طفلكم عبر اإلشارة إلى أمثلة لنصوص إجرائية 
في حياتهم اليومية، مثل وصفات الطعام وإرشادات الطريق. ثم قوموا 

بتحدي طفلكم بأن يرتّب الخطوات بشكل صحيح عبر شرح مراحل 
لعبته المفضلة أو إعداد وصفته المفضلة وغيرها من األشياء.

مطابقة الصوت بالكلمة
في قسم الصوتيات، يتعلّم طفلكم تمييز كلمات تضم صوت /oi/ كما في 
 .clownو house كما في كلمتي /ou/ وصوت boyو join كلمتي

/oi/ بالتعاون مع طفلكم، قوموا بقّص صور لكلمات تضم أصوات 
و /ou/ مع لصقها بالصمغ على بطاقات. بوسعكم أيًضا رسم صور 

 coin, boy, toy, لهذه الكلمات. قد تشمل األمثلة الكلمات التالية
 point, noise, cow, clown, round, frown, house,

mouse, shout. وبوسعكم إضافة المزيد من الكلمات. قوموا بوضع 
البطاقات أو األوراق في صفوف بحيث يكون وجهها لألسفل. اقلبوا 
بطاقتين. في حال تطابقت األصوات على البطاقتين، يحصل اللعب 
عليهما. في حال عدم تطابقهما، يجب قلبهما وإعادتهما مجدًدا. تبادلوا 

األدوار في اللعبة. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


