
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "الرياح والمياه تغيّران طبيعة األرض". 

في هذه الوحدة، سوف ندرس علوم األرض وقوة الطبيعة. سوف نتعّرف على مفاهيَم جديدة مثل 
االنجراف والتعرية من خلل قراءة نصوص معلوماتية ومقاالت رأي ومقاالت صحفية. سنقرأ عن 

األعاصير والعواصف واالنهيار الطيني من خلل التعرف على اآلثار التي تخلّفها الرياح والمياه على 
الجبال والسواحل ومختلف بقاع األرض من حولنا. ومن خلل مشاهدة صور األخدود العظيم وقراءة 

معلومات عنه، سنرى "التحفة الفنية التي نحتتها الطبيعة بقواها الجبارة على مدار خمسة مليين سنة". 

وباإلضافة لتعلم مفاهيم جديدة، سنعالج بطريقة نقدية العديد من المشاكل التي تواجهنا. تضم النصوص 
المختارة لهذه الوحدة نصوص رأي )رسائل لمحرر صحيفة( مرفقة باقتراحات لكيفية إعادة بناء بلدة 

في والية فلوريدا بعد الدمار الذي لحقها أثناء العاصفة. 

"الرياح والمياه تغيّران طبيعة األرض" هي وحدة دراسية ممتعة وغنية بالمعلومات، وآمل أن تجدوا 
فسحة من الوقت لمتابعة هذا النقاش في المنزل. وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن 

برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ال تترّددوا في التواصل معي. 



الرياح والمياه تغيّران طبيعة األرض
في هذه الوحدة، سنقرأ عن قوة الطبيعة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "كيف نتعامل مع التغيرات في الطبيعة؟" إليكم هنا 

مة لمواصلة النقاش عن مفاهيم علوم األرض التي تعلمها طفلكم، والبناء على مهارات القراءة التي نعمل على  بعض األنشطة المصمَّ
تطويرها في الصف. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

المياه والرياح والمياه
لم يكن األخدود العظيم هو الوحيد الذي تأثر بالمياه والرياح. تمعّنوا 

بالنظر في أرجاء المنزل والحي. ماهي آثار المياه والرياح التي 
تلحظونها؟ هل طرأ أي تغيير على الساحل؟ هل يفيض النهر فوق 

مستواه االعتيادي؟ ما هو حال األبنية أو اللفتات التي ترونها؟ ما هو 
عدد األمثلة التي يمكنكم رصدها عن االنجراف والتعرية؟ 

كلمات تستكمل بعضها
من خلل القراءة حول علوم األرض، نتعلم العديد من الكلمات الجديدة، 
والتي يمكن لبعضها أن تصنّف مع بعضها البعض اعتماًدا على طريقة 

استخدامها. تحاوروا عن معنى كل كلمة من هذه الكلمات. بعد ذلك، 
ناقشوا كيف ولماذا يمكن لهذه الكلمات أن ترتبط ببعضها البعض من 
حيث الموضوع )مثل: أثناء، وبعد، الفيضان( تدريب إضافي: تعرفنا 

 .)bunch( في هذه الوحدة أيًضا على كلمة: باقة

)results( نتائج  )rushing( اندفاع  )flowed( متدفق

 )absorb( يمتص  )drain( ارتشاح

واحد، اثنان، ثالثة!
تعّد مهارة تلخيص المعلومات والحقائق الواردة في نص ما مهارةً مهمة 

للغاية، ونحاول تطويرها من خلل هذه الوحدة. لتعزيز هذه المهارة 
لدى طفلكم، اقرأوا نًصا أو شاهدوا فيلًما معًا. تناوبوا على تلخيص أهم 

الحقائق أو األحداث الواردة في الفصول أو المشاهد المختلفة.

جمع التكسير
في قسم الصوتيات والكلمات، يتعلم التلميذ طريقة التعّرف على 

األسماء التي تحظى بجمع تكسير )الكلمات الشاذة(. يمكنكم إيجاد أمثلة 
عن هذه الكلمات في الوحدة الدراسية مكتوبة بخط سميك، في األسفل، 
مرفقة بصيغة المفرد الخاصة بها. لكي تساعدوا طفلكم على االعتياد 

على هذا النوع من األسماء، دّونوا الكلمات بصيغة الجمع على بطاقات، 
ومن ثم تناوبوا على تحديد الصيغة المفردة منها. 
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توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


