
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "القوى والتفاعلت".

في وحدة "القوى والتفاعلت" سنتعلّم مفاهيم جديدة في العلوم الفيزيائية. سنتعلّم على سبيل المثال أنه 
عندما يُغيّر جسم ما سرعته أو اتجاهه، فإن مصدر حركته هو قوى متنوعة على األرض تتفاعل مع 

هذا الجسم.

سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية عن الشّدة المختلفة لكل قوة وكيف تؤثر الجاذبية على سطح األرض 
وتغيّره. باإلضافة إلى قراءة نصوص علمية غنية بالمعلومات، سنستعرض هذا الموضوع من زاوية 

كتابة إبداعية عبر قراءة قصة شعبية وأسطورتين وثلث قصائد.

"القوى والتفاعلت" هي وحدة دراسية ممتعة ومتعددة التخصصات، وآمل أن تتمكنوا من البناء على 
المفاهيم التي طرحناها في المدرسة.

مجدًدا، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا في التواصل معي.



القوى والتفاعالت 
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن مواضيع متعلقة بالعلوم الفيزيائية، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي كيف يساعدنا فهم العلم 
على تحقيق أهدافنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن القوى، والبناء على المهارات والمفاهيم 

التي تعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

تجاذب األضداد
القيام بتجارب بالمغناطيس هو من الطرق السهلة لدراسة القوى. من 

خلل القيام بذلك، بوسعنا ملحظة كيف تقوم القوى المغناطيسية 
بـ"دفع" أو "سحب" بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، عندما يكون 
هناك مغناطيسان قريبان من بعضهما، فإنهما ينجذبان إلى القطبين 
المتعاكَسين. ابحثوا مع طفلكم عن أجسام متعاكسة حولكم وادرسوا 

ما إذا كانت لهذه األجسام خواص مغناطيسية. إذا كان بحوزتكم 
مغناطيس، استكِشفوا أيًا من هذه األجسام يتمتع بقوة جذب أكبر وأيها 

األضعف. واطلبوا من طفلكم تسجيل اكتشافاته في مفكرة علمية.

كلمات متعددة المعاني
يتعلّم التلميذ في المدرسة العديد من الكلمات الجديدة، بما فيها تلك 

التي تحمل أكثر من معنى، وذلك بحسب فيما إذا كانت الكلمة اسًما أم 
فعًل. إليكم بعًضا من هذه الكلمات التي وردت في الوحدة الدراسية. 

استعرضوا المعنى الذي تعلّمه طفلكم. ثم استخِدموا مع طفلكم قاموًسا 
وابحثوا عن معنى الكلمة عند استخدامها في قسم آخر من الكلم )يُذكر 

ذلك بين قوسين(. قاِرنوا بين معاني الكلمة.

 تأثير )effect( )اسم(؛ يُخدد )grooves( )فعل(؛ 
عقل )mind( )اسم(؛ قرين )peer( )اسم( 

التشابه واالختالف
القدرة على المقارنة وإيجاد أوجه التشابه والختلف في النصوص التي 

نقرأها هي مهارة مهمة نتعلّمها في المدرسة. بوسعكم التدريب على 
هذه المهارة مع طفلكم أثناء قراءة قصة سوياً أو مشاهدة فيلم أو برنامج 

تلفزيوني. اختاروا حدثين – أو شخصيتين أو حتى قصتين – ودققوا 
بهما. ما مدى التشابه بينهما؟ وما هي أوجه الختلف بينهما؟ 

نهايات سعيدة 
في قسم دراسة الكلمات، يتعلّم التلميذ اللواحق التي تضاف لنهايات 

الكلمات: ing, -ment, -ness- . ولمساعدة طفلكم في العتياد 
بوا لعبة صياغة الكلمات هذه. أوًل،  أكثر على مثل هذه الكلمات، جّرِ

اكتبوا كل لحقة على بطاقة. ثم اكتبوا كل كلمة أدناه وردت في 
الوحدة الدراسية على بطاقة. اختاروا بطاقة وطابقوها مع اللحقة 

الصحيحة، ثم اكتبوا الكلمة الجديدة. )ملحظة: كلمة amaze تعمل 
مع كلتا اللحقتين(.
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توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


