
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "الطقس والمناخ". 

في هذه الوحدة الدراسية المخصصة لعلم األرض، سنتعّرف كيف يتوقّع العلماء أنماط الطقس 
ويفهمونها. سيتكشف طفلكم في جوانب جديدة ومثيرة عن الطقس، ومنها كيف أن حزام المطر 

الستوائي هو عبارة عن مجموعة غيوم ينتج عنها أنماط طقس رطبة وجافة قرب خط الستواء. 
عر وقصة خيال  وباإلضافة لدراسة عدة نصوص علمية غنية بالمعلومات، سنقوم كذلك بقراءة الّشِ

واقعي عن فتاة من مينيسوتا تشهد على حدوث إعصار خلل زيارة لجّدتها في فلوريدا. آمل أن تكون 
وحدة "الطقس والمناخ" محفِّزة بالنسبة لكم ولطفلكم، وحافلة بالمعلومات الممتعة والكتشافات المثيرة. 

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



الطقس والمناخ
في هذه الوحدة الدراسية، سندرس أنماط الطقس والمناخ، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف نفهم التغيرات؟" إليكم هنا بعض 

األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن علم األرض، والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في المدرسة. 
آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

الطقس من حولنا 
هل سيهطل مطر غزير اليوم وهل ستنتشر سحب قاتمة في السماء؟ 
أم ربما سيكون الطقس مشمًسا وستهب نسمات منعشة عبر األجواء. 
اطلبوا من طفلكم في بداية األسبوع أن يضع سجًل ألحوال الطقس، 

ن أية تغييرات حاصلة في الهطولت المطرية ودرجات  وأن يدّوِ
الحرارة. ثم اطلبوا منه توقّع حالة الطقس لألسبوع المقبل. وفي نهاية 

األسبوع، اطلبوا من طفلكم أن يخبركم عما تعلّمه عن الطقس والمناخ. 
تحدثوا سوياً عما ترونه وما تعرفوه وما ترغبون بمعرفته! 

فلنتحدث عن الطقس
خلل قراء النصوص المختارة في هذه الوحدة الدراسية، تعلّمنا 

مصطلحات علمية ذات صلة بالطقس مثل األعاصير والرطوبة، 
وكذلك كلمات مرتبطة بنفس الموضوع ويمكن استخدامها في 

 ،)thaw( يذوب ،)billowing( الحوارات اليومية مثل متصاعد
 ،)circulates( يدور ،)puffy( منتِفخ ،)track( يقتفي

 ،)patterns( أنماط ،)paradise( نعيم ،)abundant( وافر
زمرة )band(. لدعم إلمام طفلكم بالكلمات، ادرسوا هذه الكلمات 

سوياً. ثم صنّفوها ضمن فئات األفعال، أو األسماء، أو الصفات التي 
تساِعد على وصف الغيوم والطقس والمناخ. اسألوا طفلكم عن السبب 

الذي يجعل كلمة معينة مصنَّفة ضمن فئة ما دون غيرها. 

رجاًء، احتفظ برأيك لنفسك!
نعمل في المدرسة على إحدى مهارات القراءة والتي تقوم على التمييز 
بين الحقيقة والرأي. وما من شّك في أن هذه المهارة مهمة على وجه 

الخصوص عند قراءة النصوص العلمية الغنية بالمعلومات في وحدتنا 
الدراسية هذه. تتمثل إحدى طرق صقل هذه المهارة بقراءة نصوص 

واقعية سوية أو مشاهدة برنامج إخباري أو وثائقي. تبادلوا األدوار في 
ذكر الحقائق، وليس آرائكم الخاصة! 

هل سمعت طريقة النطق هذه؟ 
في قسم دراسة الكلمات، يُراجع ويستمع التلميذ في األسبوع األول 
لكلمات تضّم صوت الحرف /c/ المخفَّف أو المشدَّد. في األسبوع 

الثاني، يراجعون كلمات تضّم صوت الحرف /g/ المخفَّف أو المشدَّد. 
اطلبوا من طفلكم قراءة جزء من نص، وتحديد أية كلمات إضافية 

تضّم أصواتًا مخففة أو مشددة لحرفي /c/ و/g/. النماذج أدناه هي من 
نصوص الوحدة الدراسية.

Soft c or  
Soft g

Hard c or  
Hard g

fierce, science, 
certain, ice, instance

can, cover, affect, 
come, computers

دراسة الكلمات 
لألسبوع األول

given, tug, good,
gave, again, gigantic

giant, gigantic دراسة الكلمات 
لألسبوع الثاني

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


