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

 .)Benchmark Advance( تهانينا لطفلكم! وصلنا للوحدة العاشرة واألخيرة من دراسة برنامج
وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في المنزل 

للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

ستشجع النصوص المختارة في هذه الوحدة الدراسية طفلكم على التفكير عن الحركة، بدًءا من 
الركض وركوب الدراجة، وصوًل إلى ركل الكرة والطيران في منطاد الهواء الساخن. في هذه الوحدة 

الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما نصوًصا معلوماتية وِشْعر 
وخيال واقعي. من المؤكد أن هذه الوحدة ستحفزكم أنتم وأطفالكم وتمدكم بالكثير من المعلومات. 

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



القوى والحركة
في هذه الوحدة األخيرة، سوف نقرأ عن القوى والحركة بينما نفكر باإلجابة على السؤال التالي: "ما الذي يجعل األشياء تتحرك؟" إليكم 
هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن القوى والحركة، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم 

في المدرسة. الجميع يتحرك!

حركة ورقص ومرح
اكتشفوا مع أطفالكم أنواع الحركة التي تجري حولنا في الحياة اليومية. 

الفتوا نظر طفلكم إلى إحدى الحركات السريعة ككلب يعدو أو سيارة 
تتحرك وشجعوه على تحديد المزيد من الحركات السريعة. قوموا 

بعدها سوياً بإيجاد حركات أخرى بطيئة كحركة السلحفاة أو حيوان 
الرطراط. راقبوا الحركات الميكانيكية كتحليق الطائرة، والتي تختلف 

عن األشياء التي تتحرك بفعل الطبيعية مثل حركة أوراق األشجار 
بسبب الرياح. 

أحجية المفردات 
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بالقوى والحركة. 
 ،)fast( سريع ،)up( أعلى ،)down( ومن هذه الكلمات أسفل

 .)steer( وّجه ،)pull( اسحب ،)push( ادفع ،)slow( بَطيء
اكتبوا هذه الكلمات وغيرها من الكلمات المتعلّقة بالقوى والحركة على 

قُصاصات ورقية، ثم قوموا بطيّها. وبعد ذلك تناوبوا على اختيار إحدى 
هذه القصاصات وتمثيلها حتى يحزرها األخرون.

السبب والنتيجة
تصف العديد من النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف أسباب 

الحركة. على سبيل المثال، سنقرأ كيف أن الركل هو القوة التي تسبب 
حركة الُكرة. يعّد التعّرف على السبب والنتيجة مهارة مهمة للقراءة. 
تدربوا على هذه المهارة عن طريق طرح أمثلة عن السبب والنتيجة، 

مثًل: يؤدي طرق غطائي وعاء ببعضهما )السبب( إلى إصدار صوت 
عاٍل ومزعج )النتيجة(، أو كيف أن إسقاط الكرة )السبب( يؤدي إلى 
ارتطامها باألرض )النتيجة(. حثّوا طفلكم على إيجاد السبب والنتيجة 
في جميع األمثلة. وكتحّدي إضافي لطفلكم، اطلبوا منه أن يقوم بفعل 

يصور فيه سببًا ونتيجة.

لعبة حرف E الطويل
في قسم الصوتيات، يقرأ طفلكم كلمات فيها صوت /e/ طويل مثل 
"see"، و"me". العبوا مع طفلكم "لعبة اعثر على صوت" حيث 
تبحثون فيها عن أشياء يضم اسمها صوت /e/ طويل. وعندما يجد 
 /e/ أحدكم على كلمة فيها هذا الصوت يقول: "عثرُت على صوت

طويل"، ومن ثم يصف هذا الشيء دون ذكر اسمه. فمثًل، إذا كان اسم 
شجرة ما، يمكنكم التلميح عبر قول عبارات مثل "لها أغصان وأوراق". 

وعلى طفلكم أن يحزر الكلمة التي فيها صوت /e/ طويل.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


