
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية لنا والتي تحمل عنوان "التكنولوجيا في المنزل والمدرسة". 

مع وصولنا إلى الوحدة الدراسية الخامسة في برنامج )Benchmark Advance(، نكون قد اقتربنا 
من منتصف المنهج! وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها 

مع طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

النصوص المختارة في هذه الوحدة الدراسية ستحفِّزنا على التفكير بالتكنولوجيا ومنافعها وعيوبها. 
فعلى سبيل المثال، سنستعرض فكرة قدرة التكنولوجيا على جعل كل شيء سريعًا ولكن في المقابل 
كانت الحياة فيما مضى أبسط وأبطأ. تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة مثل نصوص 

معلوماتية وقصص خيالية وِشْعر وخيال واقعي. 

هذه الوحدة الدراسية الُمحفِّزة للتفكير ستكون مسلية لكم ولطفلكم بينما تناقشون الدور الذي تلعبه 
التكنولوجيا في حياتنا. 

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



التكنولوجيا في المنزل والمدرسة
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة تتحدث عن التكنولوجيا ومنافعها وعيوبها، ونحاول اإلجابة عن السؤال التالي "لماذا 
نستخدم التكنولوجيا؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن التكنولوجيا والبناء على المهارات والقيم 

التي تعلّمها طفلكم في المدرسة. من المؤكد أن أخذ استراحة من استخدام التكنولوجيا سيكون فرصة رائعة!

جولة تكنولوجيّة
للتعّرف على الدور الرئيسي الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتنا، قوموا 

بجولة لتفحص التكنولوجيا في منزلكم مع طفلكم . اعملوا قائمة على كل 
أشكال التكنولوجيا التي رأيتموها، من الهاتف الخلوي والكمبيوتر إلى 

الميكرويف والسيارة . وّسعوا جولتكم إلى الحي السكني . أضيفوا أشكاًل 
أخرى من التكنولوجيا إلى قائمتكم، مثل طائرة تحلّق في السماء، أو 

باب المتجر الذي يفتح تلقائيًا عند القتراب منه. 

إلى أي فترة زمنية تعود هذه االشياء؟ 
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا. تتضمن 

 ،)jet pack( حزام الطيران ،)Future( بعض هذه الكلمات مستقبَل
 ،)space pack( قاذفة ماء ،)scooter( سكوتر

 ،)computer( كمبيوتر ،)space ship( مركبة فضائية
 ،)slate( حجر اردواز ،)science( علوم ،)electricity( كهرباء

 ،)whiteboard( السبورة البيضاء ،)technology( تكنولوجيا
 ،)hopscotch( لعبة الحجلة ،)handwriting( كتابة باليد

 ،)ring toss( لعبة رمي الحلقات ،)marker( قلم تخطيط
نص )text(. على ورقة كبيرة أو لوحة ملصقات، ارسموا ثلثة أعمدة 

 ،)Now( اآلن ،)Long Ago( وقوموا بتسميتها كالتالي: منذ فترة طويلة
المستقبل )Future(. اكتبوا كلمات المفردات على قصاصة صغيرة 

من الورق وراجعوا معناها مع طفلكم . ثم اجعلوا طفلكم يقلّبهم واحدةً تلو 
األخرى ويلصقهم بالعمود الصحيح على الجدول . شجعوا طفلكم على 

شرح كل قرار اتخذه .

مقابلة العودة للماضي
النصوص المختارة العديدة التي سنقرأها تتحدث عن مقارنات 

وتناقضات الحياة بين العالم الحديث والحياة منذ زمن بعيد . التعرف 
على المقارنات والتناقضات هو مهارة مهمة للقراءة . لممارسة هذه 

المهارة، اطلبوا من طفلكم إجراء مقابلة مع جّده أو جّدته أو جار 
مسن حول الحياة قبل تقنيات معينة، مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة 
الكمبيوتر أو حتى التلفزيون . ساعدوا طفلكم على طرح أسئلة بسيطة، 
ثم رافقوه في المقابلة . بعد ذلك، شاركوا طفلكم في مناقشة حول أوجه 

التشابه والختلف بين الحياة اليوم والحياة منذ زمن بعيد .

متعة األصوات
في قسم الصوتيات، سوف يتعلم طفلكم الصوت القصير لحرف u كما 
في كلمة fun. في بطاقات منفصلة أو قصاصات صغيرة من الورق، 

.-ub, -ud, -ug, -um, -un, -ut, -uck اكتبوا األحرف 
 اخلطوا البطاقات. اقلبوا البطاقة العلوية وقولوا الكلمة التي تنتهي 

بهذين الحرفين. على سبيل المثال، إذا كان الحرفان هما ug- ، يمكنكم 
 .ug بعدها اطلبوا من طفلكم كلمة مختلفة تنتهي بحرفي .)bug( قول

استمروا بتبادل األدوار في لفظ كلمات مشابهة إلى أن تعجزوا عن تقديم 
أمثلة تنتهي بهذين الحرفين  ug- . ثم انتقلوا إلى البطاقة التالية. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


