
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية لنا والتي تحمل عنوان "عطلت واحتفالت". 

نستهّل اليوم الوحدة الدراسية السابعة في برنامج )Benchmark Advance(. وكما كان عليه 
األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في المنزل للبناء على ما 

نقوم به في الصّف. 

في هذه الوحدة، سيقرأ طفلكم مجموعة من النصوص األدبية عن العطلت والحتفالت حول العالم. 
على سبيل المثال، في قصيدة "عيد ميلد سعيد للوليات المتحدة األمريكية"، يكتشف التلميذ كيف 

نحتفل بعيد ميلد أمتنا بينما يتحدث النص المعلوماتي "والدة عيد الشكر" عن امرأة ساعدت في جعل 
عيد الشكر عطلة وطنية . 

أتطلع إلى هذه الوحدة الرائعة، لستكشاف العديد من أنواع العطلت المختلفة لتكريم األشخاص 
واألحداث . سيستمتع أطفالكم باكتشاف التاريخ وراء العطل الشهيرة التي يحتفلون بها كل عام . 

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



عطالت واحتفاالت 
في هذه الوحدة، سنقرأ ونقارن بين النصوص المختارة المتعلقة بالعطلت والحتفالت المختلفة حول العالم، ونفّكر في السؤال "لماذا 
نحتفل باألشخاص واألحداث؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن العطلت والحتفالت، والبناء 

على المهارات والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة.

االحتفاالت بين األمس واليوم
اطلبوا من طفلكم إجراء مقابلة مع أحد أقاربه األكبر سنًا، مثل الجد 

أو صديق أو جار أكبر سنًا ليتحّدثوا عن عطلتهم المفضلة . للستعداد 
للمقابلة، ساعدوا طفلكم على طرح ثلث أسئلة على األقل، مثل: ما هي 
عطلتك المفضلة؟  ما األسباب التي تجعلها المفضلة لديك؟ كيف احتفلت 

بالعيد عندما كنت طفًل؟ بعد المقابلة، شجعوا طفلك على معرفة 
المقارنة والختلف بين كيفية احتفال الشخص بالعطلة كطفل وطريقة 

احتفاله بها اليوم .

لعبة التطابق
يتعلم طفلكم كلمات تتعلق بالعطلت والحتفالت . اطلبوا منه اختيار إحدى 

 ،)Earth Day( العطلت التي قرأ عنها، بما في ذلك يوم األرض
عيد االستقالل )Independence Day(، يوم مارتن لوثر كينغ 

جونيور )Martin Luther King Jr. Day(، عيد الرؤساء 
 )Thanksgiving( عيد الشكر ،)Presidents’ Day(

عيد المحاربين القدامى )Veterans Day(. ثم قوموا بزيارة المكتبة 
المحلية المجاورة لكم لستكشاف الكتب حول العطلة التي اختارها طفلكم . 

أوضحوا وناقشوا الكلمات التي يتعلمونها في المدرسة والتي تتعلق بهذا 
العيد، مثل ُخطب )speeches(، حقوق مدنية )civil rights(، الثورة 

 ،)enslaved( مستعبَد ،)American Revolution( األمريكية
 ،)honor( شرف ،)holidays( أعياد ،)equal( متساٍو

رئيس )president(، محاربون قدامى )veterans(، اإليمان 
 ،)saved( أنقذ ،)lived( عاش ،)helped( ساَعد ،)believed(

وظائف )jobs(، أمة )nation(، وطني )patriotic(، يحتفل 
.)thankful( ممتن ،)remember( يتذّكر ،)celebrate(

حل هذه المشكلة!
في أحد النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف، يتعلم التلميذ 

كيف حل توماس إديسون المشكلت من خلل اختراعاته . يعّد تحديد 
المشكلت والحلول في النص مهارة مهمة للقراءة . جنبًا إلى جنب مع 

طفلكم، تبادلوا األفكار عن الختراعات التي تستخدمونها كل يوم، 
مثل الثلجة والحافلة والمنبه وغيرها . ثم ناقشوا المشكلة التي يحلها 

كل اختراع .

لعبة "اعثر على الصوت"
في هذه الوحدة سوف يقرأ طفلكم الكلمات التي تحتوي على صوت 

حرف "i" القصير مثل كلمة win. العبوا لعبة "اعثر على الصوت" 
عبر تشجيع طفلكم على تحديد الكلمات التي سمعها أو رآها خلل اليوم 

والتي بها صوت "i" القصير. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


