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

يسعدني أن نبدأ الوحدة الدراسية الثامنة 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 الدراسية، سنقرأ عن الطقس وكل فصل من فصول السنة األربعة. سيتعلّمون كيف يؤثّر 
تبديل الفصول والطقس على الحياة اليومية . على سبيل المثال، تساعدنا معرفة الطقس في تحديد نوعية 
الملبس التي نرتديها واألنشطة التي يمكننا القيام بها . في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة 

تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، من ضمنها نصوص معلوماتية وقصص خيالية واقعية وِشْعر. 

الطقس موضوع ممتع لكل طفل ويمكنكم استكشافه بدرجة أكبر في المنزل.

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



الطقس والفصول
في هذه الوحدة، سوف نقرأ عن ظروف الطقس المختلفة ونفكر في السؤال "كيف تتغير حياتنا مع الفصول؟ " إليكم هنا بعض األنشطة 

التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الطقس والفصول، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. 
سواًء كانت تتساقط الثلوج أو يهطل المطر، بالطبع سوف تستمتعون بممارسة األنشطة المتعلقة بالطقس .

عالمات الفصول
اكتبوا أسماء الفصول األربعة على بطاقات منفصلة واطلبوا من طفلكم 

أن يرسم صورة تتناسب مع كل موسم . اخلطوا البطاقات وضعوا 
الكومة بحيث يكون وجهها لألسفل لكي ل يظهر السم . اختاروا 

البطاقة العلوية، لكن ل تعرضوها على طفلكم . تحدوا طفلكم لتخمين 
الموسم من خلل اإلشارات أو "علمات الفصول" التي تقدمونها 

له . على سبيل المثال، إذا اخترتم الصيف، يمكنكم أن تقولوا "حار"، 
"مشمس"، "ل يوجد مدرسة". بمجرد أن يخمن طفلكم، أعيدوا البطاقة 

في الكومة واخلطوها مرة أخرى . اآلن حان دور طفلكم في اختيار 
البطاقة وليقدم أدلة لكم لتخمين الفصل.

مطابقة الفصول
يتعلم طفلكم كلمات مرتبطة بالطقس والفصول . اكتبوا أسماء 

الفصول األربعة على أوراق منفصلة . اكتبوا اآلن كلمات 
 ،)snow( ثلج ،)rain( المفردات التالية على بطاقات: مطر

 ،)blizzard( عاصفة ثلجية ،)thunderstorm( عاصفة رعدية
نسيم )breezy(، كرة قدم )football(، المشي لمسافات طويلة 
 ،)snowflakes( رقائق الثلج ،)skiing( تزلج ،)hiking(
قُفاز )mitten(. ضعوا وجه البطاقات لألسفل . اطلبوا من طفلكم 
تحديد بطاقة واحدة في كل مرة وأن يضعها حسب الفصل المناسب 
لها . على سبيل المثال، قد يختار طفلكم كلمة مطر )rain( ويضعها 

في فصل الربيع، ألن الربيع يشتهر بالمطر . يمكن استخدام كلمات مثل 
مطر )rain( مع أي فصل بينما يمكن استخدام كلمات أخرى، مثل 

.)winter( مع فصل الشتاء )snowflakes( رقائق الثلج

إذا تساقطت الثلوج، إذاً...
يصف اثنان من النصوص المختارة التي سنقرأها حالت السبب 

والنتيجة . على سبيل المثال، في إحدى القصص، تتسبب عاصفة ثلجية 
لفتاة في قديم الزمان بأن تجد صعوبة في العودة إلى المنزل . وفي مكاٍن 

آخر، يوفّر قفاز مفقود من الصوف منزلً شتويًا لعائلة من السناجب . 
تدّربوا على السبب والنتيجة من خلل تقديم الدافع "إذا تساقطت 

الثلوج الليلة، إذاً..."، قد يقول طفلكم، على سبيل المثال، "لن نذهب 
للمدرسة غًدا ." أضيفوا إلى القصة من خلل تشجيع تقديم علقة سبب/ 

نتيجة أخرى، مثل "إذا لم تكن هناك مدرسة اليوم، فنحن ... ". يمكنكم 
الستمرار في التنقل بين السبب والنتيجة حتى تنشؤوا قصة كاملة . 

متعة التقاط الصوت
في قسم الصوتيات، سوف نقرأ كلمات تحتوي على حرف  /v/  مثل في 

كلمة vet. انطلقوا في رحلة بحث عن الصوت في منزلكم أو الحي 
السكني للعثور على الكلمات التي لها صوت /v/ سواًء في بداية الكلمة 

.glove, vacuum, river أو وسطها أو نهايتها، مثل

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


