
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التاسعة لنا والتي تحمل عنوان "البائعون والمشترون". 

في هذه الوحدة، سيتعرف طفلكم على المفاهيم األساسية في االقتصاد. على سبيل المثال، سنتعلم 
الخطوات الضرورية إلنتاج الحاجيات اليومية مثل مضرب البيسبول أو علبة تغليف البيتزا. كما 
سنقرأ عن األطفال الذين دخلوا عالَم األعمال، وسنتعرف على مفهوم المقايضة. باإلضافة لذلك، 

سيلتقي طفلكم بحيوانين مضِحكين دخل في مشروع ومن ثم التهما معظم أرباحهما. تضم اختياراتنا 
لهذه الوحدة نصوًصا إجرائية ونصوص معلومات مستمدة من دراسات اجتماعية وقصًصا متنوعة. 

"البائعون والمشترون" هي وحدة دراسية ممتعة حول موضوع يمس حياتنا اليومية، وأتمنى بأن تفتح 
هذه الوحدة المجال لكثير من النقاشات الحيوية في المنزل.

وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقّدم طفلكم، ال تترددوا في 
التواصل معي. 



البائعون والمشترون
في هذه الوحدة، نقرأ عن االقتصاد، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "كيف تربط فيما بيننا المنتجات التي نصنعها ونبيعها 

مة لمواصلة النقاش عن المفاهيم االقتصادية، والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها  ونشتريها؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

كيف نحصل على هذا؟
يشّكل االقتصاد جزًءا هاًما من حياتنا اليومية، لذا فهناك الكثير من 

الفرص لمتابعة النقاش حول هذا الموضوع مع طفلكم. في محل 
البقالة مثًل، يمكنكم اختيار سلعة ما والتساؤل بصوت عال مع طفلكم 
عن الطريق الذي سلكته هذه السلعة حتى وصلتكم. أو بإمكانكم البدء 
مع طفلكم بمشروع نصب طاولة لبيع عصير الليمون، لتتعلموا معه 

كيف يمكنكم تحديد سعر كأس الشراب لكي تحصدوا أرباًحا من 
هذا المشروع. 

أكوام من الكلمات!
في هذه الوحدة، يتعلم التلميذ بعض المفردات الصعبة: 

 ،)designs( تصميمات ،)careful( َحِذْر ،)annual( َسنَوي
 ،)protect( يحمي ،)pleased( مسرور ،)pattern( نمط

 ،)purchased( تم شراؤه ،)provide( د يَُزّوِ
 ،)sorted( ُمَصنَّف ،)soggy( طري ،)shipped( تم شحنه

.)trimmed( ُمَشذَّب

لدعم إلمام طفلكم بالكلمات، العبوا هذه اللعبة: دّونوا المفردات على 
بطاقات، وعلى بطاقات أخرى اكتبوا أنواع الكلمات: اسم، فعل، صفة. 

وبعد ذلك، صنّفوا كل كلمة وفقًا لنوعها الصحيح. 

السبب والنتيجة
العديد من النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف هي أمثلة 

لنصوص إجرائية. على سبيل المثال، يقدم نص "من شجرة صنوبر إلى 
علبة بيتزا" شرًحا عن الخطوات الضرورية لتحويل شجرة إلى منتَج 
جاهز للستخدام. يمكن التمرين في هذه النصوص من خلل تحديد 

الخطوات – وهي مهارة مهمة في القراءة – مع طفلكم عبر اإلشارة 
إلى أمثلة لنصوص إجرائية في حياتهم اليومية، مثل وصفات الطعام 

وإرشادات الطريق. ثم قوموا بتحدي طفلكم بأن يرتّب الخطوات بشكل 
صحيح عبر شرح مراحل لعبته المفضلة أو إعداد وصفته المفضلة 

وغيرها من األشياء.

فة والحال الّصِ
في قسم الصوتيات، يتعلّم التلميذ إضافة اللحقتين "y" و"ly" للكلمات، 

وذلك بغرض تحويلها إلى صفة وحال. لمساعدة طفلكم على اكتساب 
هذه المهارة، قوموا معه بالنشاط التالي. دونوا الكلمات من الوحدة 

الدراسية الموجودة أدناه على بطاقات، وعلى بطاقات مختلفة اكتبوا 
اللحقتين. تناوبوا على اختيار الكلمات وإضافة اللحقة المناسبة لكل 
منها. وبعد ذلك، دّونوا الكلمات الجديدة التي حصلتم عليها وحاولوا 

استخدامها في جمل مفيدة. 

glad poor crisp crunch
ly y

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


