
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "استغلل الوقت وإنفاق المال".

سنتعّرف في هذه الوحدة الدراسية على القتصاديات وكيف يُنفق الناس مواردهم أو يحافظون عليها، 
سواء كان ذلك يتعلق باألمور المادية أو الوقت أو المواهب. سنلتقي بشخصيات مثل الجندب وهانس 

المحظوظ والحلبة الذين تعلّموا أهمية التخطيط ألوقات الِعسرة وبذل الجهود في سبيل تحقيق األحلم 
لحقيقة. سيقرأ طفلكم أيًضا نصوًصا معلوماتية عن آلية عمل أسواق المزارعين ومراحل تحويل الفواكه 
إلى مربّى. كما سنتطّرق إلى الحكمة الكامنة في بعض أقوال بنجامين فرانكلين، ول سيما "القَرش الذي 

تدخره هو القرش الذي كسبته". 

آمل أن تأتي الوحدة الدراسية "استغلل الوقت وإنفاق المال" بالوقت المناسب لكي تجعل مبادئ 
القتصاد مفهومة بالنسبة لطفلكم. وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا 

للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا في التواصل معي.



استغالل الوقت وإنفاق المال
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن الخيارات القتصادية لألشخاص، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: "ما الذي تكشفه خياراتنا 

القتصادية عن شخصيتنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن استغلل الوقت وإنفاق المال، 
والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم!

أدخر تلك األموال! 
بوسعكم في المنزل البناء على بعض المفاهيم التي نناقشها في الصّف. 

قوموا بعملية عصف ذهني سوياً عن الطرق التي يمكن لطفلكم من 
خللها جني المال. هل بوسعه إعادة الزجاجات أو العُلب الفارغة؟ هل 
يمكنه أن يأخذ كلب الجيران بنزهة؟ هل هو قادٌر على جرف الثلج أو 
كنس أوراق األشجار؟ أو هل يمكن أن يحصل على مصروف محدد؟ 
بعد أن تتوّصلوا لطريقة يمكن لطفلكم عبرها جني المال، ناقشوا كيفية 

تحديد اإلنفاق وأهداف الّدخار. 

المفردات ضمن سياقها
يتعلّم التلميذ في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بهذه الوحدة الدراسية، 

 ،)briskly( بخفة ،)booming( مزدهر ،)affect( ومنها يؤثر
 ،)companion( وليف ،)chunkier( أكثر اكتناًزا

 ،)plaza( ساحة ،)obviously( بطبيعة الحال ،)ideal( مثالي
 ،)sprawled( مترامي األطراف ،)shrugged( استهجن

.)technique( تقنية ،)staggered( مذهول

عززوا فهم طفلكم لهذه الكلمات من خلل استعمالها في سياقات ذات 
مغزى في تجارب الحياة اليومية، وخلل قراءة المجلت والصحف، 

ومشاهدة التلفاز واألفلم.

أوالً، وثانياً، وثالثاً! 
أحد النصوص المختارة التي سنقرأها تشمل وصفًا مفصًل لعملية 

إنتاج وبيع المربى. وتُعتبر قراءة النصوص الغنية بالمعلومات ومن ثم 
ترتيبها ضمن خطوات بمثابة مهارة مهمة. ولصقل هذه المهارة، اقرؤوا 
وصفة طعام أو إرشادات طريق بسيطة مع طفلكم. اطلبوا من الطفل أن 

يُعيد الخطوات بالترتيب. 

لعبة بادئات الكلمات 
 في قسم دراسة الكلمات، يتعلّم التلميذ تمييز بادئات الكلمات مثل 

/ -pre/ لتعني )قْبل( و/ -re/ لتعني )إعادة( أو )مجدًدا(. لمساعدة طفلكم 
على اكتساب الطلقة بهذه البادئات، قوموا بإعداد لعبة لوحية تشمل 

أربعة صفوف وأربعة أعمدة بحيث يكون في كل خانة جذر كلمة شائعة 
مثل )arrange( أو )order(. ثم قوموا بإعداد قرص اللعب. اكتبوا 
على جهة بادئة / -pre/، وعلى األخرى / -re/. قوموا بتدوير القرص. 
في حال وصل على بادئة / -re/، قوموا بإضافتها على إحدى الكلمات 

لتشكيل كلمة جديدة مع تعليم الخانة بحرف X. يقوم اللعب اآلخر 
بتدوير القرص ويُشّكل كلمة جديدة باستخدام البادئة، ويقوم بتعليم الخانة 

بحرف O. يفوز أول لعب يحصل على أربع أحرف X أو O في 
صف واحد. )ل تأخذ كل الكلمات البادئتين السابقتين!(

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


