
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "قوة الكهرباء".

 .)Benchmark Advance( نستهّل اليوم الوحدة الدراسية العاشرة واألخيرة في إطار برنامج
لقد كنتم خير معيٍن لنا في توسيع تجربة طفلكم في التعلّم إلى خارج الصف بحيث وصلْت إلى المنزل 
والعالَم الرحب. شكًرا جزيًل على الجهود التي بذلتموها. 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 ونقارن بين نصوص مختارة تتعلق بالكهرباء لكي نفهم كيف تُغيّر 
الكتشافات العلمية وجه العالَم. سنقًرا أصنافًا أدبية مختلفة، بما فيها نصوص غنية بالمعلومات، 

ومقالت صحفية وقصص خيالية وِشعر. 

ستساعدكم هذه الوحدة أنتم وطفلكم على تقدير حجم المساَعدة التي توفرها الكهرباء لنا كي نعيش في 
عالَم اليوم الرائع وسريع اإليقاع. 

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



قوة الكهرباء
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا تعرفنا كيف تؤثر الكهرباء على حياتنا منذ أكثر من قرن من الزمن. سنتعّمق باإلجابة على 
السؤال التالي "إلى أين تقودنا اكتشافات العلماء؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي 

بدأناه في المدرسة عن قوة حضور الكهرباء في حياتنا اليومية. 

تاريخ رّواد الكهرباء
لمساعدة التلميذ في التركيز على عمل المخترعين والمبتكرين في 
مجال الكهرباء، اطلبوا من طفلكم اختيار إحدى الشخصيات التالية 

التي يقرأ عنها في هذه الوحدة الدراسية: بنجامين فرانكلين، ونيكول 
تيسل، وهيرثا ماركس أيرتون، وتوماس إديسون. ساعدوا طفلكم على 

إجراء بحث حول تلك الشخصية في الكتب المنشورة عبر اإلنترنت. 
رة عن المختِرع وإنجازاته في  اطلبوا من طفلكم إعداد ُكراّسة مصوَّ

مجال الكهرباء.

بدايات الجمل
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالكهرباء 

واستخداماتها. ساِعدوا طفلكم على استخدام هذه الكلمات. 
اختاروا خمًسا من الكلمات التالية واستخدموها في 

 ،)charge( مستهّل جملة يمكن لطفلكم إكمالها: يشحن
 ،)produces( يُنتِج ،)complex( معقَّد ،)spark( شرارة

 ،)developing( تطوير ،)renewable( متجدد
 ،)particles( جزئيات ،)generator( مولِّد

شبكة )network(، نقل )transmission(. لتحويل هذا 
التمرين إلى لعبة بعشر نقاط على األكثر، امنحوا طفلكم نقطة عن 

كل جملة يستخدم فيها الكلمة بشكل صحيح، ونقطتين عن كل جملة 
متعلقة بالكهرباء ويستخدم فيها الكلمة بشكل مناسب. 

تصّور العالَم دون كهرباء
يتعّرف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية على المسارات التي تقودنا 

إليها الكتشافات العلمية، وكيف تساعدنا على جعل مهامنا اليومية أكثر 
موا لطفلكم وجهة نظر مختلفة عن هذه الفكرة  سهولة بأشكال مختلفة. قّدِ
عبر جعله يتخيّل شكل الحياة اليومية في حال لم يتم اختراع الكهرباء. 

رة. اطلبوا من طفلكم تلخيص أفكاره في مقطع قصير أو قصة مصوَّ

نقل وتوزيع الكهرباء!
في نشاط الوحدة الدراسية األخيرة، ساعدوا طفلكم في التركيز 

على استخدام كلمة نقل )transmission( المتعلقة بالكهرباء. 
اطلبوا من طفلكم تقسيم ورقة عادية أو صفحة من دفتره إلى أربعة 
أقسام. اطلبوا منه أن يرسم في كل قسم تصويًرا مختلفًا يُجسد نقل 

)transmission( الطاقة الكهربائية، وأن يكتب تعريفًا موجًزا لكل 
صورة يشرح ما يحدث فيها. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


