
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "تكنولوجيا الغد". 

مع وصولنا إلى الوحدة الدراسية الخامسة في برنامج )Benchmark Advance(، نكون قد اقتربنا 
من منتصف المنهج! وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها 

مع طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

النصوص المختارة في الوحدة الدراسية الخامسة، التي تحمل عنوان "تكنولوجيا الغد"، ستجعلنا 
نفّكر بالتكنولوجيا وفوائدها ومساوئها. فعلى سبيل المثال سنقرأ حجًجا تساند وأخرى تعارض وضع 
لوائح لستخدام الطائرات بدون طيار. كما نستعرض أحد التطورات في عالم اإلنسان اآللي. تشمل 

النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما مقالت رأي على شكل رسائل موجهة للمحررين 
ونصوص خيال واقعي وِشعر. 

ستعمل هذه الوحدة الدراسية المحفِّزة للفكر على إشراككم أنتم وطفلكم في الموضوع من خلل تقييم 
مزايا ومساوئ اإلنسان اآللي، باإلضافة إلى السيارات ذاتية القيادة.

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



تكنولوجيا الغد
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية نصوًصا مختارة عن التكنولوجيا لفهم إيجابياتها وسلبياتها، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف 
نأخذ قرارات بخصوص تطوير تكنولوجيا جديدة؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن   التكنولوجيا، 

والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. كيف توظفون أنتم وعائلتكم التكنولوجيا في حياتكم؟

اإلنسان اآللي في مدينتكم
يستكشف الطلب سلبيات وإيجابيات اإلنسان اآللي في مكان العمل. 
قوموا بإجراء بحث مع طفلكم لمعرفة ما إذا كان يتم استخدام إنسان 

آلي في شركات في مدينتكم، كالمتاجر الكبيرة ومحلت البقالة. بوسعكم 
كذلك الستعلم ما إذا كان يتم استخدام إنسان آلي في المستشفى 

المحلي أو معامل التصنيع. قوموا بوصف إنسان آلي يُستخدم في مكان 
العمل. في حال ل يُستخدم إنسان آلي على المستوى المحلي، اقتِرحوا 
مكانًا يعود فيه استخدام اإلنسان اآللي بالفائدة، كقيامه كتنظيف المتنّزه 

من القمامة. 

ربط الكلمات والتعبيرات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا. ومن هذه 
ع )assembly(، تنقُّل  الكلمات: أتمتة )automation(، تجمُّ

 ،)aviation( مالحة ،)terrain( تضاريس األرض ،)navigate(
 ،)vehicle( مركبة ،)procedure( إجراء ،)complex( معقّد

يحّول )transform(، عن بُعد )remotely(. مارسوا لعبة ربط 
الكلمات لمساعدة طفلكم على فهم كيفية ربط هذه الكلمات بكلمات أو 

 )aviation( تعابير أخرى مألوفة أكثر له. فعندما تقولون كلمة ملحة
مثًل، يمكن أن يذكر طفلكم كلمات ذات صلة مثل طيران )fly( أو طائرة 
)airplane(. تبادلوا األدوار في تقديم تلميحات للكلمة والتخمين. يمكن 

تقديم أكبر عدد ممكن من التلميحات حسب الحاجة!

قوانين السيارات ذاتية القيادة
يُفكر التلميذ في هذه الوحدة الدراسية بشكل العالَم حيث تنتشر 

السيارات ذاتية القيادة. إل أن هذه التكنولوجيا ل تزال جديدة، ولذلك 
لم يتم حتى اآلن وضع الكثير من القوانين والقواعد الجديدة لتنظيم 

السيارات ذاتية القيادة. تعاونوا مع طفلكم لوضع قائمة بالقواعد التي 
يجب على الناس اتّباعها عند قيادتهم لسيارات ذاتية القيادة. حاولوا 

تقديم قواعد تعزز مستوى السلمة للسائق واآلخرين المتواجدين 
على الطريق. 

التركيز على كلمة واحدة
إحدى أبرز الكلمات المفيدة التي يتعلّمها التلميذ في هذه الوحدة 

الدراسية هي أتمتة )automation(. رّكزوا على هذه الكلمة ومعناها، 
واربطوا بينها وبين فهم التكنولوجيا اآلخذة في التطور. قوموا بإعداد 

قائمة السبل التي تساعد فيها التكنولوجيا على أتمتة حياتنا. يمكنكم إيراد 
أية أمثلة حيث يستخدم الناس تكنولوجيا األتمتة على امتداد اليوم. ثم 

قوموا بتلخيص حالة األتمتة في المجتمع الحالي، وكيف يؤثر ذلك على 
حياتنا اآلن، وكيف سيؤثر على حياتنا المستقبلية.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


