
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "التغييرات على كوكب األرض". 

هل أنتم مستعدون للوحدة الدراسية الثامنة من برنامج )Benchmark Advance(؟ نحن على أتّم 
الستعداد، ويبدو أننا شارفنا على نهاية البرنامج! 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 هذه الوحدة الدراسية تتعلق بالتغييرات التي يشهدها كوكب األرض وتأثير ذلك 
علينا. سنستكشف سوياً كيف أثّرت الزلزل والبراكين وأمواج المد العاتية )التسونامي( على الناس 

والمجتمعات حول العالَم. تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما شهادات لشخصيات 
واكبت األحداث ونصوًصا غنية بالمعلومات وقصة خيالية وِشعر.

هذه الوحدة الدراسية ستجعلكم أنتم وطفلكم تنظرون إلى الطبيعة برهبة، وستدركون ما تتمتع به من 
قوة تؤثر على حياتنا.

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



التغييرات على كوكب األرض
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية نصوًصا مختارة عن طبيعة كوكب األرض، وبالتحديد عمليات التحركات الطبيعية لكوكب األرض. 

وسنحاول اإلجابة على السؤال التالي: "كيف تؤثر عمليات التحركات الطبيعية لكوكب األرض على حياتنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة 
التي بوسعكم القيام بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه في المدرسة عن البراكين والزلزل وأمواج المد العاتية )التسونامي( 

وكيف غيّرت حياة الناس في العالَم. 

دروس من مدينة بومبي
سيتعّرف التلميذ على جبل فيزوف وأثره المدّمر على مدينة بومبي 

اإليطالية في عام 79 ميلدي. قوموا بإجراء بعض األبحاث عبر 
اإلنترنت مع طفلكم عن الحفريات األثرية التي جرت في بومبي 

وكشفت المدينة التي ُدفنت في الرماد نتيجة الثوران البركاني 
العنيف. ثم قوموا بإعداد قائمة بخمسة أشياء على األقل أظهرتها هذه 

الكتشافات للعلماء عن ذلك النفجار البركاني. اطلبوا من طفلكم 
ترتيب هذه األفكار الخمسة بحسب أهميتها. ناقشوا فكرة كيف أنه ومن 
أجل فهم التغييرات على كوكب األرض وأثرها على حياتنا، يجب أن 

تكون بمثابة محققين يعودون لدراسة التاريخ. 

ر قاموس مصوَّ
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالتغييرات على 
كوكب األرض. ساِعدوا طفلكم على اكتساب هذه الكلمات من 
ر يكون مرجعًا له خلل هذه الوحدة  خلل إعداد قاموس مصوَّ

الدراسية. استخدموا ورقتين مطويتين إلعداد كتيّب من ست 
صفحات. اطلبوا من طفلكم إعداد غلف للقاموس، ومن ثم اكتبوا 

تعريفين اثنين مع رسومات توضيحية على كل صفحة من الكتيّب. 
 ،)distinct( والكلمات التي يجب أن يضّمها القاموس هي: متميز
 ،)massive( هائل ،)preserve( يحمي ،)collide( تصاُدم

 ،)chambers( حجرات ،)pressure( ضغط ،)debris( ركام
 .)vibrate( يهتز ،)monitor( يُراقب ،)rumble( يدّوي

يمكن أن يحتفظ طفلكم بالكتيب في المنزل أو يأخذه معه إلى المدرسة 
لستخدامه في الصف.

يوميات زلزال
سيقرأ التلميذ في هذه الوحدة الدراسية شهادة شخصية لشخص نجا 

من زلزال في المكسيك. اطلبوا من طفلكم كتابة تدوينات يومية تصف 
ما يتخيل أنه سيجري عند حدوث زلزال عنيف في المنطقة التي يعيش 

فيها. شّجعوا الطفل على استخدام تفاصيل حسية وكلمات وصفية في 
تدويناته اليومية. دّونوا وصفكم أنتم لهذا الحدث المتخيّل، وتبادلوا قراءة 

اليوميات وقارنوا بين التفاصيل. قوموا بكتابة تلخيص عن أثر ذلك 
الحدث عن حياتكم.

دوي واهتزازات!
خلل مناقشة الزلزل والبراكين، سيتعّرف التلميذ على كلمات مثل 
يدّوي )rumble( ويهتز )vibrate(. اسألوا طفلكم عن الرابط بين 
هاتين الكلمتين، والختلف بينهما. ارسموا مخطًطا تكون فيه إحدى 

الدوائر مخصصة لكلمة يدّوي )rumble( واألخرى لكلمة يهتز 
)vibrate(. اطلبوا من طفلكم استخدام المخطط لتدوين عوامل التشابه 

والختلف بين الكلمتين ومعنى كل منهما. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


