
أفراد العائلة األعزاء،
نستهّل اليوم الوحدة الدراسية التاسعة في إطار برنامج )Benchmark Advance(. 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، التي تحمل عنوان "الموارد وأثرها"، سنقرأ ونقارن بين نصوص مختارة 
تتعلق بالموارد الطبيعية لنفهم كيف تؤثر إمكانية الوصول إلى تلك الموارد على حياة الناس. سنقرأ 
أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما نصوًصا غنية بالمعلومات وِشعر وحكايات خرافية وقصص خيالية.

وستؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاش ممتع حول الموارد وتأثيرها على حياتنا. 

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



الموارد وأثرها
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ عن الموارد، كالقوى العاِملة، والموارد الغذائية والنفط. وفي كل نص تم اختياره للقراءة، سنتعّمق 

باإلجابة على السؤال التالي "كيف تؤثر إمكانية الوصول إلى الموارد على حياة الناس؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام 
بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه في المدرسة عن الموارد الطبيعية. 

موارد حديقة الخضروات
بينما يتعلّم التلميذ عن الموارد الطبيعية في المدرسة، بوسعكم العمل 

مع طفلكم في المنزل على تحديد الموارد الطبيعية المتوافرة في 
مجتمعكم المحلي. اطلبوا من طفلكم وضع مخطط لحديقة مجتمعية 
للخضراوات وقائمة باألطعمة التي يمكن زراعة مكوناتها هناك. 

تعاونوا مع طفلكم على تحديد كيفية توفير الموارد المائية التي تحتاجها 
الحديقة لنمو المزروعات، وكيف سيتم استخدامها في المجتمع المحلي، 
وكيف ستؤثر على حياة األشخاص. بوسعكم المضي قدًما في مشروع 
الحديقة، أو الحديث عن أهمية العمل على الموارد الطبيعية لمساَعدة 

الناس على تلبية احتياجاتها. 

أحجية المفردات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بأثر الموارد الطبيعية 

على الحياة. لمساعدة طفلكم في التركيز على هذه الكلمات، 
العبوا أحجية المفردات وقوموا بتمثيل أكبر عدد ممكن من هذه 

 ،)poverty( فقر ،)industries( الكلمات: صناعات
 ،)drought( جفاف ،)affordable( بسعر معقول
 ،)abundant( وفير ،)technologies( تقنيات

 ،)resistant( مقاِوم ،)revenue( عائدات
ذاوي )withered(، مقاَطعة )boycott(. مع انتصاف 

اللعبة، تبادلوا األماكن واألدوار بحيث يقوم كلكما بتمثيل 
الكلمات وتخمينها. 

قصيدة بقافية فريدة 
تعّرف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية على أن للموارد أشكال وأحجام 

متنوعة، وتؤثر علينا بطرق مختلفة. اطلبوا من طفلكم نَْظَم قصيدة 
يُشكل أول حرف في كل شطر منها كلمة، لتكون بمثابة نشيد للموارد 

الطبيعية. عليه أن يكتب أوًل كلمة موارد )RESOURCES( بشكل 
عمودي على الجهة اليسرى من الورقة. وسيكون كل حرف بمثابة 

البداية لشطر من القصيدة. يجب أن يُذكر في القصيدة موردان طبيعيان 
على األقل واستكشاف أثر هذه المصادر على حياتنا اليومية.

التركيز على الجفاف
سيقرأ طفلكم خلل هذه الوحدة الدراسية مقاطع تتعلق بجفاف حاد 

 "Dust Bowl" ضرب الوليات المتحدة كان يسمى بقصعة الغبار
وتأثير ذلك على الَمزارع في الغرب األمريكي. تعاونوا مع طفلكم 

إلجراء بحث في المقالت الصحفية عن الجفاف، سواء في الجرائد 
المطبوعة أو عبر اإلنترنت. اطلبوا من طفلكم تحديد تفاصيل في 

المقالة تُسلِّط الضوء على معنى كلمة جفاف )drought(. واطلبوا منه 
أن يشير بخط تحت هذه الكلمات أو المصطلحات أو الجمل، ومن ثم 

استخِدموا هذه األوصاف لوضع تلخيص عن معنى الجفاف. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


