
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية األولى لنا والتي تحمل عنوان "زراعة الموارد الطبيعية". 

في هذا العام، سيطّور تلميذ الصف الخامس معنا معارفهم في القراءة والكتابة والمهارات 
اللغوية من خلل المشاَركة في عشر وحدات دراسية متعددة التخصصات عبر برنامج 

)Benchmark Advance(. لكل َوحدة دراسية تمتّد لثلثة أسابيع موضوعاً مختلفاً، وتتراوح 
المواضيع بين القتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة، وصوًل إلى مواضيع أدبية وغيرها الكثير. 

ين مختاَرين قصيرين خلل األسبوع األول، وهو ما  ُصّممت الوحدات بحيث يتم التركيز على نصَّ
سيُحّضر التلميذ للنخراط في محتوى أكثر عمقًا خلل األسبوعين الثاني والثالث من خلل قراءة 

نصوص أطول. ومن خلل قراءتهم ألشعار وقصص ومسرحيات ونصوص معلوماتية، يُقّوي التلميذ 
مهاراتهم واستراتيجيتهم في القراءة والكتابة، ويُشاركون في مناقشات تعاونية مفيدة، ويربطون ذلك مع 

دراساتهم في مواد المحتوى األخرى. نتطلّع إلى مشاركة تقدم طفلكم معكم!

في مستهّل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم برسالة كهذه إلى المنزل لتعريفكم بموضوع تركيز الوحدة 
الدراسية والمهارات التي يتعلمها طفلكم. كما سأقترح مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوياً مع 

طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

في هذه الوحدة الدراسية، سيقرأ طفلكم ويُقارن بين مقاطع تتحدث عن النباتات ووظيفتها وكيف يزرع 
البشر محاصيل غذائية ويُطّورون هذه الموارد الطبيعية. وسيستعرضون على وجه الخصوص تاريخ 

الذَُّرة كمحصول غذائي ومصدر للطاقة في أمريكا الشمالية، ويتتبعون تطوره وصوًل إلى الصناعة 
التي يشّكلها حاليًا. في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، ول 

سيما نصوًصا غنية بالمعلومات ومقالت رأي وقصًصا شعبية وافتتاحيات صحفية. 

وما من شّك في أن هذه الوحدة الدراسية ستدفعكم لهتمام أكبر بمصدر غذائنا، وستوفّر فرصة جيدة 
للنخراط في تجربة تعليمية خارج الصف. 

أتطلّع إلى العمل معاً كشركاء في هذه السنة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا 
للقراءة أو تقّدم طفلكم، ل تترددوا في التواصل معي. 



زراعة الموارد الطبيعية
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ كيف تؤثر المصادر الغذائية علينا، وسنطرح السؤال التالي: "كيف نقرر أي من الموارد يتوجب علينا 
تطويره؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار حول كيفية قيامنا بزراعة الموارد الطبيعية، والبناء على المهارات 

والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. 

تخطيط حديقة المنزل
يُناقش التلميذ في هذه الوحدة الدراسية سؤاًل أساسيًا وهو "كيف 

نقرر أي من الموارد يتوجب علينا تطويره؟" ناقشوا هذا السؤال فيما 
يتعلّق بعائلتكم. خططوا مع طفلكم أنواع األغذية التي ستزرعونها 

في حديقتكم الخاصة. تبادلوا الحوار مع طفلكم بخصوص أنواع 
الخضراوات التي تحبون تناولها، وكذلك تلك التي تعتقدون أنه من 

المهم زراعتها وأكلها، حتى وإن كان ذلك لمجّرد قيمتها الغذائية. قوموا 
بإجراء بحث عن كل نبتة للتعّرف عما إذا كانت ستنمو بشكل جيّد 

في بيئتكم. في حال كان لديكم متّسع من المكان والوقت اللزم لذلك، 
ادرسوا إمكانية زراعة الحديقة مع طفلكم.

أحجية مفردات الزراعة
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة ذات صلة بزراعة الموارد 

 ،)consumption( الغذائية الطبيعية ومنها: استهالك
 ،)depleting( يستنزف ،)cultivated( مزروع
 ،)emergence( ظهور ،)dominate( يهيمن

فائض )surplus(. راجعوا معنى كل كلمة من هذه الكلمات 
مع طفلكم. ثم العبوا أحجية الكلمات لتمثيل كل كلمة. اكتبوا 
كل كلمة على قصاصة ورق، ثم قوموا بطيّها وخلطها سوياً 

في وعاء أو قبعة. اختاروا ثلث كلمات لتمثيلها، وثلثًا أخرى 
ليمثلها طفلكم.

قراءة ملصقات المنتَجات الغذائية
في هذه الوحدة الدراسية، سيقرأ طفلكم عن األشكال المختلفة التي يتم 
فيها استخدام الذَُّرة في أمريكا وحول العالَم. ولمساعدتكم على التعّمق 
في هذه الفكرة أكثر، اتجهوا إلى محل البقالة مع طفلكم وأمعنوا النظر 

بملصقات المنتَجات الغذائية. قوموا بإعداد قائمة مكونة من 10 إلى 
15 ملصقًا لمنتَجات غذائية معلّبة تَدخل الذَُّرة في مكّوناتها. ويشمل ذلك 

أشكاًل مختلفة من المنتَجات، ومن ضمنها شراب الذَُّرة مثًل. 

العصف الذهني لمساعدة العالم
رّكزوا مع طفلكم على كلمة فائض )surplus( وحددوا مع طفلكم 

أكبر كّم ممكن من المنتجات يمكن أن يُصنّعها العالَم باستخدام فائض 
محصول الذَُّرة. يمكن أن يقوم الطفل بذكر أشياء وردت في الوحدة 

الدراسية، مثل استخدام الذَُّرة كوقود حيوي أو لمساعدة الدول الفقيرة 
لزراعته إلمدادها باحتياجاتها الغذائية. حاولوا تقديم خيارات كثيرة 

أخرى لستخدام الفائض من محصول الذَُّرة.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


