
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية الثالثة التي تحمل عنوان "الدستور األمريكي: بين الماضي والحاضر". 

سيكتشف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية كيف أن إحدى أهم الوثائق في تاريخ البلد ترسم معالم 
حياة السكان منذ مئات السنوات. سيتعّرف التلميذ كيف يشهد الدستور باستمرار تغييرات لكي يتم 

توسيع نطاقه وليحمي حقوق التصويت والحقوق المدينة التي يتمتّع بها األمريكيون بغّض النظر 
عن عرقهم وهويتهم الجنسانية. تشمل النصوص المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما نصوًصا 

غنية بالمعلومات وخطابات وقصص خيالية تاريخية وسير ذاتية. فهم الطريقة التي يمكن من خللها 
لحكومتنا بالتأثير على نمط حياتنا سيُساعد التلميذ ليكونوا مواطنين مسؤولين. ُكلّي أمل بأن تؤدي هذه 

الوحدة الدراسية واألنشطة المقترحة إلى نقاشات حيوية في المنزل.

يسعدني أن نبدأ الوحدة الدراسية الثالثة في 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. 

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



الدستور األمريكي: بين الماضي والحاضر
يقرأ التلميذ في هذه الوحدة الدراسية عن الدستور األمريكي والتغييرات التي طرأت عليه على مدار السنوات لمواءمته مع األمة 
األمريكية المتغيّرة ومواطنيها. وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف تستمر القوانين في التطور؟" إليكم هنا بعض األنشطة 

التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الشخصيات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. آمل أن 
تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

فلنُجري تعدياًل دستوريًا
يتعلّم التلميذ أن الدستور األمريكي ضّم تعديلت سمحت بإجراء 
تغييرات على قوانين البلد. تم سّن العديد من هذه التعديلت من 

أجل تحديد حقوق معينة يتمتّع بها المواطنون. اعملوا مع طفلكم على 
التفكير في تعديل يوّد تمريره. قد يكون ذلك عبارة عن قانون خاضع 

للنقاش حاليًا، أو فكرة جديدة يمتلك طفلكم قناعة قوية بخصوصها. 
اسة يشرح فيها فكرته لآلخرين. اطلبوا من طفلكم إعداد ُملصق أو ُكرَّ

مماَرسة حقوقك
يتعلّم التلميذ في هذه الوحدة الدراسية عن الُمطاِلبين بالحقوق المدينة، 

باإلضافة ألولئك الذين ناضلوا في سبيل نيل المرأة حّق التصويت. 
قوموا بإجراء بحث عبر اإلنترنت أو الكتب مع طفلكم للتعّرف 

على أساليب يتّبعها الناس حاليًا للنضال من أجل الحقوق المدنية. 
اطلبوا من طفلكم كتابة مقطع قصير عن ذلك النضال، بحيث يشمل 
بعض المعلومات األساسية عن كيفية انطلق هذا النضال أو تفاعل 

السياسيين معه. 

فلنكتب خطابًا!
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة ذات صلة بالحكومة والدستور. 

تعاونوا مع طفلكم لكتابة خطاب يمكن أن يلقيه أحد 
السياسيين اليوم. استخِدموا الكلمات التالية في نص 

 ،)denial( إنكار ،)compromise( الخطاب: تسوية
 ،)legislation( تشريع ،)inevitable( محتوم

 .)tolerated( مسموح به ،)tensions( توترات
في حال كان بوسعكم ذلك، قوموا بتسجيل طفلكم وهو 

يُلقي الخطاب وشاهدوه بعد ذلك سوياً.

أمة تحترم التشريع
ساِعدوا طفلكم على التركيز بشكل أكبر على كلمة تشريع 

)legislation( وناقشوا كيف تساِعد التشريعات مواطني الوليات 
المتحدة. قوموا بإعداد مخطط بحيث يوجد في الصندوق المركزي 
بيضاوي الشكل كلمة تشريع )legislation( ويخرج منه خمس 

أشكال بيضاوية أصغر. اطلبوا من طفلكم تعبئة هذه األشكال 
البيضاوية بنماذج لتشريعات محددة تسنُّها الولية أو الحكومة 

التحادية لمساعدة المواطنين. قد يختار الطفل تشريعًا جديًدا، مثل منع 
التدخين في المطاعم العامة، أو يقع خياره على تشريع موجود منذ 

سنوات، كحق التصويت للنساء ولألمريكيين من أصل أفريقي. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


