
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "أثر التكنولوجيا على المجتمع". 

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 هذه الوحدة الدراسية ستجعلنا نفّكر بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حياة 
الناس. سنرّكز على الثورة الصناعية وأثرها على طريقة حياة الناس وعملهم. تشمل النصوص 

عر ونصوص غنية بالمعلومات وخيال تاريخي  المختارة أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما الّشِ
وسيرة ذاتية. 

ستعمل هذه الوحدة الدراسية المحفِّزة للفكر على جعلكم أنتم وطفلكم تفكرون بالكيفية التي أثّرت 
التكنولوجيا عليكم وعلى عائلتكم والمجتمع الذي تعيشون فيه. 

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



أثر التكنولوجيا على المجتمع
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة عن التكنولوجيا لفهم كيف أثّرت الثورة الصناعية على حياتنا اليوم. وسنطرح السؤال 
التالي "ما هي القيمة التي تضيفها التكنولوجيا إلى حياة الناس؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن 

التكنولوجيا والبناء على المهارات والقيم التي تعلّمها طفلكم في المدرسة.

اختراع واحد تحت المجهر
نتيجة القراءات التي يجريها طفلكم في هذه الوحدة الدراسية سيكون 
قادًرا على تحديد الختراعات التي شهدتها الثورة الصناعية. اطلبوا 
من طفلكم اختيار إحدى هذه الختراعات، ثم تعاونوا سوياً إلجراء 

بحث معّمق أكثر بتفاصيل ذلك. اكتشفوا كيف غيّر ذلك الختراع حياة 
الناس. تناقشوا فيما إذا كان ذلك الختراع ل يزال مستخَدًما إلى يومنا 

هذا، أم تم استبداله في المجتمع الحديث. اطلبوا من طفلكم إعداد ُملَصق 
أو كتيّب مصّور عن هذا الختراع بحيث يُظهر ما تعلّمه. 

ربط الكلمات والتعبيرات
يتعلّم التلميذ في المدرسة كلمات جديدة ستساعدهم على 
تحليل الدور الذي تعلبه التكنولوجيا في حياتنا. ومن هذه 

 ،)alter( يغير ،)affordable( الكلمات: بسعر معقول
 ،)lucrative( مربح ،)available( متوافر

 ،)network( شبكة ،)mingle( يختلط ،)manual( ُكتيّب
 .)urban( حضري ،)task( مهمة ،)radically( بشكل جذري

مارسوا لعبة ربط الكلمات لمساعدة طفلكم على فهم كيفية ربط هذه 
الكلمات بكلمات أو تعبيرات أخرى مألوفة أكثر له. فعندما تقولون 

كلمة بسعر معقول )affordable( مثًل، يمكن أن يرّد طفلكم 
 .)cheap( أو رخيص )inexpensive( بمصطلح غير غالي

تبادلوا األدوار في تقديم تلميحات للكلمة والتخمين، ويمكن تقديم أكبر 
عدد ممكن من التلميحات حتى يحزر كل منكم الكلمة. 

قصيدة عن التكنولوجيا
يقرأ طفلكم في هذه الوحدة الدراسية عدة قصائد عن التأثير الذي أحدثته 

التكنولوجيا في حياة الناس. اطلبوا من طفلكم اختيار آلة من المنزل، 
وكتابة قصيدة عنها. قد تتمحور القصيدة عن شكل أو وظيفة اآللة، 
أو عن شكل الحياة بدونها. اطلبوا من الطفل أن يقرأ القصيدة قراءة 

جهرية. ثم قوموا بوضعها على الثلجة أو في مكان بارز من المنزل.

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

الدراسية هي حضري )urban(. رّكزوا على هذه الكلمة ومعناها، 
واربطوا بينها وبين فهم تطّور التكنولوجيا. تحّدثوا عن األساليب التي 
تقوم بها المراكز الحضرية لتطوير التقنيات وخلق وظائف عمل في 

قطاع التكنولوجيا. ثم تحدثّوا عن كيفية قيام المراكز الحضرية باستخدام 
التكنولوجيا والعتماد عليها. اختاروا مدينة قريبة منكم إلجراء بحث 

عن نماذج محددة خلل النقاش فيما بينكم.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


