
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "صراعات شّكلت مصير األمة". 

وكما كان عليه األمر في الوحدات السابقة، نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في 
المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

سنقرأ ونقارن في هذه الوحدة الدراسية بين نصوص تتحدث عن الثورة األمريكية لفهم كيف يرسم 
الصراع معاِلم المجتمع. سنقرأ أصنافًا أدبية مختلفة، بما فيها تدوينة ورسالتين ونصوًصا غنية 

بالمعلومات ونص خيال تاريخي. 

ستسمح هذه الوحدة الدراسية أن تدخلوا في نقاش مع طفلكم عن أحداث مهمة في تاريخ البلد، مع 
استعراض كيف يمكن رسم الصراع معالم أمتنا في شكلها الذي نعرفه اليوم.

مجدًدا، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا في 
التواصل معي.



صراعات شّكلت مصير األمة
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية عن الثورة األمريكية والحرب األهلية، وكيف أثّر هذان الحدثان على مصير األمة األمريكية إلى األبد. 

وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف يشكل الصراع معاِلم المجتمع؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام بها في 
المنزل فيما يتعلّق بتأثير الصراعات. وما من شّك في أنها ستجعلكم تفكرون كيف ترسم الصراعات معاِلم مجتمع اليوم.

السير الذاتية لشخصيات الصراع
يقرأ التلميذ نصوًصا تتعلق بالثورة األمريكية واألشخاص الذين 

رسموا ملمح تاريخ أمتنا. اطلبوا من طفلكم اختيار شخصية تاريخية 
من حقبة الثورة األمريكية، وكتابة سيرة ذاتية مختصرة عن حياة 

تلك الشخصية. اسمحوا لطفلكم بإجراء بحث عبر اإلنترنت في مواقع 
مناسبة لعمرهم للتعرف على حقائق ذات صلة بطفولة الشخص وعمله. 

كلمات متقاطعة
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالصراعات التي 

تشهدها األمة. لمساعدة طفلكم على تعلّم معنى بعض هذه الكلمات، 
تعاونوا على إعداد لعبة كلمات متقاطعة بسيطة لكي يستخدم طفلكم 

 ،)exasperation( الكلمات التالية المأخوذة من النصوص: ُسْخط
 ،)despised( محتقَر ،)adversaries( خصوم

د )rebellion(، معاِرض )opposed(. بوسعكم لو  تمرُّ
أحببتم إعداد لعبة كلمات متقاطعة أخرى تستخدم ما تبقّى من 

 ،)casualties( كلمات مذكورة في الوحدة الدراسية: ضحايا
 ،)precaution( إجراء وقائي ،)repercussions( عواقب

.)annihilated( تمت إبادته ،)resentful( مستاء

رسالة من الجبهة
يقرأ التلميذ في هذه الوحدة الدراسية عن جنود صغار السّن شاركوا 
في الثورة األمريكية. اطلبوا من طفلكم كتابة رسالة خيالية من جندي 
يُخاِطب بها عائلته عن األمور التي يفتقدها أكثر من غيرها. بادروا 

بتذكير طفلكم عّما يمكن لشخص صغير السن في أواخر القرن الثامن 
عشر أن يفتقده بعيًدا عن منزله، وليس بحسب ظروف الحياة الحالية. 
اقرؤوا رسالة طفلكم، وناقشوا معه كيف يمكن لصراعات مثل الثورة 

األمريكية أن ترسم معاِلم المجتمع وتؤثر على مواطنيه.

ُملصق للتجنيد العسكري
بينما يدرس التلميذ حقبة الثورة األمريكية، فلنرّكز على كلمة 

ظروف )circumstances(. اطلبوا من طفلكم إعداد 
ملصق لتجنيد العناصر لكّل من طرفي تلك الحرب، ووصف 

الظروف )circumstances( التي دفعتهما لخوضها. عند انتهاء 
طفلكم من رسم الُملصق وشرحه، اطلبوا منه مقارنة الظروف التي 

واجهها كل طرف خلل تلك الفترة العصيبة من تاريخ األمة. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


