
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "الماء: بين الخيال والواقع". 

هل أنتم مستعدون للوحدة الدراسية الثامنة من برنامج )Benchmark Advance(؟ نحن على أتّم 
الستعداد، ويبدو أننا شارفنا على نهاية البرنامج! 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 تتعلق بالماء وما يعنيه بالنسبة لمجتمعات مختلفة. 
ق حدائق وقصة خرافية ونًصا  سيتعّرف التلميذ على أسطورة إغريقية ويقرؤون مقابلة مع منّسِ

غنيًا بالمعلومات.

ستجعلكم هذه الوحدة الرائعة تعيدون التفكير بمعنى أهمية الماء للشعوب، بدًءا بدوره في األساطير 
القديمة، وصوًل إلى أهميته في توفير مصدر حياة ضروري وقيّم للغاية بالنسبة لنا جميعًا.

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



الماء: بين الخيال والواقع
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية نصوًصا مختارة عن الماء وأثره على حياتنا. وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ما الذي 

يعنيه الماء بالنسبة للشعوب والمجتمعات التي نعيش فيها؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن 
الشخصيات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة.

استخدامات البشر والكائنات األخرى
تحتاج جميع الكائنات الحية للماء. نعرف كيف تستخدم النباتات 

والحيوانات الماء، لكن كيف تختلف طرق استعمال البشر للماء مقارنة 
ببقية الكائنات الحية؟ اطلبوا من طفلكم التجّول في المنزل ووضع 

قائمة تضّم أكبر عدد ممكن من استعمالت الماء. اجعلوه يدخل إلى 
كل غرفة ويدّون كل احتمال ممكن. ثم اطلبوا منه وضع علمة على 

الوسائل التي تستخدم بها عائلتكم الماء والتي تشبه استخدامات الكائنات 
الحية األخرى لهذا المصدر. ناقشوا سوياً التشابهات والختلفات بين 

استخدامات البشر والكائنات الحية األخرى للماء. 

بدايات الجمل
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بالمياه وتأثيرها 
على المجتمع. ساِعدوا طفلكم على استخدام هذه الكلمات. اختاروا 

خمًسا من الكلمات التالية واستخدموها في مستهّل جملة يمكن 
 ،)myriads( ال يُحصى ،)distribute( لطفلكم إكمالها: يوّزع

 ،)pursuit( سعي ،)produces( ينتج ،)obliterated( طمَس
 ،)temporary( مؤقت ،)scarce( شحيح ،)receded( تراجع

هادئ )tranquil(، شاسع )vast(. لتحويل هذا التمرين إلى لعبة 
بعشر نقاط على األكثر، امنحوا طفلكم نقطة عن كل جملة يستخدم فيها 

الكلمة بشكل صحيح، ونقطتين عن كل جملة متعلقة بالماء ويستخدم 
فيها الكلمة بشكل مناسب.

مخطط بياني للجفاف والفيضان
يُحلل التلميذ الطرق المختلفة التي يؤثر فيها الماء على مجتمعنا، من 

الجفاف، وصوًل إلى الفيضانات. اطلبوا من طفلكم إعداد مخطط يقارن 
فيه بين آثار الجفاف والفيضانات على المجتمع. ذّكروا طفلكم بأشكال 
تأثّر األفراد والعائلت، باإلضافة إلى التأثير المحتمل على الشركات 

والحكومات. 

ُشّح الماء
خلل قراءة النصوص الخيالية وغير الخيالية عن الماء، يتعّرف 

التلميذ على آثار ُشّح الموارد المائية. رّكزوا مع طفلكم على كلمة 
"شحيح" )scarce(، وقوموا بإعداد قائمة لآلثار المترتبة على ُشّح 
المياه على عائلتكم ونشاطاتكم طوال العام. فّكروا بطرق استخدامكم 

للماء في الفصول المختلفة، وما الذي سيجري في حال كانت مصادر 
المياه لديكم شحيحة. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


