
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "التطور القتصادي للمدن". 

نستهّل اليوم الوحدة الدراسية التاسعة من أصل عشر وحدات في إطار 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. 

سنقرأ ونقارن في هذه الوحدة الدراسية بين نصوص مختارة تتعلق بتطّور المدن لتحليل كيف تؤثر 
التغيرات القتصادية على المجتمع. سنقرأ أصنافًا أدبية مختلفة، ول سيما نصوًصا غنية بالمعلومات 

ونصوص خيال واقعي.

ستؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاش ممتع حول القتصاد وتأثيره على المجتمعات.

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



التطور االقتصادي للمدن
نقرأ في هذه الوحدة الدراسية عن صعود المدن األمريكية، والتغييرات التي نتجت عن ذلك. وفي كل نص تم اختياره للقراءة، سنتعّمق 

باإلجابة على السؤال التالي "كيف تؤثر التغيرات القتصادية على المجتمعات؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام بها في 
المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه في المدرسة عن تأثير التحّول الصناعي والحرب ووسائل المواصلت وفرص العمل على نمو 

المدن األمريكية. 

إلى المدينة!
يتعلّم التلميذ عن سبب توافد الناس إلى المدن في نهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين، وهو ما حّولها إلى المراكز القتصادية 

التي نعرفها اليوم. اطلبوا من طفلكم أن يختار معلًَما اقتصاديًا يعتقد أنه 
سيجعل الناس يتوافدون إلى مدينتكم اليوم. قد تكون تلك فكرة واقعية أو 
أمًرا من بنات أفكار طفلكم. اطلبوا منه تدوين الوجهات التي يُحتمل أن 

يتوافد الناس منها، والتغيرات القتصادية التي يُرجح أن يجلبها ذلك. 
اطلبوا من طفلكم القيام بتخطيط بسيط يأخذ بعين العتبار كيف يمكن 

إدماج هذه التغييرات في إطار النمو الذي تشهده المدينة. 

ر قاموس مصوَّ
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بالتأثير 

القتصادي للمدن. اطلبوا من طفلكم إعداد قاموس بصري 
لمساعدته على الوصول بشكل سهل لتعريفات للكلمات التالية: 
 ،)entrepreneurs( رّواد أعمال ،)decline( انحدار

 ،)ethnic( عرقّي ،)estimated( متوقَّع
 ،)incorporated( مدَمج ،)incentives( حوافز
 ،)opportunities( فرص ،)obstacles( عقبات

ازدهار )prosperity(، إنتعاش )revitalize(. اطلبوا من 
طفلكم وضع ورقتين فوق بعضهما وطيّهما إلعداد كتيّب، ومن ثم 

كتابة كل كلمة وتعريفها مع رسم يوّضحها. عوًضا عن الرسم، 
يمكنكم قص الصور من المجلت للتعبير عن بعض الكلمات 

أو جميعها.

موطني العزيز
يتعّرف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية على التطور القتصادي 
للمدن. اطلبوا من طفلكم التفكير إما بمدينته أو أقرب مدينة عليه. 

قوموا ببعض األبحاث مع طفلكم عبر اإلنترنت أو باستخدام الموارد 
المطبوعة. تعّرفوا على مصادر الوظائف الرئيسية والصناعات في 

المدينة. سّجلوا المعلومات عن التغيّر الذي شهده اقتصاد المدينة على 
مدى السنوات. قارنوا بين مدينتكم ومدينة أخرى قرأ عنها طفلكم في 

الوحدة الدراسية.

مقارنة بين المدن
سيقارن طفلكم خلل هذه الوحدة الدراسية كيف واجهت المدن عقبات 

)obstacles( وانحدار )decline(، بينما حققت أخرى ازدهاًرا 
)prosperity( وشهدت عملية إنتعاش )revitalized(. اطلبوا من 
طفلكم اختيار مدينة قرأ عنها، مثل ديترويت بولية ميتشغن، أو لويل 

بولية ماساتشوستس. واجعلوه يضع جدوًل من عمودين األول بعنوان 
عقبات )obstacles( وانحدار )decline(، والثاني بعنوان ازدهار 
)prosperity( وإنعاش )Revitalization(. اطلبوا من طفلكم أن 

يضع قائمة في كل عمود تشرح كيف تغيّرت المدينة خلل القرنين 
العشرين والحادي والعشرين. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


