
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "تلبية احتياجاتنا ورغباتنا".

نستهّل هذا األسبوع الوحدة الدراسية التاسعة 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. 

في هذه الوحدة الدراسية، سيستكشف طفلكم كيف نتخذ القرارات بناًء على احتياجاتنا ورغباتنا. فعلى 
سبيل المثال، سيكتشفون كيف أن الحتياجات مثل الطعام والشراب هي ما تبقينا على قيد الحياة، 

أما الرغبات مثل الدّراجة أو الكرة ليست شرًطا للحياة ولكن من الجيد أن نمتلكها. في هذه الوحدة 
الدراسية، سنقرأ نصوًصا مختارة تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، من ضمنها نصوص معلوماتية وقصص 

خيالية واقعية وِشْعر. 

تعّد مقارنة الحتياجات والرغبات واكتشاف الختلفات بينهما موضوًعا يمكن ألي طفل أن يتفاعل 
معه، كما أنه موضوع يمكنكم مواصلة استكشافه في المنزل.

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



تلبية احتياجاتنا ورغباتنا
في هذه الوحدة الدراسية، سنتعرف كيف أن القرارات التي نتخذها مبنية على تلبية احتياجاتنا ورغباتنا، وسنتعمق باإلجابة على السؤال 

التالي "لماذا نختار من بين خيارات متعددة؟". إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الحتياجات 
والرغبات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. 

القص والتصنيف
قّسموا لوحة ورقية كبيرة لقسمين. قوموا بعنونة أحدهما بكلمة 

"الحتياجات" واآلخر بكلمة "الرغبات". اجمعوا مجلت ومنشورات 
متنوعة، وتصفحوها مع طفلكم لمناقشة ما تجدوه فيها إن كان حاجة 
أم رغبة. ساعدوا طفلكم على قّص بعض الصور وتعريف كّل منها 

إن كان حاجةً أم رغبة، ومن ثم ألصقوا كل منها في القسم المخّصص 
له على اللوحة. قد تضم الحتياجات أنواًعا متنوعة من الطعام أو 
الملبس أو السكن، بينما تكون الرغبات أشياء مثل الدمى والمشاهد 

السياحية، إلخ.

كلمات تلبي احتياجاتنا ورغباتنا 
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة لها صلة بالحتياجات والرغبات بما 

 ،)hose( خرطوم ،)siren( صفّارة ،)helmet( فيها: خوذة
 ،)hydrant( صنبور الحريق ،)uniform( زي موّحد

 ،)party( حفلة ،)ladder( ُسلّم ،)jacket( معطف
مأوى )shelter(. اكتبوا هذه الكلمات على بطاقات، قوموا 
بوضع مجموعة البطاقات سوياً في كومة بحيث يكون وجهها 

لألسفل. تبادلوا األدوار في اختيار الكلمات. ناقشوا معنى الكلمة 
وما إذا كانت ترتبط بحاجة أو رغبة ما. 

المشكالت وحلولها
تصف بعض النصوص المختارة التي سنقرأها في الصف كيف 

يساعدنا عّمال المجتمع، بما في ذلك اإلطفائيّون وضبّاط الشرطة، 
على تلبية احتياجاتنا من خلل حل المشكلت مثل إخماد الحرائق 

وضمان تقيّد الناس بالقوانين. يعّد تحديد المشكلت والحلول في النص 
مهارة مهمة للقراءة . تمّرنوا على التعّرف على المشاكل والحلول من 

خلل اختيار مهن أشخاص آخرين في مجتمعكم المحلي يساعدوننا 
على حل المشاكل. بعض األمثلة على هذه المهن تضم األطباء 

واألطباء البيطريّن ومرشدي قطع الطريق ومدراء المدارس. شجعوا 
طفلكم على التفكير عن المشاكل التي يحلّها هؤلء األشخاص وكيفية 

حلهم لهذه المشاكل.

لعبة الكلمات المتشابهة
في قسم الصوتيات، يتعلّم طفلكم قراءة كلمات فيها صوت /a/ طويل 
وتنتهي بحرف /e/ كما في كلمة cave، وكلمة  gate. اكتبوا على 

  -ate, -ave, -ace, :بطاقات ورقية تشكيلت األحرف التالية
ake, -ame-. اخلطوا البطاقات. تبادلوا األدوار في اختيار البطاقات 
وذكر كلمة تنتهي بهذه التشكيلة من األحرف. على سبيل المثال، عندما 
تختارون تشكيلة األحرف ate- ، يمكنكم قول كلمة  "late" . ثم قوموا 

بتحدي طفلكم بأن يفكر بكلمة على نفس النمط، مثل "date". استمروا 
بتبادل األدوار في لفظ كلمات مشابهة إلى أن تعجزوا عن تقديم أمثلة 

تنتهي بهذه التشكيلة من األحرف. ثم اختاروا بطاقة أخرى. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


