
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "أنواع متعددة من الشخصيات". 

نبدأ معكم الوحدة الدراسية الثانية في برنامج )Benchmark Advance(. نذّكركم أن كل وحدة 
دراسية تمتّد لثلثة أسابيع وترّكز على موضوع مختلف. وكما كان عليه األمر في الوحدة السابقة، 

نقترح عليكم أنشطة بوسعكم القيام بها مع طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

سيكتشف طفلكم في هذه الوحدة كيف تختلف الشخصيات بعدة طرق، بدًءا من المظهر الخارجي 
وصوًل إلى السلوك. على سبيل المثال، في حكاية "السلحفاة واألرنب"، يكتشف التلميذ أن السلحفاة 

تتحلى بالصبر وتعمل بجد في حين أن األرنب يتفاخر فقط . كما يكتشفون كيف أن الشخصيات في 
الخيال الواقعي تختلف عن بعضها البعض، تماًما كما هو عليه األمر في الحياة الفعلية حيث ل 

يتشابه الجميع. سيفكرون في أوجه تشابههم واختلفهم مقارنة بالشخصيات التي يقرؤون عنها. تشمل 
النصوص المختارة كذلك أصنافًا أدبية مختلفة ومن بينها قصص خيالية من عالَم الحيوانات وأساطير 

وِشْعر وخيال واقعي. 

أتطلّع لمشاركتكم هذه الوحدة الدراسية الممتعة، وألستكشف مع طفلكم طيفًا منّوًعا من الشخصيات 
التي نلقاها في عالَم األدب. سيكون من الممتع استكشاف كيفية تفاعل األطفال مع الشخصيات المختلفة، 

وكذلك إدراك نقاط التشابه والتمايز بين الشخصيات في القصص المختلفة.

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



أنواع متعددة من الشخصيات
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية أساطير وأنواًعا أدبية أخرى تشتمل على شخصيات متنوعة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي: 
"كيف نتعرف على الشخصيات؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الشخصيات، والبناء على 

المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. إن استكشاف هذا الموضوع سوياً سيكون مسليًا لكليما! 

تشابه واختالف الشخصيات 
قوموا بدعوة طفلكم إلى القيام بعملية عصف ذهني لستحضار 

شخصيات من كتب وأفلم وبرامج تلفزيونية، وغيرها من الشخصيات 
التي يعتقد الطفل أنها تشبهه أكثر من غيرها. اطلبوا من طفلكم أن 

يصف جوانب تشابهه مع هذه الشخصيات من ناحية ما تقوله وتفعله 
ر بشخصية يعتبرها نقيضة له تماًما.  وتفّكر به. ثم اطلبوا منه أن يُفّكِ
مجدًدا، افهموا من طفلكم ما الذي يجعل هذه الشخصية مختلفة عنه.

كلمات في عالم الواقع
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة متعلقة بكيفية تصرف الشخصيات وتفكيرها 

وكلمها. يكتسب طفلكم أيًضا كلمات تصف الشخصيات. ومن تلك 
 ،)reply( يجيب ،)explain( يشرح ،)demand( األمثلة: يطلب
 ،)walk( يمشي ،)wail( ينتحب ،)skip( يحجل ،)run( يركض

 ،)industrious( مجتهد ،)idle( خاِمل ،)yell( يصرخ
 ،)brag( يتبّجح ،)sensitive( حساس ،)wicked( خبيث

 ،)whisper( يهمس ،)cry( يبكي ،)bark( ينبح
يلتهم )gobble(. راِجعوا معنى هذه الكلمات من خلل تمثيلها 

سوياً. وناقشوا أين رأيتم هذه األفعال من قبل، سواء في القصص أو 
الحياة الفعلية. وبينما تمضون في حياتكم اليومية وتلعبون في المتنّزه 

عوا طفلتكم على اإلشارة  وتتسوقون في السوق وتزورون المكتبة، شّجِ
للحالت التي تلحظ فيها هذه الكلمات وهي تنطبق على الشخصيات.

التسلسل الزمني
العديد من النصوص المختارة التي سيقرأها طفلكم ستكون عبارة عن 

نص متسلسل زمنياً. فعلى سبيل المثال، في حكاية "السلحفاة واألرنب"، 
تبدأ القصة في الصيف، ثم تدور أحداثها في الخريف، وتنتهي في فصل 
الشتاء. إدراك تعاقب أو تسلسل األحداث في أي قصة، هو بمثابة مهارة 

أساسية في القراءة. لتعزيز هذه المهارة، اطلبوا من طفلكم كتابة قصة 
مكونة من مشاهد متتالية على بطاقات أو ورقات منفصلة، ويمكن أيًضا 
نون أنتم القصة لطفلكم. قد تكون قصة من بنات أفكاره أو أخرى  أن تدّوِ

يعرفها جيًدا، كأسطورة خرافية مثًل. وحالما تكتمل فصول القصة، 
اخلطوا البطاقات واطلبوا من طفلكم ترتيب القصة بحسب التسلسل 

الصحيح لألحداث. 

هيا بنا نلعب!
 ./l/ في قسم الصوتيات، سيقرأ ابنكم كلمات تبدأ بحرفين ساكنَين ثانيهما

أي أنه حرف ساكن باإلضافة إلى الحرف /l/. عندما يجتمع حرفان 
/pl/ ساكنان، بوسعكم أن تسمعوا الصوت الذي يُحدثه الحرفان، مثل 

 في كلمة )play(. العبوا هذه اللعبة للتمرين على حالت كلمات تبدأ 
بحرفين ساكنَين ثانيهما /l/. على كل واحدة من البطاقات الخمس 

عشرة، اكتبوا حالة اجتماع حرفين ساِكنَين ثانيهما /l/: ثلث بطاقات 
لكل من الحالت التالية: bl, cl, fl, gl, pl. اخلطوا البطاقات. تبادلوا 

األدوار مع طفلكم باختيار بطاقة وذكر كلمة تبدأ بهذه الحالة من اجتماع 
وا باللعب حتى  الساِكنَين. في حال ذكرَت كلمة، تحتفظ بالبطاقة. استمّرِ

تنتهي كل البطاقات.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


