
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "لكّل حكاية راٍو". 

نستهّل اليوم الوحدة الدراسية الرابعة 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. 

في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ ونقارن بين مجموعة من النصوص المختارة   والمتنوعة على مستوى 
الشخصيات واإلطار العام للسرد كي نفهم كيف ينسج المؤلِّفون قصصهم. ولمساعدة التلميذ على 

التمييز بين وجهات النظر المتنوعة للرواة، تشمل قائمة القراءات المختارة في هذه الوحدة الدراسية 
عر والخيال  أصنافًا أدبية مختلفة كاألساطير والقصص الخيالية من عالَم الحيوان، وصوًل إلى الّشِ

الواقعي. 

ستكون هذه الوحدة الدراسية مصدر إلهام لشخصية الراوي الموجودة لدى كّل منا، وُكلّي أمل بأن 
تؤدي إلى نقاشات حيوية في المنزل. 

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



لكّل حكاية راٍو
في هذه الوحدة الدراسية، سنقوم بالقراءة والمقارنة بين أنواع مختلفة من الرواة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي 

مة لمواصلة النقاش عن فن سرد القصص والبناء على  "كيف يقوم األشخاص بصياغة القصص؟" إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
المهارات والمفاهيم التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة. تهدف هذه األنشطة إلى تحفيز مهارة رواية الحكايات لدى كليكما.

من الذي يروي القصة 
سواء في المنزل أو داخل المكتبة العامة في الحي، استكشفوا كوكبة 

متنوعة من القصص واألشعار والمقالت، وأي نص يسترعي 
روا طفلكم أن الراوي هو الشخص الذي ينقل الحكاية أو  انتباهكم. ذّكِ
يسرد حدثًا ما في حال لم تكن القصة خيالية. تأملوا مجموعة الكتب 

التي بحوزتكم، وقوموا بتحدّي طفلكم أن يتأّمل العناوين والغلف 
األمامي والخلفي ويتوقّع هوية الراوي. ثم افسحوا المجال له كي 

يكتشف ما إذا كان توقّعه صحيًحا من خلل قراءة جزء من القصة 
أو القصيدة أو المقالة أو حتى كلها.

تمثيل الكلمات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة وصفية يستخدمها 

المؤلفون والُكتّاب في سرد قصصهم لوصف أفعال الشخصيات، 
 ،)crunch( يطحن ،)crack( ومن تلك الكلمات يكسر

 ،)scamper( يندفع ،)peer( ق يتحّرك بتثاقُل )lumber(، يُحّدِ
 ،)admire( يُعَجب ،)startle( يُفِزع ،)sniff( يستنشق

 ،)perch( يجثم ،)bask( يَنعَم ،)feast( يحتفل
يتلّوى )wriggle(، يزعق )squawk(. اكتبوا كل كلمة على 

قصاصة ورق. ثم قوموا بطّي القصاصات ووضعها في وعاء. 
تبادلوا األدوار في اختيار كلمة وتمثيلها كي يحزرها الشخص اآلخر. 

للمساَعدة، يمكن إعداد قائمة بالكلمات لتكون بمثابة مرِجع للشخص 
الذي يحاول أن يحزرها.

اسرد قصتك 
الراوي في أحد النصوص المختارة هو ليس شخًصا أو حتى حيوانًا، 

بل ُكرة يتم ركلها خلل الفسحة. ولسرد "قصة الكرة"، يستخدم الراوي 
بلسان الُكرة العديد من الكلمات الوصفية، بما فيها صفات وأصوات 
وكلمات تشير لألفعال. اطلبوا من طفلكم أن يختار شيئًا جاِمًدا من 

المنزل، كقلم رصاص أو وسادة أو دّراجة أو قُبّعة. اطلبوا من طفلكم 
أن يسرد قصة تحكي وجهة نظر هذا الشيء باستخدام لغة وصفية غنية. 

استمتعوا بإيراد أمثلة لكلمات فيها محاكاة صوتية أي أن لفظها يشبه 
صوتًا مسموًعا في الطبيعة. وكتحّدِ إضافي لطفلكم، اطلبوا منه كتابة 

القصة وشرحها بالرسومات. 

لعبة األحرف المزدوجة
في قسم الصوتيات، نقرأ كلمات فيها "حرف صوتّي مزدوج". الحرف 

المزدوج هو عبارة عن حرفين ساِكنين في كلمة يُعبّران عن صوت 
واحد، مثل /sh/ في كلمة )fish(. تشمل األحرف المزدوجة في هذه 

الوحدة الدراسية: th, sh, ng, ch, tch, wh. خلل أنشطتكم 
اليومية، ابحثوا عن كلمات تحتوي هذه األحرف المزدوجة، وقوموا 
باإلشارة لها عند سماعها أو قراءتها. فعلى سبيل المثال قد تسيرون 

على ممر )path( أو تشاِهدون إعلنًا لساعة )watch(. اللعبة في 
درس الصوتيات هذا تقوم على قول "عثرُت على كلمة فيها الحرف 
المزدوج /ch/" أو )أي حرف مزدوج آخر( واجعلوا اللعب اآلخر 

يحزرها. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


