
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "شخصيات تواجه تحديات". 

كما هو الحال في الحياة الواقعية، تواجه الشخصيات في األدب تحديات يجب أن تتغلب عليها. في 
الحقيقة، هذا هو موضوع وحدتنا الثانية. عند قراءتنا للحكايات واألشعار من جميع أنحاء العالم، سوف 

نقابل شخصيات من القصص الكلسيكية، من بينهم الملك ميداس من الملحم اإلغريقية، ويه-شين 
بطلة أول رواية على نمط قصة لسندريل من الحضارة الصينية القديمة. 

تحتاج الشخصيات في النصوص المختارة إلى التغلب على بعض الصعوبات، التي يجلبوها أحيانًا 
ألنفسهم، وأحيانًا أخرى تحدث من قِبل اآلخرين. في كل قصة، سيتعين على هذه الشخصيات إيجاد 

طريقة لحل المشكلة. في بعض األحيان، كما في قصة "يه-شين"، تأتي شخصية أخرى، وهي سمكة 
ذهبية ناطقة إلنقاذها. على الرغم من ذلك، غالبًا ما تتعلم الشخصيات دروًسا قيّمة. على سبيل المثال، 
الحّلبة من حكاية إيسوب، وصبي من عصرنا الحالي يتنافس في سباق للجري، يتعّرفان على الجانب 

السلبي ألحلم اليقظة. 

 فيما يلي مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوية مع طفلكم في المنزل. أتطلّع إلى العمل معاً 
كشركاء في هذه السنة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقّدم طفلكم، 

ال تترددوا في التواصل معي. 



شخصيات تواجه تحديات
فيما يلي بعض األنشطة المصممة لمواصلة المحادثة حول التحديات والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلك في المدرسة. 

آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

تحدثّوا عن التحديات!
تحدثوا أنتم وطفلكم عن األنواع المختلفة من التحديات أثناء مشاهدة 

التلفاز أو تناول العشاء أو خلل الطريق إلى حصة تدريب كرة القدم. 
بإمكانكم طرح التحديات التي تواجه شخصيات تلفزيونية أو مناقشة 
تحديات قد واجهتكم أنتم عبر حياتكم. احرصوا على االستفسار عن 

المشكلت التي قد يواجهها طفلكم مع األصدقاء أو في المدرسة. ماذا 
ستفعل الشخصيات في النصوص المختارة للقراءة؟ ما هي العبرة التي 

يمكن تطبيقها في حياتنا الواقعية؟ 

قُم بتمثيل هذه الصفات
يتعرف التلميذ في هذه الوحدة على شخصيات متميّزة، ويتعلمون 

الكثير من المفردات الجديدة التي تصف سمات وتصّرفات 
 ،)jealous( الشخصيات، ومن ضمنها صفات متعددة: غيور

 ،)graceful( رشيق ،)clumsy( أخرق ،)puzzled( محتار
مدلّل )spoiled(. ناقشوا معنى كل كلمة مع طفلكم. اكتبوا كل كلمة 

على بطاقة، ومن ثم اخلطوا البطاقات، تناوبوا بعدها على سحب إحدى 
هذه الكلمات، وتمثيل معناها. تدريب إضافي: رتبوا قائمة ببعض 

الكلمات األخرى المرادفة للصفات المذكورة.

ماذا سيحدث الحقاً؟ 
من مهارات القراءة المهمة القدرة على بناء تنبّؤات مقنعة لألحداث 

القادمة بناًء على المعلومات الموجودة في النص. لتعزيز هذه المهارة، 
اقرؤوا قصة أو حكاية شعبية مع طفلكم. توقفوا بعد قراءة المقدمة 

واطرحوا على طفلكم أسئلة مثل: ما هو في رأيك موضوع هذه القصة؟ 
ما هي األدلّة التي يمكن أن تجدها إلخبارك عن صفات الشخصية أو 

كيف ستحل الشخصية مشكلتها؟ 

"I" المد الطويل لحرف
في قسم الصوتيات، يقرأ التلميذ كلمات تحتوي على المد الطويل 

.i, ie, y, igh :بما في ذلك تركيبات تحتوي على أحرف ،"i" لحرف 
 لمساعدة طفلكم على اكتساب طلقة في قراءة هذا الحرف ودمج 

الحروف، احرصوا على تطبيق النشاط التالي. كم كلمة تحتوي على 
المد الطويل لحرف "i"، يمكنكم القيام بذلك عبر القيام بالعصف الذهني 

سوياً. تجولوا حول المنزل، افتحوا كتابًا. تجدون في األسفل قائمة 
لبعض الكلمات من الوحدة لمساعدتكم بالبدء.

 Firefly, Spider, liked, night, flies 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


