
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "طرق متعددة ترسم بها الشخصيات 

طابع القصة". 

سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية أساطير وقصًصا شعبية وخرافات وقصائد. كما سنلتقي ببعض 
الشخصيات الشهيرة مثل الملك ميداس والحّطاب بول بونيان، وسنتعّرف على شخصيات أخرى جديدة 

مثل الديك الصغير الذي يُعتبر الشخصية الرئيسية في حكاية متسلسلة من أمريكا الوسطى. وخلل 
قراء النصوص المختارة، سندرس الشخصيات عن كثب، ونلحظ كيف يتم وصفها وما هي سماتها 

الشخصيات التي يمكن أن نستدّل عليها من أفعالها. كما سنستعرض دوافع الشخصيات وما تعلّمته من 
دروس نتيجة ألفعالها. 

"طرق متعددة ترسم بها الشخصيات طابع القصة" هي وحدة ممتعة أتوقّع بأن تؤدي إلى نقاشات حيوية 
آمل أن تستمّر في المنزل. أتطلّع إلى العمل معاً كشركاء في هذه السنة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة 

بخصوص برنامجنا للقراءة أو تقّدم طفلكم، ل تترددوا في التواصل معي.



طرق متعددة ترسم بها الشخصيات طابع القصة
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية أنواًعا مختلفة من القصص، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "كيف تؤثر أفعالنا على حياتنا؟" 

إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال تحليل الشخصيات والقصص الذي قمنا به في الصّف، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي تعلمها طفلكم. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

يا لها من شخصية! 
مشاهدة األفلم أو قراءة الكتب ليسا النشاطين الوحيدين اللذين نقوم 

فيهما بالتفكير في الشخصيات. إن فهم األشخاص الذين نتعّرف عليهم 
في القصص يساعدنا على فهم األشخاص الذين نلتقي بهم في حياتنا. 

ولذلك، ففي المرة المقبلة التي تشاهدون فيها فيلًما مع طفلكم أو تقرؤون 
كتابًا سوياً أو تتفاعلون مع شخص ما، خصصوا بضع لحظات للحديث 

عن سمات الشخصية ودوافعها.

أفعال مفعمة بالحياة 
يستخدم المؤلفون أفعاًل مفعمة بالحياة لجعل أحداث القصص تبدو 

واقعية. تعلّمنا في هذه الوحدة الدراسية بعض المفردات الجديدة، بما 
 ،)beamed( أرسل أشعة ،)blurted( فيها األفعال التالية: أفشى

شارك )partake(. ناقشوا معنى هذه الكلمات مع طفلكم. وما هو 
الفارق بين أفشى )blurted( أو قال )said( أو صرخ )yell(؟ وماذا 
عن الفارق بين أرسل أشعة )beamed( وتألق )shined(؟ حاولوا 
ذكر كلمات أخرى مرادفة لفعل يُشارك )partake(. وللتمرين على 

هذه األفعال والتمييز بين معانيها، قوموا بتمثيلها.

التلخيص!
القدرة على تحديد وتلخيص أحداث رئيسية هي بمثابة مهارة أساسية في 

القراءة. حاولوا مساعدة طفلكم على ممارسة هذه المهارة أثناء قيامكم 
سوياً بالقراءة أو مشاهدة برنامج تلفزيوني أو فيلم. أسألوا طفلكم عن 

األحداث األكثر أهمية في القصة. لماذا؟ 

كلمات مركَّبة

في قسم دراسة الكلمات، يتعلّم التلميذ كلمات مركبة )أي تلك الكلمات 
المؤلفة من ضم كلمتين منفصلين لتشكيل معنى مختلف(. لتمرين طفلكم 

على هذه المهارة، استخدموا 16 بطاقة واكتبوا كلمة مركبة على 
بطاقتين. مثًل اكتبوا كلمة )heart( على بطاقة و)beat( على أخرى. 
ثم اخلطوا البطاقات، وتبادلوا األدوار بقلبها. الشخص األول الذي يتمكن 

من معرفة الكلمة المركبة يفوز. أدناه بعض الكلمات المركبة في هذه 
الوحدة الدراسية.

underwater mountaintop firelight heartbeat
woodstove thunderclap treetop hillside

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلمات توثيق الصلة بالفهم واإلدراك


