
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "أفعال الشخصيات وردود أفعالها". 

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. 

في الوحدة الدراسية الثانية التي تحمل عنوان "أفعال الشخصيات وردود أفعالها"، سيكتشف طفلكم 
د الشخصيات حبكة القصص. فعلى سبيل المثال، في "قصة ساحر أوز العجيب"، تتجه  كيف تُجّسِ

دوروثي لزيارة أوز العظيم. وخلل رحلتها، تلتقي بفّزاعة ناطقة. سيكتشف طفلكم أيًضا بعض 
الرسائل التي تنطوي عليها قصص كلسيكية تقودها شخصيات مختلفة، كالتحديات التي ينطوي عليها 
النضوج واإليمان بالنفس. سيُساعد هذا التلميذ على التفكير بأنفسهم وشخصياتهم في الحياة، وما إذا 

كانت أفعالهم وردود أفعالهم مشابهة للشخصيات التي يقرؤون عنها. تشمل النصوص المختارة أصنافًا 
أدبية كالقصص الخيالية والمسرح واألساطير والنصوص الغنية بالمعلومات. 

أتطلَّع لهذه الوحدة الدراسية الممتعة، وأكتشف مع طفلكم كوكبة من الشخصيات المتنوعة التي سنلقاها 
في النصوص األدبية. سيكون من الممتع التعّرف على كيفية تفاعل األطفال مع شخصيات مختلفة، 

باإلضافة إلى تبيُّن األهمية التاريخية لبعض حكايات األطفال المفضلة لدينا.

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



أفعال الشخصيات وردود أفعالها
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ نصوًصا مسرحية وأصنافًا أدبية أخرى تشتمل على كوكبة من الشخصيات المختلفة، وسنتعّمق 

باإلجابة على السؤال التالي "كيف نُظهر شخصيتنا لآلخرين؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن 
الشخصيات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. أنا على ثقة من أن استكشاف هذا الموضوع سيكون 

ممتعًا لكليكما! 

ماذا يقول اآلخرون عن الشخصيات
في هذه الوحدة الدراسية، سيقوم التلميذ بتحليل أفعال الشخصيات 

وردود أفعالها في نصوص أدبية شعبية. تحّدثوا مع طفلكم عن نظرة 
الشخصيات إلى بعضها في قصتي "بيتر بان" وقصة "ساحر أوز 
العجيب". مثًل، ما هو انطباع ويندي عن بيتر بان؟ وكيف تصف 
دوروثي الفزاعة ألصدقائها في بلدتها؟ بادروا بوصف علقة كل 

شخصية بأنها "صديق" أو "خصم"، ومن ثم اشرحوا سبب التوّصل 
لهذه الخلصة. 

أحجية المفردات
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة يمكن استخدامها لوصف الشخصيات 

 ،)earnestly( بجدية ،)mischievous( وأفعالها، مثل عابث
 ،)appalled( مصدوم ،)haughty( متعجرف

ممل )tedious(. راجعوا معنى هذه الكلمات مع طفلكم من 
خلل تمثيلها معًا . العبوا أحجية تقومون فيها بتمثيل الكلمات. تبادلوا 

األدوار بحيث يكون لكل منكم فرصة للتمثيل وتخمين الكلمة. عند 
معرفة كل كلمة بشكل صحيح، بادروا بشرح رأيكم عن السبب الذي 

يجعل الشخصية تتصرف أو يكون رد فعلها بهذه الطريقة. 

مقارنة الشخصيات
سيقرأ طفلكم مجموعة من النصوص الشهيرة التي تضّم شخصيات 

مختلفة مثل بيتر بان ودوروثي من قصة "ساحر أوز العجيب". تكوين 
صلة بين الفرد والشخصيات يساعد القّراء على فهم أفضل لكيفية 

تقديم أنفسنا لآلخرين. شّجعوا طفلكم على تحديد أي من الشخصيات 
في النصوص المختارة للقراءة في هذه الوحدة الدراسية تروق له أكثر 

من غيرها، وما سبب ذلك. اطلبوا من طفلكم إعداد ُكتيّب من أوراق 
مطوية، وأن يدّون في الصفحة اليسرى تفاصيل شخصيته، بينما يكشف 

في الصفحة اليمنى تفاصيل تُظهر أوجه التشابه بينه وبين الشخصية.

استنتاجات من الحوار
ساِعدوا طفلكم على اكتساب فهم أكثر عمقًا لبعض مفردات هذه الوحدة 

الدراسية. اختاروا كتاب األطفال المفضل لدى طفلكم وقوموا بتحليل 
بعض شخصياته. دّونوا نماذج للحوار، واختاروا إحدى المفردات التي 
د هذا الحوار بشكل أفضل من غيرها. اشرحوا السبب وراء كون  تُجّسِ

 )mischievous( الحوار يعكس سمات الشخصية بأنها عابثة
أو جدية )earnest(، أو متعجرفة )haughty(، أو مصدومة 

)appalled(. اختاروا كلمات أخرى تصف الشخصية كذلك.

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


