
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "مواجهة التحديات". 

نستهّل اليوم الوحدة الدراسية السادسة 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 الوحدة الدراسية السادسة، التي تحمل عنوان "مواجهة التحديات"، سيقرأ التلميذ ويجرون مقارنات 
بين أصناف أدبية متنوعة لفهم كيف تقوم الشخصيات في عالَم الخيال بمواجهة التحديات والتغلّب على 

المصاِعب. سنقرأ أصنافًا أدبية متنوعة، تشمل األساطير والقصص الشعبية والخرافات. 

مات التي تصنع شخصية بطولية، وكيف أن  تسمح هذه الوحدة الدراسية لكم ولطفلكم بفهم الّسِ
األشخاص العاديين الذين نلتقي بهم في حياتهم اليومية يملكون خصال األبطال الشجعان. 

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



مواجهة التحديات
أحد األمور التي تجذبنا لقصص الخيال الممتعة هو كيفية تعاُمل الشخصيات مع التحديات التي تواجهها. سنقرأ في هذه الوحدة 

الدراسية ونقارن بين القصص لكي نفهم التحديات المضنية التي تخوضها الشخصيات. سنقوم بذلك من خلل محاولة اإلجابة على 
السؤال التالي: "كيف نتغلب على العقبات؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه 

في المدرسة.

خريطة الصراع
يقرأ التلميذ قصًصا تتعلق بالتغلّب على التحّديات وحل المشكلت. 

بادروا بقراءة قصة خيالية مع طفلكم وتحديد الصراعات التي تواجهها 
الشخصية الرئيسية. قوموا بطّي ورقة إلى أربعة أعمدة وتسميتها 
 ،)Feelings( المشاعر ،)Problem( بالفئات التالية: المشكلة
األفعال )Actions(، الحّل )Solution(. قوموا بتعبئة األعمدة 

من خلل قراءة القصة وتحديد كيف قامت شخصية الكتاب بمواجهة 
التحديات وما هي المشاعر التي راودتها خلل ذلك. 

تصنيف الكلمات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات يستخدمها الُكتّاب عند سرد القصص. 
بعض هذه الكلمات يشير إلى األفعال، بينما يمثل البعض اآلخر كلمات 

وصفية. اكتبوا كل واحدة من الكلمات التالية على قصاصة ورقية: 
 ،)burden( عبء ،)nimble( رشيق ،)generous( كريم

 ،)misfortune( سوء الحظ ،)fatigue( إرهاق
 ،)scarce( نادر ،)valor( شجاعة ،)impatient( قليل الّصبر

ك )animated(، منجذب )attracted(. قوموا بطّي كل  متحّرِ
قصاصة، مع وضعها في وعاء ومن ثم تحريكها. اطلبوا من طفلكم أن 
يسحب قصاصة تلو األخرى ويضعها في أحد طبقين، واحد مخصص 

لفئة فِعل )Action( واآلخر لفئة وصف )Description(. أما 
بالنسبة للكلمات التي يمكن تصنيفها ضمن الفئتين، فيمكن أن يضعها 

الطفل بين الطبقين.

تحديات الطفولة
يقرأ التلميذ في هذه الوحدة الدراسية عن شخصيات خيالية تواجه 

تحديات. تحّدثوا مع طفلكم عن بعض التحديات التي تواجهه نظًرا لكونه 
صغير السن. قوموا بإعداد قائمة بالتحديات. ناقشوا كيف تقوم بعض 
الشخصيات في القصص الخيالية بالتعامل مع المشاكل والتغلب على 
العقبات. تناقشوا مع طفلكم ما إذا كانت أيٌّ من هذه المقاربات تمثّل 

حًل جيًدا يمكن لطفلكم أن يستكشفه. ناقشوا إمكانية ذلك أو صعوبته مع 
تقديم حل واحد على األقل لتخطي التحديات التي تنطوي عليها الطفولة.

يا له من عبء!
أفضل كلمة للتركيز عليها في هذه الوحدة الدراسية التي تعالج التحديات 
هي كلمة عبء )burden(. ارسموا شبكة كلمات تضم كلمة "عبء" 

)burden( في المركز ذي الشكل البيضاوي. اطلبوا من طفلكم أن 
يمأل الفقاعات الممتدة من الشكل البيضاوي في الوسط بمرادفات لهذه 

الكلمة. حالما يقوم بإدراج أكبر عدد ممكن من الكلمات، اطلبوا منه 
استخدام كلمة عبء )burden( في جملة، واختبروا ما إذا كان بوسعه 

استخدام أي من المرادفات في جملة كبديل عن الكلمة األصلية. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


