
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "تكوين علقات مع الشخصيات". 

نستهّل اليوم 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 هذه الوحدة الدراسية، سيقرأ طفلكم قصًصا يُقارن فيها بين الشخصيات ويُحلل علقاتها ببعضها 
البعض. سيقرأ الطفل مقتطفات من رواية "شجاٌع مثلَك" )As Brave as You( الشهيرة للمؤلف 

جايسون رينولدز. سيُساعد ذلك التلميذ على تكوين فكرة عن آلية تفاعل الشخصيات المختلفة مع 
بعضها البعض، ويُمّكنهم من فهم السبب وراء كون بعض الشخصيات محببة بالنسبة لهم أكثر من 

غيرها. وإلى جانب هذا النموذج من الخيال الواقعي، ستشمل الوحدة الدراسية على بعض الرسائل، 
باإلضافة إلى سيرة ذاتية. 

أتطلّع إلى هذه الوحدة الدراسية الممتعة، والتي أستكشف فيها مع أطفالكم السر وراء كون بعض 
الشخصيات مثيرة لإلعجاب. وستكون تجربة ممتعة أن نكتشف كيفية الربط بين شخصيات القصص 

والناس في عالم الواقع. 

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



تكوين عالقات مع الشخصيات
سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية مقتطفات من رواية "شجاٌع مثلَك" للمؤلف جايسون رينولدز، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي 

ن عاليًا سمات معينة لدى األشخاص؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن  "ما الذي يجعلنا نثّمِ
الشخصيات، والبناء على المهارات والمفاهيم التي يكتسبها طفلكم في المدرسة. أنا على ثقة من أن استكشاف هذا الموضوع سيكون 

ممتعًا لكليكما! 

قائمة السمات الخمس األهم
ناقشوا مع طفلكم السؤال الذي تمت مناقشته في الصف: "ما الذي 

ن عاليًا سمات معينة لدى األشخاص؟" ساِعدوا طفلكم في  يجعلنا نثّمِ
التركيز على السمات التي يعتبر الناس أنها جديرة باإلعجاب أكثر من 
غيرها. لهذه الغاية، بادروا بإعداد قائمة تضّم أهم خمس سمات تجعل 

صاحبها شخًصا صالًحا. ثم تناقشوا عن سبب أهمية تلك القيم. إلى 
جانب كل سمة اختارها طفلكم، حددوا شخًصا فعليًا أو خياليًا يتمتّع بها.

لعبة الشخصيات المتشاركة
يتعلّم طفلكم كلمات جديدة تساعده على وصف الشخصيات وأفعالها.  
قوموا بإعداد قائمة من خمس كلمات قابلة للستخدام من أجل وصف 

 ،)curious( فضولي ،)brave( سمات الشخصية مثل: شجاع
 .)generous( كريم ،)stubborn( عنيد ،)proud( فخور

راجعوا معنى كل كلمة من هذه الكلمات مع طفلكم. ثم قوموا بطي ورقة 
لتشكيل خمسة أعمدة واكتبوا الكلمات كعناوين لألعمدة. قوموا بوضع 

قائمة نماذج عن أفعال الشخصية في حال تم وصفها بهذه الطريقة. على 
سبيل المثال، كيف سيتصّرف شخص ما إن كان فضوليًا )curious(؟ 

ما هي طبيعة الشخص الكريم )generous(؟

المقارنة بين الشخصيات
بينما يقرأ طفلكم مقتطفات من رواية "شجاٌع مثلَك"، يتوّجب عليه 

اختيار الشخصية التي يمكنه أن يقارن بينها وبين نفسه. اطلبوا من 
طفلكم التفكير بشخصيات جيني وإرني والجّد والجّدة، واختيار إحداها. 
ارسموا مخطًطا يكون فيه اسم طفلكم على دائرة، واسم الشخصية على 
الدائرة األخرى. اطلبوا من طفلكم ملء المخطط بمعلومات يُجري فيها 

مقارنة بين الشخصيتين.

دراسة الشخصية 
بينما يقرأ طفلكم مقتطفات إضافية من رواية "شجاٌع مثلَك"، اطلبوا منه 
إيراد أمثلة عن سلوك شخصية جيني. قوموا بطي ورقتين فوق بعضهما 
من المنتصف لتشكيل ُكتيّب. اطلبوا من طفلكم إجراء دراسة مختصرة 

ح فيها سماتها.  عن شخصية جيني بحيث يوّضِ

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


