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

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 النصوص المختارة لهذه الوحدة الدراسية سنقرأ ونقارن بين شخصيات تتحّدى الصعاب في البرية، 
وسنحلل كيف تتعامل أصناف أدبية مختلفة مع مواضيع متشابهة. سنقرأ أصنافًا أدبية متنوعة، تشمل 

أسطورة ومسرحية وقصة شعبية ونصوص خيال واقعي وخيال تاريخي ونصوًصا غنية بالمعلومات. 

تسمح هذه الوحدة الدراسية لكم ولطفلكم بفهم األسباب التي تجعل الشخصيات تنجو رغم المصاعب 
الرهيبة التي تواجهها. 

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



في مواجهة البرية
سنقرأ هذه الوحدة الدراسية نماذج لطرق اتّبتعها الشخصيات لتخوض تحديات قاسية في البرية. وبينما نستعرض ما تواجهه 

الشخصيات، سنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ما الذي يدفعنا للبقاء على قيد الحياة؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي بوسعكم القيام 
بها في المنزل للستمرار بالنقاش الذي بدأناه في المدرسة. 

حكاية تنطوي على مبالغات
يقرأ التلميذ قصًصا تتعلق بالتغلّب على التحّديات في البرية. تعاَونوا 

مع طفلكم على تأليف حكاية فريدة تشمل مواجهة تحدي شخصي 
ويتوجب عليكما سوياً تخّطيه في البرية والنضال للبقاء على قيد 

الحياة. تناقشوا أوًل في مفهوم القصة التي تنطوي على مبالغات، 
واشرحوا لطفلكم أنها يجب أن تشتمل على تفاصيل حافلة بمبالغات 
ليست صحيحة في الحياة الواقعية. بوسعكم الختيار بين أن تكون 

قصة مكتوبة أو حكاية شفهية، لكن احرصوا على تقديم حل أو تسوية 
للتغلب على العائق أو التحدي. 

تصنيف الكلمات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات يستخدمها الُكتّاب عند سرد القصص. 

تشمل المفردات في هذه الوحدة الدراسية أسماًء وأفعاًل وصفات. 
اكتبوا كل واحدة من الكلمات التالية على قصاصة ورقية أو بطاقة: 
 ،)bolted( ُمثبّت ،)ascended( صعد ،)adjusted( ُمعدَّل
 ،)hostile( معادي ،)evacuate( يُخلي ،)chaos( فوضى

 ،)priorities( أولويات ،)peril( محنة ،)marveled( تعّجب
نيابة عن )vicarious(. قوموا بطّي كل قصاصة، مع وضعها 
في وعاء ومن ثم تحريكها. اطلبوا من طفلكم أن يسحب قصاصة 
تلو األخرى ويضعها في أحد ثلثة أطباق، أحدها مخصص لفئة 

اسم )Noun( والثاني لفئة فِعل )Verb(، والثالث لفئة صفة 
)Adjective(. ثم تحدُّوا طفلكم باختيار خمسة من الكلمات 

واستخدامها في جملة جديدة.

تحديات عبر الفصول
يقرأ التلميذ هذه الوحدة الدراسية نصوًصا مختارة عن مواجهة 

التحديات في البرية. تشمل بعض هذه التحديات ظروفًا مناخية شديدة 
البرودة. اطلبوا من طفلكم التفكير بتحديات الطبيعة في كّلٍ من الفصول 
األربعة. استخِدموا طبقًا ورقيًا أو قوموا بقّص ورقة على شكل دائرة. 

اطلبوا من الطفل تقسيم الدائرة إلى أربعة أقسام متساوية. ثم اطلبوا 
منه تحديد كل قسم ليُمثل أحد فصول السنة، ورسم صورة في كل قسم 

يُظهر كيف يمكن أن يُشّكل ذلك الفصل لإلنسان تحديات تهدد حياته. ثم 
تناقشوا كيف يقوم البشر بالتغلب على هذه التحديات في البرية.

ظروف معادية
أفضل كلمة للتركيز عليها في هذه الوحدة الدراسية التي تركز على 

شخصيات تتحدى الصعاب هي كلمة معادي )hostile(. ارسموا شبكة 
كلمات تضم كلمة معادي )hostile( في المركز ذي الشكل البيضاوي. 

اطلبوا من طفلكم أن يمأل الفقاعات الممتدة من الشكل البيضاوي في 
الوسط بنماذج ألشكال تكون فيها الطبيعة معادية. شّجعوا طفلكم على 

التفكير بنماذج مختلفة عن تلك التي قرأ عنها في الوحدة الدراسية. 
تحدَّثوا كيف يمكن للناس التغلّب على هذه الظروف المعادية. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


