
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية لنا والتي تحمل عنوان "لكّل قصة شخصياتها". 

نستهل 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. 

فسيكتشف طفلكم في هذه الوحدة كيف تختلف الشخصيات بعدة طرق، بدًءا من المظهر الخارجي 
وصوًل إلى السلوك. على سبيل المثال، في حكاية "السلحفاة واألرنب"، يكتشف التلميذ أن السلحفاة 

تتحلى بالصبر وتعمل بجد في حين أن األرنب يتفاخر فقط . سيكتشف طفلكم أيًضا كيف تختلف 
الشخصيات في الخيال الواقعي عن بعضها البعض، تماًما كما يختلف األشخاص في الحياة الواقعية. 

سوف يفكر طفلكم في شخصيته وكيفية اختلفه عن الشخصيات التي يقرأ عنها . تشمل النصوص 
المختارة كذلك أصنافًا أدبية مختلفة ومن بينها قصص خيالية من عالَم الحيوانات وأساطير وِشْعر 

وخيال واقعي. 

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

وكذلك إدراك نقاط التشابه والتمايز بين الشخصيات في القصص المختلفة.

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



لكّل قصة شخصياتها
في هذه الوحدة، سنقرأ أساطير وأنواًعا أدبية أخرى تتضمن مجموعة متنوعة من الشخصيات، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي 

"كيف تختلف الشخصيات؟ " إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن الشخصيات، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. أنا على ثقة من أن استكشاف هذا الموضوع سيكون ممتعًا لكليكما!

20 سؤاالً عن شخصية
العبوا لعبة "20 سؤالً عن شخصية" مع طفلكم أو مع أفراد عائلتكم. 

على عكس اللعبة التقليدية، يجب على اللعبين اختيار الشخصيات فقط، 
وليس األماكن أو األشياء . ادعوا طفلكم إلى التفكير في شخصية مفّضلة 

لديه من كتاب أو فيلم أو برنامج تلفزيوني . يمكن أن تكون الشخصية 
حقيقية أو خيالية، لكن ل ينبغي لطفلكم أن يُفصح عن الشخصية بصوت 
عالٍ . بعد ذلك، اسألوا طفلكم أسئلة )نعم/ ل( حول الشخصية، مثل "هل 
هو حيوان؟" أو "هل الشخصية من كتاب؟ " استمّروا في طرح األسئلة 
حتى تستطيعوا تخمين اسم الشخصية . ثم تبادلوا األدوار بحيث تفكروا 

أنتم في شخصية ما ويطرح طفلكم األسئلة .

السلوكيات في موضع التطبيق
يتعلم طفلكم كلمات جديدة مرتبطة بأفعال الشخصيات أو تصرفاتها، 

 ،)laughed( يضحك ،)roared( يزأَر ،)crawled( مثل يزحف
 ،)whispered( َهَمَس ،)growled( زمَجر ،)cried( يبكي

متذّمر )grumbled(، نَبَح )barked(. راجعوا معنى هذه الكلمات 
مع طفلكم من خلل تمثيلها معًا . وناقشوا أين رأيتم هذه األفعال من 

قبل، سواء في القصص أو الحياة الفعلية. أثناء قيامكم بأنشطتكم اليومية 
كاللعب في المنتزه، أو التسوق في السوق، أو زيارة المكتبة، شجعوا 

طفلكم على مواصلة البحث عن هذه السلوكيات . 

مقارنة الشخصيات
سيقرأ طفلكم مجموعة متنوعة من القصص المعروفة التي 

تضم مجموعة من الشخصيات، مثل الدببة الغاضبة في قصة 
"غولديلوكس" )Goldilocks( وقصة "الدجاجة الصغيرة الحمراء" 

)Little Red Hen( المجتهدة والتي ل تحظى بالتقدير الذي تستحقه. 
يساعد الربط بين الذات والشخصيات القّراء على فهم الشخصيات 
وأفعالهم بشكِل أفضل، األمر الذي يدعم الفهم العام . شجعوا طفلكم 

على دراسة الشخصيات التي يفضلها أكثر من غيرها ولماذا . قّسموا 
ورقة إلى نصفين . ضعوا على أحد الجانبين اسم الشخصية واسم طفلكم 

على الجانب اآلخر . ثم ساعدوه في تدوين أو رسم أوجه التشابه بين 
الشخصية وبينه .

لعبة "اعثر على الصوت"
في هذه الوحدة، سيتعلم طفلكم صوت حرف /s/ ويتمرن عليه 
 /t/ وصوت حرف snake, sing, soup :كما في الكلمات

كما في الكلمات: turtle, toes, and tomato. اختاروا أحد 
األصوات التي تضّم أحد الحرفين أو كليهما، لتحّدي إضافي، 

والعبوا لعبة "اعثر على الصوت" من خلل تحديد الكلمات التي 
تسمعونها خلل اليوم والتي تبدأ بهذا الصوت. 

 2 ةدحولا • ةضورلا فص
©2017 ، Benchmark Education Company، ةفاك .ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش 

.ةظوفحم قوقحلا

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع
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