
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية لنا والتي تحمل عنوان "يسرد الكتّاب قصًصا كثيرة". 

نستهل الوحدة الدراسية الرابعة في 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 هذه الوحدة، سنقرأ ونقارن مجموعة من النصوص األدبية لفهم الهدف من رواية القصص. 
لمساعدة التلميذ على التعرف على التشكيلة الواسعة للقصص التي يرويها الكتّاب، تعرض النصوص 

ْعر  المختارة في هذه الوحدة كل شيء بدًءا من قصص خيالية عن الحيوانات وقصص خيالية إلى الّشِ
والخيال الواقعي. 

هذه الوحدة سوف تُخِرج موهبة الكتابة بداخلنا، وُكلّي أمل بأن تؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاشات 
حيوية في المنزل. 

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



يسرد الُكتّاب قصصاً كثيرة
في هذه الوحدة، نقرأ القصص ونقارنها لفهم الغرض من سرد القصص، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "لماذا يروي الناس 

القصص؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن القصد وراء رواية القصص، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. من المؤكد أن هذه األنشطة المثيرة للتفكير ستجعلكما تفكران سويًا.

نشاط في المكتبة
في المكتبة المحلية المجاورة لكم، اختاروا الكتب المناسبة لعمر طفلكم 

من أقسام مختلفة . بمجرد تجميع رزمة من الكتب، ابحثوا عن مكان 
يمكنكم فيه تصفح مجموعتكم معًا، لستكشاف أوجه الختلف والتشابه 
فيما بينها . مع تصفّح كل كتاب، انظروا إلى الغلف، واقرؤوا العنوان، 
واقلبوا الصفحات . اطلبوا من طفلكم التفكير في نوع القصة . يمكنكم أن 
تبدؤوا أنتم بالقول على سبيل المثال: "أعتقد أن هذا الكتاب قصة حقيقية 

أو غير خيالية ألن هناك صورة لعاِلم على الغلف ." شجعوا طفلكم 
على ملحظة كيف أن لكل كاتب غرض مختلف لكتابة قصته.

تمثيل الكلمات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة وصفية يستخدمها المؤلفون 

والُكتّاب في سرد قصصهم. يصف بعض الكلمات الشخصيات 
 ،)exclaimed( هتف ،)carefully( وأفعالهم، مثل بعناية

 ،)kindness( لطافة ،)terrible( فظيع ،)terrified( مرتعب
عصبي )nervous(. اكتبوا كل كلمة من الكلمات التالية على بطاقة 
أو قصاصة من الورق وضعوها في كومة. اجعلوا طفلكم يَقلّب البطاقة 

العلوية . اقرؤوا الكلمة معًا وناقشوا معناها . ثم اجعلوا طفلكم يمثل الكلمة 
بأي طريقة يحبها .

اسرد قصتك
في هذه الوحدة، نستكشف األسباب العديدة التي تجعل الناس يسردون 

القصص . اآلن امنحوا طفلكم فرصة ليروي قصته . في أحد النصوص 
المختارة، سنقرأ عن الصبي الذي يسجل أول دورة حول ملعب 

البيسبول والعودة إلى القاعدة. شجعوا طفلكم على التفكير في حدث 
خاص حصل في حياته، مثل التمثيل في مسرحية أو بداية المدرسة . 

اجعلوا طفلكم يروي قصة عن الحدث . أثناء سرد القصة، اكتبوا كلماته 
على أوراق مختلفة إلنشاء كتاب صغير . ثم اجعلوه يرسم قصته . 

ضعوا الصفحات معًا لتكوين كتاب، بما في ذلك غلف يحمل عنوان 
واسمه كمؤلّف.

وقت المرح مع العائلة
في قسم الصوتيات، نقرأ كلمات تبدأ بحرف "c" ثقيل أو صوت 

/k/ مثل في كلمة cat. العبوا لعبة البحث عن الكلمات في منزلكم 
 ،/k/ أو في حيكم السكني للعثور على الكلمات التي تبدأ بالصوت

 .candle, coat, car مثل

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


