
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية لنا والتي تحمل عنوان "الرسائل وراء القصص". 

 .)Benchmark Advance( تُشّكل الوحدة الدراسية السادسة انطلق النصف الثاني من برنامج
كما في الوحدة السابقة، سأقترح مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوياً 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. لتحديد 
الرسالة من القصة، سنأخذ بعين العتبار ما تفعله الشخصيات وكيف تتصرف . 

توفر األنشطة المقترحة فرصة لكم ولطفلكم للستمتاع معًا أثناء اكتشاف الرسائل وراء هذه القصص . 

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



الرسائل وراء القصص
عندما نقرأ النصوص المختارة في هذه الوحدة، سنحدد ونقارن رسائل القصص المختلفة ونفكر في السؤال "كيف نعرف ما هو 

الصواب؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي صممت لتشجعكم أنتم وطفلكم على اكتشاف فكرة بأن القصص تحمل رسائل، والبناء على 
المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في المدرسة. 

قصة شخصيّتين
في هذه الوحدة، نقارن سلوكيات شخصيات مختلفة . مارسوا هذه 

المهارة في المنزل عبر لعبة . فكروا في قّصتين من القصص الخيالية 
المفضلة لديكم . اكتبوا أسماء الشخصيات الرئيسية من كلتا القصتين 
على قصاصات من الورق أو بطاقات . احتفظوا بكومتي قصاصات 
الحكايتين وظهرهما لألسفل ومنفصلتين عن بعضهما. اجعلوا طفلكم 

يقلب البطاقة العلوية لكلتا الكومتين . ناقشوا كيف أن الشخصيتين 
متماثلتان ومختلفتان في آن واحد، بما في ذلك عواقب تصرفاتهما . 

تمثيل الكلمات
اكتشفوا بعض المفردات التي يتعلّمها طفلكم في المدرسة من 

خلل هذه اللعبة التي ستجعلكم تتحركون. اكتبوا كلمات المفردات 
 ،)cry( يبكي ،)peek( التالية على قصاصات من الورق: نظرة

 ،)stare( يُحّدق ،)grin( يبتسم ،)shout( يصرخ
 ،)laugh( يضحك ،)tap( ينقر ،)knock( يقَرع ،)talk( يتحدث
يهمس )whisper(، ينفخ )huff(، ينظر )look(. ضعوا كلمات 

المفردات في كومة مقلوبة على الظهر . تبادلوا األدوار في اختيار 
بطاقة وقوموا بتمثيلها حتى يخمنها طفلكم . بعد ذلك، اقرؤوا الكلمة معًا 

واستخدموها في جملة . 

دالئل القصة
في هذه الوحدة، سنناقش ونحّدد عناصر القصة . قوموا بتوسيع هذا 

الدرس في المنزل من خلل لعبة "دلئل القصة" مع طفلكم . يمكنكم أن 
تبدؤوا في تصميم طريقة اللعب . حددوا قصة ولكن ل تخبروا طفلكم 

عنها . الهدف هو أن يخّمن طفلكم هوية القصة من أدلة عنصر القصة 
التي تقدمونها . على سبيل المثال، قد تقولوا إن القصة تدور أحداثها في 
الغابة والشخصية الرئيسية ترتدي زيًا أحمر اللون. إذا لم يخمن طفلكم 
من هذين الدليلين، يمكنكم إضافة المزيد . عندما يعرف طفلكم القصة، 

سيحين دوره لختيار قصة لتقوموا أنتم بتخمينها .

البحث عن الصوت
في قسم الصوتيات، يتعلم طفلكم ملحظة الكلمات التي تحتوي 

 .get ثقيل، مثل الصوت في كلمة g وحرف ،d وحرف ،b حرف
أثناء قيامكم بأنشطتكم اليومية، سواء في المنزل أو في جميع أنحاء 
المدينة، ساعدوا طفلكم على ملحظة الكلمات التي تبدأ و/ أو تنتهي 
بهذه األصوات . على سبيل المثال، في الحديقة، أشيروا إلى كلمات 

 .)dog( وكلب )girl( وفتاة )boy( صبي

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


