
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية والتي تحمل عنوان "شخصيات متعّددة، وجهات نظر مختلفة". 

كما في األدب، يمكن لقصة ما في الحياة أن تتغير مع اختلف الراوي. وهذه هي الفكرة األساسية 
لوحدتنا الرابعة بعنوان "شخصيات متعّددة، وجهات نظر مختلفة". والستكشاف هذا الموضوع بشكل 

أعمق، سيقرأ طفلكم العديد من القصص الشعبية، باإلضافة إلى نسخة حديثة من قصة "حساء الحجارة" 
وقصص خيال واقعي وخيال علمي. وفي كل حالة، سنّطلع على وجهة النظر. على سبيل المثال، 
في قصة "الرجال المكفوفين والفيل"، يتفّحص خمسة رجال مكفوفين فيًل ليتعّرفوا عليه. فالرجل 

الذي يتحّسس زلومة الفيل يستخلص بأنه شبيه باألفعى، أما ذلك الذي يمسك بذيله فيستنتج بأن الفيل 
يشبه الحبل. وكما يوضح الحكيم الهندي فيما بعد، يرى كل شخص جزًءا واحًدا فقط من الفيل. ولكي 

يتوّصلوا إلى الصورة الكاملة، عليهم أن يجمعوا األجزاء المختلفة مع بعضها البعض. 

سوف نطلب من طفلكم أثناء قراءة النصوص المختارة أن يقارن بين وجهات النظر للشخصيات 
المختلفة. كما سندرس معًا كيف تغيّر الشخصيات وجهات نظرها مع تقدم فصول القصة. أتمنى أن 
نتفق بأن المهارات التي نتعلمها، لن تجعل من طفلكم قارئًا أفضل فحسب، بل ستزوده أيًضا برؤية 

قيّمة حول العالَم الذي يحيط بنا.



شخصيات متعّددة، وجهات نظر مختلفة
مة لمواصلة اكتشافاتنا عن كيف من الممكن لقصة ما أن تتغير تبعًا للشخص الذي يرويها. أتمنى أن  إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ

تجدوا متعة في بناء المهارات والمفاهيم الذي يتعلمها طفلكم في المدرسة. 

هو قال، هي قالت!
في الحياة الواقعية أيًضا، تتغير القصص بتغيّر الراوي. فكروا بكيفية 
تغيّر أية حكاية مشهورة في حال تم سردها من وجهة نظر مختلفة! 

اقرؤوا أو اسردوا إحدى هذه الحكايات لطفلكم. وغيِّروا بعد ذلك وجهة 
النظر لتتمكنوا من خلق قصة جديدة مع طفلكم. على سبيل المثال، 

أعيدوا سرد حكاية سندريل من وجهة نظر إحدى شقيقاتها، أو ذات 
الرداء األحمر من وجهة نظر الذئب.

تجاذب األضداد
تعّرف طفلكم من خلل قراءاتنا على العديد من المفردات الجديدة، بما 

في ذلك الكلمات الموجودة أدناه. تحدثوا مع طفلكم حول جميع هذه 
الكلمات. ساعدوه على إيجاد مفردات مضادة لكل من هذه الكلمات. 

أي الكلمات يمكن أن تكون مفيدة للتعرف على أصدقاء جدد؟ أي منها 
قد يكون مؤذيًا؟ 

)grand( مهيب  )delicious( لذيذ  )admired( محترم

)tidy( أنيق   )proud( فخور  )gorgeous( بديع

أثبت ذلك!
تعّد القدرة على إيجاد كلمات وصور محددة لإلجابة على سؤال معيّن 

أو إثبات وجهة نظر ما بمثابة مهارة مهمة للفهم واإلدراك. أثناء قراءة 
أية قصة مع طفلكم، البد من التوقف أحيانًا لطرح بعض األسئلة. على 
سبيل المثال: كيف يمكنك أن تعرف بأن زوجة أب سندريل لئيمة؟ أو 
لماذا لم يساعد سكان القرية الطفل عندما ظهر الذئب؟ شجعوا طفلكم 

على تحديد تفاصيل معينة من الحكاية. 

كلمات مع حرف "R" المهيمن
في قسم الصوتيات ودراسة الكلمات، يقرأ التلميذ كلمات يهيمن عليها 
حرف /r/. ففي هذه الكلمات، يأتي حرف /r/ ليمنح الحرف الصوتي 

صوتًا مختلفًا. نشير أحيانًا إلى ذلك بأنه "حرف /r/ المتسلِّط" نظًرا 
لكونه يُحدد صوت الحرف الصوتي. لصقل هذه المهارة لدى طفلكم، 

اقرؤوا بصوت عال الكلمات الموجودة في الوحدة، والتي تضم حرف 
"r" يُهيمن على الحروف الصوتية المتنوعة. 

more porch roar  "o" صوت
here cheerful  fearless "e" صوت
bear ware hair "a" صوت

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


