
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "مقارنة وجهات النظر". 

آمل أن تكونوا قد استمتعتم بأول ثلث وحدات دراسية، وعلى أتّم الستعداد للوحدة التالية "مقارنة 
وجهات النظر". سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية مسرحيات ونصوًصا هزلية وقصًصا شعبية، 

باإلضافة إلى تدوينة يومية لشخصية خيالية. ولمقارنة وجهات النظر، سندرس قصًصا مألوفة تم 
إدخال انعطافات جديدة على حبكتها. فعلى سبيل المثال، سنقرأ في هذه الوحدة الدراسية تدوينة جديدة 
من يوميات سندريل، ومن ثم مسرحية تجسد كيف تشعر نحوها زوجة أبيها وأخواتها غير الشقيقات. 

كما سنقرأ قصة كلسيكية عن شخصية محتالة مشهورة ألرنب، ومن ثم تتمة للقصة على شكل 
مسرحية يخضع فيها األرنب للمحاكمة نتيجة أفعاله. 

ن  ومن خلل استعراض وجهات النظر المختلفة، يجب أن يكّون طفلكم فهًما أفضل للعناصر التي تكّوِ
القصة واألدب عموًما. وكلّي أمل أن تسلِّط هذه الوحدة الدراسية كذلك األضواء على الحياة الهاصة 
لتلميذنا. وبما أن الكثير من النصوص المختارة للقراءة بسيطة ومضحكة، فإني أعتقد أننا سنُمضي 

وقتًا مرًحا أيًضا. 

أتطلّع إلى العمل معاً كشركاء في هذه السنة. وفي حال كانت لديكم أية أسئلة بخصوص برنامجنا 
للقراءة أو تقّدم طفلكم، ل تترددوا في التواصل معي.



مقارنة وجهات النظر
في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ أصنافًا أدبية مختلفة، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ما الذي يجعل الناس ينظرون إلى نفس 

التجربة بشكل مختِلف؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن وجهات النظر، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

من ناحية أخرى... 
كما تعّرف طفلكم في هذه الوحدة الدراسية، فإن مجريات القصص 

تتغير بشكل جذري بحسب الراوي. ولذلك فإنه في المرة المقبلة التي 
يحكي لكم طفلكم عن حدث جرى في المدرسة أو مع األصدقاء، اطلبوا 

منه التفكير عما إذا كانت هناك وجهة نظر أخرى. كيف سيسرد 
صديق – أو حتى المعلّم – نفس الحدث؟ وشّجعوا طفلكم على طرح 

نفس األسئلة عندما تكونون أنتم أيًضا من يحكي قصة أو حدثًا.

يا لها من شخصية!
تعّرف التلميذ في هذه الوحدة الدراسية على بعض الشخصيات 

المميزة، وتعلّموا العديد من المفردات الجديدة التي تصف 
سمات تلك الشخصيات وسلوكها، بما فيها بعض الصفات 

 .)weary( مرَهق ،)pesky( مزعج ،)furious( مثل غاضب
يمكن استبدال هذه الكلمات بأخرى شائعة أكثر وتحمل نفس المعنى، 

وهي على التوالي: )tired( ،) annoying( ،) mad(. تدّربوا على 
استخدام هذه الصفات في النقاشات اليومية لوصف سماتكم الشخصية أو 

سلوككم.

قراءة ما بين السطور! 
إحدى المهارات التي نعمل عليها هذه السنة هي الستنباط أو الستنتاج 

أو استخدام دليل من نص للوصول إلى خلصة. إليكم نشاًطا يساعد 
طفلكم في التمرين على هذه المهارة. أثناء قراءة قصة أو مشاهدة فيلم 

أو برنامج تلفزيوني سوياً، توقفوا وتحدثوا عما تفّكر أو تشعر به إحدى 
الشخصيات. ادرسوا الطرق التي أشار فيها المؤلِّف أو المخرج إلى تلك 

السمات الشخصية بطريقة غير مباشرة. 

بطاقات التدرب على اجتماع الحروف المتحركة 
تضّم العديد من الكلمات في حديثنا اليومي اجتماع حرفين متحركين 

ومنها /oa /، و/ea /، و/oi/ و/ou/ ضمن حروف أخرى. ولمساعدة 
طفلكم على صقل مهارته في قراءة كلمات تضّم اجتماع حرفين 

متحركين، استخِدموا 15 بطاقة واكتبوا على كل منها إحدى الكلمات 
التالية. تدّربوا على قراءة وتهجئة كل كلمة وكتابتها في جملة.

oily shouldn’t road seat loaded
eight employee good hours dough

tomatoes tie each heirloom moolah

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


