
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "اتخاذ القرارات".

سنلتقي في وحدة "اتخاذ القرارات" شخصيات متنوعة من قصص خيال واقعي معاصرة ألّفتها كاتبة 
قصص األطفال الشهيرة كريستال ألن، باإلضافة إلى بعض القصص الشعبية المعروفة. وبينما ندرس 

سمات الشخصيات، سنستخلص الِعبر من الدروس التي تعلّمتها الشخصيات ومن األفكار التي يمكن 
أن نستدّل عليها. ففي قصة "الصبي والذئب" على سبيل المثال، تظّن معزة مغفّلة صغيرة السّن أنها 
أكثر قوة من أن تقلق بخصوص الحيوانات المفترسة. لكن يأتي ذئب جائع ويهدد بالتهامها، ويتعلّم 

الطفل كيف يتذاكى على خصمه للنجاة بنفسه. ورغم أننا سنتحّدث كثيًرا عن المفاهيم والقيم األخلقية، 
وسنشيد بالقرارات التي تأخذها الشخصيات، إل أن بعض الشخصيات الظريفة والنعطافات في حبكات 

القصص ستضحكنا. 

أّمل ان تستمتعوا ببرنامجنا للقراءة. وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا 
للقراءة، أو عن تقّدم طفلكم، ل تترّددوا في التواصل معي.



اتخاذ القرارات
في هذه الوحدة الدراسية، سنتعّرف على العديد من شخصيات قصص الخيال الواقعي واألساطير، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال 

التالي "ما الذي يُساعدنا على حل المشكلت؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن مواضيع هذه 
الوحدة الدراسية، والبناء على المهارات التي تعلمها طفلكم في المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

ما العمل اآلن؟ 
كما تعرفون، فإن التوّصل لحل إبداعي لمشكلة ما هو شيء ل يحدث 

فقط في األساطير والقصص الشعبية. وفي المرة المقبلة التي تواجهون 
أنتم أو طفلكم مشكلة، افردوا حيًّزا من الوقت لمناقشتها. اسألوا طفلكم: 

أّي من سمات شخصيتك قد تساعدك على حّل هذه المشكلة؟ ما الذي 
تعلّمته من هذا الموقف؟ 

تحويل الكلمات إلى صور 
يتعلّم التلميذ خلل القراءة في هذه الوحدة الدراسية كلمات 

 ،)chugging( يُحِدث جلبة ،)attend( جديدة منها: يحضر
 ،)honor( يُكّرم ،)designate( يُعيّن

 ،)magnificent( رائع ،)interrupted( حدث انقطاع به
 ،)recital( تالوة ،)privilege( امتياز ،)nudge( يوكز

 .)strolling( ه تسجيل )registration(، خصوم )rivals(، تنزُّ
لدعم إلمام طفلكم بالكلمات، اختبِروا النشاط التالي. قوموا بعمل كتيب 

صغير مكون من 10-12 صفحة. اكتبوا على كل صفحة إحدى 
الكلمات الجديدة. قوموا سوياً بعملية عصف ذهني عن كيفية تمثيل كل 

واحدة من هذه الكلمات. ثم ارسموا صوًرا أو قوموا بقّصها من مجلت 
أو طباعتها من اإلنترنت. 

ولهذا فإنني أعتقد... 
إحدى المهارات األساسية في القراءة هي القدرة على التوصل 

لُخلصات باستخدام المعلومات المتوفرة في النص. ولصقل هذه 
المهارة لدى طفلكم، اختبِروا النشاط التالي في المرة المقبلة التي 

تقومون فيها بقراءة قصة سوياً أو تشاهدون فيلما أو برنامًجا تلفزيونيًا. 
بادروا باإلشارة إلى األفعال المختلفة التي تقوم بها الشخصية األساسية. 
ثم توّجهوا بالسؤال لطفلكم "ما هي الصفات الفعلية لهذه الشخصية؟" أو 

"ما الذي تعلّمته هذه الشخصية؟"

جمع التكسير 
في قسم دراسة الكلمات، يتعلّم التلميذ تمييز األسماء ذات جمع تكسير 
أو الجمع الشاذ. أدناه هناك بعض الكلمات الشائعة ذات جمع التكسير. 

ولمساعدة طفلكم في العتياد أكثر على مثل هذه األسماء، اختاروا 
إحدى الكلمات وحاولوا صياغة جملة صعبة النطق. ول مانع من أن 

 Monday, a man met( :تكون الجملة سخيفة! على سبيل المثال
 )many men and then made meatballs. 

woman child tooth mouse man
women children teeth mice men

wolf goose deer sheep person
wolves geese deer sheep people

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


