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

نستهّل الوحدة الرابعة من الدراسة 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 الوحدة الرابعة من الدراسة، والتي تحمل عنوان "فهم وجهات النظر المختلفة"، سنقرأ ونقارن بين 
أصناف أدبية مختلفة لفهم أفكار ومفاهيم اآلخرين، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى عالَم الحيوان! 

تشمل نصوص الخيال الواقعي والقصص الخيالية في هذه الوحدة الدراسية على وصف بصيغة المتكلِّم 
وبصيغة الغائب لتجارب الحيوانات.

ستؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاشات حيوية في المنزل ضمن مساعينا لستكشاف أهمية فهم العالَم 
من وجهة نظر أصدقائنا الحيوانات. 

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



فهم وجهات النظر المختلفة
في هذه الوحدة الدراسية سنقرأ ونقارن بين قصص مختلفة لنفهم وجهة نظر الحيوانات التي تعيش وتعمل مع البشر. سنقوم بذلك من 

خلل محاولة اإلجابة على السؤال التالي: "ما الذي نتعلّمه عندما ننظر إلى العالَم بعيون اآلخرين؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي 
يمكنكم القيام بها في المنزل لستكمال الحوار عن فهم وجهات النظر.

مشروع للحيوان األليف
بالنسبة ألولئك الذين يملكون حيوانًا أليفًا في المنزل، استغلّوا الفرصة 
لستكشاف وجهة نظر الحيوان األليف. قوموا بإعداد كتيب قصير مع 

رسومات وشروحات بالتعاون مع طفلكم لوصف نظرة الحيوان األليف 
للعيش معكم. ما الذي يجعل هذا الحيوان خائفًا أو سعيًدا أو حزينًا أو 

يشعر باإلثارة؟ كيف يتفاعل الحيوان األليف مع غيره من الحيوانات؟ 
قوموا بإدراج تفاصيل عن وجهة نظر حيوانكم األليف، ول تنسوا أن 

تكونوا جزًءا من القصة والرسومات التوضيحية.

لعبة األضداد
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة متعلقة بوجهات 

النظر وتأّمل العالَم بعيون اآلخرين. قوموا مع طفلكم 
برسم جدول مكّون من عمودين، مع ذكر خمسة من 

الكلمات العشر التالية على الجانب األيسر من الصفحة: 
 ،)accustomed( معتاد ،)misfortune( سوء الحظ

 ،)contraption( بدعة ،)dangled( تدلّى
 ،)examined( تم فحصه ،)produce( يُنتِج

 ،)protest( يحتج ،)skidded( انزلق ،)prevented( منَع
قسًرا )involuntarily(. ثم اطلبوا من طفلكم ذكر كلمة مضادة 
واحدة على األقل لكل كلمة على الجانب األيمن من الصفحة. قوموا 

بمراجعة القائمة وإدراج أضداد إضافية إن كان بوسعكم ذلك.

من أنا؟
نتعلّم في هذه الوحدة الدراسية كيف ننظر إلى العالَم بعيون أصدقائنا 

الحيوانات. استكشفوا هذا الموضوع مع طفلكم من خلل إعداد بعض 
األحجية سوياً. تخيّلوا أنفسكم حيوانات. قوموا بوصف ما تشعرون به 
بصيغة المتكلّم، واطرحوا على أنفسكم السؤال التالي "من أنا؟" بادروا 
باإلجابة مع تلعب بصوتكم وقولوا مثًل "أنا متعب جًدا من جمع ثمار 

البلّوط طوال اليوم، وخدودي مكتنزة جًدا! يجب أن أجد مكانًا ألدفن 
هذه الثمار فيه ألن هناك عاصفة مقبِلة. ألن يكون مظهري سخيفًا 

بفراء مبتّل وخدود منفوشة! من أنا؟" بعد أن يحزر طفلكم اإلجابة "إنه 
سنجاب!"، تبادلوا األدوار واطلبوا منه أن يصف الحياة من وجهة نظر 

حيوان آخر. 

القناعة في عالم الحيوانات
لكي يستكشف طفلكم وجهات النظر في عالَم الحيوانات، اطلبوا منه 
التركيز على كلمة "القناعة" )contentment(. توّجهوا باألسئلة 
التالية واطلبوا من طفلكم اإلجابة أو التعبير عن رأيه بخصوص ما 
يمكن أن تكون عليه اإلجابة األفضل: ما الذي يُشكل مصدر قناعة 

الحيوانات؟ ما اختلف ذلك عن مصدر قناعة اإلنسان؟ ما الذي يجعلنا 
نفكر بقناعة الحيوانات عندما نتحدث عن تجاربها ووجهات نظرها؟ 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


