
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية التالية التي تحمل عنوان "فهم وجهة نظر المؤلِّف". 

نستهّل اليوم الوحدة الدراسية الرابعة في إطار 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. 

سنقرأ ونقارن في هذه الوحدة الدراسية وجهات نظر مختلفة في المقاطع النصوص المختارة لتحليلها. 
عر ومقالت مجلت وخيال  سيقرأ التلميذ نصوًصا مختارة من أصناف أدبية مختلفة، بما فيها الّشِ

تاريخي وسيرة ذاتية ونص ساخر.

ستؤدي هذه الوحدة الدراسية إلى نقاشات حيوية في المنزل ضمن مساعينا لستكشاف كيف أن فهم 
وجهة نظر شخص آخر يساعدنا على تقييم وفهم العالَم من حولنا. 

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



فهم وجهة نظر المؤلِّف
في هذه الوحدة، نقرأ القصص ونقارنها لفهم وجهات نظر المؤلِّفين. سنقوم بذلك من خلل محاولة اإلجابة على السؤال التالي: 

"كيف يمكن أن تساعدنا وجهات النظر األخرى على تقييم العالَم من حولنا؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار 
والنقاش التي بدأناها في المدرسة عن تفّهم وجهات النظر.

تحديد وجهة النظر
ساِعدوا طفلكم على تحديد وجهات النظر من خلل اختيار مقالت 

افتتاحية من صحيفة محلية مطبوعة أو منشورة عبر اإلنترنت. اختاروا 
مقالتين افتتاحيتين أو ثلث تتمحور حول مسائل محلية ووطنية ودولية 
يمكن لطفلكم فهمها بسهولة. اطلبوا منه قراءة المقالت ومن ثم تلخيص 
وجهة نظر المؤلف. ناقشوا مع الطفل ما ساعدتكم الفتتاحية على فهمه 

بما يتعلق بالموضوع والعالَم إجماًل.

فن المرادفات
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات تساعده على تقييم وجهة نظره. 
ساِعدوا طفلكم على تعلّم هذه الكلمات. قوموا بإعداد جدول من 

عمودين مع وضع خمس من الكلمات العشر التالية في الجهة اليسرى 
 ،)implement( يُطبّق ،)confront( من الصفحة: يواجه

 ،)melodious( شجّي ،)justice( عدالة
 ،)perspective( وجهة نظر ،)optimism( تفاؤل

 ،)reassuring( مطمئن ،)privilege( امتياز
عزلة )solitude(، ال يلين )unrelenting(. ثم اطلبوا 

من طفلكم تقديم مراِدف واحدة على األقل لكل كلمة على الجهة 
موا مرادفات إضافية إن  اليسرى من الصفحة. دقِّقوا بالقائمة وقّدِ

كان ذلك ممكنًا.

اختالف وجهات النظر
نستكشف في هذه الوحدة الدراسية كيف أن وجهة نظر المؤلف تساعد 

الجمهور على فهم القصة بشكل أفضل. تعاونوا مع طفلكم لتذّكر تجربة 
مررتم بها سوياً، كإجازة أو يوم عطلة بسبب الثلج أو عيد ميلد أو 
إنجاز في حياة طفلكم. يجب على كل منكم أن يُعّد قائمة يصف فيها 
المشاعر واألفكار التي جلبتها هذه التجربة. ثم قارنوا بين القائمتين 

لملحظة الختلفات في وجهات النظر. ناقشوا كيف يمكن لوجهة نظر 
طفل ووجهة نظر أحد األبوين أن تختلف بشكل كبير. 

وجهة نظري المتواضعة
لكي يستكشف طفلكم مفهوم وجهة النظر، اطلبوا منه التركيز على كلمة 

وجهة نظر )perspective(. اطرحوا على طفلكم رأيًا أو وجهة 
نظر معينة عن موضوع قد يكون مألوفًا بالنسبة له. يمكنكم أن تطرحوا 

رأيكم بفريق رياضي أو برنامج تلفزيوني تتابعونه سوياً كعائلة. ثم 
 )perspective( توّجهوا بالسؤال للطفل: "ما هي وجهة نظرك
بهذا األمر؟" وافسحوا المجال أمام طفلكم للتعبير عن وجهة نظره 

بالموضوع. 

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بدراسة الكلماتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


