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الصف 8 

هدف الدرس

في هذا الدرس، سيعزّز الطلبة فهمهم للثراء الذي يجلبه 
التنوع لكّل فرد في الصف، وسيفهمون قيمة التسامح في 

مجتمع متنوع. 

المواد المطلوبة

حاسوب	 

جهاز عرض	 

أقالم تحديد وسبورة بيضاء	 

آلة تغليف	 

 	A3 بطاقة ورقية ملونة قياس

قرطاسية: مقص، ورق، أقالم تلوين، طباشير أو 	 
أقالم باستيل

محطة موسيقى	 

 ورقة النّشاط )النشاط 1(	 

نواتج التعلم

فهم دورة االنحياز والتمييز ولكيفية التغلب عليها	 

القدرة عىل إظهار االحترام والتعاطف تجاه أشخاص 	 
مختلفين عنهم أو ذوي خلفيات مغايرة

مناقشة الِعبَر التي يمكن تعلمها من تجارب أشخاص أو 	 
حركات ناهضت التمييز 

النشاط 1  )5 دقائق(

اشرح أن التنوع عموًما عبارة عن احتفال باالختالف ومعرفة 
الناس بشكل أفضل. أخبر الطلبة أنهم سيحصلون اليوم عىل 

فرصة ليتعرف بعضهم عىل بعض.

مرِّر ورقة العمل إىل الطلبة كلهم. 

أعلِن للطلبة أنهم سيجرون نشاط مقابلة موجزة يطرحون فيه 
أسئلة بعضهم عىل بعض.  والهدف هو أن نسأل كل من في 

الصف حتى يجد الطلبة شخًصا يقوم بهذا النشاط، أو لديه 
هذه الخاصية أو يستطيع اإلجابة عن السؤال. 

 

يطرح  كّل طالب األسئلة عىل زمالئه بحثًا عن أشخاص تنطبق 
عليهم العبارات الموجودة في ورقة النّشاط. بحسب العبارة، 

يجب أن يجد الطالب شخًصا قد قام بالنّشاط الوارد في العبارة، 
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المعرفةاالحتواء

الدرس 5

اإلشادة بالمواقف 
البّناءة

نواتج التعلم
فهم دورة االنحياز والتمييز ولكيفية التغلب عليها	 
القدرة عىل إظهار االحترام والتعاطف تجاه أشخاص 	 

مختلفين عنهم أو ذوي خلفيات مغايرة
مناقشة الِعبَر التي يمكن تعلمها من تجارب أشخاص 	 

أو حركات ناهضت التمييز 

المفردات

مشاهير تعرضوا للتمييز. 2

أكمل النّشاط التالي. 1

أوبرا وينفري. 1

محمد علي  .2

أندرو سيموندز  .3

تذكر، نحن نحتفل بالتنوع واالختالف. اكتشف مدى تنوع زمالئك. اقرأ ورقة نشاط »البحث عن شخص« وأنصت بعناية إىل 

 تعليمات المعلم.

كم عدد األشخاص الذين استطعت العثور عليهم؟

هل يحق ألي شخص التساؤل عن وجودنا أو أفكارنا أو حقوقنا أو حتى مظهرنا؟ ال! 

لألسف، سيواجه معظمنا بعض أشكال التمييز في حياتنا، وال يُستثنى المشاهير من ذلك. 

إليك بعض أمثلة التمييز التي ذكرها المشاهير.

أوبرا وينفري 

كانت مقدمة البرامج الحوارية األميركية الشهيرة تتسوق في متجر ممتلئ بالحقائب اليدوية 
غالية الثمن. طلبت من موظف المتجر أن يعرض لها حقيبة ثمنها 140,000 درهم إماراتي. 

رفض موظف المتجر أن يعرض الحقيبة لهذه الشخصية المشهورة. قالت وينفري فيما بعد 
إن موظف المتجر افترض أنها لن تتمكن من دفع ثمن هذه الحقيبة غالية الثمن. 

 ما نوع هذا التعصب 	و التمييز؟	 

محمد علي

فاز محمد علي بالميدالية الذهبية في المالكمة في روما عام 1960. وفي اليوم التالي لعودته 
إىل الواليات المتحدة ذهب إىل أحد مطاعم بلدته، لويفيل، واضًعا الميدالية الذهبية حول 
عنقه. وبرغم أنه كان بطالً رياضًيا شهيرًا، فإن مالك المطعم رفض تقديم الطعام إليه ألنه 
أسود، فخرج من المطعم وألقى بالميدالية الذهبية في النهر احتجاًجا عىل األسلوب الذي 

يُعامل به السود في الواليات المتحدة.  

 في ر	يك، هل كان هذا 	سلوًبا حكيًما للرّد على اإلساءة؟ 	 

أندرو سيموندز

خالل زيارته للهند عام 2007، تعرض العب الكريكيت األسترالي السابق أندرو سيموندز  لوابل 
من التعليقات الساخرة واإلساءات الشخصية، حيث نعتته الجموع في مومباي "بالقرد" وهم 

يقفزون ألعىل وأسفل مثل حيوانات الغوريال. 

  هل لدى المشاهير طرق 	فضل من األشخاص العاديين	 
 لمحاربة التمييز؟

اسمه

سافر إىل نيوزيلندا

عيناه بنيتان

البحث عن شخٍص

يمكنه تسمية أربعة أنواع مختلفة من المعكرونة
أحد والديه ولد في الخليج العربي

اسمه يبدأ بحرف األلف

يحب “الناتشو” و”البوريتو” وغيرهما من األطعمة المكسيكية

يمارس رياضة نشأت في إنجلترا

سبق له أن تناول الطعام في مطعم هندي

يمكنه ذكر خمسة أنواع من الَبْقل والتوابل

يتكلّم لغة ثانية في المنزل

يعرف ما الديانة الرئيسية في إندونيسيا

أحد والديه ُولد في أوروبا

أحد جّديه أو إحدى جّدتيه من مواليد دبي

يخلع حذاءه قبل دخول المنزل

أو لديه الخاصية المبينة في العبارة أو يجيب بـ ‘بنعم‘ عن السؤال المطروح. وبعد ذلك، يكتب 
الطالب اسم الشخص عىل ورقة النّشاط الخاص به، ويتابع البحث عن شخص آخر تنطبق عليه العبارة 

التالية. 

امنح الطلبة 5 دقائق إلكمال النشاط.

بعد انتهاء الدقائق الخمس، ناقش األسئلة التالية، إذا سمح الوقت:

هل أنتم جميًعا متماثلون؟. 1

ما أوجه االختالف بينكم؟. 	

هل أدهشكم أي شيء اكتشفتموه عن شخص في الصف؟. 3

هل اختالفكم جميًعا ووجود أشياء مختلفة أمر سيئ؟. 	
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النشاط 2 )15 دقيقة(

اطلب من الطلبة قراءة مقدمة النشاط مع التأكيد عىل أن أي 
شخص قد يكون ضحية للتمييز أو التعصب حتى المشاهير. 

اطلب من الطلبة االطالع عىل األمثلة الواردة في كتبهم واإلجابة 
عن األسئلة، ومشاركة إجاباتهم مع زمالئهم.

في آخر 5 دقائق، قم بإجراء نشاط فكر - قارن - شارك بناًء عىل 
األسئلة المطروحة في كتاب الطالب. اطلب من الطلبة التفكير 

في األسئلة ومناقشة اإلجابات في مجموعات ثنائية، وأن 
تشارك كل مجموعة أفكارها مع الزمالء في الصف.

إجابات مقترحة

السيناريو 1: لقد حكم الموظّف في المتجر عىل الحالة . 1
االقتصادية اإلجتماعية للسيدة وينفري بحسب لون 
بشرتها. إنّه مثال واضح عىل الحكم المسبق والتحيّز. 

السيناريو 	: يدفعنا الغضب غالبًا إىل التصرّف بتهّور. . 	
ولكّن علي أظهر في هذا المثال أّن األشياء القيّمة تفقد 
قيمتها عندما يُهان شرف المرء أو كرامته. من الجيّد أن 

يُعبّر المرء عن اعتراضه ولكن من األفضل أن يقوم بذلك 
بطريقة بنّاءة مثل الدفاع عن حقوقه بالطرق القانونية 

للوصول إىل العدالة.

السيناريو 3: إذا تعرّض المشاهير للتمييز من قبل فرد . 3
بإمكانهم الّدفاع عن أنفسهم باالعتماد عىل مكانتهم 

اإلجتماعية أو إمكاناتهم المادية. أّما إذا تعرّضوا للتمييز 
من قبل مجموعة كبيرة ليس بوسعهم فعل سوى القليل 

لمحاربة هذا التمييز. أفضل ما يمكنهم القيام به هو 
تجاهل هذه التصرّفات. 

عملية دمج أي شخص لديه 
الخصائص الالزمة ليكون جزًء 

من فئة ما عىل الرغم من أن لديه 
جوانب مختلفة.

االحتواء
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الدرس 5

اإلشادة بالمواقف 
البّناءة

نواتج التعلم
فهم دورة االنحياز والتمييز ولكيفية التغلب عليها	 
القدرة عىل إظهار االحترام والتعاطف تجاه أشخاص 	 

مختلفين عنهم أو ذوي خلفيات مغايرة
مناقشة الِعبَر التي يمكن تعلمها من تجارب أشخاص 	 

أو حركات ناهضت التمييز 

المفردات

مشاهير تعرضوا للتمييز. 2

أكمل النّشاط التالي. 1

أوبرا وينفري. 1

محمد علي  .2

أندرو سيموندز  .3

تذكر، نحن نحتفل بالتنوع واالختالف. اكتشف مدى تنوع زمالئك. اقرأ ورقة نشاط »البحث عن شخص« وأنصت بعناية إىل 

 تعليمات المعلم.

كم عدد األشخاص الذين استطعت العثور عليهم؟

هل يحق ألي شخص التساؤل عن وجودنا أو أفكارنا أو حقوقنا أو حتى مظهرنا؟ ال! 

لألسف، سيواجه معظمنا بعض أشكال التمييز في حياتنا، وال يُستثنى المشاهير من ذلك. 

إليك بعض أمثلة التمييز التي ذكرها المشاهير.

أوبرا وينفري 

كانت مقدمة البرامج الحوارية األميركية الشهيرة تتسوق في متجر ممتلئ بالحقائب اليدوية 
غالية الثمن. طلبت من موظف المتجر أن يعرض لها حقيبة ثمنها 140,000 درهم إماراتي. 

رفض موظف المتجر أن يعرض الحقيبة لهذه الشخصية المشهورة. قالت وينفري فيما بعد 
إن موظف المتجر افترض أنها لن تتمكن من دفع ثمن هذه الحقيبة غالية الثمن. 

 ما نوع هذا التعصب 	و التمييز؟	 

محمد علي

فاز محمد علي بالميدالية الذهبية في المالكمة في روما عام 1960. وفي اليوم التالي لعودته 
إىل الواليات المتحدة ذهب إىل أحد مطاعم بلدته، لويفيل، واضًعا الميدالية الذهبية حول 
عنقه. وبرغم أنه كان بطالً رياضًيا شهيرًا، فإن مالك المطعم رفض تقديم الطعام إليه ألنه 
أسود، فخرج من المطعم وألقى بالميدالية الذهبية في النهر احتجاًجا عىل األسلوب الذي 

يُعامل به السود في الواليات المتحدة.  

 في ر	يك، هل كان هذا 	سلوًبا حكيًما للرّد على اإلساءة؟ 	 

أندرو سيموندز

خالل زيارته للهند عام 2007، تعرض العب الكريكيت األسترالي السابق أندرو سيموندز  لوابل 
من التعليقات الساخرة واإلساءات الشخصية، حيث نعتته الجموع في مومباي "بالقرد" وهم 

يقفزون ألعىل وأسفل مثل حيوانات الغوريال. 

  هل لدى المشاهير طرق 	فضل من األشخاص العاديين	 
 لمحاربة التمييز؟

اسمه

سافر إىل نيوزيلندا

عيناه بنيتان

البحث عن شخٍص

يمكنه تسمية أربعة أنواع مختلفة من المعكرونة
أحد والديه ولد في الخليج العربي

اسمه يبدأ بحرف األلف

يحب “الناتشو” و”البوريتو” وغيرهما من األطعمة المكسيكية

يمارس رياضة نشأت في إنجلترا

سبق له أن تناول الطعام في مطعم هندي

يمكنه ذكر خمسة أنواع من الَبْقل والتوابل

يتكلّم لغة ثانية في المنزل

يعرف ما الديانة الرئيسية في إندونيسيا

أحد والديه ُولد في أوروبا

أحد جّديه أو إحدى جّدتيه من مواليد دبي

يخلع حذاءه قبل دخول المنزل

المعلومات والمهارات المكتسبة 
من خالل التعلم والخبرة. المعرفة

إلعداد هذا الدرس، قم بإنشاء ورقة "ابحث عن شخص ...؟" للنشاط 1 كما يلي:

ابحث عن شخص ...؟
...من بلد آخر.. 1
...بارع في الرياضة.. 	
...يعزف عىل آلة موسيقية.. 3
...أعسر.. 	
...أشقر.. 5
...يرتدي نظارة.. 	
...طفل وحيد.. 	
...يعرف ألوان العلم اإلندونيسي.. 	
...زار أكثر من بلدين آخرين.. 	

استخدم معرفتك بالطلبة إلضافة عبارات تتعلق بهم.

قد تتضمن االقتراحات: شكل الجسم، ولون الشعر، والجنسية، والقدرات الدراسية، والقدرة البدنية، 
والتفضيل الغذائي، والموضة.
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الصف 8 

النشاط 3 )15 دقيقة(

اشرح للطلبة أن التشجيع عىل التنوع عمل دائم. ويجب أن 
يحدث كل يوم. وضح أن بعض أيام السنة تؤكد بشكل خاص 

عىل االحتفال بالتنوع.

اطلب من الطلبة قراءة المقالة. اقرأ قائمة التواريخ األساسية 
بصوت عاٍل وأجب عن أي أسئلة يطرحها الطلبة.

م الطّلبة إىل أربع مجموعات، واطلب منهم أن يتفقوا عىل  قّسِ
نشاط يمكنهم إجراؤه في كل من التواريخ األساسية لالحتفال 
بالتنوع. عىل سبيل المثال، بالنسبة إىل اليوم العالمي للتسامح، 

يمكنهم اقتراح تصميم ملصق يُشجع عىل التسامح. في يوم 
التعرف إىل الجيران، يمكنهم العمل عىل التعرّف إىل الناس 

في منطقتهم.

امنح المجموعات 10 دقائق إلكمال تقويماتهم في كتاب 
الطالب، ثم اطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم 

في الصف.

التعليم المتمايز

 للمبتدئين
ساعد الطلبة في تصميم وابتكار ملصق المدرسة الذي يوضح 

التنوع القائم في بيئة التعلم.

 للمتقدمين
أجِر مقابلة مع الطلبة والمعلمين وطاقم الدعم األعضاء في 
المجتمع المدرسي. تأكد من إشراك أشخاص مختلفين من 

حيث الخلفيات الثقافية والقدرات وشكل الجسم والنوع 
وما إىل ذلك. واكتب تقريرًا تعاونيًا يصف كيف أن العمل 

والخدمات التي يقدموها ال عالقة لهما بأي اختالفات بينهم.  

100 الوحدة 2 الدرس 995

3

4

16 نوفمبر

2 ديسمبر

اليوم العالمي للتسامح

اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

النشاطالتاريخ االحتفال

3 ديسمبر

10 ديسمبر

اليوم العالمي ألصحاب الهمم

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

ثالث يوم اثنين في يناير

21 مارس

يوم مارتن لوثر كنج

اليوم العالمي للتنوع الثقافي

9 مايو

21 مايو

يوم أوروبا

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار 
والتنمية باألمم المتحدة

يوم التعرّف إىل الجيرانآخر عطلة أسبوعية في يوليو

بالتعاون مع مجموعتك، صّمم مفكرة أحداث لالحتفال بكل يوم من هذه األيام، باالستناد إىل رسالة صاحب السمّو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم. ما اإلجراء الذي يمكنك القيام به لتشجيع التنوع والتسامح؟

اقرأ المقال الذي يتناول مبادرة التشجيع عىل التسامح ثم أكمل النشاط.

أُطلِقت »إشارة التسامح«، التي أعلنت مدينة دبي عاصمة العالم للتسامح، يوم الخميس في مناسبٍة شهِدت إطالق أربع حمامات من 
برج خليفة إىل السماء.

بعد مرور أسابيع عىل إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي )حفظه 
هللا( عن مبادرة عالمية مهمة للتسامح تعزيزًا لمكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كعاصمة للتسامح واالنفتاح في المنطقة: تّمَ 

اإلعالن عن إشارة يد عىل شكل حمامة ووسم بعنوان »التسامح يوّحدنا« أثناء إحدى الفعاليات. وقد تُرِجم الوسم الذي أُطلق إىل لغاٍت 
عّدة كإحدى طرق نشر رسالة التسامح النابعة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

م برامج شهير سفيرًا لجائزة التسامح التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحِمل مهمة  كما ُعيّن أيًضا مقّدِ
نشر ثقافة التسامح والتشجيع عىل قيم السالم في أنحاء المنطقة.

كما تعّهدت شخصية معروفة أخرى، مؤثرّة في مواقع التواصل االجتماعي ويتابعها ماليين الناس من جميع أنحاء منطقة الخليج 
العربي، بتقديم الدعم والتشجيع اإلضافي لقيم التسامح والتعايش باستخدام حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي، ووصفتها بأنها 

أداة مؤثرة للتواصل مع الناس من مختلف الخلفيات.

وقد صّرح أحمد المنصوري، األمين العام لجائزة محمد بن راشد للتسامح، أن الجائزة تحمل رسالة شديدة األهمية عن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فهي دولة تعايش سلمي بين ما يزيد عن 200 جنسية من ثقافات مختلفة، مضيًفا أّن »مبادرة التسامح من المبادرات 

النبيلة التي أطلقها صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف القضاء عىل العنف والتطرف والكراهية والتمييز في أنحاء 
المنطقة وحول العالم، باإلضافة إىل التشجيع عىل قيم التسامح واالنفتاح عىل اآلخرين«.

اقرأ النّص وأكمل النّشاط الذي يليه.

االحتفال بالتنّوع

1. ابحث عن ألعاب أو رياضات خاصة بثقافة أخرى

لكل ثقافة ألعابها الخاصة. عىل سبيل المثال، »لعبة جو« من األلعاب اللوحية الشهيرة في الصين، وتُلعب عىل لوح وعدادات خاصة بها، 
ويمكنك لعبها عبر اإلنترنت أو عىل لوح حقيقي. أّما إن كنت تفّضل لعبة تفاعلية أكثر فيمكنك تجربة رياضة الكابادي، وهي من أنواع 

ألعاب المطاردة واللمس في الهند. ابحث عن ألعاب مختلفة من أنحاء العالم، كن واثًقا بأنك ستجد شيئًا يناسب ذوقك.

2. زُر متحًفا

تقيم متاحف كثيرة معارض لثقافات مختلفة – وهي أماكن رائعة لمعرفة المزيد عن ثقافتك أيًضا. يمكنك البحث أيًضا في المواقع 
اإللكترونية الخاصة بمتاحف الدول المختلفة. عىل سبيل المثال، يمتلك المتحف البريطاني قاعدة بيانات يمكن البحث فيها، وتشتمل 

عىل كثير من القطع في مجموعاتها.

3. تعلَّْم لغًة

تُعّد اللغة جزًء كبيرًا من الثقافة – يمكنك معرفة الكثير عن ثقافة الناس واألمور المهمة بالنسبة إليهم من العبارات التي يقولونها. 
بل إن بعض الكلمات ال يمكن ترجمتها، مثل الكلمة اإلنويتية، Iktsuarpok، وهي تعني الشعور بالترّقب الذي يراودك عندما تنتظر زائرًا 
مما يجعلك تتحقق باستمرار هل وصل أم ال. ثّمة مصادر عديدة يمكنها مساعدتك في تعلُّم اللغات عبر اإلنترنت، مثل موقع دولينجو 

)Duolingo( الذي يجعل تعلّم اللغة نوًعا من اللعب. 
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3

4

16 نوفمبر

2 ديسمبر

اليوم العالمي للتسامح

اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

النشاطالتاريخ االحتفال

3 ديسمبر

10 ديسمبر

اليوم العالمي ألصحاب الهمم

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

ثالث يوم اثنين في يناير

21 مارس

يوم مارتن لوثر كنج

اليوم العالمي للتنوع الثقافي

9 مايو

21 مايو

يوم أوروبا

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار 
والتنمية باألمم المتحدة

يوم التعرّف إىل الجيرانآخر عطلة أسبوعية في يوليو

بالتعاون مع مجموعتك، صّمم مفكرة أحداث لالحتفال بكل يوم من هذه األيام، باالستناد إىل رسالة صاحب السمّو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم. ما اإلجراء الذي يمكنك القيام به لتشجيع التنوع والتسامح؟

اقرأ المقال الذي يتناول مبادرة التشجيع عىل التسامح ثم أكمل النشاط.

أُطلِقت »إشارة التسامح«، التي أعلنت مدينة دبي عاصمة العالم للتسامح، يوم الخميس في مناسبٍة شهِدت إطالق أربع حمامات من 
برج خليفة إىل السماء.

بعد مرور أسابيع عىل إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي )حفظه 
هللا( عن مبادرة عالمية مهمة للتسامح تعزيزًا لمكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كعاصمة للتسامح واالنفتاح في المنطقة: تّمَ 

اإلعالن عن إشارة يد عىل شكل حمامة ووسم بعنوان »التسامح يوّحدنا« أثناء إحدى الفعاليات. وقد تُرِجم الوسم الذي أُطلق إىل لغاٍت 
عّدة كإحدى طرق نشر رسالة التسامح النابعة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

م برامج شهير سفيرًا لجائزة التسامح التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحِمل مهمة  كما ُعيّن أيًضا مقّدِ
نشر ثقافة التسامح والتشجيع عىل قيم السالم في أنحاء المنطقة.

كما تعّهدت شخصية معروفة أخرى، مؤثرّة في مواقع التواصل االجتماعي ويتابعها ماليين الناس من جميع أنحاء منطقة الخليج 
العربي، بتقديم الدعم والتشجيع اإلضافي لقيم التسامح والتعايش باستخدام حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي، ووصفتها بأنها 

أداة مؤثرة للتواصل مع الناس من مختلف الخلفيات.

وقد صّرح أحمد المنصوري، األمين العام لجائزة محمد بن راشد للتسامح، أن الجائزة تحمل رسالة شديدة األهمية عن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فهي دولة تعايش سلمي بين ما يزيد عن 200 جنسية من ثقافات مختلفة، مضيًفا أّن »مبادرة التسامح من المبادرات 

النبيلة التي أطلقها صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف القضاء عىل العنف والتطرف والكراهية والتمييز في أنحاء 
المنطقة وحول العالم، باإلضافة إىل التشجيع عىل قيم التسامح واالنفتاح عىل اآلخرين«.

اقرأ النّص وأكمل النّشاط الذي يليه.

االحتفال بالتنّوع

1. ابحث عن ألعاب أو رياضات خاصة بثقافة أخرى

لكل ثقافة ألعابها الخاصة. عىل سبيل المثال، »لعبة جو« من األلعاب اللوحية الشهيرة في الصين، وتُلعب عىل لوح وعدادات خاصة بها، 
ويمكنك لعبها عبر اإلنترنت أو عىل لوح حقيقي. أّما إن كنت تفّضل لعبة تفاعلية أكثر فيمكنك تجربة رياضة الكابادي، وهي من أنواع 

ألعاب المطاردة واللمس في الهند. ابحث عن ألعاب مختلفة من أنحاء العالم، كن واثًقا بأنك ستجد شيئًا يناسب ذوقك.

2. زُر متحًفا

تقيم متاحف كثيرة معارض لثقافات مختلفة – وهي أماكن رائعة لمعرفة المزيد عن ثقافتك أيًضا. يمكنك البحث أيًضا في المواقع 
اإللكترونية الخاصة بمتاحف الدول المختلفة. عىل سبيل المثال، يمتلك المتحف البريطاني قاعدة بيانات يمكن البحث فيها، وتشتمل 

عىل كثير من القطع في مجموعاتها.

3. تعلَّْم لغًة

تُعّد اللغة جزًء كبيرًا من الثقافة – يمكنك معرفة الكثير عن ثقافة الناس واألمور المهمة بالنسبة إليهم من العبارات التي يقولونها. 
بل إن بعض الكلمات ال يمكن ترجمتها، مثل الكلمة اإلنويتية، Iktsuarpok، وهي تعني الشعور بالترّقب الذي يراودك عندما تنتظر زائرًا 
مما يجعلك تتحقق باستمرار هل وصل أم ال. ثّمة مصادر عديدة يمكنها مساعدتك في تعلُّم اللغات عبر اإلنترنت، مثل موقع دولينجو 

)Duolingo( الذي يجعل تعلّم اللغة نوًعا من اللعب. 

النشاط 4 )10 دقائق(

ر الطلبة بأنه قد حان الوقت اآلن لالحتفال بالتنوع. اقرأ النص  ذّكِ
ْق  الذي يدور حول الطرق المختلفة لالحتفال بالتنوع، ثم تحّقَ

من أن الطلبة جميًعا يعرفون الحقائق المهمة والصور من 
الثقافات األخرى التي طُلب منهم إحضارها إىل الصف في نهاية 

الدرس السابق. ربما أحضر بعض الطلبة أشياء ملموسة تمثل 
الثقافة التي يقدمونها. 

قّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية، بحيث يشرح كل طالب 
لزميله البلد الذي اختاره والحقائق المهمة الثالث التي اكتشفها. 

اطلب منهم أن يشرحوا عالقة الصور أو األشياء التي أحضروها 
بالموضوع. يجب تحفيز الطلبة عندئذ لتفّحص أي أفكار مسبقة 
لديهم عن هذه البلدان ومناقشة ما إذا كان هذا النشاط قد غيّر 

أفكارهم. يناقش الطلبة بعد ذلك السؤالَين المطروحين. 

تجّول في الصف لتتأكد من أن الطلبة يؤدون المهمة مذّكرًا 
إياهم بالوقت. اطلب من إحدى المجموعات مشاركة أفكارها 

مع طلبة الصف.
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النشاط 5  )10 دقائق(

ْق من استيعاب  ابدأ بقراءة الفقرة االفتتاحية مع الطلبة. تحّقَ
الطلبة واطرح األسئلة التوضيحية المطروحة في بداية الوحدة.

وضح للطلبة أنهم سيصممون لوحة مالحظات للتنوع.

أعِط كل طالب ورقة بيضاء قياس A3 وأقالم تحديد 	 
ملونة. 

أعِطهم المقص وأدوات الرسم.	 

اطلب من كل طالب أن يتتبع شكل اليد والذراع عىل 	 
نها أو يزيِّها بأي طريقة يحبها لتمثل  الورقة ويلّوِ

التنوع. ألفت انتباههم إىل صورة لوحة المالحظات في 
كتاب الطالب.

بعد أن ينهي الطلبة رسومهم، اجمعها وألصقها عىل 	 
لوحة المالحظات.

أخبر الطلبة أن يتذكروا يوم االحتفال بالتنوع هذا في صفهم في 
كل مرة ينظرون فيها إىل لوحة مالحظات التنوع.

التعليم المتمايز

قّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية بحيث تضم كل مجموعة 
طالبًا متقّدًما وآخر مبتدئًا.

 للمبتدئين
اطلب من الطلبة المبتدئين أن يكتبوا قائمة بالكلمات التي 

يرون أنها مهمة للموضوع في هذه الوحدة. يجب أن تشمل 
الكلمات: التصورات النمطية المسبقة، التعاطف، التعصب، 

التنوع، التحيز، التسامح، التمييز، المعرفة، الفهم، وأي كلمات 
أخرى يرغبون في إضافتها.

 للمتقدمين
اطلب من الطلبة تعريف كل كلمة أساسية يذكرها زمالؤهم.

102 الوحدة 2 الدرس 1015

أكمل النّشاط التالي. 5
لوحة مالحظات التنوع

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكثر األماكن تنوًعا عىل 

وجه األرض. ومن المهم بالنسبة إىل جميع من يعيش هنا 

استيعاب هذا التنوع من أجل الوصول إىل حياة آمنة وسعيدة. 

استكشفنا في هذه الوحدة قيمة إدراك االختالف وتقبله في 

حياتنا ومجتمعاتنا وسلَّطنا الضوء عىل ذلك. 

رَنا بهذا اليوم االحتفالي المهم.  سنصمم لوحة مالحظات التنوع لتذّكِ

استخدم مخيلتك وابتكر!

لن تكون الحياة رحلة ممتعة إن لم يعش في داخلنا شخص أجنبي. من يريد زيارة المكان نفسه مرارًا وتكرارًا؟ نرغب جميعنا في السفر 
إىل أماكن بعيدة وتذّوُق مأكوالت غريبة. كذلك نرغب في رؤية أماكن جديدة ومقابلة أشخاص جدد وخوض تجارب جديدة.

لكننا لن نحظى بأي رحلة إن لم نستوعب »الغريب« و«المختلف«. أصبح المستكشفون العظماء في التاريخ مستكشفين ألنهم أرادوا 
استكشاف شيء »غريب«. وماذا عن وكاالت الفضاء اليوم؟ إنها تعمل أيًضا عىل استكشاف عالم مختلف تماًما عن عالمنا.

إذا استثنينا كلمة أجنبي من مفرداتنا، فما الكلمة البديلة؟ ممّل؟ الغريب شيء جيد. الفكرة هي أال نخشاه. فاألجنبي الذي تخشاه 
قد يكون الصديق المقرّب إىل شخص آخر أو أخاه أو والدته. إذا تحرر عقلك من الخوف فستدرك فورًا أننا جميًعا متشابهون. فنحن 

نتشارك الصفات واألحالم ذاتها. بل ونعاني الكوابيس نفسها. 

ربما ليس ثّمة ما يُدعى »أجنبيًّا«، وليست هناك »اختالفات«.  تحرَّْر من الخوف. فلربما جميعنا متشابهون.

حّلل المشاعر التي انتابتك بشأن سلوكك تجاه االختالفات.	. 

كيف تشعر بشأن استعدادك للتعامل مع مشكالت التعصب والتمييز والتحيز في حياتك؟	. 

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية. 6 4. اقرأ قصًصا عالمية

يمكنك معرفة الكثير عن الناس من خالل القصص التي 
يروونها. فالكثير من القصص الشعبية حول العالم تتحدث عن 
موضوعات متشابهة: عىل سبيل المثال، ستصادفك الكثير من 

الشخصيات المحتالة واألبطال. يوضح لنا هذا أننا جميًعا نمتلك 
أشياء مشتركة بغّض النظر عن ثقافتنا. ومع ذلك، هناك 

اختالفات كثيرة أيًضا وتغييرات مشّوقة ستستمتع بها. يمكنك 
أن تعثر عىل الكثير من القصص الشعبية من معظم ثقافات 

العالم عبر اإلنترنت.

5. جّرِب المأكوالت العرقية 

يصاحب التنوع الثقافي الهائل في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة العديد من المطاعم الجديدة الجذابة التي تقدم األطباق 

التقليدية لمختلف البلدان. الطعام هو السمة التي تخبرنا عن 
المكونات المتوافرة في بلد ما، أو المنتجات الطازجة التي تنمو فيه، 

أو الحيوانات التي يأكلها سّكانه. تساعدنا معرفتنا بالنظام الغذائي 
ألصدقائنا من مختلف الدول في فهمهم بصورة أفضل. سنتعرف اليوم إىل التنوع من خالل الموسيقى والطعام التقليدي والمالبس، 

وسنروي القصص ونعلّم القيم بعضنا لبعض.

ما الذي تعّلمته حول الثقافات األخرى؟	. 

ما الذي يمكنك القيام به لتعزيز احترام الثقافات األخرى؟	. 

رنا  ر المالبس التقليدية الناس بهويتهم الثقافية، كما أنها تُذّكِ تُذّكِ

بالتنوع الهائل في عالمنا.

أتطلع إىل يوٍم

ال يُحكم فيه
عىل اإلنسان

بناًء عىل لون بشرته
بل بناًء عىل

ما تحمله شخصيته
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أكمل النّشاط التالي. 5
لوحة مالحظات التنوع

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكثر األماكن تنوًعا عىل 

وجه األرض. ومن المهم بالنسبة إىل جميع من يعيش هنا 

استيعاب هذا التنوع من أجل الوصول إىل حياة آمنة وسعيدة. 

استكشفنا في هذه الوحدة قيمة إدراك االختالف وتقبله في 

حياتنا ومجتمعاتنا وسلَّطنا الضوء عىل ذلك. 

رَنا بهذا اليوم االحتفالي المهم.  سنصمم لوحة مالحظات التنوع لتذّكِ

استخدم مخيلتك وابتكر!

لن تكون الحياة رحلة ممتعة إن لم يعش في داخلنا شخص أجنبي. من يريد زيارة المكان نفسه مرارًا وتكرارًا؟ نرغب جميعنا في السفر 
إىل أماكن بعيدة وتذّوُق مأكوالت غريبة. كذلك نرغب في رؤية أماكن جديدة ومقابلة أشخاص جدد وخوض تجارب جديدة.

لكننا لن نحظى بأي رحلة إن لم نستوعب »الغريب« و«المختلف«. أصبح المستكشفون العظماء في التاريخ مستكشفين ألنهم أرادوا 
استكشاف شيء »غريب«. وماذا عن وكاالت الفضاء اليوم؟ إنها تعمل أيًضا عىل استكشاف عالم مختلف تماًما عن عالمنا.

إذا استثنينا كلمة أجنبي من مفرداتنا، فما الكلمة البديلة؟ ممّل؟ الغريب شيء جيد. الفكرة هي أال نخشاه. فاألجنبي الذي تخشاه 
قد يكون الصديق المقرّب إىل شخص آخر أو أخاه أو والدته. إذا تحرر عقلك من الخوف فستدرك فورًا أننا جميًعا متشابهون. فنحن 

نتشارك الصفات واألحالم ذاتها. بل ونعاني الكوابيس نفسها. 

ربما ليس ثّمة ما يُدعى »أجنبيًّا«، وليست هناك »اختالفات«.  تحرَّْر من الخوف. فلربما جميعنا متشابهون.

حّلل المشاعر التي انتابتك بشأن سلوكك تجاه االختالفات.	. 

كيف تشعر بشأن استعدادك للتعامل مع مشكالت التعصب والتمييز والتحيز في حياتك؟	. 

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية. 6 4. اقرأ قصًصا عالمية

يمكنك معرفة الكثير عن الناس من خالل القصص التي 
يروونها. فالكثير من القصص الشعبية حول العالم تتحدث عن 
موضوعات متشابهة: عىل سبيل المثال، ستصادفك الكثير من 

الشخصيات المحتالة واألبطال. يوضح لنا هذا أننا جميًعا نمتلك 
أشياء مشتركة بغّض النظر عن ثقافتنا. ومع ذلك، هناك 

اختالفات كثيرة أيًضا وتغييرات مشّوقة ستستمتع بها. يمكنك 
أن تعثر عىل الكثير من القصص الشعبية من معظم ثقافات 

العالم عبر اإلنترنت.

5. جّرِب المأكوالت العرقية 

يصاحب التنوع الثقافي الهائل في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة العديد من المطاعم الجديدة الجذابة التي تقدم األطباق 

التقليدية لمختلف البلدان. الطعام هو السمة التي تخبرنا عن 
المكونات المتوافرة في بلد ما، أو المنتجات الطازجة التي تنمو فيه، 

أو الحيوانات التي يأكلها سّكانه. تساعدنا معرفتنا بالنظام الغذائي 
ألصدقائنا من مختلف الدول في فهمهم بصورة أفضل. سنتعرف اليوم إىل التنوع من خالل الموسيقى والطعام التقليدي والمالبس، 

وسنروي القصص ونعلّم القيم بعضنا لبعض.

ما الذي تعّلمته حول الثقافات األخرى؟	. 

ما الذي يمكنك القيام به لتعزيز احترام الثقافات األخرى؟	. 

رنا  ر المالبس التقليدية الناس بهويتهم الثقافية، كما أنها تُذّكِ تُذّكِ

بالتنوع الهائل في عالمنا.

أتطلع إىل يوٍم

ال يُحكم فيه
عىل اإلنسان

بناًء عىل لون بشرته
بل بناًء عىل

ما تحمله شخصيته

بعد انتهاء الطلبة من اإلجابة عن أسئلة كتاب الطالب، اطلب 
منهم أن يسألوا أنفسهم األسئلة التالية: 

ماذا — ماذا تعلّمُت؟	 
ثم ماذا؟ — ما عالقة ذلك بحياتي ومجتمعي الذي أعيش 	 

فيه؟
ماذا بعد ذلك؟ — هل ما تعلْمتُه أثََّر في تفكيري؟ 	 

المهارات األساسية )في كل من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التفكير الناقد	 

التأمل الناقد	 

التخيل	 

النظر من زوايا متعددة	 

التواصل	 

العمل في مجموعة	 

اإلصغاء النشط	 

التعمق في المناقشة والتفكير	 

االستقصاء	 

إظهار االحترام	 

المرونة	 

مناهضة العنصرية	 

التكيف	 

اإلبداع	 

التعامل مع التعقيد	 

التقييم/التأمل

اطلب من الطلبة أن يقيِّموا أنفسهم من حيث التسامح. إذا 
ن مستوى التسامح لديهم، فهذا يعني أنهم أصبحوا أكثر  تحّسَ
فهًما ووعيًا بالقضايا التي تناولناها في هذه الوحدة.  إذا كان 

األمر كذلك فهذا يعني أنّهم قد استوعبوا دروس الوحدة وأن 
شخصياتهم قد تطورت.

الَنّشاط 6 )5 دقائق(

اطلب من الطلبة قراءة النص الذي كتبه ولد صغير كمقال مدرسي. تم نشر المقال عىل وسائل 
التواصل االجتماعي.

إجابات مقترحة

سيجد الطلبة أن نظرتهم إىل الناس ذوي الخلفيات المتنوعة عادلة أكثر. وعندما تواجههم أ. 
حجة أننا جميًعا متشابهون، يدرك الطلبة أن التعصب موقف سلبي.

يتأمل الطلبة في ما تعلموه في هذه الوحدة. يجب أن يذكروا أن السفر واالتصاالت ب. 
زهم لمكافحة التعصب والتمييز والتحيز في حياتهم  والمعرفة والوعي كلها أدوات ستجّهِ

)وفي مجتمعهم(.

ع الطلبة عىل التأمل في ما تعلموه في هذه الوحدة باستخدام نموذج "3 لماذا". شّجِ

ستختلف اإلجابات. اقبل جميع اإلجابات المنطقية.


