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تقدير التنوع2الوحدة

الحكم المسبقالتسامح

الدرس 2

إلى 	ّي مدى 	نت 
متسامح؟

نواتج التعلم
إظهار تقدير لقيمة التسامح بين األفراد، وفهم 	 

لألسباب والمشاكل المرتبطة بالتعصب.
فهم دورة االنحياز والتمييز وكيفية التغلب عليها.	 

المفردات

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية.

1

2

التََّنّوُع

التحيّز

التسامح

التمييز

مثالالمصطلح المعنى

زرت حديقة جميلة مؤخرًا. كان من الواضح أّن كل البذور التي زُرعت قد رويت وروقبت حتى نمت لتصير أزهارًا جميلة. هذه الزهور 

ا أيًضا. فلبعضها أوراق ملونة، ولبعضها األخر أوراق خضراء، ومنها الكبير أو الصغير، ولجميعها  ليست جميلة فحسب، بل ومختلفة جًدّ

ألوان مختلفة بعضها عن بعض، األزرق واألحمر واألصفر واألرجواني واألبيض والوردي. نشأت البذور التي أنبتت تلك الزهور في أجزاء 

مختلفة من العالم وبطرق مختلفة. لهذا السبب تكون الزهور فريدة من نوعها، ومع ذلك فهي تنمو في انسجام، وهي تشّكل مجتمعًة 

حيّزًا للتأمل والسالم والمحبة.

إنها تشّكل مشهًدا  بديًعا. لست وحدي  من يتمتع بمشهد الزهور ، بل إّن العديد من الزوار يأتون من مختلف أنحاء العالم، لالنبهار 

بجمالها. يزور الحديقة أيًضا عدد كبير من فصائل المملكة الحيوانية، فهي ال تخلو من النحل والدبابير، في حين يمكن رؤية الفراشات، 

مثل فراشة الحمضيات أو فراشة النمر، في كثير من األحيان وهي تحوم حول أحواض الزهور. ال تُرى حشرات السيكادا وصرصار الليل 

بقدر ما تُسمع. وهناك اليرقات التي تتغذى عىل النباتات الجميلة وزهور الحديقة. أما قائمة األنواع التي تعيش الحديقة، أو تزورها، فال 

نهاية لها. ومع ذلك، فجميعها ضرورية للحفاظ عىل التوازن الذي يسمح للحديقة بمواصلة تقديم مشهدها الرائع لسنوات

عديدة قادمة.

في ر	يك، ما فكرة هذا النص؟ ناقش مع زميلك.	. 
ر في الخالصة "جميعها ضرورية في الحفاظ على التوازن الذي يسمح للحديقة بمواصلة تقديم	.   فكِّ

 مشهدها الرائع".
مع 	خذ هذه الخالصة بعين االعتبار، ما 	وجه التشابه بين الطبيعة والمجتمع الذي نعيش فيه؟

مجموعة متنوعة من الزهور 

هل تعرف معاني الكلمات الواردة في الجدول؟ فّكر في مثال عىل كل ما سمعت أو قرأت.

هل تعلم أّن الحشرات تشّكل حوالي ثالثة أرباع الكائنات الحيّة المعروفة في العالم؟

اِعلَم

هدف الدرس

يهدف هذا الدرس إىل تمكين الطلبة من تقدير التسامح 
الشخصي وفهم األسباب والمشكالت المحيطة بعدم التسامح 

والتمييز والتحيّز. كما سيتعلّم الطلبة إدراك فكرة أنهم ربما 
تكون لديهم انحيازات فردية يجب استكشافها والتغلب عليها.

المواد المطلوبة

حاسوب	 

جهاز عرض	 

أقالم تحديد	 

سبورة بيضاء	 

آلة تغليف	 

 	A3 بطاقة ورقية ملونة بقياس

صندوق من المستلزمات الفنية	 

مقص والصق	 

رباط	 

نواتج التعلم

إظهار تقدير لقيمة التسامح بين األفراد، وفهم لألسباب 	 
والمشاكل المرتبطة بالتعصب.

فهم دورة االنحياز والتمييز وكيفية التغلب عليها.	 

النشاط 1 )10 دقائق(

ذّكر الطلبة بأهمية التحلي بالتسامح مع اآلخرين، ووّضح لهم أّن لدى كّل منّا مستويات متباينة 
من التسامح الشخصي تجاه أفراد معينين أو أفعال معينة، بناًء عىل الخلفية العائلية واالختالفات 

والتأثيرات الثقافية. 

أّكد للطلبة أن علينا إظهار التسامح حيال التنوع ورفض التحّيز والتمييز.

ه الطلبة إىل التفكير في هذه الكلمات واطلب منهم إكمال الجدول الوارد في كتاب الطالب،  وّجِ
ثم ارسم الجدول عىل اللوح. اطلب من الطلبة مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم واكتب بعًضا منها 

عىل اللوح.
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الحكم المسبقالتسامح

الدرس 2

إلى 	ّي مدى 	نت 
متسامح؟

نواتج التعلم
إظهار تقدير لقيمة التسامح بين األفراد، وفهم 	 

لألسباب والمشاكل المرتبطة بالتعصب.
فهم دورة االنحياز والتمييز وكيفية التغلب عليها.	 

المفردات

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية.

1

2

التََّنّوُع

التحيّز

التسامح

التمييز

مثالالمصطلح المعنى

زرت حديقة جميلة مؤخرًا. كان من الواضح أّن كل البذور التي زُرعت قد رويت وروقبت حتى نمت لتصير أزهارًا جميلة. هذه الزهور 

ا أيًضا. فلبعضها أوراق ملونة، ولبعضها األخر أوراق خضراء، ومنها الكبير أو الصغير، ولجميعها  ليست جميلة فحسب، بل ومختلفة جًدّ

ألوان مختلفة بعضها عن بعض، األزرق واألحمر واألصفر واألرجواني واألبيض والوردي. نشأت البذور التي أنبتت تلك الزهور في أجزاء 

مختلفة من العالم وبطرق مختلفة. لهذا السبب تكون الزهور فريدة من نوعها، ومع ذلك فهي تنمو في انسجام، وهي تشّكل مجتمعًة 

حيّزًا للتأمل والسالم والمحبة.

إنها تشّكل مشهًدا  بديًعا. لست وحدي  من يتمتع بمشهد الزهور ، بل إّن العديد من الزوار يأتون من مختلف أنحاء العالم، لالنبهار 

بجمالها. يزور الحديقة أيًضا عدد كبير من فصائل المملكة الحيوانية، فهي ال تخلو من النحل والدبابير، في حين يمكن رؤية الفراشات، 

مثل فراشة الحمضيات أو فراشة النمر، في كثير من األحيان وهي تحوم حول أحواض الزهور. ال تُرى حشرات السيكادا وصرصار الليل 

بقدر ما تُسمع. وهناك اليرقات التي تتغذى عىل النباتات الجميلة وزهور الحديقة. أما قائمة األنواع التي تعيش الحديقة، أو تزورها، فال 

نهاية لها. ومع ذلك، فجميعها ضرورية للحفاظ عىل التوازن الذي يسمح للحديقة بمواصلة تقديم مشهدها الرائع لسنوات

عديدة قادمة.

في ر	يك، ما فكرة هذا النص؟ ناقش مع زميلك.	. 
ر في الخالصة "جميعها ضرورية في الحفاظ على التوازن الذي يسمح للحديقة بمواصلة تقديم	.   فكِّ

 مشهدها الرائع".
مع 	خذ هذه الخالصة بعين االعتبار، ما 	وجه التشابه بين الطبيعة والمجتمع الذي نعيش فيه؟

مجموعة متنوعة من الزهور 

هل تعرف معاني الكلمات الواردة في الجدول؟ فّكر في مثال عىل كل ما سمعت أو قرأت.

هل تعلم أّن الحشرات تشّكل حوالي ثالثة أرباع الكائنات الحيّة المعروفة في العالم؟

اِعلَم

إجابات مقترحة

رأي سبق أن تكّون عن شخص أو 
مجموعة مختلفة عنك في العرق 

أو الجنس... عموًما، يكون هذا 
الرأي سلبيًا وبإمكانه خلق عداوة 

في العالقات بين األشخاص.  

تقبّل اآلخر، بسلوكه وآرائه، حتى 
وإن لم تكن موافًقا عىل هذا 

السلوك وهذه اآلراء.

الحكم المسبق

التسامح

النشاط  2 )15 دقائق(

اقرأ النص قراءة جهريّة. يهدف النص إىل المقارنة بين التنوع 
في الطبيعة والتنوع في المجتمع. 

ففي الطبيعة، يمثل العدد الهائل من الكائنات الحية أمرًا 
أساسيًا للنظام البيئي في أي منطقة. وسواء عملت هذه 

الكائنات منفردًة أم بتناغم جماعي فإّن لها جميعها دور تؤّديه 
لضمان استمرارية النظام البيئي.

اطلب من الطلبة التفكير في األسئلة، ثم قّسمهم إىل 
مجموعات ثنائية بحيث يصبح بإمكانهم مناقشة إجاباتهم. ثم 

اطلب منهم مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم في الصف.

إجابات مقترحة

يُعد النص كناية عن التنوع. مثل الزهور والحشرات، يمكن 
لمختلف أنواع البشر العمل مًعا إلبداع شيء رائع.

يقصد الكاتب في مقاله أن الحديقة تفتقر إىل الجمال لوال 
التنّوع الذي يميّز عالم الطبيعة.

بالمثل، التنّوع في المجتمع هو ما يجعله قادرًا عىل أداء 
وظيفته.

مثالالمعنىالمصطلح

التنّوع
يشير التنّوع إىل الطرق التي نختلف بها بعضنا عن بعض. قد تتضمن بعض 

االختالفات الجنس أو الثقافة أو الدين أو الجانب الروحاني أو العائلة أو مقدار 
ما نملك من المال )مكانتنا االجتماعية( أو العمر أو حجم الجسم أو المقدرات.

دولة اإلمارات العربية المتحدة بلٌد شديد التنّوع، 
إذ يعيش فيها أشخاٌص من مختلف الثقافات. 

التسامح
الرغبة في السماح للناس بفعل أو قول ما يريدون أو اإليمان بما يريدون من 

دون انتقادهم أو معاقبتهم
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة  وزير للتسامح 

لتشجيع الناس عىل التحلي بالتسامح.

التحّيز
بُغض غير مبرّر وعدم ثقة باألشخاص المختلفين عنك بطريقة ما، خصوًصا 

بسبب الِعرق أو الجنس أو غير ذلك.
تعتقد بعض الشركات أّن الشباب ال يمكنهم حمل 

المسؤولية لحداثة سنّهم.

التمييز
الممارسة المتبعة في معاملة شخص أو فئة مجتمعية بطريقة مختلفة أو 

غير عادلة
في الواليات المتحدة األميركية، في الستينيات، 

لم يكن يُسمح للّسود بتناول الطعام في المطاعم 
المخصصة للبيض.
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عندما يتحدث الناس عن األحكام المسبقة والتمييز وعدم التسامح، تحضر إىل الذهن مجموعات معينة من الناس كأصحاب الهمم 
والالجئين ألسباب اقتصادية وكبار السن وغيرهم. ولكّن أيّ شخص معرّض الختبار مشاعر االستبعاد. اسمحوا لي أن أروي لكم قصتي.

لم يكن قرارًا سهاًل. فقد كانت لدي دائرة واسعة من األصدقاء، وأسرة أهتم بها، واأللفة التي أشعر بها تجاه محيطي. كان لدي شعور 
باالنتماء، فقد كنت جزًء من هذا المجتمع. كان لدي كل شيء، باستثناء الوظيفة.

كان الضغط يزداد علي ألترك حياتي المريحة وأحاول إقامة حياة مهنية في مكاٍن آخر، ولقناعتي بعدم وجود أِيّ خيارات متاحة أمامي، 
اتخذت قراري وحزمت حقائبي. وفكرت "لدي المؤهالت". "ولن يكون لدي أي مشكلة في الحصول عىل عمل." 

لكن، عند وصولي البلد الذي اخترته ليصبح مكان عيشي، اكتشفت شعور من هم ليسوا 'منا'. فقد أصبحت واحدًة 'منهم'، شخًصا غير 
منتٍم. لم تضمن لي مؤهالتي الحصول عىل مهنة، وفي نهاية المطاف، حصلت عىل وظيفة لكنّها لم تكن مهنة. حتى األمور البسيطة، 

رة بالنسبة إلّي. كانت اللغة أحد الحواجز، ولغة الجسد كانت مصدر سوء فهم .  مثل الذهاب إىل البنك أو المتجر، لم تكن ميّسَ
فاإليماءات التي كنت أعتبرها مهذبة كان يُنظر إليها فجأة عىل أنها وقحة، والعكس صحيح. 

لقد بذلت جهدي ألن أتكيف. فعاًل حاولت. في احدى المرات، نظمت احتفااًل البنتي عندما أتّمت سنتها السابعة، لقد دعت جميع 
زمالئها في الصف فلبّوا الدعوة وأتوا... مع آبائهم. لكّن الطعام الذي حّضرته لم يُمّس. بالطبع، كنت قد أعددت أصناًفا من بلدي. 

 حتى بعد عدة سنوات، لم يُشر إلّيَ أبًدا عىل أنني "منّا". كان لي عملي، وأوالدي كبروا وهم سعداء، لكنني ظللت واحدة "منهم"
وليس »منَّا«.

 

ما المشاعر التي كابدتها الكاتبة، في اعتقادك، قبل 	ن ُتضطر إلى مغادرة بلدها؟	. 

حّلل كلمتّي "مّنا" و "منهم" في الفقرة الرابعة.	. 

إن كان عليك 	ن تهاجر إلى بلد مختلف، كيف ستخطط لالندما	 في الثقافة الجديدة؟	. 

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية. في بعض األحيان نتوقع أن يتماثل الجميع في السلوك والمظهر والملبس، ونشعر بعدم االرتياح 3

عندما يكون الناس مختلفين. اقرأ المشهد وأجب عن األسئلة التالية.
4

توم: مهاًل، من أكل آخر قطعة من البيتزا؟ أندي، أكان ذلك أنت؟ البد 
أنه أندي! 

أندي: ال، لست الفاعل… أعتقد أن جيم فعل ذلك.
توم: ال أصدقك - جيم نحيٌف حًقا، وأنت تشعر بالجوع طوال الوقت، 

أليس كذلك يا أندي؟
أندي: هاها - أعتقد ذلك يا توم. 

)ما يفّكر فيه أندي: ال تعجبني سخرية توم مني، لكني ال أستطيع 
قول ذلك. من األفضل أن أجاريهما بالضحك حتى ال يكتشفا حقيقة 

مشاعري. أفترض أنني بالفعل آكل كثيرًا. أنا أشعر بالخجل من 
مظهري.( 

جيم: عىل أي حال، سنذهب للسباحة اآلن، أراك الحًقا يا أندي.
أندي: انتظر، بوسعي مرافقتكما أيًضا.

توم: هل أنت متأكد؟ ظننّا أنك لن ترغب في ذلك، فأنت لن تتمّكن من 
اللحاق بنا عىل أي حال. بل ستنفخ الماء خلفنا مثل حوت أليف! مهاًل، 

قد يكون ذلك مضحًكا! إذن تعال معنا إن كنت تريد. 
. الجميع يعتقدون أن توم عىل حق.  )ما يفّكر فيه أندي: أستطيع السباحة جيًدا، بل أنا أسرع من توم. لكني ال أريدهم أن يضحكوا علّيَ

لذا فمن األفضل أن أعود إىل المنزل. يمكنني السباحة وحدي مرة أخرى. ال أريد منهم أن يكونوا أصدقائي عىل أي حال. لست بحاجة إىل 
أحد.(

أندي: ال، حسنًا يا توم. أراكما في المدرسة غًدا. إىل اللقاء إذن.
]غادر أندي[

جيم: أعتقد أنك ضايقت أندي يا توم. ما كنا لنمانع أن يأتي معنا. 
توم: من؟ أنا؟ ال، أنا كنت أمزح فقط. ألم يضحك الجميع؟ ال تخف عىل أندي، فهو يعرف كيف يتقبل المزاح. وإال لكان قال خالف ذلك.

جيم: ربما أنت محق...

تذّكر موقًفا شعرت فيه 	نك غريب. ِبَم جعلك ذلك تشعر؟ ما كان ر	يك في اآلخرين آنذاك؟	. 

تذّكر اآلن موقًفا عاملت فيه 	حدهم كشخص غريب. لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ ِبَم شعر ذاك الشخص 	. 
في ر	يك؟

كيف يمكننا مساعدة الذين يشعرون 	نهم غرباء؟	. 

 ينبغي أال يُقصد بالتنوع أن شخًصا ما يشعر باالنعزال عن

بقية المجتمع.

االضطهاد

 التسبب في معاناة
 األشخاص بسبب 

العرق أو الجنس
أو الدين 

 معاملة األشخاص
بشكل غير عادل

بسبب العرق أو
الجنس أو الدين

 الحكم بشكل مسبق عىل اآلخرين بسبب
 العرق أو الجنس أو الدين

التمييز

األحكام المسبقة

النشاط 3 )10 دقائق(

اقرأ المقال ثم ناقش األسئلة. تحّدَ فكرة أن ضحايا التحيّز 
والتمييز هم فئات ضعيفة في المجتمع. اشرح للطلبة أن 
الكاتبة امرأة بيضاء من الطبقة المتوسطة من غرب أوروبا 

حاصلة عىل شهادة جامعية، وأخبرهم أنها ليست شخًصا قد 
يدفع إىل االعتقاد أنّها تتعرّض عادًة للتعّصب والتمييز. 

إجابات مقترحة

ربما شعرت بالوحدة والخوف والذعر والقلق وغير ذلك. أ. 

تحدثت الكاتبة "عنّا" قاصدًة بذلك الثقافة التي تنتمي ب. 
إليها، أي ثقافتها في بلدها األّم. وعندما انتقلت إىل بلد 

جديد ومختلف لم تعد تنتمي "إلينا"؛ فهي اآلن جزء من 
ثقافة مختلفة وتنتمي "إليهم". هذا يظهر أنها لم تستطع 
االندماج في الثقافة الجديدة، والسبب هو كال الجانبين:

  من جانبها: ظلت تعيش كما لو أنها مازالت في بلدها من 
دون أخذ الثقافة الجديدة في االعتبار. عىل سبيل المثال، 

حّضرت مأكوالت من بلدها في حفلة ابنتها، ولم تتعلم 
لغة البلد الجديد.

  من جانب السّكان المحليين: لم يتقبلوها ولم يتسامحوا 
مع أساليبها الجديدة )مثال الطعام نفسه(.

ستتنّوع اإلجابات. يكمن الهدف في أن يستكشف الطلبة ج. 
أي تحيّز قد يكون لديهم بشكٍل شخصي ومعالجته.

يجب أن يكون الطلبة قادرين عىل إدراج ما يلي في 
خطتهم لالندماج:

تقبّل الثقافة الجديدة.	 

تعلّم اللغة.	 

التعرّف إىل العادات الجديدة واحترامها والتكيّف معها.	 

مشاركة ثقافتهم بهدف االندماج في مجتمعهم الجديد. 	 

بيّن للطلبة أن من السهل معرفة مت يكون اآلخرون غير 
متسامحين. غير أّن علينا أيًضا أن نكون واعين لمستويات عدم 

التسامح لدينا.

تقدير مستوى التسامح لدي

اطلب من الطلبة تأمل صورة الهرم. إنه يبيّن بوضوح أن التحيّز 
)الحكم( أكثر شيوًعا من التمييز )المعاملة(، األكثر شيوًعا بدوره 

من االضطهاد الفعلي )اإليذاء(. 

اغتنم الفرصة لمنح الطلبة الوقت للتأمل والتفكير في 
أفعالهم وتحيزاتهم. يوضح الطيف أن الجميع قد يكونون غير 
متسامحين في بعض األحيان، لكن إذا الحظنا تحيُّزنا وسعينا 

لتحسين ذلك فيمكننا أن نصبح أكثر تسامًحا.  

أنثاء دراسة الهرم، اطلب من الطلبة تقييم مستوى التسامح 
لديهم. ثم اطلب منهم التفكير في سؤالَي التأمل الوارَدين في 

ع الطلبة إىل مجموعات ثنائية لمناقشة  كتاب الطالب. ثم وزّ
تقييماتهم واطلب منهم مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم 

في الصف. 
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عندما يتحدث الناس عن األحكام المسبقة والتمييز وعدم التسامح، تحضر إىل الذهن مجموعات معينة من الناس كأصحاب الهمم 
والالجئين ألسباب اقتصادية وكبار السن وغيرهم. ولكّن أيّ شخص معرّض الختبار مشاعر االستبعاد. اسمحوا لي أن أروي لكم قصتي.

لم يكن قرارًا سهاًل. فقد كانت لدي دائرة واسعة من األصدقاء، وأسرة أهتم بها، واأللفة التي أشعر بها تجاه محيطي. كان لدي شعور 
باالنتماء، فقد كنت جزًء من هذا المجتمع. كان لدي كل شيء، باستثناء الوظيفة.

كان الضغط يزداد علي ألترك حياتي المريحة وأحاول إقامة حياة مهنية في مكاٍن آخر، ولقناعتي بعدم وجود أِيّ خيارات متاحة أمامي، 
اتخذت قراري وحزمت حقائبي. وفكرت "لدي المؤهالت". "ولن يكون لدي أي مشكلة في الحصول عىل عمل." 

لكن، عند وصولي البلد الذي اخترته ليصبح مكان عيشي، اكتشفت شعور من هم ليسوا 'منا'. فقد أصبحت واحدًة 'منهم'، شخًصا غير 
منتٍم. لم تضمن لي مؤهالتي الحصول عىل مهنة، وفي نهاية المطاف، حصلت عىل وظيفة لكنّها لم تكن مهنة. حتى األمور البسيطة، 

رة بالنسبة إلّي. كانت اللغة أحد الحواجز، ولغة الجسد كانت مصدر سوء فهم .  مثل الذهاب إىل البنك أو المتجر، لم تكن ميّسَ
فاإليماءات التي كنت أعتبرها مهذبة كان يُنظر إليها فجأة عىل أنها وقحة، والعكس صحيح. 

لقد بذلت جهدي ألن أتكيف. فعاًل حاولت. في احدى المرات، نظمت احتفااًل البنتي عندما أتّمت سنتها السابعة، لقد دعت جميع 
زمالئها في الصف فلبّوا الدعوة وأتوا... مع آبائهم. لكّن الطعام الذي حّضرته لم يُمّس. بالطبع، كنت قد أعددت أصناًفا من بلدي. 

 حتى بعد عدة سنوات، لم يُشر إلّيَ أبًدا عىل أنني "منّا". كان لي عملي، وأوالدي كبروا وهم سعداء، لكنني ظللت واحدة "منهم"
وليس »منَّا«.

 

ما المشاعر التي كابدتها الكاتبة، في اعتقادك، قبل 	ن ُتضطر إلى مغادرة بلدها؟	. 

حّلل كلمتّي "مّنا" و "منهم" في الفقرة الرابعة.	. 

إن كان عليك 	ن تهاجر إلى بلد مختلف، كيف ستخطط لالندما	 في الثقافة الجديدة؟	. 

اقرأ النص وأجب عن األسئلة التالية. في بعض األحيان نتوقع أن يتماثل الجميع في السلوك والمظهر والملبس، ونشعر بعدم االرتياح 3

عندما يكون الناس مختلفين. اقرأ المشهد وأجب عن األسئلة التالية.
4

توم: مهاًل، من أكل آخر قطعة من البيتزا؟ أندي، أكان ذلك أنت؟ البد 
أنه أندي! 

أندي: ال، لست الفاعل… أعتقد أن جيم فعل ذلك.
توم: ال أصدقك - جيم نحيٌف حًقا، وأنت تشعر بالجوع طوال الوقت، 

أليس كذلك يا أندي؟
أندي: هاها - أعتقد ذلك يا توم. 

)ما يفّكر فيه أندي: ال تعجبني سخرية توم مني، لكني ال أستطيع 
قول ذلك. من األفضل أن أجاريهما بالضحك حتى ال يكتشفا حقيقة 

مشاعري. أفترض أنني بالفعل آكل كثيرًا. أنا أشعر بالخجل من 
مظهري.( 

جيم: عىل أي حال، سنذهب للسباحة اآلن، أراك الحًقا يا أندي.
أندي: انتظر، بوسعي مرافقتكما أيًضا.

توم: هل أنت متأكد؟ ظننّا أنك لن ترغب في ذلك، فأنت لن تتمّكن من 
اللحاق بنا عىل أي حال. بل ستنفخ الماء خلفنا مثل حوت أليف! مهاًل، 

قد يكون ذلك مضحًكا! إذن تعال معنا إن كنت تريد. 
. الجميع يعتقدون أن توم عىل حق.  )ما يفّكر فيه أندي: أستطيع السباحة جيًدا، بل أنا أسرع من توم. لكني ال أريدهم أن يضحكوا علّيَ

لذا فمن األفضل أن أعود إىل المنزل. يمكنني السباحة وحدي مرة أخرى. ال أريد منهم أن يكونوا أصدقائي عىل أي حال. لست بحاجة إىل 
أحد.(

أندي: ال، حسنًا يا توم. أراكما في المدرسة غًدا. إىل اللقاء إذن.
]غادر أندي[

جيم: أعتقد أنك ضايقت أندي يا توم. ما كنا لنمانع أن يأتي معنا. 
توم: من؟ أنا؟ ال، أنا كنت أمزح فقط. ألم يضحك الجميع؟ ال تخف عىل أندي، فهو يعرف كيف يتقبل المزاح. وإال لكان قال خالف ذلك.

جيم: ربما أنت محق...

تذّكر موقًفا شعرت فيه 	نك غريب. ِبَم جعلك ذلك تشعر؟ ما كان ر	يك في اآلخرين آنذاك؟	. 

تذّكر اآلن موقًفا عاملت فيه 	حدهم كشخص غريب. لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ ِبَم شعر ذاك الشخص 	. 
في ر	يك؟

كيف يمكننا مساعدة الذين يشعرون 	نهم غرباء؟	. 

 ينبغي أال يُقصد بالتنوع أن شخًصا ما يشعر باالنعزال عن

بقية المجتمع.

االضطهاد

 التسبب في معاناة
 األشخاص بسبب 

العرق أو الجنس
أو الدين 

 معاملة األشخاص
بشكل غير عادل

بسبب العرق أو
الجنس أو الدين

 الحكم بشكل مسبق عىل اآلخرين بسبب
 العرق أو الجنس أو الدين

التمييز

األحكام المسبقة

النشاط 4 )10 دقائق(

اسأل الطلبة ما إذا كانوا يعرفون معنى كلمة غريب. أجر نقاًشا 
مع طالب الصف ثم اكتب تعريًفا للمصطلح عىل اللوح.

الغريب: هو من ال يتأقلم مع اآلخرين ألنه يُعتبر مختلًفا بطريقة 
ما.

اقرأ مقدمة السيناريو قراءة جهريّة. اطلب من أربعة طلبة 
تمثيل لعبة األدوار: توم وأندي ومشاعر أندي وجيم. 

اطلب من الطلبة اإلجابة عن المجموعة األوىل من األسئلة.  
ثم اطلب منهم مشاركة إجاباتهم. واطلب من الطلبة اإلجابة 

عن المجموعة الثانية من األسئلة. ثم اطلب منهم مشاركة 
إجاباتهم.

إجابات مقترحة

جعلني ذلك أشعر بالحزن والغضب والخجل. أعتقد أن أ. 
اآلخرين كانوا قساة وفظّين. 

لم أدرك أن سلوكي قد يزعجه. وربما شعر بالحزن، مثلي ب. 
تماًما عندما حدث لي ذلك.

وّضح للطلبة أن من الممكن في العالم المتغير بدرجة 
كبيرة الذي نعيش فيه أن يشعر الناس بالعزلة والوحدة، 
ومن المهم أن يكون المرء، بصفته مواطنًا خلوًقا، قادرًا 

عىل التواصل مع اآلخرين ووضع نفسه مكانهم وفهم 
مسار الحياة. 

ه الطلبة إىل النشاط الجماعي. أجِر مناقشة قصيرة ج.  وّجِ
حول السؤال، واكتب األفكار الرئيسة التي يتوصل إليها 

الطلبة عىل اللوح.

إجابات مقترحة

يمكننا محاولة إدراج ذلك ضمن أنشطتنا.

يمكننا تجنب قول ما يؤذيهم.

يمكننا وضع أنفسنا مكانهم وتخيّل كيف نحب أن 
يُعاملونا. 
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اقرأ النص وأكمل النشاط الذي يليه. أكمل النشاط التالي.5 6

ُكن مبدًعا

بدأت المتحدثة في TEDx محاضرتها بعبارة "أنت ترمي مثل الفتاة" لتجذب انتباه الجمهور في القاعة المزدحمة. كانت تروي قصة 

طفولية عن طالب صاح في زميله قائاًل تلك الجملة أثناء لعب البيسبول. فظنت المتحدثة التي كانت آنذاك في الصف الرابع أن ذلك 

ا.   يبدو رائًعا جّدً

استرجعت افكارها وهي تقول: "ذلك لطيٌف. بل رائٌع. رمي الكرة كفتاة. ذلك عمٌل جيد."

الحًقا أدركت أن العبارة كانت بمثابة إهانة. قالت: "لم يكن ذلك أول أو أصعب درس في التنميط القائم عىل الجنس، بل كان درًسا جيًدا".

كانت المتحدثة الهولندية األصل لوالدين دبلوماسيين والتي تعمل مؤلفة، قد قضت فترة كبيرة من طفولتها في السفر، حتى أنّها 

ترعرعت في 12 بلًدا مختلًفا. وهذا يعني أّن تكوين صداقات خارج البالد لم يكن أمرًا غريًبا عليها. كان لديها أيًضا اهتمامات متنوعة جًدا؛ 

من المسرح والرقص إىل كرة القدم.

أوضحت هذه المؤلفة خالل مقابلة أُجريت معها مؤخرًا: "عندما كنت طفلة، كنا نعيش في السنغال في غرب أفريقيا، وكانت صديقتي 

المفّضلة في ذلك الوقت فتاة أمريكية اسمها كايتي. كانت كايتي العبة كرة قدم مدهشة تلعب خالل وقت الراحة. أتذكر األوالد وهم 

يقولون لنا إنَنا لن نتمكن من اللعب يوًما واحًدا - ويكفي أن نلعب في وقت الراحة. لم نكن نريد منهم فقط أن يخبرونا بما يمكننا أو ال 

يمكننا فعله".

  استنتج تعريًفا لمصطلح "األحكام المسبقة".	. 
 الحكم المسبق هو:

  غالًبا ما يؤّدي عدم التسامح إلى 	حكام مسبقة شائعة.	. 
	نصت إلى تعليمات المعّلم إلكمال نشاط التعبير بالحركة حول األحكام المسبقة الشائعة.

ستشكل مجتمًعا متنوًعا!
َسيُْعِطيَك ُمَعلُِّمَك أربع ورقات. 

ر في لون الشعر، ولون العينين،  ارسم شخًصا مختلًفا عىل كل ورقة. وفِكّ
والمالبس، والعمل، والخلفية العرقية، والمظهر العام، والطبقة االجتماعية 

)حاول الحصول عىل أربع مجموعات اجتماعية مختلفة(.
ثم اكتب في الجزء الخلفي من كل ورقة فقرة قصيرة تقول فيها من هذا الشخص 

ومن أين هو وكيف قد يُمارَس التمييز ضده أو ما التحيز الذي قد يتعرض له.

قد يساعدك ملصق مثل هذا عىل التفكر

 ما
ر	يك

النشاط 5 )15 دقيقة(

اقرأ النص بصوٍت عاٍل.

اشرح أن محادثة TED عبارة عن مقطع فيديو تم تسجيله من 
عرض مباشر في إحدى فعاليات التكنولوجيا والترفيه والتصميم 

حول العالم. يجب أال تزيد مدة المحادثة عن 18 دقيقة وأن 
تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من جميع التخصصات.

أخبر الطلبة أن أحد األحكام المسبقة الشائعة هو أن الفتيات ال 
يستطعن ممارسة الرياضة. 

اشرح للطلبة أن عدم التسامح غالبًا ما يقود الناس إىل تنميط 
اآلخرين، واسألهم إن كانوا يعرفون المقصود باألحكام 

المسبقة. أجِر مناقشة موجزة.

اكتب مثااًل عىل تعريف الحكم المسبق عىل اللوح: هو عبارة عن 
إطالق حكم عام بالغ التبسيط عىل فئة مجتمعية.

اطلب من الطلبة الوقوف في منتصف الغرفة أو القاعة. ضع 
ملصق "أوافق" عىل أحد جوانب الغرفة وملصق "ال أوافق" عىل 

الجانب اآلخر. 

أشرح قواعد نشاط التعبير بالحركة:

عند سماع عبارة، تقرر ما إذا كنت موافًقا عىل مضمونها 	 
أم ال.

قْف بالقرب من ملصق "أوافق" أو ملصق "ال أوافق" بناًء 	 
عىل رأيك في العبارة.

بمجرد تحديد مكان وقوفك يمكن أن يُطلب منك أن 	 
تبدي رأيك. 

استمع إىل آراء الطلبة اآلخرين، وإذا تسبب ما تسمعه 	 
من أسباب في تغيير رأيك فيمكنك التوّجه نحو 

الملصق اآلخر.  

من المهم أن تتقبل االعتراضات عىل رأيك، وكذلك اآلراء 	 
المعارضة لرأيك. 

اقرأ العبارات التالية. اطلب من الطلبة اختيار موقفهم بعد 
قراءة كل عبارة. ، ثم اطلب منهم بشكل عشوائي تبرير 
مواقفهم. أخبرهم أن بإمكانهم تغيير أماكنهم في حال 

تغيّرت آراءهم.

المرأة ليست بارعة في السياسة. 	 

السود ماهرون في الرقص.	 

اللون الوردي خاص بالفتيات.	 

كرة القدم رياضة الرجال. 	 

النساء ال يجدن قيادة السيارة.	 

جميع الشباب لديهم وفرة  في الطاقة والخيال.	 

جميع كبار السن وحيدون.	 

جميع النساء بارعات في تنفيذ مهام متعددة. 	 

عندما تطلب من الطلبة شرح مواقفهم، يمكنك أن تطرح عليهم أسئلة من قبيل:

لماذا تقف هناك؟ 	 

هل تخطر ببالك أي أمثلة تناقض موقفك؟	 

هل تخطر ببالك في أي أمثلة تؤيد موقفك؟	 
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اقرأ النص وأكمل النشاط الذي يليه. أكمل النشاط التالي.5 6

ُكن مبدًعا

بدأت المتحدثة في TEDx محاضرتها بعبارة "أنت ترمي مثل الفتاة" لتجذب انتباه الجمهور في القاعة المزدحمة. كانت تروي قصة 

طفولية عن طالب صاح في زميله قائاًل تلك الجملة أثناء لعب البيسبول. فظنت المتحدثة التي كانت آنذاك في الصف الرابع أن ذلك 

ا.   يبدو رائًعا جّدً

استرجعت افكارها وهي تقول: "ذلك لطيٌف. بل رائٌع. رمي الكرة كفتاة. ذلك عمٌل جيد."

الحًقا أدركت أن العبارة كانت بمثابة إهانة. قالت: "لم يكن ذلك أول أو أصعب درس في التنميط القائم عىل الجنس، بل كان درًسا جيًدا".

كانت المتحدثة الهولندية األصل لوالدين دبلوماسيين والتي تعمل مؤلفة، قد قضت فترة كبيرة من طفولتها في السفر، حتى أنّها 

ترعرعت في 12 بلًدا مختلًفا. وهذا يعني أّن تكوين صداقات خارج البالد لم يكن أمرًا غريًبا عليها. كان لديها أيًضا اهتمامات متنوعة جًدا؛ 

من المسرح والرقص إىل كرة القدم.

أوضحت هذه المؤلفة خالل مقابلة أُجريت معها مؤخرًا: "عندما كنت طفلة، كنا نعيش في السنغال في غرب أفريقيا، وكانت صديقتي 

المفّضلة في ذلك الوقت فتاة أمريكية اسمها كايتي. كانت كايتي العبة كرة قدم مدهشة تلعب خالل وقت الراحة. أتذكر األوالد وهم 

يقولون لنا إنَنا لن نتمكن من اللعب يوًما واحًدا - ويكفي أن نلعب في وقت الراحة. لم نكن نريد منهم فقط أن يخبرونا بما يمكننا أو ال 

يمكننا فعله".

  استنتج تعريًفا لمصطلح "األحكام المسبقة".	. 
 الحكم المسبق هو:

  غالًبا ما يؤّدي عدم التسامح إلى 	حكام مسبقة شائعة.	. 
	نصت إلى تعليمات المعّلم إلكمال نشاط التعبير بالحركة حول األحكام المسبقة الشائعة.

ستشكل مجتمًعا متنوًعا!
َسيُْعِطيَك ُمَعلُِّمَك أربع ورقات. 

ر في لون الشعر، ولون العينين،  ارسم شخًصا مختلًفا عىل كل ورقة. وفِكّ
والمالبس، والعمل، والخلفية العرقية، والمظهر العام، والطبقة االجتماعية 

)حاول الحصول عىل أربع مجموعات اجتماعية مختلفة(.
ثم اكتب في الجزء الخلفي من كل ورقة فقرة قصيرة تقول فيها من هذا الشخص 

ومن أين هو وكيف قد يُمارَس التمييز ضده أو ما التحيز الذي قد يتعرض له.

قد يساعدك ملصق مثل هذا عىل التفكر

 ما
ر	يك

النشاط 6 )10 دقائق(

وضح للطلبة أنهم سيبتكرون مجتمًعا متنوًعا.

ع طالب الصف إىل مجموعات من أربعة طلبة. أعط كل  وزّ
مجموعة أربع أوراق بيض.

اشرح أن عىل كل مجموعة رسم أربعة أشخاص، وكتابة فقرة 
قصيرة عن كل شخص. عليهم أيًضا ذكر كيف قد يتعرّض كّلٌ 

من األشخاص للتمييز.

عندما تقدم كل مجموعة شخصياتها، اعرض الرسوم عىل جدار 
الصف، واشرح للطلبة أن هذا سيكون بمثابة تذكير دائم بأن 

مجتمعنا وعالمنا متنّوعان.

المهارات األساسية )في كل من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

االستنتاج األخالقي	 

التفكير الناقد	 

التأمل الناقد	 

التخيل، التواصل	 

العمل ضمن مجموعة	 

اإلصغاء النشط	 

التعّمق في التفكير والمناقشة	 

التعاطف	 

مناهضة العنصرية	 

النظر من زوايا متعددة	 

اإلبداع، العمل الجماعي	 

المشاركة	 

التعامل مع التعقيد	 


