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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )4(: التنوع الثقافي

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(: وضح للطلبة مفهوم المقالة وخطوات كتابتها. ذكرهم بضرورة مشاركة أفكارهم ■
 ووجهات النظر الخاصة بهم مع أحد أفراد أسرتهم أو زمالئهم في الصف. حدد لهم المعايير الخاصة بكتابة 

المقالة التي تتضمن: التزام عناصر المقالة، وسالمة اللغة المستخدمة، وتوظيف األنماط اللغوية والنحوية 
وعالمات الترقيم، واألفكار التي تبرز عنوان المقالة، وذكرهم بضرورة مشاركة أحد أفراد أسرتهم في عملية

 تقييم كتابتهم أو عن طريق التقييم الذاتي. 

التحقق من الفهم: اطرح أسئلة على الطلبة، مثل: ما خطوات كتابة المقالة؟ ماذا تستنتج من قصة )مبادلة الشطائر(؟ ألن هذا يدربه على استنتاج 
ما بين السطور في القصة. اطرح أسئلة تفكير ناقد عن الحالة، واستمع إلجاباتهم وناقشهم فيها، مثل: ما المشكلة في الحالة التي درستها؟ من 

الجمهور المستهدف في رأيك؟ ولماذا؟   

■  ،)Venn( ناقش الطلبة في مفهوم التنوع الثقافي واطلب إليهم تزويدك بأمثلة. ارسم للطلبة نموذج :)النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية
ووضح لهم النمط الصحيح لتعبئته. اطلب إلى الطلبة قراءة المقال وتحديد أْوجه التشابه واالختالف بين األردن واليابان في العادات 
الطلبة  قسم  زمالئهم.  ومناقشة  الصحيحة  التراكيب  باستخدام  واالختالف  التشابه  عن  تعبّر  جمل  كتابة  الطلبة  إلى  اطلب  والتقاليد. 

مجموعات للتحضير لليوم الثقافي.

التحقق من الفهم: تعبئة نموذج )Venn( تعبئة صحيحة ومناقشته مع الطلبة والتحقق من صحته. في النشاط الختامي، ينبغي للطلبة التحدث عن 
أْوجه التشابه والتأكد من االختالف بين األردن والبلد الذي اختاروه من نواٍح مختلفة، مثل: العادات والتقاليد، والطعام، والمالبس، والمناسبات.

 النشاط الثالث )الرياضيات(: اطلب إلى الطلبة قراءة الفقرتين بتركيز، وإعادة صياغة كل منهما بكلماتهم الخاصة.
تحقق من قدرة الطلبة على إجراء العمليات الحسابية على األعداد النسبية، ومعرفتهم األنماط العددية ودربهم على طرائق حلها بصريًّا، 

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يكتب مقالة بأسلوبه الخاص. 

اللغة اإلنجليزية: يكتب جماًل بسيطة معبًِّرا عن أْوجه التشابه واالختالف بين ثقافتين مختلفتين.

الرياضيات: يجد الحد المجهول في النمط المعطى اعتماًدا على قاعدة النمط.

العلوم: يتعرف خصائص المناطق البيئية المختلفة في العالم )الغابات، المناطق المائية(.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية:  توظيف سمات الفقرة الجيدة، وتوظيف عالمات الترقيم: السؤال، والنقطة، والتعجب.	 

اللغة اإلنجليزية: معرفة كلمات جديدة عن التنوع الثقافي عبر قراءة مقالة، والمقارنة بين العادات والتقاليد في أكثر من منطقة وبلد. 	 

الرياضيات: تطبيق العمليات الحسابية على األعداد النسبية، والمقادير الجبرية.	 

العلوم:  تصنيف مكونات البيئة إلى مكونات حية وغير حية، ومعرفة بعض المناطق البيئية في العالم.	 
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مثل: استخدام الرسوم، أو الجداول أو القوائم. وّجه الطلبة إلى قراءة أسئلة البطاقتين بدقة، وإجابتها. تابع المناقشات الثنائية مع إرشادهم 
إلى ضرورة تفسير الخطوات والحكم المشترك على معقولية الحل.

التحقق من الفهم: توصل الطلبة إلى إجابات األسئلة المطروحة الصحيحة، وقدرتهم على الحكم على معقولية الحل.

إجابة الطلبة السؤالين اآلتيين:
1( جد الحد السادس في النمط اآلتي: 127، 188، 249، … .

2( اكتب قاعدة النمط اآلتي: 4372، 1458، 486، … .

النشاط الرابع )العلوم(: وضح للطلبة وجود مناطق بيئية مختلفة باإلضافة إلى المناطق البيئية التي تعلموها سابقًا، وأهمية إعداد بطاقات  ■
تعريفية واضحة ومنظمة لبقية المناطق البيئية من حيث اختالف خصائصها وتنوع الكائنات الحية التي تعيش فيها. وّجه الطلبة إلى 
تفسير تسمية الغابات "رئة العالَم" من حيث قدرة الغابات على إنتاج كميات كبيرة من األكسجين في عملية البناء الضوئي. ناقش الطلبة 
في المناطق البيئية في األردن وأثرها في اختالف التنوع الثقافي بينهم. وّجه الطلبة إلى التفكير في حلول مبتكرة لمعالجة االختالالت 

التي أوجدها اإلنسان في األنظمة البيئية.
التحقق من الفهم: ■

 ما سبب تسمية الغابات  "رئة العالم"؟
وضح أنواع األنظمة البيئية المتعددة في األردن، وبين أثرها في التنوع الثقافي. 

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية االهتمام بتحديد المعايير الخاصة بكتابة المقالة وتدريب الطلبة على التقييم . 1
الذاتي وتقييم األقران، ومراعاة التمايز بينهم في طرح األسئلة والنقاش، ومساعدتهم بمجموعة من األفكار تعينهم على الكتابة.

الشبه . 2 أْوجه  مرحلة عرض  في  الطلبة  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  اإلنجليزية  اللغة  معلمي  على  يتعين  اإلنجليزية:  اللغة  معلمو 
واالختالف. كما يتعين عليهم التحقق من فهم الطلبة مصطلح االختالف الثقافي وأهميته. من المهم تحفيز الطلبة إلى استخدام التراكيب 

اللغوية التي طرحت في الكتاب للتعبير عن التشابه واالختالف.

 معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات متابعة إجراء الطلبة العمليات الحسابية على األعداد النسبية بصورة صحيحة، وتعبير . 3
الطلبة عن الموقف بكلماتهم الخاصة تحقيقًا للفهم، والربط بين النمط العددي والتمثيل الجبري له، والحكم على معقولية اإلجابة. 

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم التركيز على اختالف خصائص المناطق البيئية وأنواع الكائنات الحية التي تعيش في كل . 4
منها، وتحفيز الطلبة إلى التفكير بحلول لحماية األنظمة البيئية المختلفة من نشاطات اإلنسان السلبية دون أن يؤثر ذلك في تطور 

الحياة البشرية على سطح الكرة األرضية.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: عدم تمييز بعض الطلبة بين العادات والتقاليد، والتنوع الثقافي الخاص بتقبل اآلخر، باإلضافة إلى صعوبة توظيف . 1
األنماط اللغوية والنحوية المتعلمة في الكتابة، وربما صعوبة مراعاتهم عناصر المقالة؛ لذا ينبغي للمعلمين التأكد من إدراك الطلبة 
هذه األمور، ومساعدتهم على مراعاتها في الكتابة بعرض نماذج لمقاالت متعددة عن الموضوع ومناقشتهم فيها، وتزويدهم بعدد من 

األفكار والعبارات والمفردات التي تخدم الموضوع. 

اللغة اإلنجليزية: عدم مقدرة الطلبة على توظيف التراكيب اللغوية المناسبة عند كتابة الجمل؛ لذلك يتعيّن على معلمي اللغة اإلنجليزية . 2
استعراض هذه التراكيب وتشجيع الطلبة على استخدامها.

الرياضيات: عدم مقدرة بعض الطلبة على إجراء العمليات الحسابية على األعداد النسبية وربط النمط العددي بالتمثيل الجبري لقاعدة . 3
الصعوبة  بأمثلة متدرجة  قاعدة جبرية،  إلى  العددي  النمط  تحويل  الطلبة على  يدربوا  أن  المعلمين  فعلى  النمط بصورة صحيحة، 
ومختلفة في العمليات الرياضية المتضمنة فيها. وتدريبهم على التحقق من صحة الحل بطرائق متنوعة )عْبر التعويض في قاعدة 

النمط، أو كتابة حدوده(. 

العلوم: عدم مقدرة بعض الطلبة على ربط خصائص المناطق البيئية بأنواع الكائنات الحية التي تعيش فيها؛ لذا ينبغي على المعلمين . 4
تذكير الطلبة ببعض األمثلة على التكيّف التركيبي في الكائنات الحية، مثل: وجود الفراء، وتحّور األوراق إلى أشواك، الستنتاج 

مالءمة تركيب أجسام الكائنات الحية لخصائص البيئات التي تعيش فيها. 
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