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 اللّغةُ العربيةُ: التواصُل الثقافيُّ
َص قّصِة )مبادلةُ الشطائِر/ ليلى وسلمى( لجاللِة الملكِة رانيا العبد هللا، وهَي قصةٌ مستوحاةٌ مْن طفولتِها حيَن ارتاَدْت مدرسةً   أقرأُ ملخَّ
دوليةً وهَي في الخامسِة مْن عمِرها، وانضمَّ إليها األطفاُل مْن مختلِف الجنسياِت واألعراِق، ثمَّ أجيُب شفويًّا األسئلةَ التي تليها، وأناقُش 

أحَد أفراِد أسرتي فيها: 

 

 ما القضيةُ التي حاولَْت جاللةُ الملكِة رانيا العبد هللا تناولَها في القصِة؟
- أقترُح حلوًل لحلِّ الخالِف الذي حدَث بيَن الطلبِة.

- أبيُن فوائَد التنوِع الثقافيِّ وتقبِل اآلخريَن في رأيي؟ 
  أدرُس الحالةَ اآلتيةَ، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليها؟ 

: الثامُن الصفُّ

نشاُط )4(: التنوُع الثقافيُّ

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
 تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
معلوماٌت عْن مفهوِم التنوِع الثقافيِّ وأهميتِِه وكيفيِة تطبيقِِه في حياتِنا اليوميِة.    	 
فيديوهاٌت تعليميةٌ عْن تنوِع المناطِق البيئيِة في العالَِم عْبَر منصِة "درسك". 	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:العلوُمالرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

المفرداِت 	  مَن  بمجموعٍة  مستعيًنا  الثقافيِّ  التنوِع  عِن  الخاصِّ  بأسلوبي  العربيِة  باللغِة  مقالًة  أكتَب 
والتراكيِب بعَد قراءتي قصًة وحالًة عِن الموضوِع. 

أكتَب جماًل باللغِة اإلنجليزيِة موضًحا أوجَه التشابِه والختالِف بيَن ثقافتيِن مختلفتيِن.	 
أجَد الحدَّ المجهوَل في النمِط الُمعطى اعتماًدا على قاعدِة النمِط.	 
أتعرَف خصائَص المناطِق البيئيِة المختلفِة في العالَِم )الغاباِت، المناطِق المائيِة(.	 

أحتاُج إلى: قلِم رصاٍص، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، وأقالٍم ملونٍة.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي









جسور التعلم

   " ليلى وسلمى طفلتاِن صديقتاِن اعتادتا عمَل كلِّ شيٍء مًعا باستثناِء تناوِل طعاِم الغداِء، فكانْت إحداهما تأكُل شطيرةَ زبدِة الفستِق 
والمربى، بينما تأكُل األخرى شطيرةَ الحمِص. كلتا الطفلتيِن تظناِن أنَّ طعاَم األخرى منفٌِّر غيُر لذيٍذ، وحيَن اعترَف كلٌّ منهما بحقيقِة 
مشاعِرها تجاهَ األخرى، تعرَضْت صداقتُهما للخطِر، وتحوَل الخالُف بينَهما إلى معركِة طعاٍم بيَن الطلبِة في المدرسِة. خجلَْت سلمى 
لذيًذا،  وليلى حيَن استدَعْتهما مديرةُ المدرسِة إلى مكتبِها، ثمَّ جلستا مًعا على الطاولِة وتناوَل كلٌّ منهما غداَء األخرى فوجَدتا طعَمهُ 
فتصالحتا وتعانقتا، ثمَّ اتفقتا مَع المديرِة على إقامِة حفٍل في المدرسِة، أحضَر فيِه المشاركوَن طعاَمهُُم المفضَل، فتذوَق الجميُع أكالٍت 

مختلفةً مْن بلداٍن مختلفٍة، واستمتعوا بما رزقهُم هللاُ تعالى مْن أصناِف الطعاٍم".

ْت سارةُ لالنتقاِل لكْي تعيَش في بلٍد أجنبيٍّ برفقِة والديها وأخيها الصغيِر وليٍد، لْم يكِن النتقاُل سهاًل؛ فقْد كاَن عليها أْن تكمَل  "اضطرَّ
الدراسيةَ في إحدى المدارِس في منطقٍة تقُع جنوَب البالِد، وحيَن دخلَْت سارةُ مدرستَها الجديدةَ، ُصدمْت، وارتبكْت وشعَرْت  السنةَ 
بالرهبِة، وجلَسْت وحيدةً، لْم يقترْب مْنها أحٌد للتحدِث معها أْو سؤالِها عِن اسِمها، فهَي فتاةٌ لوُن شْعِرها أسوُد وعيناها بنيتا اللوِن، فكاَن 
شكلُها مختلفًا عْن طالباِت المدرسِة، كما أنها ل تتحدُث لغتَهْم بطالقٍة، فحاولْت مديرةُ المدرسِة أْن تنشَئ عالقةَ ودٍّ بيَن سارةَ وطالباِت 

المدرسِة، لكنها قوبلْت بالرفِض". 
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في ضوِء الحالِة السابقِة، أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في األموِر اآلتيِة شفويًّا: المشكلةُ، والجمهوُر المستهَدُف، وأهميةُ التنوِع الثقافيِّ وتقبِل 
اآلخريَن في حياتِنا.  

أكتُب مقالةً عْن أهميِة التنوِع الثقافيِّ وتقبِل اآلخِر، ثمَّ أعرُضها على أحِد أفراِد أسرتي وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ في 
كتابتي المقالةَ:  

-  ألتزُم عناصَر المقالِة: المقدمةَ، والعرَض، والخاتمةَ.  
، مثِل: فكرِة إقامِة بازاٍر أسبوعيٍّ في األردنِّ بعنواِن "أنا منتٌِج"،          - أستخدُم بعَض األفكاِر لدعِم فكرتي عْن موضوِع التنوِع الثقافيِّ

. يهدُف إلى إظهاِر التنوِع الثقافيِّ عْبَر عرِض منتَجاٍت تصنُعها نساٌء ينتميَن لمناطَق مختلفٍة في األردنِّ
عِر، وغيِرها. - أوظُف الشواهَد التي تدعُم موضوعي، مثَل: آياٍت مَن القرآِن الكريِم، والحديِث الشريِف، والشِّ  

- أراعي القواعَد اللغويةَ واإلمالئيةَ الصحيحةَ في الكتابِة، وأراعي استخداَم عالماِت الترقيِم.   

بيَن  الثقافيُّ  التقارُب  الحتراُم،  الهويةُ،  التواصُل،  اآلخِر،  تقبُل   ، الثقافيُّ التنوُع  اآلتيِة:  والتراكيِب  بالمفرداِت  أستعيَن  أْن  يمكنُني   
الحضاراِت.

One world, many cultures! :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
1 - Leen is a member of the Cultural Diversity Club in her school. She likes to explore other cultures and to 

share her knowledge with others. One day, she read an article which she thought really interesting. It is about 
traditions in Japan. Join Leen in reading this article.

Japan: A Different Culture
The Japanese are famous for their willingness to work very hard. Children are taught to show respect for 

others, especially parents and bosses. They learn to do what is best for their family or company and worry less 
about their own needs.

Here are some traditions you need to know before you visit Japan. First, you should take off your shoes. 
Some places will require that you take off your shoes indoors, especially in a person’s home, or if there is a 
mat next to the front door with some shoes next to it.  Second, you should bow when you are greeting others 
in order to show respect. That can vary from a slight nod of the head to completely bending down at the waist.

Talking about food, if you want to buy a gift for someone in Japan, stay away from magnets and other stuff. 
Instead, you should take some food. Japanese food is very different from food in other countries. There is 
lots of rice, fish, and vegetables, but little meat. With little fat or dairy, this diet is very healthy, which helps 
Japanese people live, on average, longer than any other people in the world.

In conclusion, the Japanese generally do not expect foreigners to get them completely right. However, it is 
really important that you read about traditions before you decide to visit any country to avoid misunderstanding.

After you read this article, draw the Venn diagram as the one below in your notebook. Then, compare and 
contrast between traditions in Jordan and in Japan. If you know more other differences and similarities, you 
can add to the list. Write three sentences describing the differences and similarities between Jordan and Japan.

With your class, organize a cultural day. Each group chooses their favorite country.  Then, they will talk about 
traditions, food, costumes, art and music in this country, in comparison to Jordan. You can bring pictures or real 
objects to make the event more interesting.
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 الرياضيّاُت: تحدي األصدقاِء
  أجرى كلٌّ مْن سلمى وليلى دراسةً على التنوِع البيئيِّ في منطقتيِن مختلفتيِن في األردنِّ عْبَر زياراٍت ميدانيٍة علميٍة، فاختاَرْت سلمى 
منطقةَ عجلوَن المشهورةَ بغاباتِها وأشجاِرها الحرجيِة، في حيِن اختاَرت ليلى منطقةَ العقبِة ذاَت البيئِة المائيِة الخالبِة، وكتَب كلٌّ منهما 

فقرةً قصيرةً تصُف فيها بعَض مشاهداتِها في المنطقِة:
● سلمى: لحْظُت خالَل زيارتي منطقةَ عجلوَن التي استغرقَْت أربعةَ أياٍم، تغيًرا نمطيًّا في عدِد زّواِر إحدى الغاباِت السياحيِة، حيُث 

كانَِت األعداُد في األياِم األربعِة المتتاليِة على النحو اآلتي: 150، 215، 280، 345.
● ليلى: في أثناِء زيارتي منطقةَ العقبِة، التقْيُت بأحِد أصحاِب القوارِب الزجاجيِة. وسألتُهُ عْن كميِة الوقوِد التي يستهلُكها القارُب يوميًّا 
خالَل األسبوِع،  فأخبَرني أنها تختلُف حسَب أياِم األسبوِع؛ حيُث تكوُن كميةُ الوقوِد في الخزاِن صباَح اليوِم األوِل مَن األسبوِع 

)2187( لتًرا، وتبلُغ صباَح اليوِم التالي )ثُلثي( الكميِة الموجودِة صباَح اليوِم السابِق.
 وبسبِب التحدي بيَن الصديقتْيِن، طرَحْت كلٌّ منهما األسئلةَ اآلتيةَ على صديقتِها )إِن استمرَّ النمطُ ذاتُهُ(:

 أسئلةُ ليلى:
1( كْم زائًرا زاَر الغابةَ اليوَم السابِع؟

2( ما قاعدةُ النمِط لعدِد زواِر هِذِه الغابِة؟
3( في أيِّ يوٍم سيكوُن عدُد الزواِر ) 800 ( زائٍر؟

 أسئلةُ سلمى:
1( ما كميةُ الوقوِد المتبقيةُ في الخزاِن صباَح اليوِم الثالِث؟

2( ما قاعدةُ النمِط لكميِة الوقوِد المتبقيِة في الخزاِن خالَل أياِم األسبوِع؟
3( كم يوًما يحتاُج الخزاُن لتكوَن كميةُ الوقوِد فيِه )288( لتًرا؟

  أكتُب كلَّ مجموعٍة مَن األسئلِة على بطاقٍة مستقلٍة. أشارُك أحَد زمالئي أْو أفراَد أسرتي؛ بحيُث يختاُر كلٌّ منا إحدى البطاقتيِن، ويجيُب 
األسئلةَ على ورقٍة جانبيٍة.

مًعا، ويفسُر كلٌّ منا  باإلجابِة، ونتناقُش في اإلجاباِت والمالحظاِت  الخاصةَ  البطاقاِت واإلجاباِت، ويكتُب كلٌّ منا مالحظاتِِه  نتبادُل   
، ويحكُم على معقوليِة الحلِّ عْبَر موافقتِها الموقَف المحدَد. خطواِت الحلِّ

 العلوُم: المناطُق البيئيةُ
أْن يُِعدَّ الطلبةُ بطاقاٍت تعريفيةً عْن أماكَن زاروها في العطلِة الصيفيِة، أُِعدَِّت   في أوِل يوٍم دراسيٍّ مَن العاِم الجديِد، طلبَِت المعلمةُ 

البطاقاُت على النحِو اآلتي:

 أُِعدُّ بطاقةً تعريفيةً عْن مكاٍن زرتُهُ.
أفكُر: ما المنطقةُ البيئيةُ التي تسمى )رئةَ العالَِم(؟ لماذا سميْت هذا السَم؟ أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه.

أتواصُل: يمكنُني العودةُ إلى منصِة "درسك"، ومتابعةُ الدرِس التعليميِّ الخاصِّ باألنظمِة البيئيِة المتعددِة بمشاركِة أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ 
أناقُشهُ في خصائِص تلَك األنظمِة. 

؟ ما الفرق بيَن المنطقِة البيئيِة لغاباِت عجلوَن والمنطقِة البيئيِة في العقبِة؟ أفكُر: ما المناطُق البيئيةُ في األردنِّ
أتواصُل: يحتوي األردنُّ على مناطَق بيئيٍة متعددٍة، مثِل عجلوَن التي تمثُل منطقةَ غاباٍت معتدلةً، والعقبِة التي تُعدُّ مَن المناطِق المائيِة. 
، وأثِر ذلَك في التنوِع الثقافيِّ لدى سكاِن تلَك  أتحدُث أماَم أحِد أفراِد أسرتي عِن الختالِف بيَن الغاباِت والمناطِق المائيِة في األردنِّ

المناطِق. 
أتواصُل: لإلنساِن دوٌر في إحداِث خلٍل في األنظمِة البيئيِة، ما يؤثُر سلبًا في النظاِم البيئيِّ المتكامِل. 

أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في نشاطاِت اإلنساِن المتعددِة التي تؤثُر سلبًا في البيئِة، وأبحُث عْن حلوٍل أخرى تساعُد على إنقاِذ األنظمِة 
البيئيِة مْن نشاطاِت اإلنساِن السلبيِة، دوَن تأثيِرِها في تطوِر الحياِة البشريِة على سطِح الكرِة األرضيِة.  
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 يعيش فيها أكثر
 من 450 نوًعا من

اآلسماك

 تغطي المياه 71٪ من مساحة
 األرض وتمثل األنهار

 والبرك والبحيرات
والمستنقعات

 تكثر فيها النباتات
المائية والطالئعيات

 تعتبر الطحالب الغذاء
 األساسي لجميع

الحيوانات البحرية

المنطقة المائية

 طقس معتدل وتظهر
الفصول األربعة

 تتساقط أوراق األشجار
 وتتحلل لتصبح سماًدا

طبيعيًا للتربة

أوراق أشجار
 دائمة الخضرة تحتوي
 على مادة شمعية تمكنها
من تحمل برد الشتاء

 تعيش فيها حيوانات
 مختلفة تكيفت مع

اختالف درجات الحرارة

الغابات المعتدلة
غابات عجلون

 درجات حرارة
مرتفعة

 تنمو األشجار
 لرتفاعات كبيرة
وتكون متشابكة

 أمطار غزيرة على
مدار السنة

 تعيش أسفل األشجار
 السرخسيات والحزازيات

التي تنتج األكسجين

الغابات االستوائية
غابات األمازون
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيةُ:  يتعلُم طفلي قراءةَ ما بيَن السطوِر في القصِة، وعرَض فكرتِها أو قضيّتِها ومناقشةَ أحِد أفراِد أسرتِِه فيها. يمتلُك طفلي القدرةَ 
على دراسِة حالٍة ما وإطالِق األحكاِم حولَها والتعبيِر عْن رأيِِه فيها. يتعلُم طفلي كيَف يكتُب مقالةً، ملتزًما عناصَرها ومراعيًا سالمةَ اللغِة 

فيها.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتعلُم طفلي كيَف يكتُب جماًل بسيطةً، معبًِّرا عْن أْوجِه التشابِه والختالِف بيَن ثقافتيِن. ويتعلُم مجموعةً مَن العاداِت والتقاليِد 
التي تميُز ثقافةً مْن أخرى. يتعلُم – أيًضا- أهميةَ التنوِع الثقافيِّ واحتراِم اآلخِر.

الرياضيّاُت:  يتعلُم طفلي إيجاَد الحدِّ المطلوِب في نمٍط حياتيٍّ لظاهرٍة محددٍة، وكتابةَ القاعدِة الرياضيِة للنمِط الُمعطى، وتحليَل النمِط للتوصِل 
. ، والحكَم على معقوليِة الحلِّ إلى معلوماٍت مطلوبٍة عِن الظاهرِة، والتفسيَر والتبريَر الرياضيَّ والمنطقيَّ لطريقتي التفكيِر والحلِّ

العلوُم:  يتعرُف طفلي المناطَق البيئيةَ المختلفةَ: خصائَصها، واألنظمةَ البيئيةَ فيها، وأنواَع الكائناِت الحية التي تعيش فيها. يتدرُب طفلي 
على إعداِد بطاقاٍت تعريفيٍة للمناطِق البيئيِة بطريقٍة واضحٍة ومنظمٍة. يقارُن طفلي تنوَع المناطِق البيئيِة بالتنوِع الثقافيِّ مْن حيُث تأثيُرها في 

. يبحُث طفلي عْن طرائَق مبتكرٍة إلنقاِذ األنظمِة البيئيِة مْن نشاطاِت اإلنساِن السلبيِة على الكرِة األرضيِة. األردنِّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُه الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتعليماِت 

الصوتيِة باستخداِم الرمِز سريِع الستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: التواصُل الثقافيُّ
أستمُع إلجاباِت طفلي، وأحكُم على الطريقِة المنطقيِة التي يفكُر بها، ويمكُن أْن أقدَم لهُ النصيحةَ إذا لْم يعترْض على الخالِف الذي 
حدَث بيَن ليلى وسلمى. أناقُشهُ في النصِّ الخاصِّ بدراسِة الحالِة، وأطلُب إليِه كتابةَ مقالةً عِن التنوِع الثقافيِّ وأحدُد لهُ بعَض المعاييِر 
لتقييِمِه، مثِل: التزاِم عناصِر المقالِة، وسالمِة اللغِة المستخدمِة عنَد الكتابِة والقراءِة، وتوظيِف األنماِط اللغويِة والنحويِة التي مرَّ بها 
، مثِل : بازاِر "أنا منتٌِج" وغيِرها.  في الوحدِة الثانيِة. أساعُد طفلي على العودِة إلى المصادِر التي تتحدُث عِن التنوِع الثقافيِّ في األردنِّ
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أساعُد طفلي على قراءِة المقالِة وأناقُشهُ فيها، وأحرُص على توخيِه سالمةَ اللغِة، وتعرِف مصطلحاٍت جديدٍة. أناقُشهُ في أْوجِه التشابِه 
والختالِف بيَن الثقافتيِن األردنيِة واليابانيِة. أتابُع مع طفلي رسَمهُ نموذَج )Venn( وتعبئتَهُ بالصورِة الصحيحِة.

  الرياضيّاُت: تحدي األصدقاِء
أساعُد طفلي على قراءتِِه الفقرتيِن، وأطلُب إليِه إعادةَ صياغِة كلٍّ منهما بكلماتِِه الخاصِة للتحقِق مَن فهِمِه. أرشُد طفلي إلى التفكيِر في 

طريقٍة ما؛ إلعادِة تمثيِل النمِط بطريقٍة بصريٍة، مثِل: رسوٍم، أْو جدوٍل، أْو قائمٍة. أتابع طفلي في أثناِء حلِِّه األسئلةَ.

  العلوُم: المناطُق البيئيةُ
وكتابِة  المعلوماِت  ترتيِب  على  وأساعُدهُ  المائيِة،  والمناطِق  الغاباِت  مثِل  المتعددِة،  البيئيِة  المناطِق  عِن  البحِث  على  طفلي  أساعُد 
خصائِص المناطِق البيئِة على بطاقاٍت تعريفيٍة واضحٍة ومنظمٍة. أستمُع لطفلي وهَو يفسُر سبَب تسميِة الغاباِت رئةَ العالَِم؛ ألنها توفُر 
. أساعُد طفلي على دراسِة التنوِع البيئيِّ في األردنِّ مْن حيُث وجوُد غاباِت عجلوَن  كمياِت أكسجين كبيرةً في عمليِة البناِء الضوئيِّ
المعتدلِة وخليِج العقبِة المائيِّ وأثُر ذلَك في التنوِع الثقافيِّ لدى سكاِن تلَك المناطِق. أستمُع لطفلي وهَو يفكُر بإبداٍع في الحلوِل المقترحِة؛ 

لحمايِة األنظمِة البيئيِة المختلفِة مْن نشاطاِت اإلنساِن السلبيِة دوَن أْن يؤثَر ذلَك في تطوِر الحياِة البشريِة على سطِح الكرِة األرضيِة.
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أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


