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تصفِّ)ِّStandards for Foreign Language Learning in the 21st Century (2006دورِّالثقافةِّفيِّ
تعِّلّمِّاللغةِّاألجنبيةِّكماِّيليِّ:
"ِّإنِّدراسةِّلغةِّأخرىِّ ُتم ّكنِّالطلبةِّمنِّفهمِّثقافةِّمختلفةِّتحتِّشروطهاِّالخاصةِّبهاِّ:فالروابطِّ
ِّّ
ُتداولةِّالِّيمكنِّأنِّيدركهاِّإالِّالذينِّيملكونِّمعرفةِّ
الوثيقةِّالموجودةِّبينِّالثقافةِّالمُعاشةِّواللغةِّالم َ
كليهما...فيِّالواقع...فإنِّالمحتوىِّالحقيقيِّلدرسِّاللغةِّاألجنبيةِّليسِّهوِّنحوِّومفرداتِّاللغةِّ،بلِّ
ِّّ

الثقافاتِّالمُعب ِّرِّعنهاِّمنِّخاللِّتلكِّاللغةِّ.لذاِّ،فمنِّالمهمِّأنِّيصبحِّالطلبةِّمالحظينِّومحللينِّ
ماهرينِّلثقافاتِّأخرىِّ)p.48(ِّ".
ِّ
والتصريحِّالذيِّيفيدِّبأنِّالثقافةِّهيِّ"المحتوىِّالحقيقي"ِّلدرسِّاللغةِّاألجنبيةِّهوِّفيِّقلبِّالنهجِّ
القائمِّعلىِّالمعاييرلتدريسِّاللغةِّ.ولهذهِّالفكرةِّآثارِّعميقةِّفيماِّ ُندرّ سهِّوكيفُِِّّندرِّسِّذلكِّ.ويرتبطِّ
ك ّلِِّّنشاطِّبالثقافةِّ،ويمكنكِّأنِّتزيدِّكميةِّالمحتوىِّالثقافيِّالواضحِّمنِّخاللِّاستعمالكِّللغةِّ
المستهدفةِّبنفسكِّقدرِّاإلمكانِّ،وجعلِّالطلبةِّيتع ِّّرضونِّإلىِّالكثيرِّمنِّالموادِّوالتجاربِِّّاألصليّةِّ،
ومنِّخاللِّجلبِّانتباههمِّإلىِّالثقافةِّالمتأصِّلةِّفيِّاللغةِّ،بماِّفيِّذلكِّالمفرداتِّوالنحوِّ.
ِّ
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الثقافات
األهداف والتقييم
ما هيِّ"الثقافة؟"ِّ
ِّ
فيماِّمضىِّ،كانتِّ"الثقافة"ِّتشيرِّفقطِّإلىِّالمنتوجاتِّالفكريةِّوالفنيةِّالكبرىِّللحضاراتِّ،كاألهرامِّ،
والرياضياتِّ،وفنِّالخطِّ،والموسيقىِّالكالسيكيةِّ.أمّاِّاليومِّ،فإنّ ِّمفهومِّ"الثقافة"ِّيض ّمِّأيضاًِّ
المنتوجاتِّ،والممارساتِّ،والمناظيرِّفيِّحياتناِّاليوميةِّ:ماِّنتناولهِّمنِّطعامِّ،كيفِّنرحبِّونحيّيِّ
بعضناِّالبعضِّ،المالبسِّالتيِّنرتديهاِّ،األلعابِّالتيِّنلعبهاِّ.وباإلضافةِّإلىِّهذهِّ،فهوِّيشملِّ"الثقافةِّ
الشعبيةِّ"،كاألفالمِّ،والموسيقىِّالشعبيةِّ،والتلفزيونِّ.والمه ّمِّهناِّهوِّأنّ ِّكلِّّهذهِّالجوانبِّمنِّحياتناِّ
ّ
تعتبر"ثقافة"ِّفيِّفصلِّاللغةِّاألجنبيةِّ،وبالتاليِّ،فالتعلمِّعنِّالحياةِّفيِّثقافةِّأخرىِّهوِّجزءِّالِّيتجزأِّ
منِّتعلمِّاللغةِّ.
ِّ
اإلطار العملي للثقافة في معايير تع ّلم اللغة األجنبية في القرن الواحد والعشرين
تمنحناِّالمعاييرِّإطارِّعملِّمفيدِّبالتركيزِّعلىِّثالثةِّجوانبِّللثقافةِّ:
ِّ
المناظير الثقافيةِّهيِّ"األفكارِّالتقليديةِّ،والمواقفِّ،والقِ َيمِّلثقافةِّما".
ِّ
الممارسات الثقافيةِّهيِّ"أنماطِّالسلوكِّالمقبولِّعندِّمجتمعِّما"ِّ،وتح ّددِّالطريقةِّالتيِّ
يتعاملِّبهاِّاألشخاصِّبينهمِّ...".وهيِّتمثلِّمعرفةِّماِّيجبِّعملهِّ،وأينِّومتىِّيجبِّعملِّ
ذلك".
ِّ
المنتوجات الثقافيةِّهيِّأجزاءِّالثقافةِّ،سواءِّكانتِّماديةِّملموسةِّ(األهرامِّ،البقالوةِّ،لوحةِّ
لعبوِّالطاولةِّ(باكغامون)ِّ،أوِّغيرِّماديةِّ(القصصِّالخرافيةِّالشعبيةِّ،والدينِّ،
والرياضيات)ِّ،والتيِّتعكسِّالمناظيرِّالثقافيةِّو ُتستعملِّفيِّالممارساتِّ.
ِّ
ُ
وبصفةِّعامةِّ،فإنّ ِّالمنتوجاتِّالثقافيةِّتجسّدِّالمناظيرِّالثقافية؛ِّكماِّأنّ ِّالممارساتِّالثقافيةِّقدِّتكشفِّ
عنِّالمناظيرِّالثقافيةِّ(أشكالِّإلقاءِّالتحيةِّوالترحيبِّقدِّتكشفِّعنِّالمواقفِّالثقافيةِّفيِّالعالقاتِّبينِّ
األشخاص)ِّ،ويمكنِّللمنتوجاتِّالثقافيةِّأنِّتكشفِّأيضاًِّعنِّالمناظيرِّ(يمكنِّأنِّتح ّددِّالمواقفِّتجاهِّ
ماهوِّصحيِّوجيدِّلألكلِّ،األطعمةِّالتيِّيتناولهاِّالناس)ِِّّ.وغالباًِّماِّتتطورِّالمنتوجاتِّوالممارساتِّ
معاًِّفيِّنفسِّالوقت؛ِّفتطويرِّاألشياءِّالتيِّيستعملهاِّالناسِّفيِّالحياةِّفيِّالصحراءِّ،تتشكلِّانطالقاًِّ
منِّممارساتِّالناسِّ،والعكسِّصحيحِّ.وكلِّّمنِّالمنتوجاتِّوالممارساتِّتتشكلِّمنِّخاللِّالمناظيرِّ،
وهيِّتساعدِّبدورهاِّعلىِّتشكيلِّالمناظيرِّ.
ِّوفيماِّيليِّمثالِّللممارساتِّوالمناظيرِّالتيِّيمكنِّأنِّيفهمهاِّطالبِّمنِّأمريكاِّ:
ِّ
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فيِّأمريكاِّ،قدِّيُحيّيِّطالبِّصديقهِّقائالِّ"How’s it going?"ِّ:أوِّ"ِّ".Hiلكنِّقدِّيُحيّيِّ
مديرالمدرسةِّقائالِّ"،Helloِّ":أو"ِِّّ".Good morningألنناِّنستعملِّلغةِّأقلِّرسميةِّمعِّ
األصدقاءِّ،وأكثرِّرسميةِّمعِّمديرِّالمدرسةِّ.وماذاِّيُبيّنِّلناِّهذاِّبشأنِّالمناظيرِّاألمريكية؟ِّ
يُبيّنِّلناِّأنناِّنستعملِّلغةِّأكثرِّرسميةِّإلظهارِّاالحترامِّلألشخاصِّاألعلىِّمكانةِّ،ولغةِّأقلِّ
رسميةِّمعِّأقراننا.وهذهِِّّظاهرةِّمشتركةِّلمعظمِّاللغاتِّ.ورغمِّأنِّالطلبةِّيفعلونِّهذاِّبصفةِّ
تلقائيةِّ،إالِّّأنهمِّليسواِّفيِّالغالبِّواعينِّبهِّ،والِّبالمواقفِّالتيِّيعكسهاِّهذاِّالسلوكِّ.
ِّ
ألمثلةِّعنِّالمنتوجاتِّ،والممارساتِّ،والمناظير ،راجعِّ"أمثلةِّللمنتوجاتِّ،والممارساتِّ،والمناظير"ِّ
فيِّالملحقِّ.A
األهداف
ال يمكن فصل أهداف وتقييمات الوعي الثقافي من أهداف وتقييمات التواصل .إذ ّ
إن المنتوجات،
والممارسات ،والمناظير الثقافية غالبا ً (ليس دائماً) ما يت ّم إبالغها عبر اللغة .وفهم الطالب
للمنتوجات ،والممارسات ،والمناظير الثقافية غالبا ً ما يت ّم التعبير عنه من خالل اللغة .ودائما ً تشمل
األنشطة التي تركز على الثقافة استعمال اللغة .ورغم ّ
أن األهداف التي يت ّم تطويرها للوعي الثقافي قد
تكون نظرية ،مثل" ،سيصل الطلبة إلى فهم الدور الذي تلعبه األسرة في الثقافة العربية "،أي إنّه
عمليا ً سنحتاج إلى أن يفعل الطلبة شيئا ً يعكس فهمهم ،وهذا يتطلّب دائما ً استعمال اللغة.
ويمكن أن يت ّم التعبير عن األهداف العامة للوعي الثقافي بطرق نظرية ،لكن أهداف وتقييمات
المحتوى المحددة يجب أن يت ّم تطويرها في نطاق أنشطة تواصلية.
ُتحرّكِّأهدافِّالتعلمِّالتدريسِّبكاملهِّ.فأهدافِّالمحتوى )ِّ،(content objectiveكتلكِّالتيِّت ّمِّوصفهاِّ
فيِّالمعاييرِّ،تصفِّماِّينبغيِّأنِّيعرفهِّالطلبة؛ِّبينماِّتصفِّأهدافِّاألداء
) (performance objectiveمدىِّجودةِّأداءِّالطلبةِّ.ويح ّددِّالمدرسِّاألهدافِّالتعلميةِّللدرسِّ،
ومواضيعِّالوحداتِّ،والحصصِّالدراسيةِِّّ.
ِّ
ِّالنظرِّعنِّمستوىِّدقةِّتحديدناِّلألهدافِّ،فإنِّماِّنقومِّبهِّلتقييمِّتق ّدمِّالطالبِّ،هوِّالذيِّيُح ّددِّ
ِّّ
وبغضّ
توقعاتناِّلماِّيقدرِّالطلبةِّعلىِّإنجازهِّومدىِّجودةِّعملهمِّ.وبعدِّأنِّتكونِّقدِّحددتِّاألهدافِّالتعلميةِّ
للدرسِّأوِّالوحدةِّأوِّالحصة؛ِّيمكنكِّآنذاكِّأنِّتقومِّبتطويرالتقييمِّ،وكذلكِّتطويرِّطريقةِّلتنقيطِّأوِّ
تقديرِّأداءِّالطلبةِّفيِّالتقييمِّ.
ِّ
ّ
أهداف المحتوى  -ما ينبغي للطلبة أن يتعلموه
ترتبطِّأهدافِّالمحتوىِّلمجالِّالثقافةِّبالمفاهيمِّالراسخة )ِّ(enduring understandingsللسنةِّ
ّ
والوحدةِّ.وهذهِّاألخيرةِّتمثلِّ"األفكارِّالعامة"ِّالمرتبطةِّعادةِّبثقافةِّاللغةِّالعربيةِّ.ويقومِّالطلبةِّ
باستكشافهاِّمستعملينِّاللغةِّالعربيةِّ.وللمزيدِّمنِّالمعلوماتِّحولِّالمفاهيمِّالراسخةِّ،راجعِّالتصميم
العكسي.
وتختلفِّأهدافِّالمحتوىِّالقائمةِّعلىِّالمعاييرعنِّأهدافِّالتعلمِّالتقليديِّللغةِّ.وتوفرِّنشرة
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 Standards for Foreign Language Learning in the 21st Centuryنماذجِّلمؤشراتِّللتقدمِّلطلبةِّ
اللغةِّالعربيةِّلكلِّّمعيارفيِّمختلفِّمستوياتِّالكفاءةِّ.وهيِّتعطيِّاقتراحاتِّلماِّيجبِّأنِّيعرفهِّ
الطلبةِّوماِّيقدرونِّعلىِّإنجازهِّفيِّمختلفِّمراحلِّالكفاءةِّاللغويةِّ.ومنِّشأنِّهذهِّالمؤشراتِّأنِّ
تعطيكِّالتوجيهِّفيِّتطويرِّأهدافِّمعقولةِّلمستوىِّكفاءةِّطلبتكِّلكلِّّمعيار.
ومؤشراتِّالتقدم ) (progress indicatorsموجودةِّألربعةِّمستوياتِّتدريسِّ،الصفِّالرابعِّوالصفِّ
الثامنِّوالصفِّالثانيِّعشرِّوالصفِّالسادسِّعشرِّ(الكبارِّالجامعة)ِّافتراضاًِّأنّ ِّالطلبةِّدرسواِّاللغةِّ
العربيةِّمنذِّالصفِّاألول؛ِّوبماِّأنّ ِّهذاِّليسِّدائماًِّصحيحاًِّ،يُمكنِّللمدرسينِّأوِّيُقدرواِّمؤشراتِّ
التقدمِّالتيِّهيِّمناسبةِّلطلبتهمِّوذلكِّبتعديلِّالسنواتِّالتيِّتمّتِّدراستهاِّ،ثمِّاختيارِّالوظائفِّ
المناسبةِّ(والتيِّلهاِّأهمية)ِّللطلبةِّ.





مؤشراتِّالتقدمِّللصفِّالرابعِّهيِّمناسِ بةِّللطلبةِّالذينِّدرسواِّالعربيةِّمنِّمرحلةِّالروضةِّ
إلىِّالصفِّالرابعِّ،أوِّ،٨-٥أوِّ.١٠-٩
مؤشراتِّالتقدمِّللصفِّالثامنِّهيِّمناسبةِّللطلبةِّالذينِّدرسواِّالعربيةِّمنِّمرحلةِّالروضةِّ
إلىِّالصفِّالثامنِّ،أوِّمنِّ ٧إلىِّ،١۲-أوِّمنِّ ٩إلى.١۲-
مؤشراتِّالتقدمِّللصفِّ١۲هيِّمناسبةِّللطلبةِّالذينِّدرسواِّالعربيةِّفيِّالروضةِّإليِّالصف-
12
مؤشراتِّالتقدمِّللصفِّ١٦هيِّمناسبةِّللطلبةِّالمتقدمينِّجداً.

هناكِّمجموعتانِّمختلفتانِّمنِّالمؤشِّراتِّالنموذجيةِّللتقدمِّفيِّالمعاييرِّفيماِّيخصُّ ِّالثقافةِّ،واحدةِّ
للممارسات )ِّ،(practicesالمعيارِّ،2.1واألخرىِّللمنتوجات )ِّ،(productsالمعيارِِّّ.2.2ونستعملِّ
المؤشراتِّالنموذجيةِّللتقدمِّفيِّ المعاييرِّالعربيةِّلكلِّّمنِّالممارساتِّوالمنتوجاتِّلمساعدتناِّعلىِّ
تطويرِّهذهِّاألهدافِّلوحدةِّعنِّالطعامِّلطلبةِّالصفِّالتاسعِّ،فيِّالسنةِّاألولىِّمنِّدراسةِّاللغةِّ
العربيةِّ.ولقدِّت ّمِّتصميمِّاألهدافِّلمساعدةِّالمدرسِّعلىِّمساعدةِّالطلبةِّفيِّاستكشافِّمعنىِّالمفاهيمِّ
الراسخ ةِّالعامة"ِّ،هناكِّفوارقِّوصفاتِّمشتركةِّفيِّالحياةِّاليوميةِّللناسِّمنِّمختلفِّالثقافاتِّ.
وهناكِّفوارقِّوصفاتِّمشتركةِّبينِّأناسِّمنِّثقافاتِّمختلفةِّبخصوصِّالطعامِّالذيِّيتناولونهِّ،
وبخصوصِّمتىِّوكيفِّيتناولونِّذلكِّالطعامِّ".

ِّ

نموذج ألهداف التعلم القائمة على المحتوى
اللغة-العربيةِّ
الصفِّالتاسعِّ
السنةِّاألولىِّ
الوحدةِّالموضوعيةِّ-الطعامِّ
المفاهيمِّالراسخةِّ:هناكِّتشابهِّوفوارقِّفيِّالحياةِّاليوميةِّألشخاصِّمنِّثقافاتِّمختلفةِّ.هناكِّتشابهِّ
وفوارقِّبينِّأناسِّمنِّثقافاتِّمختلفةِّبالنسبةِّللطعامِّالذيِّيأكلونهِّ،والكيفياتِّالتيِّيُهيّأِّويُق َّدمِّويُتناولِّ
بهاِّذلكِّالطعامِّ.
وقدِّتشملِّأهدافِّالثقافةِّلوحدةِّالطعامِّماِّيليِّ:
ِّ
سوفِّيقدرِّالطلبةِّعلىِّ
 قراءةِّوصفةِّطبخِّلطبقِّعربيِّتقليدي
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استعمال آداب المائدة المناسبة ،وتعبيرات االحترام الرسمية ،وسلوكيات أخرى كالمية وغير كالمية خالل
وجبة طعام عربية (الممارسة)
مالحظة ،وتمييز ،ومناقشة السلوكيات خالل وجبة طعام عربية
التعرف على األطعمة التقليدية لمختلف البالد العربية لوجبات ُمعيّنة

وللحصولِّعلىِّالنسخةِّالكاملةِّللمؤشراتِّالنموذجيةِّللتقدمِّللغةِّالعربيةِّ،يلزمكِّأنِّتحصلِّعلى
) Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century, (2006منِّأكتفلِّ
((ِّ.)ACTFLارجعِّإلىِّالموارد فيِّآخرِّهذهِّالوحدةِّلكيفيةِّالحصولِّعلىِّالكتابِّ).
ِّ
التقييم
يعطيِّالمدرسونِّللطلبةِّتقييماًِّعندِّنهايةِّكلِّّوحدةِّموضوعيةِّيقيسِّتق ّدمِّالطلبةِّفيِّكلِّّأهدافِّ
المعاييرِّوفيِّاألساليبِّالثالثةِّللتواصلِّمعاًِّ.وهذاِّتقييمِّنهائي )ِّ.(summative assessmentوهوِّ
غالباًِّماِّيكونِّعلىِّشكلِّتقييمِّأداءِّمتكامل )ِّ،(integrated performance assessmentيُبينِّالطلبةِّ
منِّخاللهِّجودةِّأدائهمِّلماِّتعلّموهِّخاللِّالوحدةِّ.وللمزيدِّمنِّالمعلوماتِّعنِّالتقييمِّ،ارجعِّإلىِّوحدةِّ
التقييمِّ.
ِّ
وتح ّددِّأهدافكِّماِّسوفِّيشملهِّالتقييمِّ.كماِّأنّ ِّاألنشطةِّالتيِّتقومِّبتطويرهاِّللوحدةِّهيِّالتيِّتهيئِّ
الطلبةِّللوصولِّإلىِّتلكِّاألهدافِّ.وفيِّالغالبِّ،يشبهِّالتقييمِّالنهائيِّإلىِّحدِّكبيرِّاألنشطةِّالمتكاملةِّ
المبنيةِّعلىِّالمهامِّ،ويمكنكِّتقديرهِّبنفسِّالطريقةِّ،مستعمالًفيِّالغالبِّنفسِّنموذجِّالتقييمِّ(ارجعِّإلىِّ
مقاييسِّاألداءِّأسفله).
ِّ
ومنِّأه ّمِّوظائفِّالتقييمِّالنهائيِّأنهِّيُق ّدرِّمدىِّالجودةِّالتيِّيستطيعِّأنِّينقلِّ) (transferبهاِّالطلبةِّماِّ
تعلموهِّفيِّاألنشطةِّالمبنيَّةِّعلىِّالمهامِّإلىِّنشاطِّجديدِّ،لكنهِّمماثلِّ.وإذاِّكنتِّتهيئِّالطلبةِّالستعمالِّ
اللغةِّفيِّمواقفِّحقيقيةِّ،فإنِّ االختبارِّالحقيقيِّهوِّقدرتهمِّعلىِّنقلِّماِّتعلموهِّفيِّالفصلِّ،واستعمالهِّ
ِّّ
ً
فيِّمواقفِّجديدةِّ،ومختلفةِّشيئاِّماِّ.وإنِّاستطاعِّالطلبةِّأنِّيتعلمواِّكيفِّيتناولونِّوجبةِّطعامِّ
عربيةِّفيِّالفصلِّبشكلِّصحيحِّ،مست عملينِّآدابِّالمائدةِّالمناسبةِّ،واإلشاراتِّ،والتبادالتِّالكالميةِّ،
فإنهمِّسوفِّيقدرونِّعلىِّنقلِّتلكِّالمعرفةِّعندماِّيذهبونِّإلىِّمصرِّفيِّبرامجِّتبادلِّالطلبةِّ،
ويتناولونِّالعشاءِّمعِّالعائالتِّالمستضيفةِّلهمِّ.
فيما ِّيلي ِّعيّنة ِّمن ِّتقييم ِّاألداء ِّالنهائي ِّللتقدم ِّلطلبة ِّالصف ِّالتاسع ِّللسنة ِّاألولى ِّمن ِّتعلم ِّالعربيةِّ
مستوى ِّمبتدئ؛ ِّوالتعلم ِّعن ِّوحدة ِّالغذاء ِّ(ملحوظةِّ :نستعمل ِّنفس ِّالتقييم ِّالنهائي ِّفي ِّمناقشة ِّكلِّّ
المعايير).
ِّ
نموذج للتقييم النهائي
سيعملِّالطلبةِّفيِّمجموعاتِّلتهييءِّعروضِّعنِّالمأكوالتِّالتقليديةِّلمختلفِّالبلدانِّالتيِّتتح ّدثِّ
باللغةِّالعربيةِّ،وكيفِّيت ّمِّتناولِّتلكِّالمأكوالتِّ.
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 .١ستقوم ِّك ّل ِّمجموعة ِّبالبحث ِّحول ِّالمأكوالت ِّالتقليدية ِّلبلد ِّأو ِّمنطقة ِّمُعيّنةِّ .وسيستعينونِّ
خالل ِّبحثهم ِّبوثيقة ِّمن ِّالمدرس ِّتحتوي ِّعلى ِّسلسلة ِّمن ِّاألسئلة ِّاألساسية ِّ(مكتوبة ِّباللغةِّ
العربية)ِّ.وقدِّتشملِّالمواردِّ(كلهاِّبالعربية)ِّعلىِّوصفاتِّطبخِّ،لوائحِّبقائمةِّالطعامِّ،وصفِّ
موجزِّللمأكوالتِّ،أشرطةِّفيديوِّ،صورِّ،إعالناتِّتجاريةِّ،مقابالتِّ،الذهابِّإلىِّمطعمِّيق ّدمِّ
مأكوالتِّالمنطقةِّ،الذهابِّإلىِّمحلِّّبقالةِّعربيةِّ،القيامِّبطبخِّبعضِّاألطباق.
 ِّ .۲يستعمل ِّطلبة ِّك ّل ِّمجموعة ِّاللغة ِّالعربية ِّوهم ِّيشاطرون ِّاآلخرين ِّمعلوماتهمِّ ،ويصمّمونِّ
عرضا ً ِّلتقديمه ِّفي ِّالفصل ِّحول ِّالمأكوالت ِّالتقليدية ِّلمنطقتهم ِّوكيف ِّيت ّم ِّإعدادها ِّوتقديمهاِّ
وتناولهاِّ .ويمكن ِّللمدرس ِّأن ِّيش ّجع ِّالطلبة ِّعلى ِّاالبتكار ِّفي ِّتطوير ِّعروض ِّتثير ِّاهتمامِّ
الفصل؛ ِّويمكن ِّأن ِّتشمل ِّهذه ِّالعروض ِّتمثيلياتِّ ،وعروض ِّ(باوربوينت)ِّ ،وإظهار ِّطرقِّ
الطبخِّواألكلِّ،وأشرطةِّفيديوِّ،وكتبِّالطبخ.
ِّ .٣يق ّدم ِّالطلبة ِّعروضهم؛ ِّويشارك ِّك ّل ِّطالب ِّمن ِّك ّل ِّمجموعةِّ .ويجب ِّأن ِّيكون ِّالطلبةِّ
مستعدينِّلإلجابةِّعلىِّأسئلةِّالطلبةِّاآلخرينِّبعدِّانتهائهمِّمنِّتقديمِّالعرضِّ.وسيقومِّكلِّّطالبِّ
باالستماعِّإلىِّومشاهدةِّعروضِّاآلخرينِّ،وتدوينِّمالحظاتهِّ،وملءِّورقةِّيوزعهاِّالمدرسِّ
تل ّخصِّمحتوىِّكلِّّالعروضِّ.
ولمساعدةِّالطلبةِّعلىِّإنجازِّهذهِّالمهامِّ،يجبِّأنِّتفكرِّجيد ًاِّبماِّسوفِّيحتاجونِّمعرفتهِّللنجاحِّفيِّ
أدائهمِّ.إذِّسوفِّيحتاجونِّأنِّيدرسواِّاألطعمةِّوالوجبات؛ِّويجبِّأنِّينتبهواِّإلىِّالتعبيراتِّعنِّ
المواقفِّوالمناظيرِّالثقافيةِّ،كاألذواقِّ.كماِّيجبِّأنِّيشاركواِّفيِّوجبةِّطعامِّعربيةِّتمارسِّفيهاِّ
آدابِّالمائدةِّ،بماِّفيهاِّالتعبيراتِّالكالميةِّواإلشاراتِّالمناسبةِّ.وتذ َّكرْ ِّأنّ ِّهذاِّالعملِّهوِّنتيجةِّوحدةِّ
أطولِّقدِّتستغرقِّأسابيعِّمتعددةِّ.ويمكنِّتبسيطهاِّأوِّتوسيعهاِّحسبِّمستوىِّطلبتكِّ.
ِّ
مقاييس األداء -مدى الجودة التي ينبغي أن يؤدي بها الطلبة ما تع ّلموه
ِّ
إنِّوجودِّ مقاييسِّواضحةِّلماِّتتوقعِّأنِّيقدرِّالطلبةِّعلىِّفعلهِّ،وجودةِّالعملِّالتيِّتتوقعهاِّمنهمِّ،هوِّ
م ّدخرِّثمينِّفيِّفصلِّاللغةِِّّ.ويشملِّ  ACTFL Performance Guidelines for Grades K-12علىِّ
توقِّّعاتِّ "للوعيِّالثقافيِّلمستوياتِّالكفاءةِّالمبتدئةِّ،والمتوسطةِّ،وماِّقبلِّالمتقدمةِّ.والسؤالِّالرئيسيِّ
للخطوطِّالتوجيهيةِّهو"ِّ:كيفِّينعكسِّفهمهمِّ(أيِّالطلبة)ِّالثقافيِّفيِّتواصلهم؟"ِّوليسِّهناكِّعنوانِّ
تقييمِّللوعيِّالثقافيِّفيِّدليلِّ ،ACTFL Integrated Performance Assessmentلكنِّباستعمالِّ
الخطوطِّالتوجيهيةِّمعِّمؤشراتِّالتقدمِّمنِّالمعاييرِّ،يمكنِّتطويرِّنموذجِّتقييمِّمنِّشأنهِّأنِّيساعدِّ
الطلبةِّ(والمدرس)ِّعلىِّإحداثِّتوقعاتِّملموسةِّلتقدمِّالطلبةِّفيِّالوعيِّالثقافيِّفيِّمهامِّمُعيّنةِّ.
ِّ
ُ
فيِّالواقعِّ،وفيِّأيِّّنشاطِّمُعيّنِّ،قدِّتستعملِّعادةِّنموذجِّتقييمِّلألسلوبِّالتواصليِّوتدمجِّالمقاييسِّ
المناسبةِّانطالقاًِّمنِّتوقعاتِّالوعيِّالثقافيِّكالتيِّيت ّمِّوصفهاِّأسفلهِّ.
ِّ
نموذجِّلنموذجِّتقييمِّللوعيِّالثقافيِّللمتعلمينِّالمبتدئينِّلوحدةِّعنِّالطعامِّفيِّالفصلِّالتاسع؛ِّوقدِّت ّمِّ
تكييفِّأوصافِّاألداءِّمنِّالخطوطِّالتوجيهيةِّلألداءِّ(ِّ)ACTFLمنِّالروضةِّإلىِّالصفِّالثانيِّ
عشر(ِّ.ملحوظةِّ:عنوانِّالتقييمِّهذاِّليسِّقائماًِّعلىِّعناوينِِّّIPAولمِّيت ّمِّاختبارهِّ).
ِّ
ال يفي بالتوقعات
يصل إلى التوقعات
يفوق التوقعات
المقياس
١
٢
٣
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معرفة المنتوجات
الثقافية

معرفة الممارسات

القدرة على القيام
باستنتاجات حول
المناظيرانطالقا ً من
المنتوجات والممارسات

يقدرِّعلىِّتمييزِّوتسميةِّ
معظمِّاألطعمةِّالتيِّتمّتِّ
دراستهاِّ،ويقدرعلىِّ
تسميةِّكلِّّالوجبات؛ِّكماِّ
يقدرِّعلىِّتمييزِّوتسميةِّ
بعضِّاألطعمةِّالتقليديةِّ
ألكثرِّمنِّبلدِّواحد.
يستطيعِّالمشاركةِّفيِّ
وجبةِّطعامِّ(حقيقيةِّأوِّ
م َّ
ُمثلة)ِّمستعمالًِّآدابِّ
المائدةِّ،واإلشاراتِّ،
والتعبيراتِّالكالميةِّ
المناسبةِّ،ويستطيعِّأخذِّ
المبادرةِّفيِّالتفاعالتِّ
كالمحادثةِّحولِّالطعامِّ،
وتقديمِّالطعامِّ،والثناءِّ
علىِّالطعامِّ،وشكرِّ
المضيفِّ،إلخِّ...ويكونِّ
السلوكِّمقبوالًِّعندِّعائلةِّ
عربية.
يقدرِّعلىِّتمييزِّالمناظيرِّ
الثقافيةِّاعتماداًِّعلىِّ
المنتوجاتِّوالممارساتِّ
بشكلِّمستقل.

يقدرعلىِّتمييزِّوتسميةِّ
بعضِّاألطعمةِّ
والوجبات؛ِّويقدرِّعلىِّ
تمييزِّبعضِّاألطعمةِّ
التقليديةِّلبلدِّواحدِّعلىِّ
األقل.

يقدرعلىِّتمييزِّوتسميةِّ
بعضِّاألطعمةِّوأسماءِّ
الوجبات.

يستطيعِّالمشاركةِّفيِّ
وجبةِّطعامِّ(حقيقيةِّأوِّ
م َّ
ُمثلة)ِّمستعمالًِّآدابِّ
المائدةِّ،واإلشاراتِّ،
والتعبيراتِّالكالميةِّ
المناسبةِّعلىِّالعمومِّ،
وقدِّيأخذِّبعضِّالمبادرةِّ
فيِّالتفاعلِّ،ويكونِّ
السلوكِّمقبوالًِّألجنبيِّ
عندِّعائلةِّعربية.

يشاركِّفيِّوجبةِّطعامِّ
(حقيقيةِّأوِّمُمثلة)ِّبنشاطِّ
أكلِّأوِّاجتماعيِّمحدودِّ
جداِّ،أوِّيعرضِّعاداتِّأوِّ
سلوكاًِّكالمياًِّغيرِّ
مناسبين.

يقدرِّ،معِّالمساعدةِّ،علىِّ الِّيقدرِّ،حتىِّبعدِّ
المساعدةِّ،علىِّالقيامِّ
تمييزِّبعضِّالمناظيرِّ
باستنتاجاتِّحولِّ
الثقافيةِّحولِّالطعامِّ
اعتماداًِّعلىِّالمنتوجاتِّ الممارساتِّالثقافية.
والممارسات

ِّ
ُ
يمكنكِّأنِّتبلغِّهذهِّالتوقعاتِّإلىِّالطلبةِّبإعطائهمِّنموذجِّتقييمِّبمقاييسِّالتواصلِّالمناسبةِّويشملِّ
أيضاًِّمقياساًِّأوِّأكثرِّللثقافةِّكماِّفيِّالجدولِّاألعلىِّ،وذلكِّقبلِّأنِّيبدؤواِّاألنشطةِّ.ويمكنِّأنِّتكونِّ
نموذجِّالتقييمِّجزءاًِّمنِّالنشاطِّ،بدلِّأنِّتق ّدمهاِّفيِّاآلخِرِّ.ويجبِّأنِّتستعملِّاللغةِّالتيِّيفهمهاِّ
الطلبةِّأثناءِّمشاركتكِّلهمِّلنماذجِّالتقييم؛ِّإذِّيستعملِّ ُجلِّّالمدرسينِّنماذجِّتقييمِّباإلنجليزيةِّفيِّغالبِّ
األحيانِّمعِّالطلبةِّالمبتدئينِّوذويِّالمستوىِّالمتوسطِّ.
ِّ
ً
مثالِّ:إذاِّكانِّالطلبةِّبصددِّالقيامِّبنشاطِّيمثلونِّفيهِّموقفاِّلتناولِّالطعامِّبالعربيةِّبعدِّأنِّشاهدواِّ
مختلفِّأشرطةِّفيديوِّ،ومالحظةِّآدابِّالمائدةِّوالتعبيراتِّالشفويةِّ،يمكنكِّأنِّتشاركهمِّنماذجِّالتقييمِّ
أعالهِّ،وأنِّتوضحِّلهمِّقصدكِّب"آدابِّالمائدةِّالمناسبةِّ"،و"اإلشاراتِّ"،و"التعبيراتِّالشفوية"ِّ
خاللِّوجبةِّطعامِّ.
ِّ
وتوصيِّديبوراِّبالز ِّ،وهيِّأخصائيةِّفيِّتدريسِّاللغاتِّاألجنبيةِّ،بدعوةِّالطلبةِّإلىِّمساعدتكِّعلىِّ
تحديدِّمقاييسِّنماذجِّالتقييمِّلمشاريعِّمُعيّنةِّ،وخصوصاًِّلألنشطةِّذاتِّالتركيزِّالقويِّّعلىِّالثقافةِّ.
8
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وهيِّتفعلِّذلكِّبعرضِّأعمالِّممتازةِّمنِّالسنةِّالسابقةِّعلىِّالطلبةِّ،ودعوتهمِّإلىِّتحديدِّمقاييسِّ
االمتياز(ِّ.)Blaz, 2002
ِّ
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الثقافات
ِّ

المواد
احرصِّعلىِّاستعمالِّموادِّأصليّةِّ،مصمَّمةِّللناطقينِّبالعربيةِّمنِّجانبِّناطقينِّبالعربيةِّ،قدرِّ
اإلمكانِّفيِّكلِّّأنشطةِّالفصلِّ.ويمكنكِّأنِّتجدِّهذهِّالموادِّعبرِّاإلنترنتِّ،أوِّالسفرِّ،أوالتسوق؛ِّ
وهذهِّالموادِّهيِّعادةِّإمّاِّنصوصِّأصليةِّ(للقراءةِّ،أوِّالمشاهدةِّ،أوِّاالستماع)ِّ،أوِّأشياءِّحقيقيةِّ،أوِّ
صورِّألشياءِّأوِّممارساتِّأصليّةِّالِّيمكنِّإحضارهاِّإلىِّالفصلِّ.
ِّ
ً
وتشمل ع ِّينات المواد األصل ّية تقريباِّأيِّشيءِّيمكنِّإحضارهِّإلىِّالفصلِّ،وت َّمِّإنتاجهِّللناطقينِّ
األصليينِّبالعربيةِّمنِّجانبِّناطقينِّآخرينِّبالعربيةِّ.
ِّ
العلومِّوالفنونِّالعربيةِّالكالسيكيةِّوالمعاصرةِّ
ّ
ً
صورِّونسخِّلألعمالِّالفنيةِّالكبرىِّ،خصوصاِّألعمالِّالخطِّاليدويِّعلىِّالورقِّوعلىِّ
أوساطِّأخرىِّ
صورِّإلنجازاتِّمعماريةِّكبيرةِّ
تسجيالتِّللموسيقىِّالكالسيكيةِّ
آالتِّموسيقيةِّ
اآلدابِّ،بماِّفيهِّالنثرِّ،والشعرِّ،والمسرحياتِّ-بالعربيةِّ
معلوماتِّعنِّالمساهماتِّالعربيةِّفيِّالرياضياتِّ،والعلومِّ،والفلسفةِّ
ِّ
الحياةِّاليوميةِّوالثقافةِّالشعبيةِّ
الطعامِّ:بماِّفيهِّالعناصرِّوأدواتِّالطبخِّالتقليديةِّ
ِّ
ً
علبِّتعبئةِّأوأدواتِّطعامِّأصليّةِّ(علبِّكوكاِّكوالِّمكتوبةِّبالعربيةِّمثالِّهيِّالمفضلةِّلدىِّ
الطلبةِِّّاألمريكيين)ِّ
مالبسِّتقليديةِّأوِّصورِّلهاِّ
ِّ
موادِّأوِّأدواتِّمنزليةِّتقليديةِّ
ِّ
صناعةِّيدويةِّتقليديةِّ،كأعمالِّالترصيعِّ،والخزفِّ،والقطعِّالمعدنيةِّ،واألثوابِّ
ِّ
تسجيالتِّأغانيِّ:أغانيِّشعبيةِّ،أغانيِّاألطفالِّ،موسيقىِّشعبيةِّ
ِّ
إعالناتِّتجاريةِّ،عالماتِّ،تعليماتِّعلىِّالعلبِّ
ِّ
حلقاتِّبرامجِّتلفزيونيةِّ،مقاطعِّأخبارِّ،إعالناتِّتجاريةِّ
ِّ
مقاطعِّعلىِّ(يوتوب)ِّ
ِّ
ألعابِّ
ِّ
وتشمل ع ِّينات المواد األصل ّية للممارساتِّفرصاًِّللتجربةِّالمباشرةِّللممارساتِّفيِّإطارِّأصليِّ،
وفرصاًِّلمشاهدةِّأوِّاالستماعِّإلىِّالممارساتِّفيِّإطارِّأصليِّ،وعبرِّقراءةِّنصوصِّتتعلّقِّ
بالممارساتِّكقواعدِّلعبةِّمثالًِّ.
ِّ
وتشمل ع ّينات من المواد:
ِّ
أشرطةِّفيديوِّ،مقاطعِّتلفزيونيةِّ،مقاطعِّ(يوتوب)ِّللممارساتِّ،مثلِّ:
عائلةِّتتناولِّوجبةِّطعامِّ
ِّ
ِّ
ِّ
10

© National Capital Language Resource Center, 2015
Teaching Arabic: An Essential Guide

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

أطفالِّأوِّشبابِّأوِّبالغونِّيلعبونِّلعبةِّ
أشخاصِّي َُحيّونِّبعضهمِّالبعضِّ
أشخاصِّيستأذنونِّآخرينِِّّلالنصرافِّ
أشخاصِّيُصلّونِّ
مواكبِّدينيةِّأوِّسياسيةِّ
حفلِّزفافِّ
فصلِّمدرسيِّفيِّبلدِّعربيِّ
شخصِّيطبخِّ
شخصِّيقومِّبالخطِّاليدويِّ
أشخاصِّيلعبونِّأوِّيشاهدونِّلعبةِّكرةِّالقدم

التجارب المباشرة للممارسات الثقافية:
مشاهدةِّالمدرسِّوهوِّيستعملِّاللغةِّ،واإلشاراتِّ،والطقوسِّاألصليّةِّداخلِّ
فصلِّعربيِّ
مشاهدةِّالمدرسِّوهوِّيشاركِّفيِّمناقشةِّأصليّةِّأوِّتبادلِّالتحيةِّمعِّناطقِّ
أصليِّ
زيارةِّمطعمِّعربيِّ
زيارةِّمسجدِّأوِّكنيسةِّمسيحيةِّعربيةِّ
زيارةِّمحلِّتجاريِّعربيِّ
زيارةِّبيتِّعربيِّ
ِّ
ِّ
ويمكنِّأنِّتجدِّاألشياءِّالماديةِّفيِّبيتكِّ،أوِّبيتِّصديقِّ،أوِّفيِّالكتبِّ،أوِّعلىِّاإلنترنتِّ،أوِّفيِّ
المحالتِّالتجاريةِّ.وعندِّزيارتكِّلبلدِّعربيِّ،احرصِّعلىِّجلبِّكلِّّاألشياءِّالمنخفضةِّالثمنِّالتيِّ
تحتويِّعلىِّكتابةِّعربيةِّ–كتذاكرِّالحافالتِّ،وأغلفةِّالحلوىِّ،وعلبِّالمشروباتِّ،والجرائدِّ،
والمجالتِّ،والجداولِّالزمنيةِّللقطاراتِّ،وبطاقاتِّاألسعارِّ،والخرائطِّالمحليةِّ.احرصِّعلىِّجلبِّ
أيةِّأشياءِّصغيرةِّالحجمِِّّ،ومنخفضةِّالثمنِّ،والمتواجدةِّبكثرةِّفيِّبالدِّعربيةِّ،وليستِّمألوفةِّفيِّ
أ مريكا،كاألشياءِِّّالمطرّزةِّ،وسلسلةِّمفاتيحِّعليهاِّرموزِّخاصةِّ(عينِّزرقاء؟)ِّ،وأشكالِّمنحوتةِّ،
وعرائسِّ.وتذكرِّكذلكِّأنكِّقدِّتجدِّبعضِّهذهِّاألشياءِّفيِّمحالتِّعربيةِّ،إنِّكنتِّتعيشِّفيِّمنطقةِّ
بهاِّجاليةِّعربيةِّكبيرةِّ.
ِّ
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الثقافات
األنشطة
تتأصَّلِّالثقافةِّفيِّكلِّّنشاطِّتقومِّبهِّفيِّالفصل ِّ،ألنّ ِّاللغةِّوالثقافةِّالِّيمكنِّالفصلِّبينهماِّ.وبماِّأنّ ِّ
تدريسِّالثقافةِّيمثلِّجزءاًِّمهماًِّمنِّدرسكِّ،فمنِّالمه ّمِّأنِّتعملِّعلىِّتصميمِّأنشطةِّ ُتبيّنِّالثقافةِّ
بوضوح؛ِّويشملِّهذاِّإدخالِّالنحوِّوالمفرداتِّ.واحذرِّمنِّأنِّتفترضِّأنِّالطلبةِّسيفهمونِّروتينِّ
وممارساتِّفصلكِّعلىِّأنهاِّجزءِّمنِّثقافتكِّ،بلِّتحتاجِّأنِّتشرحِّأنِّبعضِّممارساتِّفصلكِّ
خاصةِّبالثقافةِّالعربية.
ِّ
ِّ ويعتقدِّبعضِّالمدرسينِّأنّ ِّكلِّّاحتكاكِّبالثقافةِّفيِّإطارِّفصلِّاللغةِّيجبِّأنِّيكونِّباللغةِّالعربيةِّ،
بينماِّيسمحِّآخرونِّللطلبةِّالمبتدئينِّوذويِّالمستوىِّالمتوسطِّأنِّيقومواِّببعضِّأبحاثهمِّحولِّالثقافةِّ
العربيةِّباللغةِّاإلنجليزيةِّفيماِّيخصّ ِّالواجباتِّالمنزليةِّ،وقدِِّّيستعملونِّبعضِّاإلنجليزيةِّفيِّالفصلِّ
أيضاًِّ.ويرجعِّلكِّالقرارِّفيِّذلكِّ،لكنِّاستعملِّاللغةِّالعربيةِّكلماِّأمكنِّاألمر.
ِّ
وإلثارةِّالمناظيرِّالثقافيةِّ،توصيِّالمعاييرِّبإجراءِّمقارناتِّبينِّالمنتوجاتِّوالممارساتِّفيِّالثقافتينِّ
ال عربيةِّوالمحليةِّ(األمريكية)ِّ.والمقارناتِّبينِّالثقافاتِّواللغاتِّتمَّتِّتغطيتهاِّبعمقِّفيِّوحدةِّ
المقارناتِّ،لكنِّاألنشطةِّالتيِّيت ّمِّوصفهاِّهناِّستشملِّبعضِّالمقارناتِّأيضاًِّ.

ِّ
أنواع األنشطة

تعتبرِّاألنشطةِّالتاليةِّأنواعِّاألنشطةِّالتيِّتركزِّعلىِّاكتشافِّمعلوماتِّثقافيةِّمُعيّنةِّ.ورغمِّأنّ ِّ
الموضوعِّوالمحتوىِّثقافيانِّ،إالِّّأنّ ِّالطلبةِّيستعملونِّكلِّّاألساليبِّالثالثةِّللتواصلِّ،التبادليِّ
(المحادثة)ِّ،والتفسيريِّ(القراءةِِّّواالستماع)ِّ،والتقديميِّ(العرضِّالشفويِّوالكتابة)ِّلفهمِّ،
واكتشافِّ،والتفاعلِّمعِّالثقافةِّ.وتكونِّاللغةِّهيِّالوسيلةِّالتيِّيكتسبِّبهاِّالطلبةِّالثقافةِِّّ،ويُظهرونِّ
تعلمهمِّفيهاِّ.ويمكنِّأنِّتكونِّبعضِّاألنشطةِّالموصوفةِّأسفلهِّدروساًِّكاملة؛ِّبينماِّيكونِّالبعضِّ
اآلخرِّأنشطةِّيمكنِّدمجهاِّفيِّالحصصِّالدراسيةِّلتعزيزِّتجاربِّالطلبةِّالواضحةِّمعِّالثقافةِّ،
ووعيهمِّبهاِّفيِّإطارِّالدرسِّاللغويِّ.
ِّ
ولقدِّت ّمِّتصميمِّهذهِّاألنشطةِّالنموذجيةِّلطلبةِّالصفِّالتاسعِّفيِّسنتهمِّاألولىِّمنِّتعلمِّاللغةِّالعربيةِّ.
وهيِّتعالجِّوحدةِّعنِّالطعامِّنستعملهاِّكمثالِّعبرِّهذهِّالوحدةِّ.لكنِّيمكنِّتعديلِّهذهِّاألنواعِّمنِّ
األنشطةِّلتالئمِّأيِّموضوعِّوأيِّمستوى؛ِّكماِّيمكنِّأنِّتكونِّأكثرِّأوِّأقلِّّتعقيداًِّ،أوأكثرِّأوِّأقلِّّ
صعوبةِّ.وهيِّكلهاِّقائمةِّعلىِّأنشطةِّسبقِّاستعمالهاِّبنجاحِّفيِّالفصولِّالدراسيةِّ.استعملهاِّكنقطةِّ
انطالقِّلخيالكِّوإبداعكِّلتطويرِّأنشطةِّمناسبةِّللوحداتِّالموضوعيةِّلفصلكِّ.
ِّ
ُ
ونركزِّعلىِّستةِّطرقِّمختلفةِّلتطويرِّأنشطةِّتبيّنِّالثقافةِّالعربيةِّ:
ِّ
 يالحظِّالطلبةِّبعنايةِّمنتوجاتِّالثقافةِّالعربيةِّويُميّزونِّنطاقاتهاِّواستعماالتها
 يُنتجِّالطلبةِّمنتوجاتِّعربيةِّأصلية
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يالحظِّالطلبةِّبعنايةِّسلوكياتِّاألشخاصِّفيِّمواقفِّمُعيّنةِِّّالكتشافِّالممارساتِّالعربية
يكسبِّالطلبةِّمنفذاًِِّّإلىِّالحياةِّاليوميةِّوالعاداتِّعبرِّلقاءاتِّافتراضيةِّأوِّحقيقيةِّوجهِّا ًِّلوجه
يكتشفِّالطلبةِّالتراثِّالتاريخيِّوالفنيِّللثقافةِّالعربية
يبحثِّالطلبةِّعنِّتأثيراتِّالثقافةِّالعربيةِّفيِّالثقافةِّاألمريكيةِّ،وتأثيراتِّالثقافةِّاألمريكيةِّ
فيِّالثقافةِّالعربيةِّ،وعولمةِّالثقافتينِّمعِّا ً

ِّ
يالحظ الطلبة بعناية منتوجات الثقافة و ُيم ّيزون نطاقاتها واستعماالتها.
يُحضرِّالمدرسِّإلىِّالفصلِّأشياءِّأوِّصوراًِّألشياءِّحقيقيةِّ ُتمثلِّالثقافةِّ،ويقومِّالطلبةِّبدراسةِّتلكِّ
األشياءِّأوِّالصورِّبعنايةِّلوصفهاِّ،واكتشافِّوظيفتهاِّ،وربطهاِّبالممارساتِّوالمناظيرِّ.وقدِّيقومِّ
الطلبةِّبمقارنةِّاألشياءِّمعِّأشياءِّمماثلةِِّّتؤديِّنفسِّالوظيفةِّفيِّثقافتهمِِّّالكتشافِّأوجهِّالتشابهِِّّ
واالختالفِّ.
ِّ
مثالِّ،فيِّوحدةِّعنِّالطعامِّ،يمكنكِّأنِّتقومِّبنشاطِّحولِّ"صنعِّالحلوياتِّ".وتدريسِّ"الثقافة"ِّهوِّ
مُدمجِّفيِّتدريسِّاألساليبِّالمختلفةِّللتواصلِّ.
ِّ
النشاط – الحلويات العربية
الِّتخبرِّالطلبةِّبموضوعِّالدرسِّ.اعملِّعلىِّإحضارِّقالبِّحلوياتِّعربيةِّ(كقالبِّالمعمول)ِّإلىِّ
الفصلِّ،ودعِّالطلبةِّيم ّرروهِّحولِّالفصلِّ،ويمسكوهِّبأيديهمِّ،ويفحصوه؛ِّوبدالًِّمنِّأنِّتكتفيِّ
بإخبارهمِّعمّاِّهوِّ،اسألهمِّأنِّيصفواِّباللغةِّالعربيةِّماِّيرونهِّ،وأنِّيتحدثواِّعمّاِّقدِّيُستعملِّلهِّ.
ودعهمِّيستعملواالمفرداتِّالتيِّيعرفونهاِّأكثرِّماِّيمكنِّ،وشجعهمِّعلىِّاستعمالِّاإلشاراتِّ،ورسمِّ
الصورِّ،وتمثيلِّاألشياءِّ،والِّتعطهمِّالمفرداتِّالرئيسيةِّأوِّالتركيباتِّالنحويةِّإالِّّعندماِّتكونِّ
الحاجةِّ ُملِ ّحةِّإليهاِّللمناقشةِّ،أوِّعندماِّيطلبهاِّالطلبةِّ.وقدِّتضطرّ ِّإلىِّإعطائهمِّتلميحاتِّحولِّ
االستعمالِّ.وعندماِّيصبحِّالوقتِّمناسباًِّ،أخبرالطلبةِّماِّهوِّولماذاِّيُستعملِّ.ثمِّأعطهمِّبعضِّ
الحلوياتِّمصنوعةِّبهذاالقالبِّلتذوقهاِّ،وقمِّبتدريسِّالمفرداتِّالخاصةِّبالحلوياتِّكالصفاتِّ،
واألذواقِّ،ومُكوّ ناتِّالحلوىِّ:حلوِّ،ناعمِّ،صلبِّ،جوزِّ،عجينِِّّ،حلوىِّ،سكرِّ،شرابِّ،التمرِّ.كماِّ
يمكنكِّأنِّتعلمِّالطلبةِّأسماءِّمختلفِّالحلوياتِّ.ويمكنِّأنِّيملؤواِّأوراقِّعملِّفيِّمجموعاتِّبأسماءِّ
ثالثةِّأوِّأربعةِّأنواعِّمنِّالحلوىِّ،وميزتانِّأوِّثالثِّلكلِّّحلوىِّ.ويمكنِّأنِّ ُتدرّ سِّالتلفظاتِّالكالميةِِّّ
وغيرِّالكالميّةِّالمناسبةِّثقافياًِّللمذاقِّالحلوِّ(آآآه)ِّوللمذاقِّالسيئِّ(يع)ِّ–ِّوكذلكِّاإلشاراتِّالعاديةِِّّ،
وتعبيراتِّالوجهِّالتيِّتصاحبِّاألصواتِّوالكلماتِّ.وهذاِّوقتِّمناسبِّلمراجعةِّالتفضيالت"ِّ،أحبِّ
أنِّآكلِّالمعمولِِّّ".وكتمرينِّنهائيِّ،يمكنِّأنِّتسألِّالطلبةِّأنِّيختارواِّحلوىِّمفضلةِّ،وأنِّيشرحواِّ
لمجموعةِّصغيرةِّلماذاِّيحبونِّهذهِّالحلوىِّبالذاتِّ.
ِّ
والستكشافِّالمناظيرِّالثقافيةِّ،يمكنكِّأنِّتشرحِّ(بالعربيةِّمعِّاستعمالِّاإلشاراتِّوالصور)ِّأنِّكثيراًِّ
منِّالناسِّيملكونِّفيِّبيوتهمِّقوالبِّحلوىِّفيِّالبالدِّالعربيةِّ،ويصنعونِّالحلوياتِّ،خصوصاًِّخاللِّ
األعيادِّ.وفيِّاألوقاتِّاألخرىِّيشترونِّالحلوىِّمنِّالمحالتِّالتجارية؛ِّوبعضِّالحلوياتِّالِّ ُتصنعِّ
إالِّنادراًِّجداًِّفيِّالبيتِّ،ويت ّمِّاشتراؤهاِّفيِّأغلبِّاألحيانِّ.ماذاِّيوحيِّلناِّهذاِّحولِّالتفضيالتِّ
واألطعمةِّالعربية؟ِّاحذرِّمنِّالقولبة )ِّ.)stereotypesهلِّهناكِّتقاليدِّمماثلةِّفيِّأمريكا؟ِّماهيِّأوجهِّ
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الشبهِّواالختالفِّفيِّهذهِّالتقاليد؟ِّماذاِّتوحيِّلناِّهذهِّالتقاليدِّعنِّالمواقفِّمنِّالطعامِّواالحتفاالتِّ
فيِّالبالدِّالعربيةِّوفيِّأمريكا؟ِّ
ِّ
ُينتج الطلبة منتوجات عربية أصلية.
هناكِّطريقةِّمحفزةِّجداًِّلدفعِّالطلبةِّإلىِّاستعمالِّاللغةِّفيِّالنطاقِّ،ومساعدتهمِّعلىِّفهمِّالثقافةِّ،
وهيِّجعلهمِّيصنعونِّشيئاًِّعربياًِّتقليدياًِّأوِّمشاركتهمِّفيِّممارسةِّعربيةِِّّأصليّةِّ،كإلقاءِّالتحيةِّ
والترحيبِّبالعربيةِّ،أوِّلعبِّلعبةِّعربيةِّبالعربيةِّ،أوتشجيعِّفريقِّكرةِّقدمِّعربيِّ.
ِّ
نشاط – صنع حلويات عربية
بعدِّأنِّيرىِّالطلبةِّويكتشفونِّقالبِّالحلوىِّالعربيةِّ،يمكنكِّأنِّتعطيهمِّنشاطاًِّتكونِّفيهِّالمهمةِّهيِّ
أنِّيتبعواِّوصفةِّحلوىِّ،ويصنعواِّالحلوياتِّمستعملينِّالقالبِّ.ولتحقيقِّهذاِّ،يجبِّأنِّيتعلمِّالطلبةِّ
كيفِّيقرؤونِّويفهمونِّالعناصرِّ،والقياساتِّ،واألفعالِّالتيِّيشملهاِّصنعِّالحلوىِّ(اخلطِّ،صبّ ِّ،
قياسِّ،اعجن)ِّ،وصيغةِّاألمرِّ،وأيةِّمعلوماتِّأوِّتركيباتِّنحويةِّأخرىِّفيِّالوصفةِّ.ودعِّالطلبةِّ
يستعملواِّ ماِّسبقِّلهمِّأنِّتعلموهِّقدرِّاإلمكانِّللتمكنِّمنِّأداءالمهمةِّ.قمِّبالبحثِّعنِّوصفاتِّمعِّ
صورِّالعناصرِّ،ودعِّالطلبةِّيتلفّظوابأسماءِّالمفرداتِّالتيِّلمِّيسبقِّلهمِّأنِّتعلموهاِّبالعربيةِّ،
ويكتبوها"ِّ،السكرِّ،ماءِّالوردِّ،التمرِّ،الفستقِّ،الجوزِّ".ويمكنكِّأنِّ ُتد ّرسِّالقياساتِّ،وهيِّ ِم ْتريَّةِّ،
وتراجعِّاألرقامِّفيِّحصةِّطبخِّ.وقدِّتتمكنِّمنِّتنسيقِّالقياساتِّوالرياضياتِّمعِّمدرسِّرياضياتِّ.
ويمكنِّللطلبةِّأنِّيعملواِّفيِّمجموعاتِّلصنعِّالحلوىِّ،وهمِّيتكلمونِّبالعربيةِّحولِّماِّيعملونِّ.وقدِّ
تو ّزعِّاألدوارِّعلىِّأفرادِّالمجموعةِّلتوجيهِّتواصلهمِّكالتاليِّ:الطالبِّ(أ)ِّيقرأِّكلِّّخطوةِّمنِّ
الوصفةِّبصوتِّمرتفعِّ،الطالبِّ(ب)ِّوالطالبِّ(ج)يتبعانِّالخطواتِّويقوالنِّبصوتِّمرتفعِّماِِّّ
يعمالنِّ،الطالبِّ(د)ِّيأخذِّصورةِّلكلِّّخطوةِّوينقلِّفيماِّبعدِّالتعليماتِّالصحيحةِّعلىِّكلِّّصورةِّ.
ويمكنِّأنِّيصنعِّالطلبةِّالحلوىِّفيِّالفصلِّ(إذاكانِّذلكِّممكناً)؛ِّأمّاِّإذاِّكانِّاستعمالِّالفرنِّ
ضرورياًِّ،فيمكنِّللمدرسِّأنِّيأخذِّالحلوىِّإلىِّالبيتِّإلنضاجهاِّهناكِّ،أوِّيرسلهاِّمعِّالطلبةِّإلىِّ
البيتِّإلنضاجهاِّ،وإحضارهاِّإلىِّالفصلِّثانيةِّ.ثمِّيتذوقِّالطلبةِّالحلوىِّ،ويأخذونِّبعضهاِّإلىِّ
البيتِّكيِّيتذوقهاِّالوالدانِّ،ويعطونِّشيئاًِّمنهاِّإلىِّالصفوفِّوالمدرسينِِّّاآلخرينِّ.ولتحديدِّمدىِّ
تعلمِّالطلبةِّلقراءةِّالوصفاتِّ،يمكنِّأنِّتعطيهمِّوصفةِّمماثلةِّأوِّوصفتينِّ،واسألهمِّأنِّيقررواِّ
انفرادياًِّأ ّيِّا ًِّمنهماِّيودونِّأنِّيصنعواِّ،وأنِّيحددواِّكيفِّتختلفِّهذهِّالوصفةِّعنِّاألولى.
ِّ
ِّ
يالحظ الطلبة بعناية سلوكيات األشخاص في مواقف ُمع ّينة الكتشاف الممارسات
يجدِّالمدرسِّمواقفِّأصليةِّ ُتوضّحِّمواضيعِّمهمةِّمُعيّنةِّ.ويمكنِّأنِّتكونِّهذهِّحقيقيةِّ،أوِّتكونِّ
عبرِّأوساطِّأخرىِّكاألفالمِّأوِّمقاطعِّعلىِّ(يوتوب)ِّ.
نشاط  -مشاهدة شريط فيديو حول الذهاب إلى مطعم
أرِّالطلبةِّمقطعاًِّمنِّشريطِّفيديوِّأصليِّأوِّمقطعاًِّعلىِّ(يوتوب)ِّألشخاصِّفيِّمطعمِّ،يقرؤونِّ
الئحةِّاألطعمةِّ،ويطلبونِّالطعامِّ،ويأكلونِّ،ثمِّيؤدونِّثمنِّاألكلِّ.قمِّبمشاهدةِّأوليةِّللشريطِّقبلِّأنِّ
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تعرضهِّعلىِّالطلبةِِّّ،الختيارالتعبيراتِّالشفويةِّ،والمفرداتِّ،والسلوكياتِّالتيِّتريدِّأنِّينتبهِّلهاِّ
الطلبةِّ.وليسِّالطلبةِّبحاجةِّإلىِّفهمِّكلِّّشيءِّفيِّالشريطِّلفهمِّماِّيجريِّعموماًِّ،ولتعلمِّالتعبيراتِّ
الكالميةِّاألساسيةِّالمهمةِّ،وبعضِّالمفرداتِّالخاصةِّ،والسلوكياتِّكآدابِّالمائدةِّ(متىِّوماذاِّيجبِّ
تناولهِّباليدِّ،ومتىِّيجبِّاستعمالِّالشوكةِّوالسكينِّ،وأينِّيجبِّوضعِّاأليديِّعندِّعدمِّاستعمالهاِّ
لألكلِّ،إلخِّ.).
ِّ
اسألِّالطلبةِّأسئلةِّتجلبِّانتباههمِّإلىِّالتعبيراتِّالكالميةِّ،والمفرداتِّ،والسلوكياتِّالتيِّتريدهمِّأنِّ
ينتبهواِّإليهاِّ.ومنِّالمفيدِّأنِّتم ّدِّالطلبةِّبورقةِّعملِّ(بالعربية)ِّبأسئلةِّتساعدهمِّعلىِّالتركيزِّوتدوينِّ
مالحظاتهمِّحولِّمعلوماتِّمُعيّنةِّ.اعرضِّعليهمِّالشريطِّبدونِّتوقف؛ِّثمِّاعرضهِّمرةِّثانيةِّفيِّ
مقاطعِّقصيرةِّ،معِّطرحِّأسئلةِّقبلِّكلِّّمقطعِّتتعلقِّبورقةِّالعملِّ،والتيِّيمكنِّاإلجابةِّعليهاِّ
الدقيقِّ.تأكدِّمنِّخلقِّجوّ ِّيشجعِّالطلبةِّعلىِّاستعمالِّماِّسبقِّلهمِّأنِّتعلموهِّ
بالمشاهدةِّأوِّباالستماعِّ
َ
قدرِّاإلمكانِّلاله تداءِّإلىِّماِّلمِّيتمكنواِّمنِّفهمهِّ.ودعهمِّيكتشفواِّاألجوبةِّعلىِّأسئلتكِّقدرِّاإلمكانِّ.
وقدِّتحتاجِّإلىِّتوضيحِّالمعلوماتِّالثقافيةِّ،والنطقِّ،واإلمالء؛ِّلكنِّالِّتفعلِّذلكِّإالِّّبعدِّأنِّيحاولِّ
الطلبةِّالتوصلِّإلىِّبعضِّتلكِّالمعلوماتِّبأنفسهمِّ.أعدِّعرضِّالمقاطعِّلمنحِّالطلبةِّفرصِّاالستماعِّ
الدقيقِّ،واالنتباهِّإلىِّمعلوماتِّمُعيّنةِّ.
ِّ
وفيِّاألخيرِّ،امنحِّالطلبةِّفرصةِّأخرىِّلمشاهدةِّالشريطِّبأكملهِّبدونِّانقطاعِّ.وتأكدِّمنِّاألجوبةِّ
علىِّأوراقِّالعملِّ.بعدِّذلكِّ،يعملِّالطلبةِّعلىِّإظهارِّوتعزيزِّماِّتعلموهِّعبرِّتمثيلِّمواقفِّالذهابِّ
إلىِّالمطعم(ِّ.للمزيدِّمنِّالمعلوماتِّعنِّتمثيلِّالمواقفِّ،ارجعِّإلىِّوحدةِّالتواصلِّالتبادلي)ِّ
ِّ
يكسب الطلبة منفذاً إلى الحياة اليومية والعادات عبر لقاءات افتراضية أو حقيقية وجها لوجه
يخلقِّالمدرسِّلطلبتهِّتجاربِّأصليةِّبالبحثِّعنِّمهرجاناتِّمحليةِّ،ومحالتِّتجاريةِّ،ومطاعمِّ،
وفرصاًِّأخرىِّيتعاملِّفيهاِّالطلبةِّمعِّناطقينِّأصليينِّوثقافتهمِّ.كماِّيُمكنِّتنظيمِّلقاءاتِِّّأصليّةِّعلىِّ
اإلنترنتِّسواءِّشخصياًِّ،باستعمالِّالتكنولوجياِّ(سكايب)ِّ،أوِّمنِّخاللِّالكتابةِّ،كالصحفِّ
اإللكترونية.

نشاط – الذهاب إلى مطعم
(بالنسبةِّللطلبةِّالكبارِّفيِّالمدارسِّالثانوية)ِّ
ِّ
يجدِّالمدرسِّمطعماًِّعربياًِّ(بأثمنةِّمعقولة)ِّ،ويلتمسِّمنِّالنادلِّالعربيِّأنِّيتعاملِّمعِّالطلبةِّ
بالعربيةِّفقطِّ،وأنِّيُوقّعِّفاتورةِّكلِّّطالبِّ،ويكتبِّعليهاِّأنِّالطالبِّطلبِّالطعامِّ،وناقشِّدفعِّالثمنِّ
بالعربيةِّفقطِّ.ثمِّيذهبِّالطلبةِّإلىِّالمطعمِّ،ويطلبونِّشيئاِّ(ولوِّكانِّفنجانِّشاي)ِّ،ثمِّيدفعونِّثمنهِّ.
وبعدِّذلكِّيُناولِّالطلبةِّالمدرسِِّّفواتيرهمِّليُبينواِّلهِّأنهمِّأنجزواِّالمهمةِّبنجاحِّ.
ِّ
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وفيِّحالةِّعدمِّوجودِّمطعمِّعربيِّفيِّمنطقتكِّ،أوِّحتىِّإذاِّكانِّهناكِّمطعمِّ،يمكنكِّأنِّ"تخلق"ِّ
مطعماًِّفيِّفصلكِّ.فتخلقونِّ،أنتِّوالطلبةِّ،طاولةِّمطعمِّمجهزةِّلتقديمِّالطعامِّ،ولوائحِّاألثمنةِّ،ونقودِّ
مزعومةِّ،وتزييناتِِّّ،وموسيقاِّخلفيةِّ،وبطاقاتِّائتمانِّمزعومةِّ،إلخِّ.وقدِّيستمتعِّبعضِّأولياءِّ
الطلبةِّبالمساعدةِّفيِّهذاِّالنشاطِّ.
ِّ
يكتشف الطلبة التراث التاريخي والفني للثقافة العربية
يمكنِّاستعمالِّالصورِّأوِّمطبوعاتِّألعمالِّفنيةِّ،وفنِّالنحتِّلممارسةِّالمفرداتِّ،والتركيبِّ،
وروايةِّالقصصِّ.ويمكنِّاستعمالِّالموسيقىِّلفهمِّاالستماعِّأوِّكنقطةِّانطالقِّللمناقشةِّ.كيفِّتعكسِّ
هذهِّاألعمالِّالمبدعةِّالمنتوجاتِّ،والممارساتِّ،ومناظيرِّالثقافةِّالتيِّأنتجتها؟
ِّ
ِّوفيِّمعظمِّاألحيانِّ،الِّيت ّمِّدمجِّاإلنجازاتِّالفكريةِّوالفنيةِّالكبرىِّللثقافةِّالعربيةِّفيِّفصلِّاللغةِّ
منِّمرحلةِّالروضةِّإلىِّالمرحلةِّالثانويةِّ،أوِّقدِّتت ّمِّمعالجتهاِّباللغةِّاإلنجليزيةِّ.والمعلوماتِّ
الموجودةِّالتيِّيمكنِّاستعمالهاِّفيِّالدروسِّفيِّالوالياتِّالمتحدةِّاألمريكيةِّ،حولِّالفنِّالعربيِّ،وفنِّ
ّ
الخطِّاليدوي،وِّوالموسيقىِّالتقليديةِّ،والفنِّالمعماريِّ،والمعرفةِّالعربيةِّفيِّالعلومِّوالرياضياتِّ،
هيِّإماِّموجودةِّباإلنجليزيةِّ،أوِّأنهاِّفيِّمستوىِّيفوقِّقدراتِّمتعلميِّاللغاتِّاألجنبيةِّمنِّمستوياتِّ
الروضةِّإلىِّالمرحلةِّالثانويةِّ.وبالرّ غمِّمنِّذلكِّ،يمكنكِّأنِّتعتمدِّاعتماداًِّكبيراًِّعلىِّالدعائمِّ
البصريةِّفيِّاستعمالِّالمواضيعِّالثقافيةِّلشرحِّاللغةِّ،واستعمالِّاللغةِّالعربيةِّلتقديمِّالتراثِّالثقافيِّّ
العربيّ ِّإلىِّالطلبةِّ.
ِّ
نشاط – النمط والتماثل في الفن العربي
الِّيتناسبِّهذاِّالنوعِّمنِّالنشاطِّمعِّالوحدةِّعنِّالطعام؛ِّلذاِّ،فسوفِّنقومِّبوصفِّنشاطِّعنِّدورِّ
الهندسةِّفيِّالفنِّوالتصميمِّالعربيينِّالتقليديينِّ.ومنِّبينِّالطرقِّلدمجِّتدريسِّاللغةِّوالثقافةِّالتقليديةِّ
معاًِّ،هيِّأنِّتبدأِّبالوصفِّ،ثمِّتستم ّدِّالمفاهيمِّمنِّالطلبةِّوهمِّيبدؤونِّفيِّفهمِّوتجربةِّأمثلةِّمختارةِّ
للمبدأِّالذيِّتريدهمِّأنِّيفهموهِّ.
ِّ
والهدفِّمنِّهذاِّالنشاطِّهوِّأنِّ"يكتشف"ِّالطلبةِّأهميةِّاألنماطِّوالهندسةِّفيِّالزخرفةِّالعربيةِّ.وقدِّ
تقومِّبإدخالِّالسؤالِّ"،ماِّالجميلِّفيِّالثقافةِّالعربية؟"ِّوهذاِّسؤالِّأساسيِّ،وفكرةِّكبرىِّ،وليسِّلهِّ
جوابِّمباشرِّ،والِِّّيمكنِّاإلجابةِّعليهِّفيِّحصةِّواحدةِّ.
ِّ
وفيِّبدايةِّالدرسِّ،يمكنكِّأنِّتخبرِّالطلبةِّأنكِّسوفِّتسألهمِّفيِّهذهِّالحصةِّأنِّيجدواِّمبدأِّمهماًِّفيِّ
الفنِّالعربيِّ،لكنِّالِّتخبرهمِّبماِّهوِِّّ.اعملِّعلىِّإعدادِّشرائحِّأوِّصورِّلتفاصيلِّزخرفيةِّ،منحوتةِّ
أوِّمرسومةِّعلىِّاآلجرِّ،أُخ ْ
ِذتِّمنِّمساجدِّأوِّبناياتِّخاصةِّأخرىِّ،و ُتبيّنِّاألنماطِّالهندسيةِّالمعقدةِّ
المستعملةِّفيِّالفنِّالعربيِّ.وهناكِّالعديدِّمنِّالمصادرِّللصورِّعلىِّاإلنترنتِّ.أرِّالطلبةِّشريحةِّ
واحدةِّ،واسألهمِّعمّاِّيرونِّ.ساعدهمِّعلىِّالمفرداتِّ،كاللوحةِّ،النحتِّوالنقشِّ،تقويسِّ،دائرةِّ،خطِّ،
نمط ِّ،هندسةِّ،زخرفةِّ،توازنِّ،تماثلِّ،أرابيسكِّ،شابك؛ِّوتختلفِّالمفرداتِّحسبِّالمثالِّالذيِّقمتِّ
باختيارهِّ.ويمكنِّأنِّتكونِّالعبارةِّ"ِّيبدوِّوكأنهِّ"...مفيدةِّ.وقدِّيقدمِّهذاِّالتمرينِّممارسةِّمفرداتِّ
األلوانِّ،والتعبيرِّعنِّاألذواقِّوالتفضيالتِّ.
ِّ
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قمِّبكتابةِّالمفرداتِّللطلبةِّ،ودعهمِِّّينقلوهاِّ.وقدِّيه ّمِّالطلبةِّأنِّتريهمِّالبناياتِّأوِّنطاقِّأمثلتكِّ،والبلدِّ
والسياقِّالتاريخيِّ.واستعملِّالصورِّوالرسوماتِّللتعبيرِّعنِّالمحتوىِّالذيِّيصعبِّعلىِّالطلبةِّأنِّ
يفهموهِّمنِّالشروحاتِّالكالميةِّفقطِّ.والِّتتوقعِّأنِّيتذكرِّالطلبةِّكلِّّالمعلوماتِّالتاريخيةِّوالثقافيةِّ،
فليستِّهذهِّإالِّّخطوةِّأولىِّلماِّنأملِّأنِّيصبحِّفهماًِّأكبرِّبكثيرِّفيِّالمستقبلِّ.ثمِّانتقلِّإلىِّشريحةِّأوِّ
صورةِّأخرىِّللوحةِّمزخرفةِّأخرىِّ،أوِّشباكِّنافذةِّ،أوِّحاجزِّ.دعِّالطلبةِِّّيستعملواِّالمفرداتِّالتيِّ
تعلموهاِّخاللِّالشريحةِّالسابقةِّ،لوصفِّماِّيرونهِّ،وقمِّبتوسيعهاِّإذاِّكانتِّهناكِّمميزاتِّجديدةِّ.
وبعدِّذلكِّ،يمكنكِّأنِّتر َيهمِّشيئاًِّمغايراًِّ،مثالًِّ،سِ جّادِّ،واستمرِّكماِّكانِّمنِّقبلِّ.وإذاِِّّكانِّلديكِّ
صينيةِّأوِّعلبةِّصغيرةِّمنقوشةِّبأنماطِّمُعيّنةِّ،يمكنكِّأنِّ ُتحضرهاِّلكيِّيقومِّالطلبةِّبفحصهاِّ،ممّاِّ
يكونِِّّدائمِّا ًِّمهماًِّوممتعاًِّج ّداًِّ.
ِّ
بعدِّأنِّيرىِّالطلبةِّعدةِّأشياءِّويطورواِّمفرداتهمِّ،يمكنكِّأنِّتقسمهمِّإلىِّمجموعاتِّلتطويرِّوصفِّ
كتابيِّأوِّشفويِّ(أوِّكليهما)ِّألشياءِّمماثلةِّلتلكِّالتيِّشاهدوهاِّ.وبالنسبةِّلطلبةِّالمستوياتِّ
المنخفضةِّ،قدِّتحتاجِّإلىِّإعطائهمِّتركيباتِّالجملِّحيثِّيملؤونِّالفراغاتِّبالمفرداتِّالمناسبةِّ
(جملِّمعِّملءِّالفراغات)ِّ.ث ّمِّتعرضِّكلِّّمجموعةِّاألشياءِّوالوصفِّالذيِّقامواِّبهِّعلىِّسائرِّ
الفصلِّ.ويمكنِّأنِّتستعملِّنموذجِّ تقييمِّلمراقبةِّوتقديرِّالمناقشاتِّوالعروضِّ.وقدِّتسألِّالفصلِّ
أيضاًِّعنِّاألشياءِّالمهمةِّالتيِّتعلموهاِّبخصوصِّالفنِّالعربيِّ.وإذاِّأردتِّأنِّ ُتدرجِّمناقشةِّفيِّ
مقارنةِّالفنِّالعربيِّوالفنِّالغربيِّ،فمنِّالمحتملِّأنِّتحتاجِّإلىِّاالنتقالِّإلىِّاستعمالِّاللغةِّ
اإلنجليزيةِّ.
ِّ
ويمكنِّإنجازِّهذاِّالنوعِّمنِّالنشاطِّمعِّالطلبةِّفيِّمختلفِّاألعمارِّ،والصفوفِّ،ومستوياتِّالكفاءةِّ.
وقدِّيحاولِّالطلبةِّأنِّيطورواِّ،أوِّينقلواِّ،أويُلوّ نواِّبعضِّاألنماط؛ِّكماِّيمكنهمِّأنِّيبحثواِّعنِّاألنماطِّ
الهندسيةِّفيِّاألشياءِّالتيِّيرونهاِّف يِّالحياةِّاليوميةِّ.كماِّيمكنكِّأنِّتأخذِّالفصلِّإلىِّمسجدِّأوِّمتحفِّ
لمشاهدةِّالمزيدِّمنِّاألمثلةِّ،ولتوسيعِّتجربتهمِّفيِّالفنِّالعربيِّ.
ِّ
يبحث الطلبة عن تأثيرات الثقافة العربية في الثقافة األمريكية ،وتأثيرات الثقافة األمريكية في
الثقافة العربية ،وعولمة الثقافتين معا ً
يمكنِّللطلبةِّأنِّيبحثواِّعنِّالتأثيراتِّالعربيةِّفيِّالطعامِّفيِّأمريكاِّ،واللغةِّاإلنجليزيةِّ،
والرياضياتِّ،والعلومِّ،وقصصِّاألطفالِّ(قصصِّألفِّليلةِّوليلة)ِّ،واأللعابِّ(الشطرنجِّ،والطاولةِّ
باكغامون)ِّ،والفنِّوالمعمارِّ.كماِّيمكنهمِّأنِّيبحثواِّعنِّتأثيراتِّالثقافةِّاألمريكيةِّفيِّالثقافةِّالعربيةِّ
المعاصرةِّ،كاألفالمِّ،والتلفزيونِّ،والثقافةِّالشعبيةِّ،والطعامِّ،واأللعابِّ،واللغةِّالعاميةِّ.وأخيراًِّ،
يمكنِّأنِّيبحثِّالطلبةِّعنِّالمنتوجاتِّ،والممارساتِّ،والمناظيرِّالثقافيةِّالمشتركةِّلكالِّالثقافتينِّعبرِّ
عمليةِّالعولمةِّ.
ِّ
مفردات الطعام باللغة اإلنجليزية المستعارة من اللغة العربية
لعلِّّأحسنِّوسيلةِّلتدريسِّالتأثيرِّالعربيِّفيِّالغربِّهيِّأحياناِّأنِّتدعِّالطلبةِّيكتشفونِّالعالقةِّفيِّ
سياقِّنشاطِّماِّ.مثالًِّ،هناكِّكثيرِّمنِّمفرداتِّالطعامِّفيِّاللغةِّاإلنجليزيةِّتمّتِّاستعارتهاِّمنِّاللغةِّ
العربيةِّ.فيِّسياقِّتطويرِّقائمةِّمشترياتِّغذائيةِّ،أوِّتفحُّ صِّالعناصرِّالمكوّ نةِّلطبقِّماِّ،أوِّتخطيطِّ
وجبةِّماِّ،يمكنكِّأنِّ ُتدرجِِّّالمفرداتِّالتيِّتمّتِّاستعارتهاِّمنِّالعربيةِّ.شجعِّالطلبةِّعلىِّالتلفظِّ
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بالمفرداتِّبصوتِّمرتفعِِّّ،واالستماعِّإلىِّالمفرداتِّالمشتقةِّمنِّنفسِّاألصلِّأوِّالشبهِّمماثلةِّ.وإذاِّ
كانِّالطلبةِّيعرفونِّبعضِّاإلسبانيةِّ،فإنهمِّسوفِّيجدونِّالمزيدِّمنِّالمفرداتِّالمماثلةِِّّ.وفيماِّيليِّ
بعضِّالمفرداتِّاإلنجليزية-العربيةِّالمماثلةِّالمتعلقةِّبالطعامِّ:
ِّ
ِّ– Coffeeالقهوةِّ
 -ِّLemonالليمونِّ
 -ِّOrangeالنارنج
 – Sherbetالشربات
ِّ– Spinachالسبانخِّ(أمِّاإلسبناخ)
ِّ- Sugarالسكر
ِّ- Syrupالشرابِّ
ِّ- Alcoholالكحول
واألطعمةِّالشائعةِّنسبياًِّالتيِّقدِّيتعرّفِّعليهاِّالطلبةِّتشملِّماِّيليِّ:
ِّ
 -ِّKebobsالكباب
 -ِّCouscousالكسكس
 -ِّHummusالحمص
ِّ
وبعدِّأنِّيقدرِّالطلبةِّعلىِّتمييزِّالكلماتِّالمماثلةِّ،يمكنكِّآنذاكِّأنِّتشرحِّأنّ ِّالكلماتِّمستعارةِّمنِّ
العربيةِّ.ويمكنِّعملِّهذاِّباللغةِّالعربيةِّوباستعمالِّالدعائمِّالبصريةِّوبعضِّالتمثيلِّ.وإذاِّكنتِّتريدِّ
أنِّتستكشفِّذلكِّأكثرِّ،يمكنِّأنِّتسألِّالطلبةِّ:لماذاِّتأتيِّكلمةِّ"ِّ"sugarمثالًِّفيِّاإلنجليزيةِّمنِّ
العربية؟ِّمنِّكانِّيمتلكِّالسكرِّفيِّاألول؟ِّإنّ ِّمعرفةِّهذهِّالكلماتِّواألطعمةِّالمرتبطةِّبهاِّ،قدِّت ّمِّ
إدخالهاِّإلىِّالغربِّعبرِّالثقافةِّالعربيةِّ،قدِّيكونِّمهماًِّجداًِّلطلبتك؛ِّفهيِّحلقةِّبينِّحياتهمِّاليوميةِّ
والتاريخِّالعربيِّوالتبادلِّمعِّالغربِّ.
ِّ
وحسبِّنضجِّطلبتكِّ،وكفاءتهمِّ،واهتماماتهمِّ،يمكنكِّأنِّتستكشفِّالتاريخِّأكثرِّ.وتاريخِّالسكرِّ
خصوصِّا ًِّم ّ
ُوثقِّومهمِّج ّداًِّ.
ِّ

الثقافات
استراتيجيات التعلم
إنّ ِّاستراتيجياتِّتعلمِّاللغةِّهيِّاألفكارِّواألفعالِّالتيِّيستعملهاِّالطلبةِّلتحسينِّتعلمهمِّللغةِّ.ويمكنِّ
للمدرسينِّأنِّيساعدواِّالطلبةِّعلىِّاستعمالِّاستراتيجياتِّتعلمِّفعالةِّبتدريسهمِّماِّهيِّاستراتيجياتِّ
التعلمِّ،ومتىِّتكونِّ مناسبةِّ،وكيفِّيجبِّاستعمالهاِّ.للمزيدِّحولِّتدريسِّاستراتيجياتِّالتعلمِّ،ارجعِّ
إلىِّوحدةِّالمفاهيمِّاألساسيةِّ.
ِّ
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وعندِّتعلمهمِّللثقافةِّ،يجبِّعلىِّالطلبةِّأنِّيستعملواِّخلفيتهمِّالمعرفيةِّعنِّثقافتهمِّوعنِّالثقافةِّ
المستهدفةِّللتواصلِّمعِّالمعلوماتِّالثقافيةِّالجديدةِّ.كماِّيجبِّعليهمِّأنِّيستعملواِّحواسهمِّعبرِّ
ّ
التصورِّحتىِّيتمكنواِّمنِّتقديرِّالمنتوجاتِّالثقافيةِّحقِّقدرهاِّ.ويمكنهمِّأنِّيضعواِّأنفسهمِّفيِّمكانِّ
أشخاصِّمنِّثقافاتِّأخرىِّ،منِّخاللِّالشخصنةِّ،لفهمِّوتجربةِّالمناظيرِّالثقافيةِّالمختلفةِّ.كماِّأنّ ِّ
القيامِّباستنتاجاتِّيساعدِّالطلبةِّعلىِّاستنباطِّالعالقةِّبينِّالمنتجاتِّوالممارساتِّالثقافيةِّوالمناظيرِّ.
ومراقبةِّوتقييمِّهذهِّاالستنتناجاتِّيساعدِّالطلبةِّعلىِّتج ّنبِّالوقوعِّفيِّشركِّالقولبةِّوالتيِّيمكنِّأنِّ
تحدثِّعندِّدراسةِّثقافاتِّغيرِّمألوفةِّ.
ِّ
استعمل الخلفية المعرفية ِّ:يمكنِّلطلبةِّاللغةِّأنِّيستعملواِّماِّسبقِّلهمِّأنِّتعلموهِّعنِّالثقافةِّ،وماِّ
يعرفونِّعنِّثقافتهمِّ،وماِّيعرفونِّعنِّالموضوعِّبصفةِّعامةِّللتواصلِّمعِّالمعلوماتِّالثقافيةِّ
الجديدةِّ.
ِّ
استعمل التصورِّ:يساعدِّاستعمالِّالتصورِّالطلبةِّفيِّع ّدةِّطرقِّفيِّتعلمِّالثقافةِّ.إذِّيستطيعونِّ
تطويرِّصورِّذهنيةِّلمنتوجاتِّثقافيةِّ،كالكلماتِّ،والفنِّ،واألدبِّوالقصصِّ.كماِّيمكنهمِّأنِّيطورواِّ
صوراًِّللحياةِّاليوميةِّ،كالسوقِّ،والعيشِّفيِّالصحراءِّ،والدراسةِّفيِّمدرسةِّعربيةِّ.واستعمالِّ
الصورِّالذ هنيةِّلطعمِّورائحةِّاألطعمةِّ،هيِّطريقةِّأخرىِّيستعملِّبهاِّالطلبةِّالتصورِّكاستراتيجيةِّ
تعلمِّ.
ِّ
ترتبطِّهذهِّاإلستراتيجيةِّباستعمالِّالتصورِّ.إذِّيربطِّالطلبةِّ
ُّ
الشخصنة أو إضفاء الطابع الشخصي:
معلوماتِّجديدةِّبحياتهمِّالشخصيةِّ،وتجاربهمِّ،ومعتقداتهمِّ،وأحاسيسهمِّ.والقيامِّبمقارناتِّبينِّ
ثقافتهمِّالمحليةِّوالثقافةِّالجديدةِّيساعدِّالطلبةِّعلىِّإضفاءِّطابعِّشخصيِّعلىِّالثقافةِّالجديدةِّ،
خصوصاًِّبإحداثِّروابطِّبينِّأوجهِّالتشابهِّبينِّماِّهوِّ"أجنبي"ِّوماِّهو"مألوف"ِّعلىِّالمستوىِّ
الشخصيِّ،بدالًِّمنِّالمستوىِّالفكريِّفقطِّ.والقدرةِّعلىِّاستعمالِّهذهِّاإلستراتيجيةِّهوأساسيِّللقدرةِّ
علىِّفهمِّمناظيرِّثقافةِّأخرىِّ.
ِّ
القيام باستنتاجات :يمكنِّللطلبةِّأنِّيقومواِّباستنتاجاتِّانطالقاًِّممّاِّيفهمونِّوماِّيعرفونِّ،لتخمينِّماِّ
الِّيفهمونهِّفيِّثقافةِّماِّ.ويمكنهمِّأنِّيقومواِِّّبتخميناتِّ"معقولة"ِّاعتماداًِّعلىِّمعرفتهمِّالخلفيةِّ
لثقافتهمِّوالثقافةِّاألخرىِّ،ث ّمِّبعدِّذلكِّ،يقومونِّبالمراقبةِّوالتقديرِّلمعرفةِّماِّإذاِّكانِّتخمينهمِّ
صحيحاًِّ.
ِّ
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الثقافات
استراتيجيات التدريس
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لِّنشاطاتك
اعملِّعلىِّدمجِّموادِّوتجاربِّثقافيةِّأصليّةِّفيِّك ًِّ
شجعِّالطلبةِّدائماًِّعلىِّتوسيعِّكفايتهمِّالتواصليةِّ،ممّاِّيعنيِّأنِّيستعملواِّماِّسبقِّلهمِّمعرفتهِّ
والقدرةِّعلىِّإدراكهِّللتعبيرِّقدرِّإمكانهمِّ،حتىِّوإنِّكانتِّلديهمِّثغراتِّفيِّمعرفتهمِّللغةِّ
والثقافة.
اعملِّعلىِّإنتاجِّأنشطةِّمتنوعةِّ،فيِّمواقفِّمختلفةِّ،وبنتائجِّمختلفة.
عندماِّتقومِّباختيارِّالمواضيعِّواألنشطةِّالثقافيةِّ،خذِّبعينِّاالعتبارِّاهتماماتِّالطلبةِِّّ،
كالموسيقىِّ،والرياضةِّ،والفنِّ،والطعامِّ،واعملِّعلىِّدمجهاِّفيِّدراسةِّالثقافةِّالعربية.
امنحِّالطلبةِّفرصةِّتقديمِّاقتراحاتِّبخصوصِّالمواضيعِّ،واألنشطةِّ،والمشاريعِّ،
والتقييماتِّ.إذِّكلماِّكانتِّمشاركتهمِّكبيرةِّ،ازدادِّاهتمامهمِّبالعملِّ،ممّاِّيكونِّمحفزاًِّجداًِّ
لهم.
تتجسدِّاألنشطةِِّّاالثقافيّةِّفيِّمشاريعِّومنتوجاتِّيستطيعِّالطلبةِّمنِّخاللهاِّأنِّيعبّرواِّعنِّ
فهمهمِّ،وذلكِّعبرِّعددِّمنِّاألوساطِّالمختلفة؛ِّوهذاِِّّيخولهمِّأنِّيُكيّفواِّالمنتوجِّليالئمِّ
ّ
أسلوبهمِّالشخصيِّفيِّالتعلمِّ.وقدِّتمنحِّالطلبةِّفيِّبعضِّاألحيانِّفرصةِّاختيارِّأنواعِّ
مختلفةِّمنِّالمنتوجاتِّالنهائيةِّلنشاطِّمُعيّنِّ:تمثيليةِّ،عرضِّشفويِّ،تقريرِّمكتوبِّ،شريطِّ
هزليِّ،شريطِّفيديوِّ،فنِّتلصيقيِّ،قائمةِّبأسعارِّالطعامِّمكتوبةِّومُزيّنةِّبشكلِّجميل.
امنحِّالطلبةِّفرصةِّنقلِّماِّتعلموهِّإلىِّأنشطةِّأخرى.
ِّاغتنمِّأكبرِّعددِّمنِّالفرصِّلمحاذاةِّالمواضيعِّالثقافيةِّالتيِّتختارهاِّمعِّالدروسِّاألخرىِّ
للطلبةِِّّ.فكلّماِّازدادتِّمعرفتهمِّحولِّموضوعِّباللغةِّاإلنجليزيةِّ،ازدادتِّمشاركتهمِّفيِّ
دراستهِّباللغةِّالعربيةِّ،واتسعِّمجالِّمساعدتكِّلهمِّعلىِّفهمِّللثقافةِّمنِّخاللِّاللغةِّ.وسوفِّ
ٍ
نتحدثِّعنِّهذاِّأكثرِّفيِّالوحدةِّالتاليةِّعنِّمعيارِّ"المقارنات".
ِّاحذرِّمنِّخطرِّالقولبةِّعندِّالقيامِّباستنتاجاتِّحولِّالمناظيرِّ.واحرصِّعلىِّالتأكيدِّبأنّ ِّ
األشخ اصِّداخلِّأيةِّثقافةِّلهمِّوجهاتِّنظرِّ،ومواقفِّ،ومعتقداتِّمتنوعةِّ.وهذاِّمهمِّ
خصوصاًِّفيِّدراسةِّاللغةِّالعربيةِّفيِّالوالياتِّالمتحدةِّاألمريكيةِّفيِّوقتِّكتابةِّهذاِّالدليلِّ
(ِّ.)2011فإنّ ِّاألحداثِّالحاليةِّأدتِّإلىِّقولبةِّشديدةِّللعربِّفيِّالوالياتِّالمتحدةِّاألمريكيةِّ.
ودراسةِّاللغةِّوالثقافةِّمنِّشأنهماِّأنِّيمنحاِّالشبابِّفهماًِّأكثرِّاطالعاًِّودقةِّللشعوبِّ
والثقافاتِّالعربيةِّ.وعندِّالتعلمِّعنِّالقولبةِّ،فإنهِّمنِّالمفيدِّأيضاًِّللطلبةِّاألمريكيينِّأنِّ
يكونواِّواعينِّبقولبةِّاألمريكيينِّالشائعةِّفيِّبالدِّأخرىِّ.يجبِّأنِّتعالجِّهذهِّالمسائلِّبعنايةِّ،
فهمِّمشاعرِّالطلبةِّاألمريكيينِّ،ومشاعرِّالعربِّهناِّوفيِّالخارجِّ.والغايةِّهيِّإنتاجِّطلبةِّ
منِّشأنهمِّأنِّيكونواِّمواطنينِّعالميينِّمطلعينِّباألمورِّ،قادرينِّعلىِّالتواصلِّبارتياحِّ
وبصدقِّعبرِّالثقافات.
والدينِّموضوعِّآخرِّمهمِّومرهفِّ،وهوِّفيِّقلبِّالثقافةِّالعربيةِّ.وقدِّ ُتدمجِّالدينِّأوِّالِّ
تدمجهِّفيِّتدريسكِّ،حسبِّالمكانِّالذيِّ ُتدرّسِّفيهِّ.فإذاِّكنتِّ ُتدرّ سِّفيِّمدرسةِّحكوميةِّ،
فيجبِّأالِّّتشجعِّالطلبةِّعلىِّاتباعِّأيةِّديانةِّعلىِّاإلطالقِّ.ويجبِّأنِّيُعالجِّالدينِّكظاهرةِّ
ثقافيةِّ،ويجبِّذكرِّكلِّّدياناتِّالمنطقةِّ،كاإلسالمِّ،والمسيحيةِّ،واليهوديةِّ،والهندوسيةِّ.ومنِّ
المحتملِّأنكِّس ُتركزِّعلىِّالمنتوجاتِّ(األطعمةِّ،واألعمالِّالفنيةِّوالمعماريةِّالكبرىِّ
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المرتبطةِّبالديانات)ِّوبعضِّالممارساتِّ،كالعاداتِّالمرتبطةِّبرمضانِّوعيدِّالفصحِّ،دونِّ
أنِّتدخلِّفيِّالتفاصيلِّحولِّالمعتقداتِّالعميقةِّأليةِّديانةِّ.وبصفةِّعامةِّ،يجبِّأنِّتعاملِّكلِّّ
الدياناتِّباحترام؛ِّوهذاِّسيعطيِّقدوةِّحسنةِّلطلبتكِّلفهمِّومعاملةِّمعتقداتِّاآلخرينِِّّباحترامِّ
وتفهّم.
 اعملِّعلىِّإنشاءِّتقييماتِّتقيسِّاكتسابِّمعاييرِّالثقافاتِّالتيِّتمّتِّمعالجتهاِّفيِّهذهِّالوحدة.
ِّ
ِّ واألساسِّفيِّتصميمِّاألنشطةِّالثقافيةِّهوِّدليلِّالمنهجِّالدراسيِّللمنطقةِّالمدرسيةِّ،ومعاييرِّالمناهجِّ
الدراسيةِّلواليتكِّ،معِّمعاييرِّتعلمِّاللغةِّاألجنبيةِّفيِّالقرنِّالواحدِّوالعشرينِّ
(ِّ.)Standards for Foreign language Learning in the 21st Century, 2006

ِّ

 احتفظِّبملخصِّتنفيذيِّللمعاييرِّفيِّمتناولِّاليدِّكمرجعِّمستمرِّ.ويمكنكِّتنزيلهِّمنِّالموقعِّ
اإللكترونيِّ(: )ِ ACTFL
.http://www.actfl.org/files/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf

 احتفظِّبتسجيلِّمالحظاتكِّحولِّماِّتعملهِّفيِّالثقافاتِّفيِّمفكرتكِّالتنظيمية
 استمعِّإلىِّأسئلةِّالطلبة؛ِّعندماِّيسألونكِّ"لماذاِّ"،فقدِّحانِّالوقتِّلوضعِّالمنتوجاتِّ
والممارساتِّفيِّالمنظورِّالصحيحِّعبرِّمجموعةِّالِّ ُتنسىِّمنِّاألنشطة.
 اعملِّعلىِّمشاطرةِّزمالئكِّأفكاركِّوأسئلتكِّباستمرار.
ِّ
احتفظِِّّبملفّ ِّمنفصلِّفيهِّملحوظاتكِّ،وأفكاركِّ،واألنشطةِّوالتقييماتِّالتيِّت ّمِّتجميعهاِّعنِّالثقافةِّ
لمرجعِّالحق؛ِّوقدِّتشملِّهذهِّالمعلوماتِّوالمالحظاتِّالتيِّيُحضرهاِّالطلبةِّإلىِّالفصلِّ.وكلماِّكثرِّ
ماِّتجمعهِّ،ازدادِّاتساعِّالتنوعِّ،وازدادِّمستوىِّاهتمامِّالطلبةِّ،ممّاِّيضمنِّالمشاركةِّالكليةِّللطلبةِّ،
وبالتاليِّزيادةِّالفرصِِّّالستيعابِّالمفهومِّ.
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الثقافات
الملحق A
أمثلة للمنتوجات ،والممارسات ،والمناظير
قدِّتشملِّالمنتوجاتِّماِّيلي:
المالبسِّ
الطعامِّ
الفنِّالمعماريِّ
فنِّالخطِّاليدويِّ
األغانيِّ/الموسيقاِّ
القصصِّ
األفالم/أشرطةِّالفيديوِّ
المعتقداتِّالدينيةِّ
النكت
قدِّتشملِّالممارساتِّماِّيلي:
صيغِّالترحيبِّواالستئذانِّ
طرقِّالطبخِّواألكلِّ
الممارساتِّالدينيةِّ
الطقوسِّوالمهرجاناتِّ
الطقوسِّاليوميةِّالعائليةِّ
األلعاب
قدِّتشملِّالمناظيرِّماِّيلي:
المواقفِّتجاهِّاألطعمةِّ
المعتقداتِّالسياسية/الدينية/األخالقيةِّ
األفكارِّحولِّالصحةِّ
المواقفِّتجاهِّأدوارِّمختلفِّاألفرادِّداخلِّالعائلةِّ
المواقفِّحولِّالسلوكِّالمؤدبِّ
األراءِّحولِّمختلفِّالمغنيينِّالمشهورينِّ
المواقفِّحولِّماِّيعتبرهِّالناسِّطريفا
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