
 
 

 

   : قصتي تحدي
 لغتي و ثقافتي و مجتمعي

 وزارة التربیة لوالیة كونكتیكت 
 تحدي التعلم الصیفي 

أخرى غیر اإلنجلیزیة فذلك  لغة قوة خارقة. إذا كنت تتحدث لغتین بالفعل أو أن عائلتك یتحدثون امتالكك كونك ثنائي اللغة ھو بمثابة
نشاطاتنا المتعلقة باللغة و الثقافة و  انجاز ھذا التحدي یساعدك علىعلم لغة. كنت ال تتحدث لغة أخرى ، فحاول ت  . إذاشيء مذھل

 دورك في مجتمعك. تعلیم ممتع.

 الخطوة األولى :

 تركز علیھا عملك)  1من لوحة االختیار( اختر واحدة  أسئلة أساسیة

 ما ھو دوري في مجتمعي؟ ☐
 بالثقافة و اللغة؟كیف أتأثر  ☐
 كیف یمكنني التأثیر على الثقافة و اللغة؟ ☐
 ؟ ثنائیة اللغة و الثقافة  ما أھمیة ☐
 ما أھمیة الثقافة و اللغة؟ ☐
 كیف یمكنني جعل العالم مكانا أفضل باللغة؟ ☐
 كیف یمكنني أن أكون في خدمة مجتمعي؟ ☐
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 تحدي قصتي : لغتي و ثقافتي و مجتمعي
 

 

الثانیة الخطوة   

خانة اسفلھ. كلقم باختیار و انجز على االقل نشاط واحد من   
على سبیل المثال قم باختیار نشاط من الخانة الخاصة باللغة و نشاط من الخانة الخاصة بالثقافة و كذا نشاط من الخانة الخاصة 

لك حریة االختیار في انجاز أكثر من نشاط اذا اردت ذلك. بالمجتمع. و  

 المجتمع افةالثق اللغة
 وصفة عائلیة

 ھل لدیك أي وصفة میزة مھمة لعائلتك؟ 
خذ صورة أو أكتب الوصفة . حاول أن 

تترجمھا لإلنجلیزیة أو إذا كانت  
باالنجلیزیة قم بترجمتھا للغة األم. تحدث 

مع أحد أفراد العائلة وھو یوضح لك 
أھمیة الوصفة .قم  بمشاركة صورة أو 

ثنائي اللغة حول رسم بتعلیق أو وصف 
 أھمیة الصورة أو الرسم. 

 بحث عن قطعة أثریة أو رمز ثقافي
قم ببحث عن قطعة أثریة أو رمز ثقافي 

الذي تود التعرف علیھ أكثر. یمكن  
للبحث أن یكون عبر الكتب و األنترنت 
أو بحث بالحدیث مع األصدقاء و العائلة 
حول األثریة أو الرمز الثقافي. قم بإنشاء 

و/ أو عرض فني مرئي توصف  وصف 
 من خاللھ األثریة/الرمز الثقافي. 

 ماذا تعني لك؟

 لعبة تتبع األدلة 
ما ھي اللغات التي اراھا و اسمعھا في 

 مجتمعي؟ 
ما ھي بعض األماكن المھمة في  

 مجتمعي؟ 
خذ صور أو أنشئ قائمة لمختلف اللغات. 

ھل ترى عالمات ثنائیة اللغة؟ رسالة 
 ملصقات؟ بریدیة؟

صور أو أنشئ قائمة ألماكن ممیّزة خذ 
في المجتمع. لماذا لھم أھمیة بالنسبة 

 إلیك؟
 اكتشف مفردات جدیدة 

ما ھي بعض الكلمات التي تود معرفتھا  
في لغة أخرى؟ تحدث مع فرد من العائلة 
أو صدیق حول الموروث أو موطن اللغة 

 5ثم أطلب من الشخص أن یشارك من 
 كلمات من اللغة. 10إلى 
بممارسة الكلمات الجدیدة. قم بإنشاء قم 

قائمة و / أو تسجیل صوتي توضح من  
 خاللھ ھذه الكلمات مع تبیان معانیھم.

 أغنیة أو شعر حول االعتزاز الثقافي
ھل یوجد أغنیة معینة أو شعر تراھا رمز  

إلى االعتزاز الثقافي؟ قم بمشاركة  
األغنیة أو الشعر و لماذا یعتبر منبع 

ا ال تكن متوفرة بعد ، اعتزاز. أو إذ
فابحث عن واحدة و اشرح لماذا تعبر 

 عن االعتزاز الثقافي.

 المجتمع  كوالج
كیف یمكنك أن تقدم مجتمعك في صورة؟  
استعمل رسومات و صور أو صور من  

جرائد و مجالت (أو تركیبة صور) لخلق  
 مجتمعك.  كوالج

 مقابلة العائلة 
تتعلمھا ما ھي القصص التي یمكنك أن 

من خالل قیامك بمقابلة ألحد أفراد 
العائلة؟ ماذا تود معرفتھ ؟ طور بعض 

من األسئلة و قم بمقابلة أحد افراد العائلة 
بأي لغة تود استعمالھا. قم بوصف عما  
تعلمتھ و مدى أھمیة معرفتك لقصص 

 عائلتك.

 صور التي تظھر من أنت 
ھل بإمكان للصورة أن تحكي قصة؟ قم 

رة التي تقوم بإظھار من أنت. بإیجاد صو
ال یجب أن تكون في الصورة، قد تكون   
فیھا مكان ممیز أو شيء أو تكون صورة  

 قدیمة لعائلة.  
اشرح لماذا تمثلك الصورة و تمثل 

 ثقافتك.

 العدالة و الخدمات االجتماعیة 
كیف یمكنك ان تخدم مجتمعك و  

 جیرانك؟  
ضع مخططا عن كیف یمكنك أن ترد 

طبق  جتمعك و أفضل من ذلك  الجمیل لم
   ھذا المخطط.

اشرح المخطط بكلمات أو صور أو فیدیو 
 أو تسجیل صوتي.

 اشرح مدى أھمیة الخدمة بالنسبة لك.
 

 الخطوة الثالثة: قم باحضار الكل معا  

ملصقات أو عرض فني أو شعر أو قصة أو مقال. كیف مشروع قم باظھار كل ما تعلمتھ حول اللغة و الثقافة و المجتمع من خالل 
 ساعدتك االسئلة االساسیة و النشاطات التعرف على نفسك؟ و التعرف على عائلتك؟ على مجتمعك؟ اشرح ماقمتھ من نشاطات.

 


