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للمستخدمين  ئحانص   

ن في الجمعيات و مكونو ,فرنسية لغة أجنبيةن ن مكونوومعلم

 المراكز الثقافية

كزينوس زوس" الذي يجمع " ربيكتاب الترحيب هو نتيجة مشروع أو

بين اليونان وبلدين الذين شارك معها هما فرنسا وإيطاليا من أجل إيجاد 

 حلول للهجرة الحالية

هذا الكتاب يقدم للمهاجرين الجدد العدد البياني الثقافي لمدينة مرسيليا ألنها 

 مكان تقاطع سكان البحر األبيض المتوسط 

لغوي لالجئين بهدفين و الرد على و  جتماعيالكتاب ينص على اندماج ا

حتياجات لغوية )معجم, بناء الجمل(ا  

 وجلب عناصر ثقافية وتطبيقية على مرسيليا 

 

ركز ى حسب كتاب الترحيب الذي يكل هذه المواد التعليمية مؤسسة عل

السمعي  أوأساسا على المعلومات و الصور والرابط "هايبر تكست"

 lالبصري الموجودة في الكتاب 

على تعلم الفرنسية في فكرنا بأنا هذه المواصلة تساعد األطفال الالجئين 

  .حين واحد مع كتاب الترحيب 

مكن تغيير هذا لكن م ي يتماشى مع كتاب الترحيبتقدم الكتاب التعليم

حتياجات الحقيقية التي تطلب تبديل بعض الفصول و التقدم على حسب اال

 إضافة فصول جديدة ...إلخ
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نشاطات كفاءات لغوية تباع هذا الملف الذي يعرض طرق عمل ال يجبر إ

 متواصلة مع حاالت مشدودة و تمعن اللغة في سياق الحديث 

.  

النشاطات ممكن تكون مالئمة على حسب البيانات الشخصية للجمهور و 

 الفوائد المهارية  الموجودة من قبل

بيئة مؤسسية   و مالئما لكللقد فكرنا في هذا الكتاب حتى يكون متطورا 

مسجل سمعي ‘ خدمات أنترنات  ‘إعالم آلي )حسب اإلمكانيات الموجودة

إلخ(بصري   
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 المقدمة 

وتعليمية  الطفل أو المراهق الالجيئ الذي يأتي إلى فرنسا يأتي بقيم ثقافية 

(س و المأكل لغات عادات الملب )  

الطفل  الهجرة تستطيع أن تكون معانات حقيقية ألجل هذا ضروري مرافقة

جتماعية التي تنظم مجتمعنا إلى المدونات اال,المراهق خطوة خطوة   

قاط الموحدة بين الثقافة إيجاد فترة لتشجيع النقاش و التشديد على وضع الن

إتباع الخطوات المركزية لهذا  مع للتالميذ و الثقافة الفرنسية األصلية

  .الكتاب

بثقافته يكون مرتاحا من  ستقبال تعترفعندما يشعر الطفل بأن بالد اال  

 الناحية النفسية وبالتالي يستطيع التعلم

"متعددة الثقافات و متعددة اللغات  الكفاءات ألجل ذلك من األولوية إبراز  

النشاطات التعليمية الموجودة تطلب ذهاب و إياب دائم بين الماضي و 

و و المراهق لتكون خطوة حاسمة تسير بثقة كبيرة نحأالحاضر للطفل 

المستقبل
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ألطفالتاب ترحيب اتذكير بالفهرس لك  

 الفهرس
 8 .......................................................................................................................... الجزء األول أقدم نفسي

 14 ..............................................................................................................الجزء الثاني ألبس حسب الموسم

 17 ................................................................................. الجزء الثالَث .تعرف على مرسيليا مدينة الثقافات المتعددة

 19 .................................................................................................................. الجزء الرابع أكتشف المدينة

 22 .......................................................................................................................... الجزء الخامس أتغذى

 25 ..................................................................................................... الجزء السادس نتسلى بالرياضة و الثقافة

 27 ................................................................................................................... الجزء السابع أكتشف العالم:
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أدوات تعليمية    

 معنى الشعارات
 

 األهداف 

 

 كفاءات لغوية

أسمع‘ أكتب ‘أقرأ‘ أفهم‘ أتكلم  

 

 

 نشاطات

ي الكتاب العنوان
 
)باألحمر( يشير إىل ما هو ف  

 

 

 تنوع

 الثقافات نشاطات متعددة اللغات أو متعددة

ي الكتاب )باألحمر( يشير إىل ما  العنوان
 
هو ف  

 

 البند 

حتياجات التطبيقية الموجودة ال كل بند حسب 

ي اإلطار
 
 ف
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يالجزء األول أقدم نفس  
 

األهداف    

تعرف عىل اآلخرينأعرف نفسي أ  

أتحدث مع اآلخرين   

ي نتمانا ار و شع تطوير 
 
  فنا ختالا معمجموعة ئنا ف

اتالثقافة عددمتو  اللغات متعددةكفاءات إبراز    

 

    كفاءات لغوية

م نفسيحاضر حتى أقد أنا+ ستعمال البنيةمعرفة ا  

   صفة الجنسية و )التنوع( البلد التطابقي معرفة العمل

ألباني    األباني  

سم فرنسي   فرنسيةستعمال نوع وصفة  االت)معرفة ا  

   أفغاني ليس ستعمال الجملة السلبيةلقدرة على ااث ( 

ختيار الجار و المجرور أعيش في مرسيليا أعيش في فرنساج )ا  

ن متشابهتين بين كلمتي ح)معرفة التمييز  

في الشمال في الجنوب في الشرق في ) تجاه ستعمال االالقدرة على اخ( 

(الغرب  
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                                 على مفهوم القارة البلد المدينة معرفة العمل د( 

صنع وصف صغير على مدرستكذ( ا   
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  نشاطات

ي  سهال و أهال
 
ي  و فرنسا ف

 
  مرسيليا ف

  )سبب لنقاش حول صورة نمطية عىل  صورة األطفال هي أ

 الجنسيات

 رسم نفسك أ  

 وة الثقافية للقسم  تمديد ضع الصور بجانب بعضها حتى تبير  الير

 رسم شخص فرنسي أو ألصق صورة لشخص فرنسي أ  

   ستخرج الصورة النمطية )عير اماهي نظرتك عىل الفرنسيير

ظ وضح ناقش حتى تكون رأيك(باأللفا  

  ي
 
ي  يير  عليك رأيك ماهي نظرة الفرنسف

 
)تعرف عىل تجربة الطفل ف

ي  الهجرة كيف يحس الطفل بنفسه )لجتر   طالب لجوء أجنتر

 مهاجر...؟

 

قدم نفسككز عىل ليو و ليا و عىل ما يقولن ب( ر   

 سمك .معناه ا  

 جنسيتك 

 صىلي دك األ بل  

 مدينتك قريتك األصلية 

 )تمديد الفرق بير  المدينة و القرية)منظر القرية و منظر المدينة 

 مركع  

 ي اللغات
 
 كفاءتك ف

 صنع وردة اللغات بكلمة صباح الخير تمديد ا  

 نتباه حسب كفاءة األطفال يتحاورون بينهما  
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  البند اللغات

سم اللغات المعروفة كتابة ا -  

قد يكون نطقها مختلف كتوبةمال تشابه الكلمةبأن نبه الطفل   

ي ذاتها )لغة المداختالف اللغات كل اللغات لها ا
 
رسة , لغة ختالف ف

 الشارع

للكالم عىل الجنسية و اللغة ( ستعمالها طيع انبه الطفل بأن الصفة نست  

s مية   ع اللغات عىل حسب األصل )الالتينية الساجما  

ي 
,يكتبها ,يفهمها ,يسمعها ,يقرأها  يتكلمها صناعة وردة اللغات )اللغة التى  

ي يحب أن يتعلمها
ي المدرسة و التى

 
ي يتعلمها ف

(اللغات التى  

تنوع النشاطات   

نجمع تالت الزهرة حتى  نطلب من األطفال أن يكتبوا عىل تلة الزهرة

وردة  وا كوني  

 

  المدرسة

e ي فرنسا أنظر صورة 
 
مدرسة ف . 

   النشاطات

 Décrivez l’image parlez de votre école, en France et dans ton pays d’origine  

ي فرنسا ,وصف الصورة 
 
ي تكلم عىل مدرستك ف

 
بلدك األصىلي  وف  
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  ي الوقت ... )المحفظة األدوات(   قسمكتكلم عىلي
 
ىل الحاىلي و عف

ك األصىلي بلد  

  ي المدرسة
 
 تكلم عىل نشاطاتك ف

 المسجلة ,األخوة,.المساوات. ,العودة إىل شعار فرنسا "الحرية".

 عىل جدار المدرسة

 

؟ مرسيليا جدت أين  

ي بالد 
 
ي ( أليس ف

 
العجائبتعرف عىل أليس و األرنب )مرجع ثقاف  

 

  نشاطات

,البحر األبيض المتوسط و البلدان  بحث عىل خريطة فرنسا ,مرسيليا ا

 المحادة لفرنسا

ة أخرى )باريس , ليون(ا بحث عىل مدن كبير  

د ,الفرق بير  المدينة و البلبير  سمي مدينتك بلدك...تمديد الفرق 

د و القارة البل  

 سمي البلدان المحادة لفرنسا 

األصىلي  طات لبلدكيحسمي البحور و الم  

تمديد الفرق بير  سم البحور و المحيطات تحقق عىل خريطة العالم ا

ر و المحيط و النهرالبح  
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    :البند  قاموس

 فرنسا 

 مرسيليا 

بيض المتوسطالبحر األ   

 

 

 معرفة التحية ,قول عبارة المجاملة

سمه ,سنهمعرفة قول لقبه ,ا  

يته,مدينته )أو قريته( وجنس دهسم بلمعرفة قول ا  

 معرفة تسمية مدرسته قسمه

ي المدرسةتعلم كيف يعير عىل ا
 
حتياجاته ف  
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ألبس حسب الموسمالجزء الثاني    
 

   األهداف 

حتياجاتك و أفضلياتك عير عىل ا  

 

 

   كفاءات لغوية 

قراءة الصور )رسم جداري عىل الجو(معرفة أ(   

الحاىلي  ل وسائل مختلفة لتتكلم عىل الجو استعماب(   

متصلة مع ة اإليجابية و الجملة السلبية ,ستعمال الجملمعرفة ات (

وطة بالجو  المالبس المشر

د ألبس قميص شتوي و المعطف حتى أحس  مثال عندما يكون الير

 بالدفء ,لكن ل ألبس حذاء مفتوح

. ستعمال السلبياتا ث (  

أضع أضع....ل   

 ج( تحاور

؟... سؤال لماذا تلبس   

 الجواب ألن...لبست ألجل 

اعة ؟ال لماذا تضع القبمث  
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د   ,حتى ل أبرد من األذنير   حتى أحتمي من الير  

عىل شكل الجدة و  حوار بير  الذئب المتنكر أنظر قصة توم القزم مع ال

 توم القزم

ستعمال الجار و المجرور الصحيحح( ا  

فستان لمع ...غير لمعمثال   

المالبس,حول موسم  كتب عبارة وصفيةخ( أ   

il fait + adjectif / il y a + nom / il + verbe 

Ex : En automne, il y a du vent, les feuilles tombent, il pleut. 

ي تفضلها( د
دافع عىل المالبس التى  

حسب  ,حسب المناسبة,ختيار المالبس )لماذا ؟ حسب الموسم برر ا

 الذوق

avoir et être. معرفة ترصيف الفعل 

Ex : j’ai froid, je suis au chaud… 

 

نشاطات    

؟ الجو هو كيف  

 ستعمال جدول الشهور و الفصول  ا د سمي الفصول ...تمدي

 كواسطة تعليمية

 ي بل
 
دك األصىلي صف الجو  ف  

 ي تلبسها
 سمي المالبس التى
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المالبس تنوع   

 بحث عىل صورة مالبس لبلدك األصىلي لألولد و البناتا  

 حذاء ,قباعة( صنع ملصقة بهذه المالبس)فستان ,رسوالا ,  

  

    البند 

’بردان ,أنا أحس بالدفء ,أنا خائف حتياجاتك )أنا عرفة التعبير عىل ام  

 تعمل قول ل
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تعرف على مرسيليا مدينة الثقافات المتعددة الجزء الثالثَ    
 

   األهداف 

 عير عىل الرأي و الشعور.

. ي 
 
ة ف ي القيم الحاض 

 
ستقبالبلد ال فكر ف  

ي المجمطور اإلحساس و ال 
 
ختالفوعة رغم ال نتماء ف  

 

  كفاءات لغوية 

 « multiculturelle » فهم تركيب الكلمةا  

garde, porte… تعددة لبعض الكلماتمفهم المعاني الا  

 « toutes » et « tout en »معرفة التمييز بين 

 

  نشاطات

ستقبال مرسيليا مدينة ال   

ئط عرف على أماكن من بعد الوسا(تأ

 المتعددة )فيديو ,صور (

حاور حول رموز الدولة الديمقراطيةب(  

أرسم لون علم بلدك ثم أصنع ملصقةت(  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96aGHrcXUAhXMKVAKHZpAC7AQjRwIBw&url=http://audreytips.com/18-sites-photos-gratuites-libres-droit-usage-commercial/&psig=AFQjCNG7r9zJxzqIRvHOEXKrIXyk-KHovw&ust=1497805128590411
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و قل مالحظتك على الهندسة  بحث على أماكن الديانات في الشبكةث(ا

ي ,الفن القوطي ,الفن البزنطي (ان)الفن الروم  

ي مرسيليا و الناس الذين يعيشون فيها ؟ج(
 
ماذا تفكر ف  

 

 

يليا مدينة متعددة الثقافاتمرس  

   كماليةاإل اتنشاط
 

 

 تنوع اللغات 

معرفة تميير  الكتابات المختلفة للغات أ(  

ختالف المواد معرفة التميير  بير  ملصقة ,قائمة طعام عد اب( ب  

ي بلغات مختلفةغت( 
ت   
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 الجزء الرابع أكتشف المدينة
 

 

   األهداف 

. اف بالحقوق والواجباتال  عيى  

كتساب الوعي لحضارة فرنسا )فنون أدبيات(ا   

 

  كفاءات لغوية 

ستعمال القاموس إلمكانية التنقلمعرفة ا  أ( 

ستعمال و التمييز بين األرقام العربية و األرقام الرومانيةمعرفة اب(  

ستعمال الجار و المجرور من أجل التنقل العموميمعرفة ا ت(  

األماكن  التعرف علىو  معرفة تسميةث(  

كلستعمال الهيعرفة اج( م  

بين الوسائط المختلفة)خريطة ,خريطة ميترو  عرفة التمييزج( م

(,المنشورات ,تذكرة ,تذكرة ميترو ,إشارة التعليمات  
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   نشاطات

ي مرسيليا ؟
 
 كيف أتنقل ف

ين في أي حي تسكن ماذا يوجد حول الحي ؟أ( ب  

ية التنقل في بلدك ين األشياء المتماثلة و المختلفة مع إمكان( بب

 األصلي

بحث على البحار الموجودة خريطة الميترو و خريطة المدينة ا علىث( 

 في لكورنيش

سم النقود لبلدك األصليأعطي اج(   
 

 

ي مرسيليا 
 
 البحر ف

بحث في الشبكة على الرسامين الذين رسموا مرسيليا صل بين ا

 الرساميين و عملهم 

عمل على الحيوانات و النباتات ا  

عمل على الرسم التخطيطي المتصل بأخالقيات الغابة و صله مع ا

 البيئة
 

 

 أماكن أخرى 
ي مرسيىلي ا

 
ي الشبكة عىل الصفحة المطابقة لبعض األماكن ف

 
ابحث ف  

حيبأنظر  ي كتاب اليى
 
إىل أماكن مصورة ف  

بحث في الشبكة على صور أماكن تستطيع مشاهدتها و زيارتها في ا

صليلبلدك األ أو قريتكالمدينة   

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96aGHrcXUAhXMKVAKHZpAC7AQjRwIBw&url=http://audreytips.com/18-sites-photos-gratuites-libres-droit-usage-commercial/&psig=AFQjCNG7r9zJxzqIRvHOEXKrIXyk-KHovw&ust=1497805128590411
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سنأتي عندكم ماذا أستطيع  تخيل غدا("ل قوقل إرث ستعم)نصيحة ا

"؟الزيار  

زيارتها أو  يمكن فيها األماكن التيصغيرة تصف  عبارةأكتب 

  مشاهدتها في مدينتك أو قريتك

 

 

  تنوع األماكن 

 في بلدك هل يوجد مصرح معماري يمثل التنوع
 

 

 

   البند 

ي خريطة عىل كيفية
 
التنقل معرفة البحث ف  

ي الخريطة معرفة البحث عىل ال 
 
تجاه ف  

ام الوجباتا ()نظافة األماكن ,البيئة  الوطنية حيى  
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الجزء الخامس أتغذى   
 

    األهداف 

 بير  الشعار

لناستحاور مع ا  

سحب المعلوماتا  

 

 

   كفاءات لغوية

 

القدرة على التعرف ألسماء المحالت المختلفة مثل محالت بيع ا(

,محالت تقديم الخدمة ,بائع األحذية  المنتجات ,جزار ,خباز ,بقال

. ,الخياط  

ستعمال البنية في بالدي ...آكلب( معرفة ا  

  (كثير ,الكمية قليل)دخال الكلمات التي تعني ت(معرفة ا

ل, كغل األعداد و األوزان ستعماث( معرفة ا  

أحب  معرفة تبين الذوق أفضل ,ال  

 البائع.من فضلك سئلة عند التحدث معالشروط و األ المستعاج(معرفة 

 ? …,أحب أن أشتري ,هل ممكن.

معرفة تبيين الشعور عندما نتجول في السوق .أشم ,كم ,تعطي إنطباع 

 ,مثل
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مصدر الفعل  أوستعمال قاموس المكونات أفعال الوصفات عرفة ام

وفعل األمر حتى توضح الوصفة حضر الجزر ,قشر البصل ,نقي ,

.الدجاج   

 

 

  نشاطات

 حلويات تقليدية 

(فيديو ,نص . )في الشبكةماء الزهر  بحث على وصفة بسكويت  

تحضير و قياس الفرنلل. األوزان و األوقات,مكونات الصف   

 

  تنوع األكل

 صل بين األكل و البلد أو البلدان

 

ي األكل ؟  أين أشيى

خضر و فواكه .عمل على األلوانا  

المختلفة مع بلدك األصليميز بين األشياء المتشابهة و   
, 

  طبق محىلي 

.و بلدك(  قريتك ألطباق المحلية لمدينتك األصلية )سمي ا  

بحث على الصور و ألصق األطباق المحلية لبلدان مختلفة ا  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96aGHrcXUAhXMKVAKHZpAC7AQjRwIBw&url=http://audreytips.com/18-sites-photos-gratuites-libres-droit-usage-commercial/&psig=AFQjCNG7r9zJxzqIRvHOEXKrIXyk-KHovw&ust=1497805128590411
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   البند 

)مطعم ,سوق( ستقبالحتياجات األكل بلغة ال معرفة بيان ا  

نقود الدولةعىل  تعرف  
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رياضة و الثقافةالجزء السادس نتسلى بال  

ألهدافا     

ة جمعيات المدينةشارك في بيئ  

 .بين الرغبات

 

   كفاءات لغوية 

الرياضات المختلفة بالنشاطات و ستعمال األفعال المتصلة معرفة اأ( 

لعب كرة القدم ...اسبح أجري تزلق ,تأرجح ,ا   

أحب ,أكره ,أحب كثيرا ستعمال البنية أحب ,الب( معرفة ا  

 

  نشاطات

 أي رياضة تمارس ؟

و بلدك األصلي ستقبال د االعلى نشاطات اللعب المختلفة في بل تكلم( أ

(مثل لعبة المربعات حبل القفز)بحث عن ألعاب متماثلة ا  

 ب ( سمي الرياضات المستعملة في بلدك األصلي ماهي المشهورة أكثر؟

 أنظر الموقع اإللكتروني لرياضة مرسيليا 

: 

http://sports-loisirs.marseille.fr/le-sport-%c3%a0-marseille/le-sport-pour-tous 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96aGHrcXUAhXMKVAKHZpAC7AQjRwIBw&url=http://audreytips.com/18-sites-photos-gratuites-libres-droit-usage-commercial/&psig=AFQjCNG7r9zJxzqIRvHOEXKrIXyk-KHovw&ust=1497805128590411
http://sports-loisirs.marseille.fr/le-sport-%c3%a0-marseille/le-sport-pour-tous
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و التي تحب  آلنا والتي تمارسها مارستها التي تكلم على الرياضاتت ( 

 ممارستها

: http://sports-loisirs.marseille.fr/node/453 

ث( هل يوجد في بلدك األصلي ملعب كرة القدم مشهور مثل فلدروم 

 هذا هو العنوان اإللكتروني لملعب فلدروم

صليبلدك األ اهي األماكن أكثر شهرة للرياضة فيمإال ف   

فرق كرة القدم لبلدك األصلي بحث على شعارات ج( ا  

 

 أتعلم بالثقافة
عمل على أصل الكلمةأن تفعل سمي النشاطات ...اماذا تستطيع  أ( هل .

 ذهبت إلى مكتبة ألكزار 

سم الحي ,رقم الهاتف شبكة على دار البلدية القريبة ) افي ال بحثب ( ا

سم الخدمات ,ومنهم خدمات الرياضة,ا  

فيها ,تسمع الموسيقى أن تقرأ  تستطيع تيت ( في بلدك ماهي األماكن ال

؟,تشاهد المسرح  

 ث ( تكلم على ما تحب كثيرا )الموسيقى ,اللغات ,التجول , األكل ...(

 

 

   البند 

ي الشبكة عىل المعلومات المهمةا
 
بحث ف  

http://sports-loisirs.marseille.fr/node/453
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:   الجزء السابع أكتشف العالم

 

طاتانش    

غوية و الثقافية لعتراف بقدراتك الاال  

 طور معلوماتك

 

  كفاءات لغوية

بعض المدن و انعرف و سمي القارات و البلد . 

 وضح المسار

 

  نشاطات

اتتجاهبلدك األصلي و االالعالم على خريطة بحث في ا . 

,أكتب  بحث على البلدان التي مررت بها حتى وصلت إلى مرسيلياا

 قصة صغيرة على هذه المسيرة

 

  البند 

. ي العالممعرفة ال 
 
ستدلل ف  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96aGHrcXUAhXMKVAKHZpAC7AQjRwIBw&url=http://audreytips.com/18-sites-photos-gratuites-libres-droit-usage-commercial/&psig=AFQjCNG7r9zJxzqIRvHOEXKrIXyk-KHovw&ust=1497805128590411

