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 العنوان: صور / تمثيالت عائلية
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 1 كبيرة   دقيقة 180 عربية

 

 

الملخص: تهدف هذه الوحدة التعليمية إلى غرس شعور باالمتنان لتاريخ األسرة وثقافة األسرة لدى  

تطوير أوجه التشابه واالختالف الثقافي من خالل الصور العائلية التي  الهدف هو  .األطفال والمراهقين

 .يوصى بالعمل الجماعي ، والذي يتم تقديمه بعد االنتهاء .يجلبها الطالب معهم

 

 .الكلمات المفتاحية: تاريخ العائلة ، التاريخ الثقافي

 

لعائلية و "تفسيرها" ، أي  األهداف: الهدف هو اكتشاف أوجه التشابه واالختالف في تمثيل الصور ا

التفكير في كيفية تمثيل العائالت وما هي البيانات التي تقدمها الصور حول التاريخ العائلي والثقافي  

 .واالجتماعي

 

 .المشاركون: أطفال ومراهقون

يمكن أن تكون هذه صوًرا لألجداد واآلباء ،   .الوصف: يُطلب من الطالب إحضار صور عائلية معهم 

ا صور توضح المواقف االجتماعية التي تلعب فيها العائالت دوًرا )اجتماعات مع األصدقاء  ولكن أيضً 

ويفضل أن تكون مجموعات مختلطة بين السكان   -في المجموعات الصغيرة  .(واحتفاالت العائلة 

يجب على الطالب معرفة أي شيء آخر تتواصل الصور إلى جانب    -المحليين والمهاجرين / الالجئين  

خاص أنفسهم: هل تبدو جامدة أو مرتاحة ، هل يريدون إظهار الثروة أو الوضع االجتماعي؟ هل  األش

تظهر ما تفتخر به العائالت؟ هل تظهر إشارات إلى العالم اليومي أو العطالت؟ ما الذي يتضح من خالل  

شابه أو  المالبس؟ هل تصبح االختالفات في الترتيب واضحة؟ يتم تسجيل النتائج على أنها أوجه ت

 .من خالل التصوير الفوتوغرافي ، تصبح العائالت والثقافة االجتماعية واضحة .اختالف

 المواد: الصور ، اللوحات الورقية ، لوحات اإلعالنات ، العالمات ، مواد الكتابة 

 

 الطريقة: اعتبار مقارن 
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 :نصائح للميسرين

موضوًعا حساًسا جًدا ألن طالبك ربما فقدوا أفراد ضع في اعتبارك دائًما أن "العائلة" يمكن أن تكون   -

 .األسرة أثناء ترحيلهم 

 .االلتفات إلى شروط مراحل العمل الفردية  -

طالبًا ، ثم ينقسم إلى مجموعات أصغر   20هذا النشاط مناسب لمجموعات كبيرة يصل عددها إلى  -

 للمناقشة 

 .أخيراً ، اإلصرار على تطوير العناصر المشتركة  -

 

 .Kultur und Arbeit e.V صدر: المواد التعليمية لشركةالم

 

النشرات: يوصى بإعداد أوراق تحتوي على التعليمات واألسئلة التي يجب أن يعالجها / يتعامل معها  

 .الطالب 

 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون

 


