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 والقيم الثقافة: العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات 90 دقيقة عربية

 صغيرة
1 1 2 

 

على الرغم من أننا نريد أن يكون الناس على دراية باالختالفات في القيمة بين الثقافات ، فقد : الملخص 

المناقشات حول االختالفات في القيمة ، خاصة إذا لم يكن لديهم خبرة  يكون من الصعب إشراكهم في 

قد تكون  .مباشرة مع االختالفات الثقافية أو طرق لفهم كيفية تأثير هذه االختالفات على المواقف اليومية 

يوفر هذا النشاط طريقة سهلة لبدء  .اللغة مفقودة أيًضا للتحدث عن هذه االختالفات في اللغة الهدف

 .تكشاف االختالفات الثقافية والتحدث عنهااس

 الهوية االجتماعية ، الهوية الثقافية ، القيم الثقافية ، التعلم االجتماعي: الكلمات المفتاحية

 :األهداف

 منح األفراد الوقت للتفكير في قيمهم الثقافية ومنزلهم  •

في القيمة داخل الثقافات وفيما   فرصة لتسمية وتحديد ومناقشة االختالفات (  الطالب ) منح المشاركين  •

 بينها 

 البدء في افتراض قيم الثقافة المضيفة  •

 .الكبار ، واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية : المشاركون

 :الوصف

 .قيم شخصية 10ضع قائمة بأهم و ؛ ( العمل الفردي) تقييم قيمي الشخصية : 1الخطوة 

قيمة أفراد األسرة ، قيم األقران ، اإليطالية ، األلمانية ،  ) تقييم قيم مجموعتي الثقافية : الخطوة الثانية

 .(...السورية ، اآلسيوية ، 

 .(ضع القوالب النمطية في االعتبار) تقييم قيم ثقافة المضيف لمزيد من المقارنة : 3الخطوة 

بطاقات  ) جموعة ملصقًا خاًصا بها تنشئ كل م .(أعضاء 4-3) المشاركة في مجموعات صغيرة : 4الخطوة 

 .باستخدام جميع الخطوات الثالث ...( أو مسابقات أو خيط صوتي أو رواية قصص رقمية ، 

 :النظر / مناقشة 

  وبلد المنشأ؟" المضيفة "ما هي أوجه التشابه واالختالف الرئيسية بين الدولة   
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  ؟"المضيفة"ما هي أوجه التشابه واالختالف الرئيسية بينك وبين الدولة   

  من هذا النشاط؟" المضيفة"ماذا تعلمت عن نفسك وعن الدولة   

 .العرض  .نتائج المجموعات الصغيرة / نتائج : 5الخطوة 

 

 .ورق ، قلم ، لوح ورقي ، ملصق / اإلنترنت ؛ أو و  / الكمبيوتر : المواد 

 

 التعلم الذاتي ، التعلم التجريبي : األسلوب 

للحصول على   - kwintessential.co.ukيمكن للطالب البحث في اإلنترنت ، على سبيل المثال 

 .معلومات حول الثقافات المختلفة 

 

 :نصائح للميسرين

( المشاركين) قائمة أو مذكرات محاضرة ذات قيم مختلفة ، يتم تقديمها للطالب ( يعد ) يمكن للميسر أن يجد 

 .في شكل اقتراحات ذات صلة

 

 :(APA) المصدر

 .Love Language & more ،2012 (LLP) :دليل: مقتبس من

 

 / :الصدقات 

 

 معهد انتيغرا : المتعاون

 


