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 العنوان: اتبعوا الضجيج 
 

الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي  نموذج  وحدة    نموذج  
  مجموعات يوم واحد  عربية

 صغيرة
1 2 2 

 

ملّخص: عندما تصل إلى بيئة جديدة ، تصاب جميع حواسك بالذعر ، حتى تتمكن من االستفادة الكاملة  

التفكير في الرحلة األخيرة إلى بلد غير معروف: من المذاق الرطب إلى المذاق  منها ؛ ما عليك سوى 

الشم حاسة السمع واألحاسيس السمعية. حتى عندما نكون صامتين ، يتم التقاط أصوات وضوضاء البيئة  

المحيطة بواسطة أجهزتنا السمعية. أنها تحتوي على معلومات تتعلق بخصائص البيئة ، والتي تؤثر على  

رنا أو حياتنا اليومية. وباستثناء ورش الحرمان الحسية ، في كل مكان يقدم العالم األصوات  سف

والضوضاء والموسيقى واألصوات واإليقاعات ، وال بد أن نتواصل معهم بعقلنا وقلبنا وأفعالنا. عالوة  

بشكل   على ذلك ، في نفس المنطقة ، يمكن أن تكون األصوات والضوضاء مختلفة أو يمكن رؤيتها 

مختلف وفقًا للطقس والموسم وما إلى ذلك. يهدف النشاط إلى تطوير القدرة على االنتباه أكثر للمنبهات  

السمعية للبيئة التي نتعرض لها بشكل طبيعي ، مما يعكس القدرة على التواصل معهم ومع اآلخرين  

 .بطريقة ذاتية 

 .الكلمات المفتاحية: مهارات االستماع ، التسجيل ، البيئة 

 

األهداف: يهدف النشاط إلى تحديد وتطوير بعض مهاراتنا : الهتمام واالستماع والتفكيرأثناء التمرين  

 .التجريبي

 

 المشاركون: المدربون والمعلمون والطالب لجميع المستويات الدراسية 

  ات أوق في  ولكن  المكان نفس   في المرحلتان  ، الظهر وبعد   الصباح ) مرحلتين على   النشاط سيتم: لوصف

  ،  طرق) المدينة في مختلفة أماكن وستصحبهما   مجموعتين إنشاء  سيتم  األولى المرحلة  وخالل  ، مختلفة 

  المشي أثناء  ؛( والضوضاء األصوات  إدراك تحفز   أن يمكن أخرى  نقطة وأي  طبيعية   حدائق  ، أسواق

  إغالق  مع  دقائق لبضع  سيتوقفون ،  وأحيانًا  ، الصوت  إحساس  زيادة  على   المشاركين تشجيع   سيتم

  األصوات  تسجيل  أو المالحظات  تدوين   منهم سيُطلب  العملية  لتسهيل العينين  معصوب  أو عيونهم

  دائري وقت   في وتشغيلها  الصمت  سماع  من يتمكنوا حتى  خاص  بشكل االنتباه  أثارت  التي والضوضاء

  بأماكن ترتبط  وكيف ..    ذكرياتهم  على  عواطفهم،   لمست  التي  األسباب  مراعاة مع  ،  الثانية المرحلة خالل
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  التي  والعواطف  األفكار  ،  المالحظات  ،  البيئة أو ، معها  التواصل يمكنهم   التي العناصر  وبكل   المنشأ

  األنشطة على السمعية التصورات  وتأثيرات   ، الضوضاء/   األصوات  إلى االستماع خالل  من أثيرت 

  وسيتم  مرن غير سيكون  الظهر بعد  ما  فترة خالل  النشاط  تكرار  أن  االعتبار في األخذ  مع . اليومية

  في  البيئة صوت  في التغييرات  تحليل   في  دائًما المجموعة ستشارك ،  ذلك على  بالفعل المجموعات  تدريب 

  مجموعة في معًا المشاركين  لجمع المتبقي الوقت  استخدام  يمكن . شخصي تقييم  وفي   ، مختلف  وقت 

 . واألصوات  التسجيالت  ونتائج   األماكن اختيار في  تختلف  والتي ،  التجربتين وتبادل  لمقارنة  واحدة

 . الصوت  تسجيل أجهزة  من غيرها  أو  المحمولة  الهواتف ، األقالم  الدفاتر،  ، الضمادات : المواد 

 

 الدائرة وقت   ، التدريب  مجموعة  ،  البيئية المالحظة : الطريقة 

 

  عن  بذكرياتهم   أيًضا الميسرون  يساهم   أن المهم من  ، التمرين /   النشاط  اقتراح أثناء : للميسرين  نصائح 

  المواد  على  المتاح  أو الذاتي اإلنتاج  إلى  باالستماع  التوصية  طريق  عن ،  أمكن  إن  ، الحياتية  تجاربهم 

 .   اإلنترنت  على   الصوتية

 

 -(: APA) المصدر

 

 -: الصدقات 

 

 ( الخبراء من  مجموعات  تعاون   طلب  الممكن من ) CESMED: المتعاون

 


