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 الصوت  اتبع: العنوان
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 2 2 1  صغيرة ساعات  4 عربية

 

 من وغيرها ، واإليماءات  ، والنغمة ، والسيولة ، الحجم في للصوت  المختلفة االستخدامات : ملخص ال
 للتواصل اللهجات  وانعكاسات  ، والموسيقى ، واللهجات  ، التكنولوجيا تصاحب  التي اللفظية غير السمات 

 التفكير إلى النشاط يهدف. الفهم سوء إلى ويؤدي آخر شيء فهم على القدرة في  التدخل حد  إلى ، الناس بين
  تبادل وبدء أكبر وعي لتحقيق األلعاب  واستخدام المختلفة الثقافية بالسياقات   وعالقتها الجوانب  جميع في

 .مختلفة بيئات  في أفضل اتصال فعالية لتطوير كوسيلة ، الصوتي باإلنتاج المتعلقة الثقافات  بين المعلومات 
 

 .التواصل  ، اللغة ، الصوت  ،  االستماع: المفتاحية الكلمات 
 

  استخدام على تعتمد  التي المختلفة االتصال طرق بشأن  المعرفة اكتساب  هو النشاط من الغرض : األهداف
  وفقًا عاداتنا مع ، الضرورة عند  ، التكيف وتعلم  الشخصية االنعكاسات /  بالمالحظات  وربطها ، الصوت 
 . لألصوات  الصوتي لإلنتاج

 
 .المدرسة مستويات  لجميع والطالب  والمعلمون المدربون: المشاركون

 
  في أو ، ضجيج بدون  ذلك يكون أن ويفضل ، الدراسي الفصل في مجموعة في النشاط تنفيذ  سيتم: الوصف
 وإعادة أنفسهم وتجربة ، األدوار لعب ألعاب  بعض  أثناء المرحلة تبديل للمشاركين يمكن حيث  ، مسرح
  مختلفة استخدامات  عن تنتج قد  والتي ، مفهوم غير التواصل يكون حيث  ، اليومية الحياة سيناريوهات  إنتاج
  بها نستخدمها التي الطريقة  على األصل ثقافة تؤثر كيف مالحظة سيتم. عليها  الضوء تسليط يمكن ، للبند 
  يكون أن جًدا المحتمل من ، المثال سبيل على : اللفظية اللغة مع انسجاما لو حتى ، صوتنا خالل من

 ونغمات  أحجام وسيستخدم التأثير مختلفة لغة ، اإلنجليزية باللغة المحادثات  في خبيًرا كان مهما ، لإليطالي
 يتعرض  آخر شخص  من أو األصلي اإلنجليزية  اللغة متحدث  بها يتحدث  التي تلك غير وإيماءات  ولهجات 

 ، المشاركون يصطف": الهاتف لعبة" تفسير يمكن ، ديناميكية أكثر النشاط لجعل . مختلفة توليف لغة إلى
 المشارك من األذن في الجملة يهمس ثم ، النوبة نهاية حتى ويستمر الورق من قطعة  على  جملة األول يكتب 
 ، الطابور في العب  آخر إلى الجملة تصل حتى وسيستمر لجاره سيهمس ،  الطريقة بنفس ، الذي الثاني
  كونها من الرغم على ،  اللعبة تقدم. الورق قطعة على المكتوب  األصل لمواجهة عال   بصوت  سيكرر والذي
  اآلثار جميع على وبالتالي  ، للنشاط الرئيسي الموضوع على الدائرة وقت  في النهائي االنعكاس ، ممتعة

 .آخرين ألشخاص  الصوتي واإلنتاج إلنتاجنا التواصلية
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 .وأقالم  وأوراق صوت  ومكبرات   ميكروفون: المواد 

 
 .دائري وقت  ، تعاوني تعلم ، تدريب  مجموعة: المنهج

 
  خالل التفكير لتشجيع أو الموضوع لتقديم الفيديو مقاطع  أو الفيديو مقاطع استخدام يمكن: للميسرين نصائح
 .النشاط مسار

 
 - :(APA) المصدر

 
 - :الصدقات 

 
 CESMED :المتعاون
 ... ،  المهاجرين جمعيات  ، الشباب  رعاية مؤسسات  ، الالجئين مؤسسات  ، المدرسة إدارة

 


