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 العنوان: الهدية
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
/فردية  10-5دقيقة عربية صغيرة    1 3 2 

 

ملّخص: يتواصل المهاجرون والالجئون مع أقرب نواة لهم ، مع أشخاص من دول أخرى ، ومع  ال
أساسي في جميع العالقات االجتماعية ، فهو اآللية التي  التواصل أمر  .المواطنين األصليين ومع البيئة 

 .ومعه وجود شبكات عالقات اجتماعية تشكل ما نسميه المجتمع .تنظم التفاعل بين الناس وتجعله ممكنًا
في تسلسل الحوار ، تتم   .تمرين االتصال المقترح في هذه الوحدة هو جزء من الوظيفة المسماة اإلقناع

بشيء ما ، ويتم سؤال شخص ما إذا تم قبول العرض أو رفضه ولدى الطرف    دعوة شخص ما للقيام 
 .اآلخر خيار قبول الدعوة أو رفضها

 التكامل. الكلمات المفتاحية: التواصل ، التفاعل ، اإلقناع ، 
األهداف: تهدف وحدة التعلم هذه إلى تعزيز التفاعل اللفظي كشكل من أشكال التكامل االجتماعي  

يحفز هذا   .الوقت نفسه ، يهدف إلى تعزيز لغة تقبل ولغة معبرة بين المهاجرين واألجانب  في .للمشاركين 

 .التمرين أيًضا الذاكرة ويحسن التركيز واالهتمام المعرفي

الوصف: "الهدية" هي لعبة أصبحت عصرية في إسبانيا بين األوالد والبنات بعد نهاية الحرب األهلية  
 .التفاعل الشخصي وتنمية المهارات االجتماعية ومهارات االتصالاإلسبانية ، وهي لعبة لتشجيع 

إذا نطق المشارك بأحد الكلمات   .الهدف من اللعبة هو حث المشارك على نطق إحدى الكلمات الممنوعة 

الكلمات التي ال يمكن قولها هي التالية: نعم ، ال ،   .الممنوعة فسيعاقب وسيتعين عليه البدء من جديد 

 .، ذهبي ، فضي ، صغير ولوطأبيض ، أسود 

 .إنها تبدو لعبة بسيطة للغاية ، ولكن عند اللعب تكون أقل بساطة مما كان يتصور في البداية !!الحذر

  .المواد: ورق وقلم رصاص 

 .الطريقة: تفاعل شخصي ، مقابلة 

 .نصائح للميسرين: تقرير عن قواعد اللعبة قبل البداية 

 :سبيل المثال ، اقرأ الحوار التاليلتسهيل تفسير اللعبة ، على   

 ج: ماذا ستعطي صديقك بمناسبة عيد ميالده؟ 

 ب: زوج من السراويل 

 ج: هل ستعطيه السراويل؟ 

 ب بالطبع ، لقد أخبرتك بالفعل

 ج: وما هو اللون؟ 

 ب: أخضر 

 أال تعتقد أن السود أجمل؟  ج: خضر!

 .ب: ربما ، لكني أحب الخضر

 ا ذهبيًا؟ ج: أليس من األفضل منحه سوارً 
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 .أساور باهظة الثمن ، يا صديقي .ب: ال شيء من هذا القبيل

 ج: لكن أال تحب األساور؟ 

 .ب: أعتقد أنها جميلة ، خاصة األساور الجلدية

 :(APA) المصدر
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