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 موسيقى ، لغة عالمية الالعنوان: 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات دقيقة 60-30 عربية

 صغيرة
1 3 2 

 

  خالل من  وشعبية، عامة   المعتمد  البلد  تقاليد   و  فلكلور  جعل هو   النشاط هذا  من الغرض : ملّخص 

  تبادل  إنشاء يتم  ، الطريقة  بهذه. األصلي  بلدهم  في التي  تلك  مشاركة  وكذلك ،  الشعبية واألغنية   الموسيقى

  كلمات  خالل من  ، اللفظي وغير  اللفظي  بالتواصل   بالعمل  يسمح  والذي  ، الموسيقى أساس  على   ، ثقافي 

 . تنقلها  التي والعواطف األغاني 

 الكلمات المفتاحية: موسيقى ، أغنية شعبية ، أغاني 

 :أهداف هذا النشاط هي

إقامة روابط بين ثقافات بلد المنشأ والبلد المعتمد من خالل الموسيقى واألغاني في كل مكان ، بما في   •

هذا الهدف ذو   .ذلك الموسيقى كعنصر تكامل ومعرفة بين الثقافات ، قادرة على بناء جسور بين الثقافات 

 شقين ؛ 

المعتمد )الموسيقى ، األغنية الشعبية ...( ، حتى يتمكن سكان المهاجرين  التعرف على تقاليد البلد  •

 .والالجئين من التعرف على هذه التعبيرات الثقافية ومعانيها والمشاركة فيها 

مشاركة التقاليد والفولكلور في بلدان المنشأ للمهاجرين والالجئين مع سكان البلد المعتمد ، وجعلهم   •

 .معروفين

 .ى لغة البلد المعتمدة من خالل كلمات األغانيالتعرف عل •

 .تفسير العواطف التي تنقلها األغاني من خالل الموسيقى •

 :وصف

، بحيث   - إصدارات   -يدور النشاط حول الموسيقى واألغنية الشعبية ، ويهدف إلى تنفيذها بطرق مختلفة 

 :يم النشاط في المراحل التاليةيتم تنظ .يمكن أن تسهم في تطوير المهارات اللفظية وغير اللفظية

وإنشاء كتالوج موسيقي )وطني وإقليمي ومحلي لبلد المنشأ( ، من قبل    ( يوتيوب )  أ( بحث على اإلنترنت  

 .المعلمين ، عن طريق اختيار أغنية شعبية كاملة للمكان ، والتي تعكس هويتها 

ديمه ، سيكون من الضروري طلب  مالحظة: اعتماًدا على نوع الترخيص بناًء على المحتوى المراد تق

 إذن من مؤلفي األغاني والفيديو إلدراج هذا المحتوى في الكتالوج. 

 : النشاط  تطور( ب 
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 . المضيف البلد  لغة ونطق  المفردات  تعلم   على  للعمل الشعبية  األغنية أداء/   االستماع. 1

  وموضوعه   الغناء طريق عن   تنتقل  التي  العواطف  تحديد : اللفظي غير  االتصال مهارات . 2

  مع البطاقات  استخدام خالل من ...(   والسعادة  واأللم والصداقة  والبرودة الحب : العالمية  الموضوعات )

 . الرموز

  النسخ  من بدعم ،  المستخدمة والمفردات   األغنية  معنى  عن الحديث : اللفظي  االتصال مهارات . 3

 (. المضيف البلد  ولغة  اإلنجليزية  باللغة ) األغنية  كلمات  مع المصورة

  ،على النشاط  في  المشاركين  قبل من ،( يوتيوب ) اإلنترنت  على  البحث : اللفظي  االتصال مهارات . 4

  مع مشاركتها ليتم  ،  مماثلة موسيقى  مع أو ،  الموضوع  نفس حول   األصلية بلدانهم   من شعبية أغاني

 . إليها  واالستماع   المجموعة 

 . النشاط  حول   المسموعة األغاني لجميع  ىووتوبي  على  فيديو  بمقاطع  قائمة  إنشاء. 5

، والبطاقات التي   يوتيوب ) المواد: الكمبيوتر اللوحي / هاتف ذكي مع اتصال باإلنترنت )للوصول إلى 

 .تحتوي على رموز المشاعر ، وسبورة أو لوحات ورقية ، ونسخ

 

 الطريقة: التعلم التعاوني، التواصل 

 :نصائح للميسرين

 .تكييف النشاط مع الناس من جميع األعمار ، من األطفال إلى كبار السنيمكن  -

 .من الممكن العمل مع الموسيقى التقليدية )الفولكلور( من العقود الماضية والمعاصرة -

 .(من الممكن غناء أغاني المشاركين )وليس فقط االستماع على يوتيوب  -

 

 - :(APA) المصدر

 

 الصدقات: ال 

 

 UMA :المتعاون

 


