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اإلهداء

إلى روح والدتي »فاطمة« ووالدي »الحسين« طيب هللا ثراهما

»اللهم اجعل الجنة مأواهما والفردوس األعلى منزلها، وأنزلهما برحمتك منازل الصديقين 

الكتــاب  هــذا  فــي  حــرف  كل  اجعــل  اللهــم   
ً
رفيقــا أولئــك  وحســن  والنبييــن،  والصالحيــن  ــهداء 

ّ
والش

 
ً
 لهمــا وبــرا

ً
صدقــة جاريــة فــي ميــزان حســناتهما يــا رب العامليــن، ثمــرة جهودهمــا وبركــة دعواتهمــا حبــا

بهمــا، اســتجابة لقــول نبيــك عليــه الصــاة وأتــم الّســام« إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن 

ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«، فاللهــم اجعــل هــذا العمــل فــي ميــزان 

حســناتهما علًمــا ُينتفــع بــه، وخيــًرا يبقــى ماكثــا فــي األرض«.

اللهم آمين
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تقريظ

ميها«
ّ
مي العربية للناطقين بغيرها ومتعل

ّ
لكتاب »دليل الشراكة اللغوية ملعل

للدكتور خالد حسين أبو عمشة

د. السيد عّزت أبو الوفا

أستاذ العلوم اللغوية املساعد

جامعة بشكيك الحكومية، واملشرف األكاديمي للمركز القيرغيزي العربي بقيرغيزستان

َســدَّ لــواله! 
ُ
عّودنــا دائمــا أبــو عمشــة أن يأتــي فــي الوقــت املناســب، وغالًبــا مــا يأتــي ليســدَّ ثغــرة، مــا كانــت لت

فقــد ظهــرت فــي »ســماء مجــال العربيــة للناطقيــن بغيرهــا« بعــض الكتــب التــي تتحــدث عــن »الشــريك اللغــوي«، عرًضــا 

وُيكمــل ذاك  الثغــرة،  هــذه  يســّد  أبــو عمشــة كعادتــه، وراح  األعــم، فتلقفهــا  أغليهــا  فــي  وتنظيــًرا ال تجريًبــا وتطبيًقــا 

مــي 
ّ
ــم مًعــا فــي هــذا البــاب، بكتابــه التطبيقــي الفريــد » دليــل الشــراكة اللغويــة ملعل ِ

ّ
ــم واملتعل ِ

ّ
قــص، ويلبــي حاجــة املعل النَّ

ابهــة  ــق فيــه إلــى التخطيــط الواعــي، والبنــاء املوّســع، واإلحاطــة النَّ ِ
ّ
ميهــا«، ذلــك الــذي ُوف

ّ
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ومتعل

  إال وقــد ألقــى الضــوء عليهــا، وأبــان 
ً
 وال واردة

ً
هــا: املعروفــة واملجهولــة، فلــم يتــرك شــاردة ِ

ّ
بقضايــا »الشــريك اللغــوي« كل

ــا  باإلحاطــة الكاملــة، والرؤيــة  ــد الطريــق إلــى تطبيقهــا، فجــاء دليلــه الـــأثير وقــد تزيَّ ــلها، وعبَّ   توسُّ
َ
ــٍة كيفيــة بحكمــٍة وحرِفيَّ

شــيد... أال هلل درُّ أبــي عمشــة! فغالبــا مــا تأتــي إبداعاتــه  ــة الواضحــة، والتوجيــه الرَّ
َّ
ــام، والِدق النافــذة، والشــمول التَّ

ــن الجــدار بالَجمــال!! زّيِ
ُ
ــرح بمهــارة، وت كمــل الصَّ

ُ
ِبَنــة التــي ت

َّ
مــة؛ لتكــون هــي الل القّيِ
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الكالم مرآة اللغة وذروة سنامها، وبه نبني العالقات اإلنسانّية واالجتماعّية، وهو مناط الكفاية التواصلّية، 

ــم والتعليــم بنوعيــه وعلــى مســتوييه الرســمي وغيــر الرســمي، ويقــوم التعليــم 
ّ
والــكالم يلعــب دوًرا مهًمــا فــي عمليــة التعل

املعاصــرة وحتــى  أو  الكالســيكّية  للعربّيــة  تدريًســا  أكان  الرســمي ســواًء  الــكالم  علــى  الدراســّية  الفصــول  فــي  اللغــوي 

العامّيــة، فيمــا يهــدف برنامــج الشــريك اللغــوي بالجانــب غيــر الرســمي مــن املحادثــة رغــم مســاعدته فــي تطويــر الكفــاءة 

 في الكالم العادي الرســمي وغير الرســمي والدردشــات واألحاديث 
ً
اللغوّية، وهو ما نروم تســليط األضواء عليه متمثال

ــد الشــراكة اللغوّيــة علــى ممارســة اللغــة فــي 
ّ

القصيــرة وغيرهــا مّمــا يصعــب اندراجــه فــي الفصــل الدرا�ســّي الرســمي. وتؤك
ــم أو الــدارس والشــريك اللغــوي العربــي تتســم باألصليــة، وتــدور 

ّ
ســياقاتها الرســمّية وغيــر الرســمّية؛ فاللغــة بيــن املتعل

حــول موضوعــات بلغــة قــد ينــدر أن يتــم مناقشــتها فــي الفصــول الرســمّية، ومــن واقــع الحــال تســاهم الشــراكة اللغوّيــة 

ــم فــي الكفــاءة. وتجــري الشــراكة اللغوّيــة هــذه فــي البرمــج علــى صورتيــن: األولــى تطوعّيــة، 
ّ
فــي تنميــة الثقــة لــدى املتعل

وقــد تكــون تبادلّيــة، والثانيــة: مدفوعــة األجــر ولكــن بســعر زهيــد إذ ال تكــون إال فــي اللغــة الهــدف، فمقابــل ثمــن بخــس 
ــم لشــريكه اللغــوي الــذي قــد يكــون طالًبــا جامعًيــا تكــون مهمتــه التواصــل والــكالم بالعربّيــة فقــط دون 

ّ
يدفعــه املتعل

إشــراك أّي أهــداف أخــرى. أّمــا التطوعّيــة األولــى: فقــد تكــون تطوعّيــة بالكامــل دون معرفــة الشــريك اللغوّيــة بلغــة 

ــم، وقــد تكــون تبادلّيــة نصــف ســاعة ملمارســة اللغــة الهــدف لــكل شــخص أو أكثــر. وتشــير بعــض الدراســات إلــى 
ّ
املتعل

مــون بشــكل أســرع ويكونــون فهًمــا أعمــق مــن الثقافــة للغــة الهــدف. وقــد تجــري 
ّ
أن َمــن يخوضــون هــذه التجربــة يتعل

لقــاءات الشــراكة اللغوّيــة بشــكل فــردي مــع الشــريك أو زوجــي أو جماعــي فــي مجموعــات صغيــرة مــن 3-5 أشــخاص، 

وقــد تجــري داخــل املؤسســة التعليمّيــة وقــد تجــري خارجهــا.

هذا الكتاب

ــل هــذا الدليــل خالصــة تجربــة عقديــن مــن الزمــن فــي ممارســة الشــراكة اللغوّيــة، والتدريــس واإلشــراف 
ّ
يمث

ــم واملؤسســة التعليمّيــة فيمــا يجــب أن يكــون عليــه لقــاء الشــراكة 
ّ
ــم واملتعل

ّ
والتدريــب إذ يوفــر خريطــة طريــق للمعل

املجلــس  معاييــر  وخاصــة  العاملّيــة  األطــر  مــن  املشــتقة  اللغوّيــة  واملهــام  الوظائــف  مفهــوم  علــى  مبنــّي  وهــو  اللغوّيــة، 

الرئيســة  املســتويات  بحســب  الوظائــف  هــذه  قّســمت  وقــد  )ســفر(،  األوروبــي  املرجعــي  واإلطــار  )آكتفــل(،  األمريكــي 

آخــذة بعيــن االعتبــار فكــرة التدويــر  فــي بنــاء الكفــاءة اللولبّيــة، ناهيــك عــن االســتئناس بالكلمــات الوظيفّيــة الشــائعة 
ّســم الكتــاب إلــى ثالثــة أقســام: القســم األول 

ُ
ــم فــي كّل مســتوى مــن املســتويات. ونتيجــة لذلــك ق

ّ
التــي يحتاجهــا املتعل

للمســتوى املبتــدئ، فيمــا يســتهدف القســم الثانــي املســتوى املتوســط، ويتنــاول القســم الثالــث املســتوى املتقــّدم. ومــن 

الوظائــف التــي اســتهدفها الدليــل فــي املســتوى املبتــدئ: الّتعــارف والدراســة وفــي املطــار والرياضــة ووســائل املواصــالت 

والطعــام والشــراب واملهــن وفــي التك�ســي والوقــت والبيــت/ الســكن وأفــراد األســرة وفــي املستشــفى واملالبــس والطقــس 

واألصدقــاء والبــالد العربيــة والنقــود والشــراء، ومــن الوظائــف التــي اســتهدفها الدليــل فــي املســتوى املتوســط: البرنامــج 

اليومــي، ومقابلــة شــخص جديــد والهوايــات والعائلــة والســفر والعمــل  واملــال والتســوق وأوقــات الفــراغ والذهــاب إلــى 

حفلة والحياة في املدينة والشــخصيات واألعياد واملناســبات والطبخ والطعام والقراءة والكتب واأللعاب واملشــكالت 

ــم اللغــات، أّمــا وظائــف املســتوى املتقــّدم فقــد اشــتلمت علــى الهجــرة والجريمــة والكــوارث الطبيعّيــة ووســائل 
ّ
وتعل

التواصــل االجتماعــي والبيئــة والتلــوث والعمــل والعلــوم والتكنولوجيــا والحــب والــزواج والفنــون واملخــدرات والصــورة 
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والســالم  التطوعــي  والعمــل  والحــرب  والنباتّيــة  والحــوادث  الغذائّيــة  والحميــة  واملــرض  والصحــة  واألفــالم  النمطّيــة 

وعمليــات  اإلعــدام  وعقوبــة  واملشــاهير  واملســتقبل  واإلعالنــات  والطائــرات  النف�ســي  والضغــط  واإلرهــاب  العالمــي 

التجميــل واملــوت الرحيــم واالخبــار املزيفــة والتمييــز اإليجابــي والــذكاء الصناعــي والعوملــة وتربيــة األبنــاء واالنتخابــات 

وغيرهــا.

التي انعكست بشكل واضح ومباشر وغير مباشر في  بالثقافة العربّية اإلسالمّية  وهو كتاب غنّي كل الغنى 

 حين تحدثنا عن الطعام قدمنا املقوالت اآلتية: 
ً
األسئلة ولعب األدوار مستغلين كّل موقف وموضوع، ومن ذلك مثال

رق إلى قلب الرجل معدته؟. 1
ّ
ما رأيك في القول املشهور: أقصر الط

ماذا تفهم من قولهم: ال كالم عند الطعام؟. 2

ما معنى قولهم: أعِط الخّباز خبزه، ولو أكل نصفه؟. 3

وحيــن تحّدثنــا عــن األحــالم ســألنا عــن ابــن ســيرين. وحيــن تحّدثنــا عــن الحيوانــات وظفنــا كتــاب ابــن املقفــع فــي 

كليلــة ودمنــة، وفــي الــزواج جئنــا بالحديــث الشــريف »تنكــح املــرأة ألربــع وغيرهــا مــن عشــرات املواقــف«. وهكــذا.

إلــى املســتوى  فــي الكفــاءة  بــدًءا مــن املســتوى الّصفــري  لــكّل مراحــل الدراســة  وبنــاء عليــه فهــو دليــل مرجعــي 

املتميــز. وقــد مــر الكتــاب بثالثــة مراحــل: 

مرحلة الجمع واإلعداد.. 1

مرحلة الّتجريب من قبل الشركاء اللغويين.. 2

مين.. 3
ّ
مرحلة التعديل والتنقيح بناء على التغذية الراجعة من الشركاء اللغويين واملتعل

ا واضًحــا فــي مجــال تعليــم العربّيــة للناطقيــن بغيرهــا؛  ــحًّ
ُ

وأزعــم أّن هــذا الكتاب/الدليــل ســيغطي نقًصــا كبيــًرا وش

 
ً
ــل هــذا الكتــاب مرجًعــا شــامال

ّ
إذ بــاءت محاوالتــي بالفشــل فــي الحصــول علــى مرجــع فــي املوضــوع، لذلــك آمــل أن يمث

مانًعــا ليــس مــا تحتاجــه برامــج الشــراكة اللغوّيــة مــن مبتدئهــا إلــى منتهاهــا حســب بــل مرجًعــا فــي تطويــر مهــارة املحادثــة 

ككل.

ــم 
ّ
وقــد حرصــت علــى أن تتقاطــع األســئلة فــي بعــض املوضوعــات املتقاربــة فــي بعــض األحيــان لكــي توفــر للمعل

، ومــن أمثلــة ذلــك 
ً
ــم فرصــة لتدويــر املوضوعــات واســتخدام املفــردات والتراكيــب مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيال

ّ
واملتعل

التقاطــع الواضــح بيــن العمــل التطوعــي علــى ســبيل املثــال والجمعيــات الخيرّيــة إلــخ.

وفــي ســبيل ذلــك وســعًيا إليــه رتبــت األســئلة إلــى حــّد كبيــر بطريقــة تدريجّيــة منطقّيــة وبنــاء علــى حجــم اإلنتــاج 

ــم علــى االكتســاب 
ّ
اللغــوّي. وقــد روعــي فيهــا أن تســتهدف أســئلة املوضــوع الواحــد األرضّيــة والســقف لكــي تســاعد املتعل

وتطويــر املهــارات حتــى تســاعده فــي االنتقــال إلــى املســتوى التالــي. 

وقد تكون الدليل من:

ت املستويات الثالثة؛ املبتدئ واملتوسط واملتقدم.  - 
ّ
 100 موضوٍع مختلف غط

 في املجمل.- 
ً
طي بأكثر من 20 سؤاال

ُ
كل موضوع غ

وبمعدل 5 سيناريوهات )لعب أدوار(. - 

وبذلك وصل عدد السيناريوهات ما يقرب من 500 سيناريو. - 
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وإنــي لعلــى يقيــن بأنــك- أيهــا القــارئ الكريــم- لــن تحتــاج إلــى أكثــر مّمــا هــو فــي هــذا الدليــل فــي أّي برنامــج 

لغــوّيٍ الشــتماله علــى مــا تحتاجــه هــذه البرامــج ويزيــد.

ل فيما يلي:
ّ
وأحسب أن هللا تعالى قد وفقني لبناء هذا الدليل وإعداده وجمعه على ثاثّية تتمث

خبراتــي املتراكمــة فــي املجــال ممارســة وتدريًســا وتدريًبــا وتأليًفــا التــي تمتــدُّ إلــى أكثــر مــن عقديــن مــن - 

الزمــان.

مــدار -  علــى  املمتــدة  واملتنوعــة  واملتعــّددة  املختلفــة  اللغوّيــة  الشــراكة  برامــج  بنتائــج  االســتئناس 

ســواء. حــّد  علــى  والطلبــة  املشــرفين  مــن  الزمــن  مــن  ونيــف  عقديــن 

ــم - 
ّ
االســتفادة الكبيــرة مــن بعــض مواقــع اإلنترنــت التــي تســتهدف تطويــر الكفــاءة التواصلّيــة فــي تعل

اللغــات األجنبّيــة  إلــى درجــة كبيــرة وصلــت إلــى حــّد الترجمــة فــي بعــض األحيــان، لذلــك أنــا ممتــن لهــا 

للغايــة، وهــذه قائمــة بهــا:

https://www.eslconversationquestions.com

https://printdiscuss.com

/https://allesl.com/esl-conversation-topics

http://iteslj.org/questions

https://eslgames.com/esl-speaking-activities

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا الدليــل يســتند فــي أساســه النظــري علــى إطــار نظريــات اكتســاب اللغــة الثانيــة التــي 

مــن أبرزهــا النهــج التواصلــي الــذي يــروم إكســاب الــدارس الكفايــة التواصليــة والقــدرة علــى اســتخدام اللغــة، عبــر  

فلســفة التعليم التي تســتند إلى املتعلم، فعندما يشــارك الدارســون في التواصل الحقيقي مســتخدمين اســتراتيجيات 

تعليمهــم اللغــة األولــى يتحقــق االكتســاب اللغــوي فــي اللغــة الثانيــة أو األجنبيــة، ويأتــي لعــب األدوار وتطبيــق املهــام 

لهــذا  الفقــري  العمــود  التواصليــة املنشــودة، وهــي  الكفايــة  إلــى تحقيــق  اللغويــة علــى رأس االســتراتيجيات املفضيــة 

الكتــاب.

• لعب األدوار وماهيتها وأهميتها 	

 واللغات األجنبية 
ً
ال شك أن استراتيجية لعب األدوار تعد من االستراتيجيات الفعالة في تعلم اللغات عموما

علــى وجــه الخصــوص، ولهــا فوائــد كثيــرة، إذ تمنــح الدارســين فرصــة ممارســة املحتــوى اللغــوي بشــكل مباشــر وطبيعــي، 

وتعمل على انخراطهم في عملية التعلم واالكتســاب بشــكل طبعي. 

وتتجلى أهمية لعب األدوار في:

تحفيز الدارسين والعمل على تعظيم تفاعلهم وانخراطهم في عملية التعلم.. 1

تنمية التواصل ومهارات اللغة  املختلفة.. 2

ممارسة الدارسين للمحتوى بشكل فوري وتلقائي.. 3

رؤية الدارسين للمحتوى في سياقات حقيقية أصيلة غير مصطنعة.. 4

حصول الدارسين على تغذية راجعة مباشرة مما يعزز عملية االكتساب.. 5

تنميــة مهــارات التفكيــر باللغــة الهــدف والعمــل علــى تطويــر مهــارات التفكيــر العليــا كالخلــق اللغــوي . 6

والتفــاوض علــى املعنــى والجــدل والعمــل التعاونــي واإلقنــاع والوصــف والســرد وإبــداء الــرأي إلــخ
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السماح للدارسين باالستكشاف والتجربة.. 7

تطويــر املهــارات االجتماعيــة حيــث يتفاعــل ويتعــاون الــدارس مــع اآلخريــن أي أنهــا تنمــي املهــارات . 8

والعاطفيــة. االجتماعيــة 

مساعدة الدارسين على التعرف على الثقافات األخرى.. 9

السماح للدارسين بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم في بيئة مريحة أي تمنحهم الثقة.. 10

• املهاّم اللغوّية 	

يعــد التدريــس وفــق مذهــب املهــام اللغويــة أحــد املذاهــب الحديثــة فــي تعليميــة اللغــات األجنبيــة، ويمكــن القــول 

بإنــه مشــتق مــن دراســات النهــج التواصلــي واكتســاب اللغــة الثانيــة )SLA(. ويهــدف إلــى تعزيــز أنــواع معينــة مــن أنشــطة 

التعلــم التواصليــة، إذا يتــم تنظيمهــا وفًقــا ملعاييــر محــددة بوضــوح، ممــا يســاهم فــي عمليــة االكتســاب. واملهــام هــي 

بــكل بســاطة األشــياء التــي يطلــب منــك النــاس القيــام بهــا، أو األعمــال التــي تقــوم بهــا بنفســك أو بتكليــف مــن غيــرك 

بحريــة أو بمقابــل، فــي حياتــك اليوميــة، منهــا: دهــان البيــت، ومــلء نمــوذج، وشــراء مالبــس، وحجــز تذكــرة طيــران وحجــز 

موعــد عنــد الطبيــب، وحجــز فنــدق أو مســاعدة شــخص لعبــور الطريــق  والترتيــب للقيــام برحلــة إلــخ. وفــي عمليــة تعلــم 

اللغــات وتعلميهــا تعنــي بحســب نونــان »جــزء مــن عمــل الفصــل الدرا�ســي الــذي ينخــرط فيــه املتعلمــون مــن أجــل فهــم 

 مــن 
ً
اللغــة الهــدف أو معالجتهــا أو إنتاجهــا أو التفاعــل معهــا فيمــا يتركــز اهتمامهــم بشــكل أسا�ســي علــى املعنــى بــدال

 مــن أجــل القيــام بعمــل مــا وإنجــازه أي 
ً
الشــكل«. أي أنهــا األنشــطة التــي يســتخدم فيهــا املتعلمــون اللغــة الهــدف تواصليــا

أنهــا اســتخدام واقعــي للغــة.

 ولعل من إيجابيات توظيف هذه االستراتيجية في تعلم العربية وتعليمها:

تفاعل الطالب وانخراطهم واندماجهم في عملية التعلم لحاجتهم إلى التواصل إلنجاز العمل.. 1

تحسين مهارات االتصال لدى الطالب عبر االنخراط في سياقات حقيقية عفوية.. 2

تحسين ثقة الطالب بأنفسهم حيث يمكن للمهام أن تحاكي الحياة الواقعية.. 3

رفع معنويات الطالب وتحسينها، وزيادة نشاطهم بشكل ملحوظ.. 4

تعميق فهم الطالب للغة عبر توظيف معرفتهم وخبراتهم السابقة.. 5

تنميــة مهــارات التفكيــر باللغــة الهــدف، وتطويــر مهــارات التفكيــر العليــا كالخلــق اللغــوي، والتفــاوض . 6

علــى املعنــى، والجــدل، والعمــل التعاونــي، واإلقنــاع، والوصــف، والســرد، وإبــداء الرأيـــ، إلــخ

السماح للدارسين باالستكشاف والتجربة.. 7

تنمــي . 8 أنهــا  مــع اآلخريــن؛ أي  للدارســين؛ حيــث يتفاعلــون ويتعاونــون  املهــارات االجتماعيــة  تطويــر 

والعاطفيــة. االجتماعيــة  املهــارات 

• كلمة إلى الشريك اللغوّي	

مــن الجميــل عزيــزي الشــريك اللغــوي أن تعــرف دورك فــي برنامــج الشــريك اللغــوّي عموًمــا وفــي هــذا الدليــل 

ل وُميســر للحديــث والحــوار واملناقشــة فاحــرص علــى أن تكــون مدرًبــا  ــك مســّهِ
ّ
خصوًصــا، ومــن أهــّم تلــك األدوار أن

ــم وليــس ملقًنــا لــه. فمبتغــى هــذا البرنامــج توفيــر فــرص تدريبّيــة حقيقّيــة مــن التعــّرض اللغــوّي؛ بغيــة تســريع 
ّ
للمتعل

طمِئــن قلبــك بــأّن هــذا الدليــل يتناغــم مــع معاييــر آكتفــل واإلطــار األوروبــي فيمــا 
ُ
العمليــات وإكســاب الكفــاءة. وأود أن أ
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ــق باملوضوعــات والوظائــف واملهــام اللغوّيــة وهــي األطــر العاملّيــة املعتبــرة فــي املجــال، فاملرجــو أن تم�ســي فــي الدليــل 
ّ
يتعل

بحســب املســتوى، إذ يمكنــك اتبــاع دروســه صعــوًدا مــن املســتوى املبتــدئ إلــى املتقــّدم أو أن تســتهدف مســتوى بعينــه 

ــم أو يحتاجهــا أو تقابــل مــا 
ّ
ثــم يمكــن عندئــذ أن تســلكه تصاعدًيــا أو تخيــًرا بحســب املوضوعــات التــي يفضلهــا املتعل

يدرســه فــي منهجــه الرســمي. 

وعلــم –وفقنــي هللا وإيــاك- أن فكــرة الدليــل تقــوم علــى توفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن األســئلة التــي تبقــي الحــوار 

واملناقشــة فّعالــة دون انقطــاع أو توقــف بعيــًدا عــن امللــل الــذي قــد يعتــري الفصــول العادّيــة، فالحــوارات واملناقشــة 

ــم 
ّ
ــل رأي املتعل

ّ
ــه ليــس مــن املهــم الحصــول علــى إجابــات حقيقّيــة تمث

ّ
لغــة حيــة ماتعــة شــائقة. وتذكــر عزيــزي هنــا أن

ــد عليــه فــي هــذه النقطــة بــأّن مــا 
ّ

ــم بإنتــاج أكبــر قــدر مــن اللغــة، ولعلــك تؤك
ّ
واتجاهاتــه بــل املنشــود هــو أن يقــوم املتعل

ــم. 
ّ
تقولــه ال يعّبــر عــن رأيــك الشــخ�سّي بقــدر مــا هــو فرصــة للحديــث والّتعبيــر بغيــة االكتســاب والتعل

 اإلجابــة عــن الّســؤال حتــى 
ً
ــم بمحــاكاة لغــة الشــريك، إذ تطــرح عليــه أنــت أوال

ّ
كمــا يمكنــك أن تقــوم عزيــزي املتعل

يخــرج اللقــاء مــن ســؤال وجــواب إلــى تفاعــٍل طبيعــّي.

واعلــم كذلــك أن مــن الســمات التــي يجــب أن ينمــاز بهــا الشــريك اللغــوّي أن يتمتــع بفــّن كيفّيــة بــدء الحديــث 

ســم بالــذكاء فــي اســتمرار خلــق فــرص الحديــث عبــر مداومــة طــرح التســاؤالت: مــاذا؟ وَمــن؟ وكيــف؟ 
ّ
وبنائــه وإنهائــه، ويت

ــم ملزيــد مــن اإلنتــاج اللغــوّي مــن مثــل: لــم أفهــم، أعــد مــرة أخــرى، مــاذا 
ّ
ومتــى؟ وملــاذا؟ واتبــاع اســتراتيجيات تدفــع باملتعل

تقصــد؟ علــى الرغــم مــن افتــراض كــون الشــريك اللغــوّي يعــي هــذا املوضــوع ويعرفــه أكثــر مــن املتحــّدث نفســه إال أّنهــا 

ــريك لــه بأســئلة تطلــب اإليضــاح بحيــث تبــدو كأنــك خالــي الذهــن 
ّ

ــم علــى الحديــث ومتابعــة الش
ّ
اســتراتيجّية تحمــل املتعل

مــن كّل مــا يتحــّدث فيــه الــدارس ملنحــه فرصــة الطــرح والســرد والوصــف واملقارنــة والجــدل، وغيــر ذلــك.

• مزايا برنامج الشراكة اللغوّية	

زة من شخص لشخص آخر دون تدخل أشخاص آخرين.
ّ

-          توفير فرصة املحادثة املرك

ف أو تغيير في السلوك اللغوّي.
ّ
-          توفير فرصة للحديث بطبيعّية حين يكون الحديث فردًيا، دون تكل

-          خلــق فــرص للحديــث لألشــخاص الذيــن ال يمكلــون ثقــة كافيــة للحديــث فــي الفصــول اللغوّيــة العاديــة أو مــن كان 

نمط شــخصّيته الحديث في مجموعات صغيرة.

-          تنمية مهارات التفكير باللغة الهدف دون ضغوط الفصول اللغوّية العادية.

-          توفير فرص للحديث املطول واملسهب الذي قد ال يتوفر في الفصول اللغوّية العادّية.

م نفسه وفي لغة الشريك اللغوّي.
ّ
-          توفير فرص للتأمل في لغة املتعل

ــم حيــث همــا مــن جيــل واحــد؛ فيســاهم فــي إيجــاد فرصــة حقيقّيــة 
ّ
ــريك اللغــوّي واملتعل

ّ
-          الّتناســب العمــرّي بيــن الش

قافيــة لكليهمــا دون قيــود.
ّ
ملمارســة املقارنــة الث
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ــم مناســبة 
ّ
صحيــح اللغــوّي بالطريقــة التــي يجدهــا املتعل

ّ
وتتســم الشــراكة اللغوّيــة بالتركيــز علــى الفرديــة والت

 عــن كونهــا مصــدًرا مهُمــا فــي االندمــاج فــي الثقافــة العربّيــة وبنــاء 
ً
املباشــرة أو غيــر املباشــرة، واآلنيــة واملتأخــرة إلــخ، فضــال

عالقــات مــع املجتمــع تســاهم فــي االندمــاج فيــه. وقــد حرصــت كّل الحــرص علــى خلــق فــرص كثيــرة ومتعــددة للحديــث 

فــي صلــب الثقافــة العربّيــة واإلســالمّية، عبــر االستشــهاد بالعديــد مــن اآليــات واألحاديــث والشــعر والعربــّي والحكــم 

واملقــوالت والنكــت واألقــوال وغيرهــا، فاحــرص علــى غمســه فيهــا قــدر اإلمــكان.

• عوامل إنجاح الشراكة اللغوّية:	

على الشريك اللغوي ممارسة السلوكات التالية، من أجل إنجاح شراكته اللغوية، ومنها:

-         وجوب إظهار الرغبة في القيام بهذا العمل.

-          ممارسة االنضباط واملحافظة على املواعيد.

م في حال الخالف.
ّ
-          اللطف في التعامل وعدم مواجهة املتعل

-          ترك الدارس يتحّدث معظم الوقت، وتهيئة الفرص له ملمارسة ذلك.

ــرح والتوضيــح دائًمــا 
ّ

-          إظهــار عالمــات االهتمــام فــي االســتماع ومتابعــة الحديــث علــى الــدوام واطلــب املزيــد مــن الش

فاملســتمع مشــارك فــي الحديــث بالّضــرورة.

-          محاولة فهم ما يقوله الدارس جّيًدا، ومن ثم بناء أحاديث أخرى عليه.

-           عدم مقاطعته وهو يتحّدث ن والنظر في عينيه في أثناء الحديث.

-       بدايــة اإلجابــات بـــــ )أظــن وأعتقــد ومــا رأيــك فــي وكيــف تفســر وأال توافــق وأال تعتقــد بــأّن ويبــدو أّن وأظــن أن وربمــا 

كــذا وكــذا وقــد أختلــف معــك وال أميــل إلــى إلــخ، والهــدف مــن ذلــك عــدم إغــالق بــاب املناقشــة بــرأي منــك قاطــع.

-          الحديث بسرعة مناسبة طبيعّية كما لو كنت تجلس إلى ناطق بالعربّي إلى حّد كبير.

-          تأكد من تحقق الفهم لدى شريكك.

-          وسع املوضوعات عمودًيا وأفقًيا.

م نفسه غير ذلك.
ّ
-          اجعل إعادة الصياغة طريقتك في الّتصحيح في أثناء الحديث. إال إذا طلب منك املتعل

• م	
ّ
كلمة إلى املتعل

ــم اللغــة واكتســابها ال يمكــن أن يتحقــق داخــل جــدران الغرفــة الّصفّيــة فقــط، 
ّ
اعلــم عزيــزي املتعلــم أّن تعل

ــم اللغــة، وترســم لــك خريطــة طريــق لكنــك 
ّ
ــر فــي الغالــب ســياقات رســمّية للغــة تضعــك علــى ســكة تعل

ّ
فتلــك الغــرف توف

بحاجــة إلــى عمــل رديــف يدعــم العملّيــة التعليمّيــة ويعــزز الثقــة ويبنــي الطالقــة بطريقــة طبيعّيــة سلســة، ضمــن مــا 

ــم علــى االنخــراط بهــا ملــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تطويــر 
ّ
يعــرف ببرامــج الشــراكة اللغوّيــة، ولذلــك فأنــا أشــجعك عزيــزي املتعل
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الكفــاءة اللغوّيــة بإيجــاد مواقــف لغوّيــة حقيقّيــة إلــى حــّد بعيــد ال يمكــن التعــّرض لهــا فــي ســياقات التدريــس الرســمي. 

ــم فرصــة تعظيــم كفاءتــك اللغوّيــة عبــر توفيــر أكثــر مــن مئــة موضــوع عبــر 
ّ
ــر لــك عزيــزي املتعل

ّ
ويأتــي هــذا الدليــل ليوف

املســتويات املختلفــة التــي تغطــي جــّل الوظائــف اللغوّيــة املعروفــة واملنشــودة فيمــا يعــرف باألطــر العامليــة فــي آكتفــل 

ــم فــي هــذا الدليــل علــى:
ّ
واإلطــار األوروبــي. ويتمثــل دورك عزيــزي املتعل

اإلجابــة دائًمــا بأكبــر قــدر ممكــن علــى الــدوام عــن األســئلة التــي يطرحهــا عليــك الشــريك اللغــوّي، - 

فكلما توســعت في اإلجابة ســاعدت نفســك في تطوير كفاءتك اللغوّية.

االستفسار عن كّل ما ال تعرفه دون خجل أو تردد.- 

 استخدامها في أقرب فرصة ممكنة.- 
ً
تسجيل الكلمات والتعابير الجديدة التي تمّر بك محاوال

إبقاء الحوار واملناقشة مع الشريك بشكل غير رسمي بعيًدا عن مفهوم التدريس الرسمي.- 

ــل بوابــة معرفــة وإتقــان - 
ّ
التركيــز علــى الجوانــب الثقافّيــة للغــة العربّيــة؛ ألن برنامــج الشــراكة يمث

وممارســة الثقافــة العربّيــة.

ن الشــريك يــدرك تماًمــا أن مــا تقولــه هــو ألغــراض - 
ّ
عــدم القلــق مــن تقديــم رأيــك الشــخ�سي أل

لغوّيــة ال يمثلــك علــى اإلطــالق.

إظهــار الحــرص واالهتمــام فــي التعامــل مــع الحــوارات والنقاشــات وأن ال تبقــى فــي دور املتلقــي بــل - 

حــاول أن تكــون مبــادًرا فــي الحــوار واملناقشــة.

طلب التغذية الراجعة بالطريقة التي تناسبك.- 

• ا لغوًيا؟	
ً
كيف أجد شريك

 أّنهــا غيــر احترافّيــة . 1
ً
إذا كانــت مؤسســتك التعليمّيــة ال توفــر هــذه الخدمــة اللغوّيــة فاعــرف أوال

ــم اللغوّيــة ســواء أكانــت 
ّ
وال مهنّيــة علــى درجــة عالّيــة ألهميــة هــذا الجانــب فــي تنميــة كفــاءة املتعل

هــذه الخدمــة بمقابــل مــادي أم بــدون ذلــك. ومــن وســائل الحصــول علــى شــريك لغــوّي:

علــى 	.  تحصــل  حتــى  الســؤال  وكــّرر  تلــك  رغبتــك  عــن  وأصدقائــك  ومعارفــك  مدرســيك   اســأل 

واحــد.

عنــى 	. 
ُ
ت التــي  واملؤسســات  بغيرهــا  للناطقيــن  العربّيــة  بتعليــم  عنــى 

ُ
ت التــي  املؤسســات  بزيــارة   قــم 

األم. لغتــك  بتعليــم 

عقــد فــي املدينــة التــي تعيــش فيهــا، واندمــج مــع النــاس وتحــّدث إليهــم، . 4
ُ
شــارك فــي النشــاطات التــي ت

ظِهر رغبتــك فــي ذلــك.
َ
وأ

 ضــع إعالنــات حيــث تــدرس فــي كل مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن رغبتــك فــي الحصــول علــى 	. 

شــريك لغــوي محــدًدا مــا تريــد ومــاذا ســتقّدم باملقابــل.

ابحــث فــي املواقــع اإللكترونّيــة، وهــي كثيــرة وال شــّك ســتجد َمــن لديــه رغبــة فــي تبــادل الحديــث . 6

ــم فيهــا العــرب لغتــك األم إذ ســتجد عّمــا تبحــث 
ّ
معــك، وخاّصــة فــي البــالد األجنبّيــة التــي يتعل

عنــه.
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A message to the learner

Language learning and acquisition does not only happen inside the classroom, which 

is often a formal channel that guides you through the journey of language learning. 

It serves as a roadmap for you. However, you need to take parallel initiatives to sup-

port your classroom learning, boast your self-confidence, and improve your language 

fluency naturally and smoothly. Language exchange programs are one example of 

such initiatives. Therefore, I encourage all learners to engage in these programs that 

are believed to have a significant role in developing language proficiency by creating 

real-life situations that are hardly offered in formal teaching contexts. This guide aims 

to provide you with the opportunity to maximize your language proficiency through 

the following:

	• 100 topics across the different levels;

	• An average of 20 questions per topic;  

	• 5 roleplays per topic, which means that the guide has 500 situations 

covering most common language functions as established by the ACT-

FL and CEFR frameworks. 

As a learner, it is your responsibility to: 

	• always respond to the questions asked by your language partner in as 

much detail as possible. The more you expand the answer, the more 

you help yourself in developing your proficiency and your skills in taking 

initiative and starting conversations; 

	• inquire about everything you need to know without hesitation;

	• keep a record of new words and expressions that you learn, and try to 

use them as soon as possible;

	• keep conversation and discussion with the partner informal and different 

from the classroom atmosphere; 

	• focus on the cultural aspects of the Arabic language. The language ex-

change program serves as a gateway to raising awareness of Arab cul-

ture.

	• be willing to express your personal opinion because the partner is fully 

aware that what you say is meant to improve your language and does 

not necessarily reflect who you are;

	• actively engage and take initiative in discussions;

	• ask for feedback in the way that you think is suitable for you. 
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How do I find a language partner?

If your educational institution does not provide this language service, know that it is 

neither professional nor highly professional because of the importance of this aspect 

in developing the linguistic competence of the learner, whether this service is for a fee 

or without it. 

Among the methods of obtaining a language partner:

1. Ask your teachers, acquaintances, and friends about your desire and 

repeat the question until you get one.

2. Visit the institutions that teach Arabic to non-native speakers and the 

institutions that teach your mother tongue.

3. Participate in the activities that take place in the city in which you live, 

socialize with people and talk to them, and show your desire to do so.

	• Post advertisements where you study on all social media about your 

desire to have a language partner, specifying what you want and what 

you will offer in return.

4. search the websites, which are many, and you will undoubtedly find 

someone who has a desire to talk to you, especially in foreign countries 

where Arabs learn your mother tongue, as you will find what you are 

looking for.

Un mot à l’apprenant

Saches, cher apprenant, que l’apprentissage et l’acquisition de la langue ne peuvent 

pas être réalisés uniquement dans les murs de la salle de classe, car ces salles four-

nissent souvent des contextes formels pour une langue qui vous met sur la voie de 

l’apprentissage des langues et vous dessine une feuille de route, mais vous avez be-

soin d’un travail d’accompagnement qui soutient le processus éducatif et renforce la 

confiance et développe la fluidité d’une manière naturelle et fluide Dans le cadre de 

ce que l’on appelle les programmes de partenariat linguistique, et par conséquent, 

je vous encourage, cher apprenant, à vous engager avec eux à cause de leur grand 

rôle dans le développement des compétences linguistiques en créant dans une large 

mesure des situations linguistiques réelles qui ne peuvent pas  être rencontrées dans 

les contextes d’enseignement formel. Ce guide vient vous offrir, cher apprenant, l’op-

portunité de maximiser vos compétences linguistiques en fournissant plus que:
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	• 100 sujets pour  les différents niveaux,

	• Avec une moyenne de 20 questions sur chaque sujet,

	• accompagné de 5 activités de jeux de rôle, soit une moyenne de 500 

scénarios qui servent tous et couvrent la plupart des fonctions linguis-

tiques connues et souhaitées telles que Connues dans l’ACTFL et le 

cadre européen (CEFR).

	• Votre rôle, cher apprenant, est dans ce guide:

	• Réponds toujours aussi étroitement que possible aux questions posées 

par votre partenaire linguistique. Plus tu  développes  la réponse, plus tu 

t’ aides à développer  ta compétence linguistique, mais plutôt l’initiative 

et l’initiation du dialogue.

	• Renseignes-toi  sur tout ce que tu ne savais  pas sans aucune honte ni 

aucune hésitation.

	• Enregistres  les nouveaux mots et expressions qui tu t’échappent, en 

essayant de les utiliser dès que possible.

	• Maintenir le dialogue et la discussion avec le partenaire à l’écart du con-

cept d’enseignement formel.

	• Se concentrer sur les aspects culturels de la langue arabe. Parce que 

le programme de partenariat représente une passerelle vers la connais-

sance, la maîtrise et la pratique de la culture arabe.

	• Ne t’inquiètes pas de présenter ton opinion personnelle car le partenaire 

est pleinement conscient de ce que tu dis être à des fins linguistiques, il 

ne te représente pas du tout.

	• Montres  ton inquiétude et ton intérêt pour les dialogues et les discus-

sions, et ne restes pas dans le rôle du destinataire, mais essaies d’être 

un initiateur dans le dialogue et la discussion. 

	• Demandes  des commentaires de la manière qui vous convient 

Comment trouver un partenaire linguistique?

Si ton établissement d’enseignement ne propose pas ce service linguistique, saches 

d’abord qu’il n’est ni professionnel ni hautement professionnel en raison de l’impor-

tance de cet aspect dans le développement des compétences linguistiques de l’ap-

prenant, que ce service soit payant ou non. Parmi les moyens d’obtenir un partenaire 

linguistique:
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1. Interroges tes professeurs,tes connaissances et tes amis sur ton souhait 

et répétes la question jusqu’à ce que tu auras une. 

2. Visites les institutions qui enseignent l’arabe aux locuteurs non natifs et 

les institutions qui enseignent votre langue maternelle. 

3. Participes aux activités qui se déroulent dans la ville dans laquelle tu 

resides et socialises avec les gens, parles-leurs langues et montres ton 

désir de le faire.

4. Publies des publications où tu étudies sur tous les réseaux sociaux ton 

désir d’avoir un partenaire linguistique, en précisant ce que tu veux et 

ce que tu offriras en retour. 

5. Cherches sur les sites Internet, qui sont nombreux, et tu trouveras sans 

aucun doute quelqu’un qui a envie de te parler, notamment dans les 

pays étrangers où les Arabes apprennent ta langue maternelle, car tu 

trouveras ce que tu cherches.

وشــكري املوصــول وثنائــي العظيــم وتقديــري غيــر املنقطــع إلــى األســاتذة الكبــار الذيــن شــرفوني بالنظــر فــي متــن 

الدليــل وزودونــي بمالحظاتهــم القيمــة ومراجعاتهــم الدقيقــة التــي ســاهمت فــي تطويــر الدليــل واســتوائه علــى ســوقه، 

وأخــص بالذكــر أخــي العزيــز وصديقــي الغالــي الدكتــور ناجــح أبــو عرابــي مستشــار آكتفــل ومديــر برامــج اللغــة العربّيــة 

 محمــد املصــري األســتاذ املشــارك 
ً
 وخلقــا

ً
فــي املجلــس العالمــي األمريكــّي للبرامــج الّدولّيــة CIEE، والدكتــور املميــز علمــا

فــي جامعــة أوكالهومــا ومديــر برنامــج فــالغ شــيب، والدكتــور الســيد عــزت أبــو الوفــا أســتاذ العلــوم اللغويــة املســاعد، 

إلــى  أقدمــه  خــاص  وشــكر  بقيرغيزيــا،  العربــي  القيرغيــزي  للمعهــد  األكاديمــي  واملشــرف  الحكوميــة-  بشــكيك  جامعــة 

األســتاذة منــى غالــب التــي تفضلــت بمراجعــة الكتــاب مراجعــة لغويــة، وال أن�ســى تقديــم جزيــل االمتنــان إلــى كل الزمــالء 

 قبــل أن يخــرج إلــى النــور فلــكل هــؤالء قوافــل شــكر 
ً
 وتكــرارا

ً
والشــركاء اللغوييــن الذيــن تفضلــوا بتطبيقــه وتجربتــه مــرارا

ومدائــن ثنــاء.
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ثــالث مســتويات رئيســة هــي: املبتــدئ واملتوســط واملتقــدم علــى  أّمــا موضوعــات الكتــاب، فقــد توزعــت علــى 

اآلتــي: النحــو 

موضوعات املستوى املتوسطموضوعات املستوى املبتدئ

أدوات االستفهام. 1
الّتعارف. 2
الدراسة. 3
في املطار. 4
الرياضة. 5
وسائل املواصالت. 6
قس. 7

ّ
الط

عام والشراب. 8
ّ
الط

املهن. 9
في التك�سي. 10
الوقت. 11
السكن. 12
في املستشفى. 13
املالبس. 14
الفصول األربعة. 15
األصدقاء. 16
ماذا أحب وماذا أكره. 17
البالد العربّية. 18
النقود والشراء. 19
أعياد امليالد. 20

البرنامج اليومّي. 21
مقابلة شخص جديد. 22
م اللغات. 23

ّ
تعل

الهوايات. 24
عام والشراب. 25

ّ
الط

السفر. 26
العائلة. 27
العمل . 28
املال والتسوق. 29
أوقات الفراغ والهوايات. 30
الذهاب إلى حفلة. 31
الحياة في املدينة. 32
شخصيات. 33
جرائد ومجالت. 34
قصص وحكايات. 35
كليات وجامعات. 36
أعياد ومناسبات. 37
متاحف ومعارض. 38
العالقات واملشاعر. 39
األحالم. 40
الطبخ والطعام. 41
القراءة والكتب . 42
العمل. 43
األفالم. 44
البالد. 45
التصوير. 46
وسائل التواصل االجتماعي. 47
الطائرات. 48
عطلة. 49
املغامرات. 50
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موضوعات املستوى املتقّدم

ألعاب الفيديو. 51
املشكالت. 52
تربية األطفال. 53
حقوق الحيوانات. 54
املؤسسات الخيرية. 55
تربية الحيوانات. 56
البطالة . 57
الثقافة. 58
النكت. 59
قوة القانون. 60
األدب املحلي والعالمي . 61
التبني. 62
األدب واألخالق. 63
الجمال. 64
الهجرة. 65
الجريمة. 66
الكوارث الطبيعية. 67
البيئة والتلوث. 68
العلوم والتكنولوجيا. 69
الحب والزواج. 70
الفنون. 71
املخدرات. 72
الصورة النمطّية. 73
الّصحة واملرض. 74
األطفال. 75
كيف نفتح الحوار؟. 76
الحمية الغذائّية. 77
الحوادث. 78
النباتية. 79
الحرب. 80
العمل التطوعي. 81
السالم العالمي. 82
اإلرهاب. 83
الّضغط النف�سي. 84
اإلعالنات. 85

املستقبل. 86
املشاهير. 87
عقوبة اإلعدام. 88
عمليات التجميل. 89
املوت الرحيم. 90
االخبار املزيفة. 91
التمييز اإليجابي. 92
الذكاء الّصناعي. 93
الرأسمالّية مقابل االشتراكّية. 94
العوملة. 95
الخبرة أم الشهادة. 96
تربية األبناء. 97
االنتخابات. 98
العزوبّية. 99

األمن أم الحرّية.. 100

،،،

وبعــد، فإنــي آلمــل أن يجــد محبــو العربيــة، ومعلموهــا، ومتعلموهــا، وراغبــو امتــالك ناصيتهــا فــي هــذا الكتــاب مــا 

 إلــى مبتغاهــم األثيــر.
ً

يكــون لهــم عوًنــا وســنًدا ودليــال

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

موضوعات املستوى املتقّدم

ألعاب الفيديو. 51
املشكالت. 52
تربية األطفال. 53
حقوق الحيوانات. 54
املؤسسات الخيرية. 55
تربية الحيوانات. 56
البطالة . 57
الثقافة. 58
النكت. 59
قوة القانون. 60
األدب املحلي والعالمي . 61
التبني. 62
األدب واألخالق. 63
الجمال. 64
الهجرة. 65
الجريمة. 66
الكوارث الطبيعية. 67
البيئة والتلوث. 68
العلوم والتكنولوجيا. 69
الحب والزواج. 70
الفنون. 71
املخدرات. 72
الصورة النمطّية. 73
الّصحة واملرض. 74
األطفال. 75
كيف نفتح الحوار؟. 76
الحمية الغذائّية. 77
الحوادث. 78
النباتية. 79
الحرب. 80
العمل التطوعي. 81
السالم العالمي. 82
اإلرهاب. 83
الّضغط النف�سي. 84
اإلعالنات. 85

املستقبل. 86
املشاهير. 87
عقوبة اإلعدام. 88
عمليات التجميل. 89
املوت الرحيم. 90
االخبار املزيفة. 91
التمييز اإليجابي. 92
الذكاء الّصناعي. 93
الرأسمالّية مقابل االشتراكّية. 94
العوملة. 95
الخبرة أم الشهادة. 96
تربية األبناء. 97
االنتخابات. 98
العزوبّية. 99

األمن أم الحرّية.. 100

،،،

وبعــد، فإنــي آلمــل أن يجــد محبــو العربيــة، ومعلموهــا، ومتعلموهــا، وراغبــو امتــالك ناصيتهــا فــي هــذا الكتــاب مــا 

 إلــى مبتغاهــم األثيــر.
ً

يكــون لهــم عوًنــا وســنًدا ودليــال

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين



دليل

الشراكة اللغوية

لمعّلمي العربية للناطقين بغيرها ومتعّلميها



موضوعات
المستوى المبتدئ
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أدوات االستفهام

ما اسمك؟. 1
كيف حالك؟. 2
ِمن أين أنت؟. 3
ما تخصصك؟. 4
أين تسكن؟. 5
ماذا تحب؟. 6
َمن يسكن معك؟ . 7
ا وأخًتا عندك؟. 8

ً
كم أخ

متى تستيقظ )Wake up( كّل يوم؟. 9
هل تحب الشاي أم القهوة أم العصير؟ متى تشربه/ها؟. 10
أّي األفالم تحّب أكثر؟. 11
أأنت عازب )Single( أم متزوج؟ متى تزوجت؟. 12
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اطلــب مــن الطالــب أن يســأل عّمــا يــراه فــي الصــور كمــا يمكنــك عزيــزي الشــريك أن تســتعين بصــور أخــرى 
https://cutt. ( مــن كتــاب 100 صــورة فــي تطويــر مهــارة املحادثــة للمؤلــف، واملنشــور إلكترونًيــا علــى الشــابكة

ly/Ljf0saD( أو يمكنــك أن تأتــي بصــور أخــرى مناســبة:
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عارف
ّ
الت

ما اسمك؟. 1
كم عمرك؟. 2
من أين أنت؟. 3
أين تعيش؟. 4
ما عنوانك؟. 5
ما رقم هاتفك؟. 6
هل لديك أسرة كبيرة أم صغيرة؟ ماذا تفضل؟. 7
ا وأخًتا عندك؟. 8

ً
كم أخ

هل هم أكبر منك أو أصغر منك؟ من هم؟. 9
هل أنت عازب/ متزوج؟ ماذا تفضل؟. 10
هل عندك أطفال؟. 11
كم عمرهم؟. 12
كم تريد أن يكون عندك أطفال؟. 13
هل عندك حيوان أليف؟. 14
ما اسمه؟. 15
كم عمره؟. 16
؟. 17

ً
هل كان لديك حيوان أليف  )Pet( عندما كنت طفال

هل تعمل أم أنت طالب؟. 18
ماذا تعمل؟. 19
أين تعمل؟. 20
ما الوظيفة التي تريدها؟. 21
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أين تريد أن تعمل؟. 22
عندما كنت صغيًرا، ما هو موضوعك املفضل؟. 23
هل ما زلت  )Still( تتذكر أصدقاءك من املدرسة؟  ماذا تتذكر؟. 24
هل استمتعت باملدرسة االبتدائّية؟ ملاذا؟. 25
ما أفضل �سيء في املدرسة الثانوّية؟. 26
في أّي مادة حصلت على أفضل درجة في املدرسة؟. 27
ما األشياء التي تهتّم بها؟. 28
هل لديك أّي هوايات؟ ما هي؟. 29
ماذا تفعل في وقت فراغك؟. 30
هل تمارس الرياضة؟ أّي رياضة؟. 31
ماذا كانت هواياتك عندما كنت صغيًرا؟. 32
؟. 33

ً
ماذا كانت وظيفة أحالمك عندما كنت طفال

ما هو هدفك في الحياة؟. 34
35 ..)Hard times( ماذا تفهم من هذا القول: الصديق وقت الضيق

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين زميلك أيام املدرسة االبتدائّية.. 1
بينك وبين أحد مدرسيك أو مدرساتك في املدرسة.. 2
بينك وبين صديقتك السابقة.. 3
بينك وبين مديرك في العمل األول.. 4
بينك وبين جارك في أّول سكن.. 5
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الدراسة

أين درست في املدرسة االبتدائّية؟. 1
ما اسم مدرستك؟. 2
أين درست الثانوّية؟. 3
هل تتذكر اسمها؟ ما هو؟. 4
ماذا تتذكر عن معلميك؟. 5
من كان معلمك املفضل؟  ملاذا؟. 6
هل كان لديك أّي مدرسين ال تحبهم؟ ملاذا؟. 7
كم كان عدد الطالب في مدرستك الثانوية؟. 8
اذكر أسماء بعٍض من زمالئك في مدرستك الثانوية.. 9
كيف كانت عالقتك بهم؟. 10
هل طفولتك كانت صعبة أم سهلة؟ كيف؟. 11
هل ذهبت إلى الكلية أو الجامعة؟ . 12
أين ذهبت؟. 13
ماذا درست؟. 14
في أّي سنة أنت؟. 15
هل عملت بينما )While( كنت تدرس؟ ماذا عملت؟. 16
ما هي املوضوعات التي كنت جّيًدا فيها؟. 17
ما هي املواضيع التي كنت سيًئا فيها؟. 18
هل درست لغة أجنبّية في الجامعة؟ هل تّم تدريسها بشكل جّيد؟. 19
ما تخصصك؟ ملاذا اخترت هذا التخصص؟. 20
هل عشت في سكن الطالب عندما ذهبت إلى الجامعة؟ من كان زمالؤك في السكن؟. 21
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كيف كنت تق�سي املساء؟. 22
هل كنت تدرس مع طالب آخرين؟ من أين هم؟. 23
هل كثير من الناس في بلدك يدرسون في الخارج؟. 24
ما هي صفات الطالب الجّيد؟. 25
م الجّيد؟. 26

ّ
ما هي صفات املعل

27 . .)Prison( ما رأيك في هذه الجملة: من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين زميل جديد في الصف.. 1
بينك وبين زميلك أيام املدرسة؟. 2
بينك وبين مدير مدرستك السابقة.. 3
بينك وبين معلمتك في املدرسة االبتدائّية؟. 4
بينك وبين زائر أو ضيف في املدرسة.. 5
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في املطار

متى زرت املطار آخر مرة؟. 1
كم كان عمرك عندما ذهبت في أّول رحلة لك؟. 2
أين ذهبت؟. 3
هل تحّب السفر بالطائرة؟ ملاذا؟. 4
ما هي أطول )Longest( رحلة سافرت فيها؟. 5
ما هو املقعد الذي تفضله؟ شباك أم وسط أم ممر؟. 6
ما أكثر ثالثة أشياء تفعلها في املطار؟. 7
كيف تق�سي الوقت في أثناء الرحلة؟. 8
ما هي بعض األفالم التي تتذكر مشاهدتها على متن الطائرة؟. 9
هل تحب املطارات؟ ملاذا، ملاذا ال؟. 10
هل تعتقد أّن السفر بالطائرة أفضل وأسهل وآمن؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 11
كيف يبدو مطار مدينتك/ بلدك؟. 12
كيف ترى الخدمات في املطارات؟. 13
ماذا يقول أصدقاؤك / زمالؤك عن املطارات؟. 14
هل املطارات سهلة االستخدام؟ كيف؟. 15
هل يمكنك النوم أثناء الرحلة؟ كم تنام؟. 16
هل سبق لك أن سافرت مع كابتن طائرة أنثى؟ ماذا شعرت؟. 17
ما هي مزايا  )Advantages( السفر بالطائرة؟. 18
هل تعرف شخًصا يخاف الطيران في طائرة؟. 19
ما األشياء التي يمكنك رؤيتها في املطار؟. 20
ما هي شركة الطيران التي تفضل استخدامها؟. 21
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كيف كانت الخدمة في رحلتك األخيرة؟. 22
هل تحب طعام شركات الطيران؟. 23
هل يمكن أن تشتري شركة الطيران؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 24
هل تستمتع بالتحّدث مع الغرباء )Strangers( على متن الطائرة؟. 25
هل تستمتع باإلقالع / الهبوط  )Taking off / landing(؟ . 26
 ماذا تفهم من قولهم: قصر النظر من عدم السفر؟ . 27

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين موظف االستقبال في املطار.. 1
بينك وبين مضيفة الطائرة.. 2
بينك وبين مسافر ال يعرف أين يتجه.. 3
بينك وبين موظف الجوازات في املطار.. 4
بينك وبين صاحب محل استئجار السيارات السياحّية.. 5
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الرياضة

ما الّرياضات التي كنت تلعبها في طفولتك؟. 1
ما الّرياضات التي تلعبها اآلن؟. 2
هل يوجد رياضات آمنة )Safe( ورياضات خطيرة  )Dangerous(؟ ما هي؟ وكيف؟. 3
هل يوجد رياضات رجالّية ورياضات نسائّية؟  ما هي؟. 4
ما هي الرياضات التي تحب مشاهدتها؟ ملاذا؟. 5
كم من الوقت تق�سي في مشاهدتها؟. 6
هل شاهدت الرياضة مباشرة في ملعب أم عبر الشاشات؟ كيف كانت التجربة؟  . 7
ل مشاهدتها على التلفزيون؟ ما هي؟ وملاذا ال تحبها؟. 8 هل هناك أّي رياضة ال يمكنك تحمُّ
م ممارسة رياضة جديدة؟ ما هي؟. 9

ّ
هل ترغب في تعل

من هو الريا�سّي املفضل لديك طوال الوقت؟. 10
ما الّرياضات التي يحّبها معظم الناس في بلدك؟. 11
هل تمارس أّي رياضة أو أنشطة غريبة؟ ما هي؟. 12
هل تفضل مشاهدة الرياضة أم لعبها؟ ملاذا؟. 13
ما رأيك في كسب الرياضيين الكثير من املال؟ هل هو �سيء جّيد أو �سيء سيىء؟. 14
هل يوجد دولة أكثر رياضّية من األخرى في العالم؟ ما هي؟. 15
هل الرياضة مهنة أم هواية؟ كيف؟. 16
17 . )Swimming(  والسباحة )Shooting(  موا أوالدكم الرماية

ّ
ما رأيك في القول املأثور اآلتي: عل
.)Horse Riding(  وركوب الخيل

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بيتك وبين مدرب الّرياضة.. 1
بينك وبين ريا�سي مشهور.. 2
بينك وبين العب جديد.. 3
بينك وبين مذيع حول برنامج ريا�سي.. 4
بينك وبين منافسك في لعبة رياضّية.. 5
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وسائل املواصات

في أّي مدرسة تدرس؟. 1
كم تبعد عن بيتك؟. 2
كيف تصل إلى املدرسة؟. 3
كم تستغرق الّرحلة إلى املدرسة؟. 4
كم أجرة الحافلة أو أجرة القطار أو التك�سي؟. 5
هل لديك دراجة؟ كم تركبها؟. 6
هل فكرت في الذهاب إلى املدرسة على الدراجة؟. 7
هل تقود الّسيارة؟ أي نوع؟. 8
هل حصلت على رخصة قيادة؟ متى حصلت عليها؟. 9
في أّي سّن يحصل الشخص العادي على رخصة القيادة في بلدك؟. 10
إذا كان األمر كذلك، فمتى حصلت عليها؟. 11
إذا لم يكن كذلك، هل عائلتك لديها سيارة؟. 12
مــروري  )Car Accident(، ال ســمح هللا؟ . 13 لــك أن تعرضــت  )exposed( لحــادث  هــل ســبق 

حصــل؟ كيــف 
هل سبق لك أن حصلت على مخالفة بسبب السرعة؟ كيف؟. 14
هــل فاتــك آخــر قطــار أو حافلــة إلــى املنــزل مــرة؟ إذا كان األمــر كذلــك، كيــف وصلــت إلــى املنــزل . 15

فــي تلــك الليلــة؟
هل تحّب ركوب الخيل؟ ماذا عن الدراجة النارّية؟. 16
كيف تفضل السفر؟. 17
 سافرت بالطائرة؟. 18

ً
كم مّرة

هل وقوف السيارات مشكلة في بلدك؟ . 19
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هل توجد وسائل نقل صديقة للبيئة في منطقتك؟. 20
ما أخطر شكل من أشكال املواصالت؟ . 21
ما هي أسلم  )Safest( وسيلة نقل؟ ملاذا؟. 22
ماذا تفعل عادة عند ركوب القطار أو الحافلة؟ هل تقرأ أم تنام؟ ماذا تفعل؟. 23
ما هي عقوبة  )Punishment( السرعة في بلدك؟. 24
ما هو شكل املواصالت العاّمة األكثر توفًرا في املكان الذي تعيش فيه؟. 25
ما هي وسيلة النقل املفضلة لديك؟. 26
متى كانت آخر مرة ركبت فيها حافلة؟. 27
هل ترغب في الذهاب في رحلة بحرّية؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 28
كيف »تطلب« سيارة أجرة في بلدك؟ . 29
هل ركوب سيارة أجرة في بلدك مكلف؟. 30
هل لديكم مواصالت عاّمة جّيدة في املكان الذي تعيش فيه؟ كيف هي؟. 31
هل املواصالت العاّمة في مدينتك جّيدة؟ ملاذا تظن أنها جيدة؟. 32
هل املواصالت العاّمة في مدينتك غالية؟ كيف قررت؟. 33
هل تشعر باألمان عند استخدام املواصالت العاّمة؟ ملاذا؟. 34
هل تشعر باألمان عند الذهاب إلى مترو األنفاق في جميع األوقات؟ وضح.. 35

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين سائق تك�سي أو حافلة.. 1
بينك وبين راكب في الحافلة.. 2
بينك وبين صديقك في الحافلة.. 3
بينك وبين موظف استقبال الحصول على رخصة.. 4
بينك وبين ممتحن القيادة.. 5
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الطقس

ما هي الفصول األربعة؟. 1
ما هو الفصل األكثر حرارة؟. 2
ما هو أبرد فصل في بلدك؟. 3
ما هو فصلك املفضل؟ وملاذا؟. 4
برأيك أّي فصل هو األجمل؟. 5
ملاذا تعتقد أّن فصل ال... هو األجمل؟. 6
أي فصل هو األكثر راحة بالنسبة لك؟. 7
هل تحب الثلج؟ ملاذا؟. 8
هل عشت تجربة عاصفة ثلجّية؟ ماذا فعلت؟. 9
ر على شعور الناس؟ كيف؟. 10

ّ
هل تعتقد أّن الطقس يؤث

هل عندك عادات خاصة مرتبطة بالفصول املختلفة في بلدك؟ ما هي؟. 11
هل مررت بطقس �سيٍء؟ إذا كان األمر كذلك، ماذا فعلت؟. 12
ما األشهر الذي تمطر كثيًرا في بلدك؟. 13
كم متوسط   درجة الحرارة في بلدك في فصل الصيف؟. 14
ماذا عن الشتاء؟. 15
ما نوع الجو الذي تفضله عند اختيار مكان لقضاء إجازة؟. 16
ما هو أفضل فصل للزواج؟. 17
ما هي أنشطتك في الصيف، وأنشطتك في الشتاء؟. 18
هل تعتمد على معرفة الطقس من التلفزيون أم الهاتف؟ ملاذا؟. 19
هل تتأكد من حالة الطقس قبل الخروج في موعد؟ كيف؟. 20
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

بينك وبين زوجتك/ أحد أفراد أسرتك حول الجو غًدا.. 1
بينك وبين مقدم نشرة األخبار الجوية.. 2
بينك وبين رجل في الشارع.. 3
بينك وبين زمالء للتخطيط لرحلة بحرّية.. 4
بينك وبين الطوارئ )Emergency( بسبب تراكم الثلوج أمام منزلك.. 5
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عام والشراب
ّ
الط

ما هي الوجبات الثالث؟. 1
هل تتناول الوجبات الثالث يومًيا؟ ماذا تتناول؟. 2
في أّي أوقات عادة تأكل وجباتك الثالث؟ وجبة الفطور ووجبة الغداء، ووجبة العشاء؟. 3
ماذا تشرب في الصباح؟. 4
ماذا تحب أن تتناول على الفطور؟. 5
ماذا تحب أن تتناول على الغداء؟. 6
ماذا تحب أن تتناول على العشاء؟. 7
أّي الوجبات الرئيسة لك؟. 8
هل تتناول العشاء دائًما مع عائلتك؟ ماذا تتناول؟ ومن ُيِعّده؟. 9
هل تأكل الخضار دائًما؟. 10
هل تطبخ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هو الطعام الذي تطبخه كثيًرا؟. 11
هل تشرب الحليب كّل يوم؟ متى؟. 12
هل تحضر طعامك معك إلى الدوام؟ ماذا تحضر؟. 13
هل تأكل الرز واللحوم والدجاج كّل يوم؟ ماذا تأكل؟. 14
هل تفكر في اللون عند تحضير وجبة؟ كيف؟. 15
ما األطعمة التي ال تحبها؟. 16
هل هناك أطعمة كنت ال تأكلها وأنت طفل ثم أصبحت تأكلها؟. 17
هل أنت نباتي؟ ماذا تأكل؟. 18
هل تفكر في الّسعرات الحرارّية عند اختيار �سيء تأكله؟ ماذا تفعل؟. 19
هل يجب أن تتناول الفطور/ الغداء/ العشاء كّل يوم؟ ماذا يمكن أن تترك؟. 20
هل لديك مقهى/ مطعم مفضل؟ إذا كان األمر كذلك، أين هو؟ ملاذا يعجبك؟. 21
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هل تعرف شخًصا يعاني من مشاكل في األكل؟. 22
عام العربي؟ أي طعام؟. 23

ّ
حّب الط

ُ
هل ت

الطعام الصيني؟. 24
الطعام اإلسباني؟. 25
عام املقلي  )Fried food(؟ كم مرة تأكله؟. 26

ّ
هل تحب الط

عام كّل يوم؟ . 27
ّ
هل تحب تناول الكثير من الط

هل تحب أكل الوجبات السريعة؟ ماذا تحب؟. 28
هل تحب تناول بعض الحلويات بعد الوجبات؟ أّي وجية؟. 29
هل تحب تجربة أطعمة ومشروبات جديدة؟. 30
هل تفضل السمك أو اللحوم الحمراء أوالبيضاء؟ ملاذا؟. 31
عام في املطعم أم في املنزل؟ ملاذا؟. 32

ّ
هل تفضل تناول الط

هل تقرأ املعلومات الغذائّية عن األطعمة التي تشتريها؟. 33
هل تناولت طعاًما غريًبا؟ ما هو؟. 34
كم من الوقت تستغرق  )Takes time( لتناول الفطور/ الغداء/ العشاء؟. 35
كم عدد الوجبات التي تتناولها عادة كّل يوم؟. 36
متى تأكل أكثر عندما تكون حزيًنا أو سعيًدا؟. 37
كم يكلف تناول العشاء في فندق في بلدك؟. 38
كم تأكل من األرز؟. 39
كم مّرة تأكل في مطعم للوجبات السريعة؟. 40
كم مّرة تأكل الخبز؟. 41
كم مّرة تأكل فواكه طازجة؟. 42
كم مّرة تأكل في املطعم؟ )كم مّرة تأكل في الخارج؟(. 43
أين تذهب عادة؟. 44
مع من تذهب عادة؟. 45
عام والشراب؟. 46

ّ
كم تنفق على الط

هل سبق لك أن ذهبت إلى مطعم هندي؟ كيف كان؟. 47
إذا كنت تعيش في الخارج، ما هو الطعام الذي تفتقده أكثر من بلدك؟. 48
هل هناك أّي طعام ال تحب تناوله حًقا؟. 49
ما هي بعض األطعمة التي تعتبر غير صحّية؟. 50
ما هي بعض األطعمة التي تعرف أّنها صحّية لجسمك؟. 51
ماذا تناولت / أكلت في طعام الغداء أمس؟. 52
ماذا أكلت آخر مّرة أكلت فيها في مطعم؟. 53
ماذا تناولت على الفطور صباح هذا اليوم؟. 54
ماذا سوف تتناول على العشاء الليلة؟. 55
ماذا تأكل عندما تشعر بالحزن؟. 56
ما الفاكهة التي تتناولها في أغلب األحيان؟. 57
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ماذا أكلت حتى اآلن اليوم؟. 58
ما هي الوجبة النموذجّية في بلدك؟. 59
ما هو أحد األطعمة املفضلة لديك؟. 60
ما هو أرخص مكان لألكل تعرفه؟. 61
ما هي آخر وجبة قمت بطبخها لشخص آخر؟. 62
ما هي أغلى وجبة أكلتها على اإلطالق؟. 63
ما هو أغلى مطعم زرته على اإلطالق؟. 64
ماذا أكلت هناك؟ ومتى ذهبت؟ ومع من ذهبت؟. 65
ِسك.. 66

َ
ماذا تفهم من قولهم: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنف

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين الجرسون في املطعم.. 1
بينك وبين صديقك في املطعم.. 2
بينك وبين صاحب املطعم.. 3
بينك وبين بائع الخضار والفواكه.. 4
بينك وبين نباتي.. 5
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املهن

هل تعمل؟ . 1
ما هو عملك؟. 2
ماذا عملت في السابق؟. 3
ماذا يعمل أفراد أسرتك؟. 4
هل تحب عملك؟ ملاذا وملاذا ال؟. 5
كم يوًما تعمل في األسبوع؟. 6
كم ساعة تعمل في األسبوع؟. 7
ما هو املهم في العمل املال أو االستمتاع فيه؟. 8
هــل تعتقــد أّن النســاء والرجــال يجــب أن يحصلــوا علــى نفــس األجــر علــى نفــس الوظيفــة؟ . 9

ملــاذا؟
هل تعتقد أّن املرأة مديرة جّيدة؟  كيف وملاذا؟. 10
 امرأة؟ كيف كانت تجربتك )Expertise(؟. 11

ً
هل كانت مديرتك يوما

هل تعتقد أن شركتك تدار بشكل جّيد؟ كيف؟. 12
هل تعمل أيام نهاية األسبوع/ العطلة األسبوعّية؟ ملاذا؟. 13
منذ متى وأنت تعمل في وظيفتك الحالّية؟. 14
كم مّرة حصلت على زيادة؟. 15
اذكر ثالث مهن ال يمكنك القيام بها؟. 16
ما هي بعض املهن الشائعة في بلدك؟. 17
ما هي بعض الوظائف الشائعة للرجال في بلدك؟. 18
ما هي بعض الوظائف الشائعة للنساء في بلدك؟. 19
ما هي بعض الوظائف التي يقوم بها األطفال؟. 20
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ما رأيك في عمل األطفال؟. 21
ما هي بعض الوظائف التي تعتقد أّنها ُمملة؟. 22
ما هي بعض الوظائف التي تعتقد أّنها ممتعة؟. 23
ما أفضل عمل في رأيك؟ وما هو األسوأ؟. 24
ما أهم ثالث صفات تصف نفسك بها كعامل؟. 25
في أّي وقت تبدأ عملك وتنتهي؟. 26
في أّي وقت تصل إلى املنزل من العمل؟. 27
هل هو نفس الوقت كّل يوم؟. 28
ما هي وظيفة أحالمك؟. 29
 أن يتقنه«؟. 30

ً
 هللا يحب إذا عمل أحُدكم عما

ّ
ماذا تفهم من هذا القول املأثور: »إن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين مديرتك.. 1
بينك وبين زميلك في العمل.. 2
بينك وبين صاحب شركة تريد العمل فيها.. 3
بينك وبين املراسل.. 4
بينك وبين البواب/ الحارس.. 5
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في التك�سي

متى آخر مرة ركبت تك�سي؟. 1
إلى أين ذهبت؟. 2
كم دفعت؟. 3
هل تنتظر كثيًرا لكي تحصل على تك�سي؟. 4
كيف تطلب سيارة األجرة؟. 5
ماذا تفّضل سيارات النقل العام أو سيارة األجرة؟. 6
هل تحب الحديث مع سائقي  سيارات األجرة؟ عن ماذا تتحدث؟. 7
ما املوضوعات التي يتحّدث عنها سائقو سيارات األجرة؟. 8
كم مّرة تأخذ سيارة أجرة  في اليوم؟. 9
هل يوجد عدد كاٍف من سيارات األجرة حيث تسكن؟. 10
ما رأيك في سيارات األجرة في البلدان األخرى؟. 11
ه من اآلمن دائًما استخدام سيارة أجرة؟. 12

ّ
هل تعتقد أن

ماذا سيحدث إذا اختفت جميع سيارات األجرة؟. 13
رق؟. 14

ّ
هل تعتقد أّن سائقي سيارات األجرة يجب أن يعرفوا كّل الط

ما هي أسوأ تجربة ركوب تك�سي مررت بها على اإلطالق؟. 15
هل تعتقد أن وظيفة سائق التاك�سي خطيرة؟. 16
ملاذا يتحّدث سائق التاك�سي دائًما عن الطقس؟. 17
هل تتأكد دائًما من تشغيل العداد في سيارة األجرة؟ كيف تتأكد؟. 18
هل تركب في املقعد األمامي أم الخلفي؟ ملاذا؟. 19
هل سبق أن طلب من سائق التك�سي اإلسراع؟ ملاذا؟. 20
ماذا يزعجك في سائقي التك�سي؟ ماذا تفعل؟. 21
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هل تضع حزام األمان عندما تركب في التك�سي؟ ملاذا وملاذا ال؟. 22
هل لديك أّي »قصص عن سيارات األجرة«؟ ما هي؟. 23

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين سائق تك�سي.. 1
بينك وبين راكب آخر في الحافلة.. 2
بينك وبين شخص يريد الركوب معك في التك�سي.. 3
بينك وبين شرطي املرور.. 4
بينك وبين سائق آخر  واقف بجانبك.. 5
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الوقت

متى تستيقظ في الصباح؟. 1
متى تنام؟ ما هو الوقت الذي تذهب به الى السرير؟. 2
في أّي وقت تبدأ دروسك؟ أّي ساعة؟. 3
متى تنتهي؟. 4
في أّي وقت تذهب للدراسة/ للعمل؟. 5
في أّي وقت تستحم في املساء؟. 6
متى تعمل الواجب املنزلي؟. 7
في أّي وقت تحب أن تستيقظ؟. 8
ما هو الوقت الذي تفضله للنوم؟. 9
هل أنت دقيق في املواعيد؟ إلى أي حد؟. 10
إذا تأخرت على صديق، ما هي الرسالة التي ترسلها إلى هذا الشخص الذي ينتظرك؟. 11
هل تفضل الحضور متأخًرا أم مبكًرا؟ ملاذا؟. 12
 بالنسبة لك؟. 13

ً
ما هو أكثر أيام األسبوع انشغاال

، أو تحب أن يكون لديك جدول زمني سهل؟. 14
ً
هل تحب أن تكون مشغوال

ما الذي يأخذ معظم وقتك؟. 15
ك تدير وقتك جّيًدا؟ كيف؟. 16

ّ
هل تظن أن

ماذا تفعل إذا وصلت مبكًرا ل�سيء ما؟. 17
ماذا تفعل إذا تأخرت كثيًرا في �سيء ما؟. 18
ماذا تفعل إذا نسيت موعًدا؟. 19
هل تق�سي الكثير من الوقت عند االستعداد ملوعد ما؟ على ماذا؟. 20
كم ساعة تنام؟ هل تتمنى أن تنام أكثر؟. 21
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هل االنتظار يزعجك؟ كيف تق�سي الوقت في االنتظار؟. 22
هل تشعر بامللل بسهولة؟. 23
 لكّل يوم؟. 24

ً
هل تحّدد ما عليك القيام به كّل أسبوع؟ هل تضع جدوال

هل أنت جّيد في إنجاز األمور في الوقت املحّدد؟. 25
هل تعتقد أّن الوقت يتحرك ببطء أم بسرعة؟ متى يتحرك هكذا ومتى هكذا؟. 26
ماذا ستفعل إذا كان لديك بضع ساعات إضافية في اليوم؟. 27
هل تفضل املزيد من الوقت أم املزيد من املال؟. 28
؟. 29

ً
في ثقافتك، هل من األدب الوصول دائًما في الوقت املناسب، أو الوصول متأخًرا قليال

ما هي أهمية الوقت في ثقافتك؟. 30
هل تعتقد أّن الناس في أمريكا مهتمون جًدا بالوقت؟. 31
في أّي وقت تعتقد أّن طالب املدارس يجب أن يناموا؟. 32
متى ينبغي أن تبدأ املدراس والجامعات؟. 33
إذا كان بإمكانك إيقاف الوقت، ماذا ستفعل وملاذا؟. 34
ك أكثر إنتاجّية في عملك أو دراستك؟. 35

ّ
في أّي وقت من اليوم تشعر أن

 الوقت كالسيف إذا لم تقتله قتلك؟. 36
ّ

ما معنى قولهم: إن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين مدرسك.. 1
بينك وبين صديقك/ صديقتك.. 2
بينك وبين سكرتيرة الطبيب.. 3
بينك وبين والدك.. 4
بينك وبين مديرك في الشغل.. 5
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السكن

أين تسكن؟ . 1
 في بيتك؟ صف كل غرفة في منزلك؟. 2

ً
كم غرفة

كيف يبدو شكل املنزل من الخارج؟. 3
أين توقف سيارتك في منزلك؟. 4
هل تحب املكان الذي تعيش فيه؟ ملاذا وملاذا ال؟. 5
ما هي غرفتك املفضلة في منزلك؟ ملاذا؟. 6
كيف تختلف املنازل في وطنك وهنا؟. 7
منذ متى وأنت تعيش حيث تعيش اآلن؟. 8
كم عدد املنازل املختلفة التي عشت فيها حتى اآلن؟. 9
أّي بيت أعجبك أكثر؟ ملاذا؟ وأي واحد لم يعجبك؟ ملاذا؟. 10
كم إيجار بيتك؟. 11
هل موقع منزلك مناسب؟ وضح.. 12
ما هي التغييرات التي ترغب في إجرائها على منزلك؟. 13
ما الذي يعجبك في منزلك؟ وما الذي ال يعجبك؟. 14
ماذا يوجد في غرفة نومك؟. 15
ما األشياء في منزلك التي ال يمكنك العيش بدونها؟. 16
ما األشياء في منزلك التي يمكنك العيش بدونها بسهولة؟. 17
كيف سيكون منزل أحالمك؟. 18
كيف سيكون شكله من الداخل والخارج؟. 19
أّي غرفة تق�سي أقّل وقت فيها؟. 20
في أي غرفة تق�سي معظم الوقت؟. 21
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من هم جيرانك؟ هل تعرفهم جّيًدا؟. 22
هل تتعايش بشكل جّيد مع جيرانك؟. 23
ماذا تفعل مع جيرانك؟. 24
من يسكن معك؟ / مع من تعيش؟. 25
هل تفضل العيش في منزل أم شقة؟ ملاذا؟. 26
ما الذي تود تغييره في منزلك؟. 27
ما نوع السكن الذي تفضله؟. 28
هل تحّب االحتفاظ بالحيوانات األليفة في منزلك؟ ماذا عندك؟. 29
هــل توجــد حدائــق بالقــرب مــن منزلــك؟ وأيهمــا أفضــل، منــزل بحديقــة جميلــة أو منــزل بــدون . 30

حديقــة؟
هل يمكنك بناء منزل لنفسك؟ كيف تعلمت؟. 31
هل يمكنك العيش بدون كهرباء؟ . 32
كيف يمكن جعل منزلك أكثر صداقة للبيئة؟. 33
هل من األفضل أن تستأجر أو تشتري بيًتا؟ ملاذا؟. 34
كيف سيكون شكل البيوت في املستقبل في رأيك؟. 35
هل لديك حوض سباحة صغير في منزلك؟ كم مرة تسبح فيه؟. 36
هل تفضل البيت األر�سي أم املرتفع وملاذا؟. 37
ما معنى قولهم: البيت الذي تدخله الشمس ال يدخله الطبيب.. 38

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين أخيك في الغرفة قبيل وقت النوم.. 1
بينك وبين شريكك في الغرفة في السكن الجامعي. 2
بينك وبين مالك بيت تريد استئجاره. 3
بينك وبين مهندس الديكور الجديد.. 4
بينك وبين صاحب املكتب العقاري.. 5
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في املستشفى

ماذا تفكر عندما تسمع كلمة »مستشفى«؟. 1
من ماذا يتكّون املستشفى؟ اذكر أهم أقسامه؟ ومن يعمل فيها؟. 2
متى كانت آخر زيارة لك إلى مستشفى؟ ملاذا؟. 3
هل ترغب في العمل في مستشفى؟ ملاذا؟. 4
هل في أسرتك من يعمل في مستشفى؟ من وماذا؟. 5
هل املستشفيات في بلدك جّيدة؟. 6
ما رأيك في نظافة املستشفيات؟. 7
متى يجب أن يذهب الشخص إلى املستشفى؟. 8
هل الرعاية الّصحّية في مستشفيات بلدك جّيدة؟ كم جيدة؟. 9
هل تحب مشاهدة البرامج التلفزيونّية عن املستشفيات؟ ملاذا؟. 10
هل ولدت في املستشفى أم في املنزل؟. 11
هل توافق على أّن طعام املستشفى سيىء؟ ملاذا في رأيك؟. 12
ما الفرق بين املستشفيات الحكومّية والخاصة؟. 13
إلى أين تذهب؟. 14
هل نمت في مستشفى؟ ملاذا؟ ماذا كنت تشكو؟. 15
كيف سيكون شكل املستشفيات في املستقبل في رأيك؟. 16
هل زرت مستشفى في بلد آخر؟ كيف وجدته؟. 17
ما هو الجزء الذي ال تحبه من املستشفى؟. 18
هل املستشفيات أماكن سعيدة أم حزينة؟ ملاذا؟. 19
كيف يمكن جعل املستشفيات أماكن أفضل للزيارة واإلقامة؟. 20
من هم أهّم العاملين في املستشفى؟. 21
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ماذا ستفعل كّل يوم إذا كان عليك قضاء شهر في املستشفى؟. 22
ما أسوأ وقت لزيارة املستشفى؟. 23
ماذا تأخذ معك لو أردت زيارة صديق في املستشفى؟. 24
هل أنت مع وجود مواعيد محّددة للزيارة؟ ملاذا وملاذا ال؟. 25
ما أشهر األمراض التي يزرو بسببها الناس املستشفيات؟. 26
ما رأيك في عمل التمريض؟. 27
بيب واملمرض؟. 28

ّ
كم شخًصا يجب أن يساعد الط

هل يجب أن يكون العالج مجاًنا؟ ملاذا وملاذا ال؟. 29
ما معنى قولهم: طعم العسل مرٌّ في فم املريض.. 30
ماذا تفهم من قولهم:«الصحة تاج على رؤوس األصحاء.. ال يراه إال املر�سى؟. 31

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين موظف االستقبال لحجز موعد.. 1
بينك وبين املمرضة قبل الدخول إلى عيادة الطبيب.. 2
بينك وبين الطبيب.. 3
بينك وبين مريض آخر في الغرفة.. 4
بينك وبين الصيدلي.. 5
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املابس

ما مالبسك املفضلة؟. 1
ماذا لبست أمس؟. 2
ما نوع املالبس التي تلبسها عادة؟. 3
كم تنفق على املالبس في السنة؟. 4
هل تحّب التسوق لشراء مالبس جديدة؟ وهل تشتري مالبس جديدة غالًبا؟. 5
هل تقرأ وتتابع مجالت املوضة؟ ماذا تقرأ؟. 6
ه من املهم لبس مالبس على املوضة؟ ملاذا؟. 7

ّ
هل تعتقد أن

هل تلبس مجوهرات؟ ما نوع املجوهرات التي تلبسها؟. 8
هل تلبس نفس اللبسة التي لبستها قبل عشر سنوات؟ ملاذا؟. 9
هل تلبس نفس املقاس هذا العام الذي ارتديته العام املا�سي؟. 10
هل تعتقد أّن الناس يشعرون باالختالف عندما يرتدون مالبس مختلفة؟. 11
كم بنطلوًنا لديك؟. 12
ما هي أغرب املوضات التي رأيتها؟. 13
هل تفضل املالبس الواسعة أم الضيقة؟ ملاذا؟. 14
ما هي األلوان املفضلة لك؟. 15
ما هي األلوان التي تعتقد أّنها تبدو جّيدة على صديقك؟. 16
ما رأيك في النساء اللواتي يرتدين أحذية كعب عاٍل؟. 17
ضرُّ بصحة اإلنسان؟ كيف؟. 18

ُ
هل تعتقد أّن األحذية ذات الكعب العالي ت

ما هي أغلى قطعة مالبس اشتريتها على اإلطالق؟. 19
ما هو لونك املفضل لألحذية؟. 20
متى كانت آخر مرة لبست فيها بدلة؟. 21
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أين توجد بعض املتاجر الجّيدة لشراء املالبس في هذه املنطقة؟. 22
من أين تشتري املالبس عادة؟. 23
هل ترغب في أن تكون عارض أزياء؟. 24
ما رأيك في األشخاص الذين يرتدون األسود دائًما؟. 25
ما هي األلوان التي تختار أن ترتديها عندما تكون سعيًدا؟. 26
هل سترتدي نفس املالبس التي كنت تلبسها في بلدك إذا ذهبت إلى بلد آخر؟. 27
ما رأيك في املكياج؟ وما رأيك في الرجال الذين يضعون املكياج؟. 28
هل يمكن أن تكون املرأة جميلة بدون مكياج أو إكسسوارات أخرى؟. 29
ما رأيك في املالبس املستعملة؟ . 30
ملاذا تعتقد أّن الناس يشترون املالبس املستعملة؟. 31
هل زرت متجًرا لبيع املالبس املستعملة؟. 32
هل سبق لك أن اشتريت مالبس مستعملة؟ متى ومن أين؟. 33
ملاذا تلبس العروس فستاًنا أبيض؟. 34
ما رأيك إذا كانت والدة العريس ترتدي اللون األسود في حفل زفاف ابنها؟. 35
ما رأيك إذا ارتدت العروس اللون األحمر؟. 36
؟ ملاذا؟. 37

ً
هل يجب أن يكون فستان العروس طويال

ملاذا يجوز للمرأة لبس مالبس الرجل وليس العكس؟. 38
ه يجب السماح للرجال بارتداء التنانير؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 39

ّ
هل تعتقد أن

ْل على ذوقك والبس على ذوق الناس؟. 40
ُ
ما رأيك في مقولة: ك

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين أخيك تريد استعارة مالبسه.. 1
بينك وبين صديقتك حول مالبسك الجديدة.. 2
بينك وبين بائع املالبس في محل املالبس.. 3
بين وبين املحاسب.. 4
بينك وبين البائع الستبدال مالبس اشتريتها.. 5
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الفصول األربعة

ما هي الفصول األربعة؟. 1
أّي فصل تحب أكثر؟ ملاذا؟. 2
كيف الطقس في بلدك؟. 3
ر الطقس على مزاجك ومشاعرك؟ كيف؟. 4

ّ
هل يؤث

هل تتابع حالة الجّو في هاتفك أو في التلفاز؟. 5
هل تحمل مظلة في الشتاء؟ ملاذا؟. 6
كيف تتعامل مع املطر؟. 7
ما هي نشاطاتك في كّل فصل من الفصول؟. 8
هل تحب امل�سي تحت املطر؟ كيف شعرت؟. 9
هل تحب الثلج؟ هل لعبت فيه؟ ملاذا وملاذا ال؟. 10
هــل تتذكــر أّول مــرة رأيــت فيهــا الثلــج؟ كيــف كان شــعورك؟ إذا كان الثلــج منتشــًرا فــي املــكان . 11

الــذي تعيــش فيــه، فمــا هــو شــعورك نحــوه؟
هل تفضل أطعمة خاصة في الشتاء أو الصيف؟ ما هي؟. 12
كيف تختلف هواياتك في الصيف عن الشتاء؟ ماذا تفعل؟. 13
ما هي أعلى وأدنى درجة حراراة عشتها؟ أين؟. 14
ما املهن التي تتأثر بالطقس؟ هل تعرف أّي شخص يقوم بأّي من هذه الوظائف؟. 15
في أّي جّو/ طقس تفضل العيش؟. 16
لــم يكــن كذلــك؟ مــا هــي املواضيــع التــي . 17 هــل الطقــس موضــوع جّيــد الفتتــاح الحديــث؟ إذا 

؟ تفضلهــا
تحّدث عن بعض مظاهر الطقس التي تعرفها.. 18
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين صديقك قبل الخروج للعشاء في يوم مثلج.. 1
بينك وبين صحفّيٍ حول حالة الطقس لألسبوع القادم.. 2
بينك وبين راكب في الحافلة.. 3
بينك )كفصل من الفصول( وبين فصل آخر.. 4
بينك وبين شخص في الشارع يحتاج إلى مساعدة بسبب الثلج.. 5
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األصدقاء

من هو الصديق؟. 1
ما هي الصفات التي تعتقد أّنها ُمهّمة في الصديق؟. 2
متى بدأت صداقتكما؟ ماذا فعلتما/  تفعالن مًعا؟. 3
من هو صديقك املفضل؟ وملاذا؟ . 4
ما هي أطول صداقه لديك؟. 5
كيف تحافظ على صداقة جّيدة؟. 6
كيف تصنع صداقات جديدة؟. 7
ما الذي يجعل األصدقاء مختلفين عن العائلة؟. 8
صف أقرب أصدقائك.. 9
هل لديك صداقات طفولة ال تزال قوّية حتى اليوم؟ أخبرنا عنهم.. 10
هل لديك أصدقاء يعيشون بعيًدا؟. 11
كيف تتواصلون؟. 12
كم مّرة ترى أصدقاءك البعيدين؟. 13
هل خذلك صديق من قبل؟ ماذا فعل؟. 14
هل قمت بتكوين صداقات عبر اإلنترنت؟ كيف؟. 15
كيف كان اللقاء الحقيقي األول؟. 16
؟. 17

ً
هل تختلف صداقاتك اآلن عّما كانت عليه عندما كنت طفال

كم عدد األشخاص الذين تعتبرهم »أفضل األصدقاء«؟. 18
هل لديك أصدقاء من جيل مختلف عنك؟ كم واحد؟. 19
هناك قول مأثور »لكي يكون لديك صديق جيد، يجب أن تكون صديًقا جّيًدا«. ما رأيك؟. 20
هل أنَت صديق جّيد؟ كيف؟ وملاذا؟. 21
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)ما الذي ينهي صداقة جّيدة(؟		. 
هل تعتقد أّن الوالدين يجب أن يكونا أصدقاء ألوالدهما؟ ملاذا؟. 23
ماذا تفعل إذا تلقيت مكاملة من أحد األصدقاء ولكّنك نسيت اسمه / اسمها؟. 24
هل تخبر صديقك املفضل بكّل �سيء؟. 25
هل تختلف/ تتشاجر مع أصدقائك؟. 26
كم مّرة تتحّدث مع أصدقائك؟. 27
ما هو الفرق بين الصداقة والقرابة؟. 28
ما هي العالقة بين الحّب والصداقة؟. 29
هل توجد قصص صداقة شهيرة في ثقافتك؟ اذكرها.. 30
ماذا تفهم من قولهم: عدو عاقل خير من صديق جاهل.. 31

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

بينك وبين صديق طفولة لم تره منذ عشرين سنة.. 1
بينك وبين صديقك/ صديقتك السابقة.. 2
بينك وبين شخص جديد تراها صديًقا لك في املستقبل.. 3
بينك وبين صديقك تعاتبه حول �سيء ما فعله.. 4
بينك وبين صديق على الهاتف ال تتذكر اسمه.. 5
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ماذا أحب؟ وماذا أكره؟

ما أكثر ثالث أشياء تحبها وأكثر ثالث أشياء تكرهها؟. 1
ما رأيك في الّرسم والّرقص ومصارعة الثيران؟. 2
ما هي األطعمة التي تحيها وتلك التي تكرهها؟. 3
ما رأيك في الطعام العربّي؟. 4
ما هي اللغة املفضلة لك؟. 5
هل تحّب أن تشاهد التلفاز؟ ماذا تشاهد؟. 6
ما هي أنواع البرامج التلفزيونّية املفضلة لديك؟. 7
من هم املمثلون املفضلون لديك؟. 8
هل تحّب الرياضة؟ أي رياضة؟. 9
ما هي أنواع الرياضات املفضلة لديك؟. 10
من هم الرياضيون املفضلون لديك؟. 11
هل تحب الرياضة من دول أخرى أيًضا؟ إذا كان األمر كذلك، أّي نوع؟. 12
هل تحب الرياضيين من دول أخرى أيًضا؟ إذا كان األمر كذلك، فمن؟. 13
أّي الرياضيين ال تحبهم؟. 14
هل تحب الكتب؟ أي كتب؟. 15
ما هي أنواع الكتب املفضلة لديك؟. 16
ما هي عناوين كتبك املفضلة؟. 17
من هم املؤلفون املفضلون لديك؟. 18
أّي نوع من املوسيقى تفضل؟. 19
من هي الفرق املوسيقّية املفضلة لديك؟. 20
هل تحّب املوسيقى أو املوسيقيين من دول أخرى أيًضا؟ أي نوع؟. 21
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ما أنواع املوسيقى التي ال تحبها؟. 22
هل يمكنك تسمية بعض املطربين أو الفرق التي ال تحبها؟. 23
هل تحب البرامج أو العروض من دول أخرى أيًضا؟ إذا كان األمر كذلك، أي نوع؟. 24
هل تحب ممثلين من دول أخرى أيًضا؟ إذا كان األمر كذلك، فمن؟. 25
هل تحب األفالم؟. 26
ما هي أنواع األفالم املفضلة لديك؟. 27
من هم املمثلون املفضلون لديك؟. 28
هل تحب األفالم من دول أخرى أيضا؟ إذا كان األمر كذلك، أي نوع؟. 29
هل تحب ممثلين من دول أخرى أيًضا؟ إذا كان األمر كذلك، فمن؟. 30
ما أنواع األفالم أو املمثلين الذين ال تحبهم؟. 31
ماذا تفهم من الحديث الشريف: أحبب حبيبك هونا ما ع�سى أن يكون بغيضك يوما ما؟. 32

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

بينك وبين ممثل تتمنى مقابلته.. 1
بينك وبين ريا�سي مشهور توّد مقابلته.. 2
بينك وبين شيف مشهور.. 3
بينك وبين صحفي يقدمك للجمهور.. 4
بينك وبين جني الفانوس.. 5
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الباد العربّية

كم عدد الدول العربّية؟. 1
أّي لغة تتحّدث الّدول العربّية؟. 2
كم عدد سكانها؟. 3
في أّي القارات تقع؟. 4
اذكر بعض البالد التي تعرفها وعواصمها.. 5
ماذا تعرف عن اململكة العربّية السعودّية؟. 6
اذكر ثالثة أشياء تعرفها عنها.. 7
هل زرتها؟ تريد أن تزورها؟ ملاذا؟. 8
ماذا تعرف عن مصر؟. 9
اذكر خمسة أشياء تعرفها عن مصر.. 10
هل تحّب الطعام العربي؟ ماذا تحب؟. 11
ما رأيك في الحلويات العربّية؟. 12
ما رأيك في املوسيقى العربّية؟. 13
إلى َمن تستمتع؟. 14
بماذا تشتهر بعض البالد العربّية؟. 15
ماذا تعرف عن تاريخ بعض البالد العربّية؟. 16
ما صورة العرب في إعالم بالدك؟. 17
بماذا يشترك العرب جميًعا؟. 18
أّي البالد األكبر من حيث عدد السكان؟. 19
أّي البالد األصغر من حيث عدد السكان؟. 20
أي البالد األكثر تأثيًرا في العالم؟ ملاذا؟. 21
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من أعظم قائد عربي في رأيك؟. 22
ماذا تعرف عن جامعة الدول العربّية؟. 23

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين مواطن أردني.. 1
بينك وبين ملك عربي.. 2
بينك وبين رئيس عربي.. 3
بينك وبين بنت عربّية تريد التعرف إليها بهدف الزواج.. 4
بينك وبين مؤرخ مشهور.. 5
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النقود والشراء

كيف تحصل على النقود اآلن؟. 1
كم كان مصروفك وأنت في املدرسة؟. 2
كيف كنت تنفق على نفسك وأنت في الجامعة؟. 3
كم أنفقت أمس؟. 4
على ماذا أنفقت فلوسك أمس؟. 5
ما هو أغلى �سيء اشتريته؟. 6
ما هو أرخص �سيء اشتريته؟. 7
ما هو أكبر مبلغ أنفقته على �سيء واحد؟. 8
ما هو أكبر مبلغ أنفقته على �سيء تأكله؟. 9
ما هو أكبر مبلغ أنفقته على �سيء الرتدائه؟. 10
كم تنفق لتناول وجبة جّيدة في مطعم في بلدك؟. 11
كم تكلف اإلقامة في فندق في بلدك في الليلة الواحدة؟. 12
كم تنفق عادة كّل شهر على التسلية والترفيه؟. 13
كم تنفق عادة كّل شهر على الطعام؟. 14
كم تنفق عادة كّل شهر على املواصالت؟. 15
كم تنفق كّل شهر على املالبس؟. 16
كم يكلف قّص الشعر في بلدك؟. 17
ما هي تكلفة ركوب الحافلة في بلدك؟. 18
كم أّول راتب حصلت عليه في حياتك؟. 19
هل توفر املال؟ ملاذا وملاذا ال؟. 20
إذا كان األمر كذلك، فما الذي تخطط لشرائه؟. 21
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هل تقارن بين األسعار عند التسّوق؟ كيف؟. 22
هل تستمتع بالتسوق؟ كم مرة تتسوق في األسبوع؟. 23
هل سبق لك أن اشتريت أشياء مستعملة؟ ماذا اشتريت؟. 24
هل تساوم عندما تتسوق؟ ماذا تفعل؟. 25
هل عليك دفع ضريبة مبيعات في بلدك؟ كم؟. 26
هل تشتري أحياًنا أشياء ال تحتاجها؟ ماذا اشتريت؟. 27
إذا كان األمر كذلك، أعط بعض األمثلة.. 28
هل وجدت أي نقود من قبل؟ إذا كان األمر كذلك، فماذا فعلت بها؟. 29
ما أهمية املال بالنسبة لك؟. 30
إذا لم يكن لديك مال، هل تعتقد أنك يمكن أن تكون سعيًدا؟. 31
عالم تنفق أموالك كل شهر أكثر �سيء؟. 32
ما هو ال�سيء الذي اشتريته مؤخًرا وكان صفقة جّيدة؟. 33
ما هو ال�سيء الذي اشتريته مؤخًرا وندمت عليه؟. 34
ما هو ال�سيء الذي تريد شراءه، ولكن ليس لديك ما يكفي من املال لشرائه.. 35
ماذا تفهم من قولهم: احفظ قرشك األبيض ليومك األسود؟. 36

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين موظف في محّل صرافة.. 1
بينك وبين موظف االستقبال في فندق.. 2
بينك وبين املوظف في محطة القطارات.. 3
بينك وبين شخص وجدت محفظته، وتريد أن تتأكد أنها له.. 4
بينك وبين شخص يطلب منك مساعدة مالية.. 5
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أعياد املياد

؟. 1
ً
متى تحتفل عادة

أّي املناسبات تحبها أكثر؟. 2
من يحضرها؟. 3
ماذا تفعل فيها؟. 4
متى احتفلت بعيد ميالدك األخير؟. 5
ماذا تفعل عادة لالحتفال بعيد ميالدك؟. 6
هل أعياد امليالد مهّمة حًقا؟ ملاذا؟. 7
ما هو عيد ميالدك الذي ال تنساه؟ ملاذا؟. 8
هل تزّين املنزل؟ ماذا تفعل. 9
هل هناك أغاني خاصة مرتبطة بالعيد؟. 10
هل تعرف هذه األغاني؟. 11
هل يمكنك غناء بعضها؟. 12
هــل تعتقــد أّن الشــخص الــذي يحتفــل بعيــد امليــالد يجــب أن يدفــع تكاليــف حفلــة عيــد امليــالد . 13

أم يجــب علــى أصدقائــه وعائلتــه دفــع تكاليــف الحفلــة؟ ملــاذا؟
ما هي أفضل هدية عيد ميالد تلقيتها على اإلطالق؟ ومّمن؟. 14
ما هي أفضل هدية عيد ميالد قدمتها على اإلطالق؟ وملن؟. 15
ما هي أسوأ هدية عيد ميالد تلقيتها على اإلطالق؟ ومّمن؟. 16
ما هي أسوأ هدية عيد ميالد قدمتها على اإلطالق؟ وملن؟. 17
ما هي الهدايا التي تحب أن تحصل عليها في عيد ميالدك؟. 18
ما هو أفضل حفل عيد ميالد لشخص آخر ذهبت إليه؟ ماذا عن األسوأ؟. 19
هل تفضل االحتفال بعيد ميالدك مع أقاربك فقط أم مع أصدقائك فقط؟. 20
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ما هي تقاليد عيد امليالد الفريدة في ثقافتك؟. 21
في أّي عمر يقيم الناس حفلة عيد ميالد ضخمة في ثقافتك؟. 22
ما نكهة الكيك أو أّي نوع من الطعام تحب تناوله في عيد ميالدك؟. 23
ه مناسبة سعيدة؟. 24

ّ
هل تعتقد أّن التقدم في العمر )40، 50، 60( محبط للناس، أم أن

ما أفضل سّن في رأيك؟. 25
هل نسيت يوًما عيد ميالد شخص ما يجب أن تتذكره؟ ماذا حصل؟. 26
ما أكثر �سيء ترغب في الحصول عليه لعيد ميالدك القادم؟. 27

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين صاحب صاالت لحجز واحدة لحفلة عيد ميالد.. 1
بينك وبين صديقك لشراء هدية لصديقكم املشترك.. 2
بينك وبين طفلة تريد عمل عيد ميالد.. 3
بينك وبين صديق جديد في حفلة عيد ميالد.. 4
بينك وبين صانع الحلوى.. 5



موضوعات
المستوى المتوسط
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البرنامج اليومي

متى تستيقظ من النوم؟. 1
متى تذهب إلى النوم؟. 2
هل تنام كثيًرا؟ كم؟. 3
هل تنام على األريكة؟ ملاذا؟. 4
هل تنام في مالبسك؟ ملاذا؟. 5
ما روتينك اليومّي؟. 6
ما هي بعض األشياء التي تفعلها كّل يوم؟. 7
ما هي بعض العادات الجّيدة التي لديك في برنامجك اليومّي؟. 8
هل لديك أّي عادات سيئة؟ ما هي؟. 9
هل عندك عادات ثابتة تقوم بها كّل يوم؟. 10
ما هو ال�سيء الذي يجب أن تفعله كل يوم ولكن ال تفعله؟. 11
ما هو ال�سيء الذي تأكله كّل يوم تقريًبا؟. 12
ماذا تفعل في عملك؟. 13
ما هو روتينك الصباحي؟ ماذا عن روتينك املسائي؟. 14
 واحدة فقط في اليوم/ الشهر/ السنة؟. 15

ً
هل هناك أّي �سيء تفعله مرة

ماذا تفعل في وقت فراغك؟. 16
هل لديك عادات سيئة؟ ما هي؟. 17
هل تأكل في وقت متأخر من الليل؟ ماذا تأكل؟. 18
ما هي بعض العادات الجّيدة؟. 19
ما هي عادات األكل الّصحّية؟. 20
ما هي عادات األكل السيئة؟. 21
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ما هي عادات الدراسة الجّيدة؟. 22
ما هي عادات الدراسة السيئة؟. 23
 في منتصف قصصهم ومحادثاتهم؟. 24

ً
هل تقاطع الناس عادة

هل التأخر دائًما عادة سيئة؟ كيف؟. 25
ما هي العادات السيئة التي تزعجك أكثر؟. 26
ما هي أكثر العادات الجّيدة التي تحبها؟ . 27
ماذا تفهم من القول: من استوى يوماه فهو مغبون؟. 28

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين صاحب عمل جديد.. 1
بينك وبين شريك غرفتك الجديد.. 2
بينك وبين مذيع في مقابلة تلفزيونّية.. 3
بينك وبين زمالئك في املكتب بسبب عاداتك السيئة.. 4
بينك وبين طفلك الذي ال يريد النوم مبكًرا.. 5
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مقابلة شخص جديد

هل أنت شخص اجتماعّي؟. 1
هل تستمتع بلقاء أشخاص ُجدد؟. 2
ما األشياء التي يمكن أن تتحّدث عنها مع شخص قابلته للّتو؟. 3
ما األشياء التي ال يجب أن تتحّدث عنها مع الشخص الذي تعّرفت إليه للّتو؟. 4
ز أو بم تهتم عندما تتعّرف إلى شخص جديد؟. 5

ّ
عالم ترك

ماذا تفعل عندما تقابل شخًصا ال تتذكر اسمه؟. 6
متى تعرفت إلى آخر شخص في حياتك؟ كيف قابلته؟ عّم تحدثتما؟. 7
كيف تتعّرف إلى الناس عادة؟. 8
ما أشهر موضوع يتحدث فيه األشخاص الُجدد في بلدك؟. 9
ا؟. 10 متى تلتقي أصدقاءك الجدد؟ وأين؟ وكم تق�سي معهم من الوقت أسبوعيًّ
كيف تشعر حين يريد شخص أن يتعّرف إليك؟ أو يتّم تقديمك لآلخرين؟. 11
ما نوع األشخاص الذين تحّب أن تتعّرف إليهم؟. 12
ما هي األشياء التي ال يعرفها الناس عنك؟. 13
ماذا تفعل إذا لم تشعر بالّراحة مع بعض أصدقائك؟. 14
ما قابلتهم؟. 15

ّ
كيف تفضل أن يكون السالم بينك وبين أصدقائك كل

هل تبتسم عندما تقابل شخًصا تعرفه؟ ملاذا؟. 16
كيف يمكن أن تنهي لقاء مع شخص تعّرفت عليه للّتو ألّي سبب من األسباب؟. 17
أّي نــوع مــن األصدقــاء تفّضــل أن تتعــّرف إليهــم؟ َمــن هــم فــي عمــرك.؟ أكبــر منــك أو أصغــر . 18

ملــاذا؟ منــك؟ 
صف الشخص املفضل لديك.. 19
من هو أسوأ شخص قابلته يوًما؟ ملاذا؟. 20
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من هو الشخص الذي تريد أن تتعّرف إليه؟. 21

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

تعارف عاّم في حفل استقبال.. 1
طالبان جديدان في فصل درا�سّي.. 2
شخصان تقابال في سكن جديد.. 3
أستاذ وطالب.. 4
جاران جديدان.. 5
مقابلة عمل.. 6
مقابلة طالب جديد في الجامعة.. 7
مقابلة تلفزيونّية.. 8
مقابلة زوجين جديدين.. 9
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م اللغات
ّ
تعل

ما لغتك األم؟. 1
ما أهّم لغة في العالم في رأيك؟. 2
ًما في العالم في رأيك؟. 3

ّ
ما أسهل لغة تعل

ا/ استخداًما في العالم؟. 4
ً
ما هي أكثر اللغات تحدث

م الناس لغة ثانية؟. 5
ّ
ملاذا يتعل

م الناس في بلدك لغة ثانية أو أجنبّية؟. 6
ّ
ماذا يتعل

كم لغة تتحّدث بطالقة؟ ما هي؟. 7
ملاذا تدرس العربّية؟. 8
ما اللغة التي تحّب الّتحّدث بها؟. 9
ما هي اللغة التي ال تحّب التحّدث بها؟. 10
ما هي أغرب لغة رأيتها/ سمعت بها على اإلطالق؟. 11
مــاذا ســتفعل إذا كان عليــك الســفر إلــى بلــد ال يعــرف فيــه النــاس كيــف ال يتحّدثــون لغتــك . 12

وال اإلنجليزّيــة؟
ًما؟. 13

ّ
ما هي أصعب لغة تعل

ما فائدة دراسة لغة ثانّية أو أجنبّية؟. 14
هل ترغب في تربية أطفالك متعددي اللغات؟. 15
هل يمكنك التفكير في بعض عيوب الشخص كونه أحادي اللغة؟ ما هي؟. 16
هل سبق لك أن زرت مجتمًعا يتحّدث فيه معظم الناس لغة واحدة فقط؟ ماذا الحظت؟. 17
هل تعتقد أّن دراسة اللغة الثانّية أو األجنبّية يجب أن تكون إجبارّية؟ ملاذا؟. 18
متى يجب البدء في تعليم اللغة الثانّية أو األجنبّية؟. 19
م لغة ثانّية أو أجنبّية؟. 20

ّ
ملاذا يواجه بعض األشخاص صعوبة أكبر من غيرهم عند تعل
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ــه يجــب اســتخدام لغــة أخــرى غيــر اإلنجليزّيــة »كلغــة دولّيــة«؟ ملــاذا نعــم وملــاذا . 21
ّ
هــل تعتقــد أن

ال؟
ر على الفكر؟ كيف؟. 22

ّ
هل تعتقد أّن اللغة تؤث

هل تستمتع بدراسة القواعد؟ ما املمتع فيها؟. 23
هل تعتقد أّن دراسة القواعد �سيء مهّم؟ ملاذا؟. 24
هل سبق لك أن أجريت مناقشة باللغة العربّية؟ كيف جرت؟. 25
م املفردات الجديدة في اللغة الجديدة؟. 26

ّ
كيف تتعل

 الفصحى والعامّية؟. 27
ّ
كيف تصف العالقة بين اللغة العربية

م اللغة العربّية.. 28
ّ
تحدث عن تجربتك في تعل

ماذا تفهم من القول: من تعلم لغة قوم أِمن مكرهم؟. 29

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

م اللغة العربّية في اللقاء األول.. 1
ّ
حوار مع معل

 اللغة في الدرس األول.. 2
ّ

حوار مع زميل في صف
حوار بين الفصحى والعامّية.. 3
حوار بين اللغة العربّية واإلنجليزّية.. 4
حوار مع روبوت.. 5
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الهوايات

ماذا تحب أن تفعل في وقت فراغك؟. 1
ما النشاطات التي تقوم بها؟. 2
ما الرياضة التي تمارسها؟. 3
هل تفضل الّرياضات الشتوّية أم الّصيفّية؟ أي رياضات؟. 4
هل تحّب االستماع إلى املوسيقى؟ أي موسيقى؟. 5
هل تحّب قراءة الكتب؟. 6
ما هو آخر كتاب قرأته؟. 7
ما هو آخر فيلم شاهدته؟. 8
ما نوع املوسيقى التي تحّب االستماع إليها؟. 9
ما نوع األفالم التي تحّب مشاهدتها؟. 10
هل تفضل الفنون أم الرياضة؟ ملاذا؟. 11
هل تحّب الفن؟ أي فن؟. 12
ماذا تحّب أن تفعل للّراحة؟. 13
ما رأيك في الفن الحديث؟. 14
هل تفضل األلعاب الجماعّية أم األلعاب الفردّية؟. 15
هل هناك هوايات للفقراء وأخرى لألغنياء؟ ما هي؟. 16
تحّدث عن أهّم الهوايات التي يمارسها الناس في حياتهم. 17
هل يوجد هوايات خطيرة؟ تحّدث عنها.. 18

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين مدرب الّرياضة.. 1
بينك وبين بائع التذاكر في السينما.. 2
بينك وبين زميل تمارسان الهواية نفسها.. 3
بينك وبين بيتوهوفن. 4
بينك وبين بطل فيلم تحبه.. 5
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عام و الشراب
ّ
الط

ما هو طعامك املفضل؟. 1
ما هو شرابك املفضل؟. 2
كم وجبة تتناول في اليوم؟. 3
هل تحّب أن تطبخ؟. 4
ما هي آخر وجبة طبختها؟. 5
ك شخص صحّي؟ ماذا تأكل؟. 6

ّ
هل تعتقد أن

هل أنت نباتي؟ كيف صرت؟. 7
هل حياة النباتّي صعبة؟ كيف؟. 8
ماذا يأكل النباتيون؟. 9
هل تفضل الشاي أم القهوة أم العصير؟ ملاذا؟. 10
أي دولة لديها أفضل طعام؟. 11
هل تفضل املعكرونة أم األرز؟. 12
هل يعجبك األكل الحار؟. 13
ما الخضروات التي تفضلها؟. 14
ما الفواكه التي تحبها؟. 15
هل تفضل السمك أم اللحم أم الدجاج؟ ملاذا؟. 16

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين اللحام.. 1
بينك وبين بائع الخضروات.. 2
بينك وبين بائع الفواكه. 3
بينك وبين الكرسون في مطعم.. 4
بينك وبين شخص نباتي.. 5
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الّسفر

هل تحب السفر؟ ملاذا نعم أو ملاذا ال؟. 1
ما هي البالد التي سافرت إليها؟. 2
إلى أين تفكر بالسفر إليه في العطلة القادمة؟ مع َمن؟ ولكم يوم؟. 3
هل تخاف من السفر وحيًدا؟. 4
هل يمكن أن تعيش في غير بلدك لبقية حياتك؟. 5
تحّدث عن شخص قابلته في السفر وجدته غريًبا أو مثيًرا لالهتمام بأّي شكل من األشكال.. 6
هل تحب السفر مع األطفال؟ ملاذا؟. 7
هل تحب السفر مع  والديك أو أحدهما؟ . 8
بماذا تفضل السفر؟ بالطائرة أم بالقطار أم بالسيارة؟ وملاذا؟. 9
هل سبق أن مررت بأوقات صعبة خالل سفرك؟ . 10
على أّي الخطوط الجوّية تفضل السفر وملاذا؟. 11
ماذا تفعل في أثناء الرحالت الطويلة؟. 12
ما هي البالد التي تفكر في السفر إليها قريًبا؟ ملاذا؟. 13
ما هي املدينة املفضلة إليك من املدن التي سافرت إليها؟ ملاذا؟. 14
إالم تحتاج قبل السفر إلى بلٍد آخر؟. 15
ما هي األشياء التي تأخذها معك في السفر؟. 16
ما هي أهم الهدايا التذكارّية التي اشتريتها خالل سفرك؟. 17
هل سافرت يوًما في الدرجة األولى؟ . 18
اذكر قصة حدثت معك في أثناء السفر.. 19
ما هي أفضل سفرة أحببتها؟ ملاذا؟. 20
 ماذا تفهم من قولهم: في األسفار علم للشباب، واختبار للشيوخ?. 21



71 د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

موظف في مكتب طيران وشخص يريد شراء تذكرة.. 1
ضابط جوازات ومسافر.. 2
املسافر وسائق تك�سي املطار.. 3
املسافر وموظف استقبال الفندق.. 4
املسافر وماّر بالطريق للسؤال عن مكان.. 5
املسافر وموظف حقائب السفر الضائعة.. 6
املسافر ومواطن محلّي.. 7
املسافر ومذيع بعد عودته من السفر.. 8
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العائلة

هل أسرتك صغيرة أم كبيرة؟ ماذا تفضل؟. 1
من في أسرتك؟ وماذا يفعلون؟. 2
هل تعيش مع والديك؟ . 3
هل تبدو مثل والدتك أو والدك؟ كيف؟. 4
هل يعيش أحد جديك معك؟ من؟. 5
هل تتجادل كثيًرا مع والدتك أو والدك؟ حول ماذا؟. 6
من أهم األصدقاء أم العائلة؟ ما رأيك؟. 7
هل أنت متزوج؟ . 8
هل تريد أطفال؟. 9
هل لديك أطفال؟. 10
كم تريد؟ وملاذا؟. 11
ما ترتيبك بين إخوتك وأخواتك؟. 12
هل تتعايش بشكل جّيد مع عائلتك؟ كيف؟. 13
هل تتعايش مع إخوتك وأخواتك؟ كيف؟. 14
هل تتعايش بشكل جّيد مع أهل زوجك/ زوجتك؟ كيف؟. 15
هل كانت والدتك تطلب منك تنظيف غرفتك؟ ماذا كنت تفعل؟. 16
هل يسمح لك والداك بالبقاء بالخارج لوقت متأخر؟ إلى أي وقت؟. 17
كم لديك عمات وأعمام؟. 18
كم مّرة تكون عائلتك بأكملها مًعا؟. 19
ماذا تحب أن تفعل أنت وعائلتك مًعا؟. 20
كيف تبدو والدتك ووالدك؟ ماذا عن أجدادك؟. 21
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ماذا يفعل والداك في أوقات فراغهم؟. 22
ما هي مهن أفراد عائلتك؟. 23
ماذا يعمل والدك؟ ما هي وظيفته؟. 24
ماذا تفعل والدتك؟. 25
ما هي أفضل ذكرى لديك عن قيام عائلتك ب�سيء ما مًعا؟. 26
ما نوع األشياء التي تفعلها مع عائلتك؟. 27
ماذا ستعلم أوالدك؟ . 28
مع من تتعايش بشكل أفضل مع والدتك أم والدك؟. 29
هل يجب أن يساعد األطفال في األعمال املنزلّية؟. 30
ما هي أنواع األعمال املنزلّية التي ال تناسب األطفال القيام بها؟. 31
ما هو أصعب �سيء كان عليك القيام به؟. 32
ما هو أفضل �سيء في والدتك؟ والدك؟. 33
إذا كان من املمكن أن يكون لديك عدد مختلف من األشقاء ، فماذا سيكون؟. 34
من يجب أن يعتني بكبار السن؟. 35
ما هو العدد املثالي لألطفال؟. 36
هل يجب على اآلباء إعطاء أطفالهم مساعدة مالية؟. 37
ماذا تفهم من قولهم: إذا كبر ابنك خاويه. وثلثين الولد لخاله؟. 38

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

زوج وزوجة لدى مغادرة الزوج البيت.. 1
زوج وزوجة لدى عودة الزوج من العمل.. 2
ه يريد السهر لوقت متأخر.. 3

ّ
بينك وبين ابنك ألن

بينك وبين أخيك الذي يريد السهر للدراسة.. 4
بينك وبين جدك بعد غياب طويل.. 5
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العمل

ماذا تعمل اآلن؟. 1
صف لي وظيفتك الحالية؟. 2
هل تحب عملك؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 3
هل تحب رئيسك في العمل؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 4
ماذا كان عملك األول؟. 5
كم كان عمرك عندما حصلت على وظيفتك األولى؟. 6
اذكر ثالث وظائف يمكنك القيام بها؟. 7
اذكر ثالث مهن ال يمكنك القيام بها؟. 8
ما هي بعض املهن الشائعة في بلدك؟. 9
ما هي بعض الوظائف الشائعة للرجال في بلدك؟. 10
ما هي بعض الوظائف الشائعة للنساء في بلدك؟. 11
ما هي بعض األعمال التي يمكن أن يقوم بها األطفال في البيت؟ . 12
ما هي بعض الوظائف التي تعتقد أّنها ستكون ُمملة؟. 13
ما هي بعض الوظائف التي تعتقد أّنها ستكون ممتعة؟. 14
كم من املال يجعلك سعيًدا في العمل؟. 15
كيف عالقتك مع رئيسك في العمل؟. 16
هل سبق لك العمل اإلضافي؟ متى؟. 17
هل أنت مضطر للعمل اإلضافي؟ ملاذا؟. 18
هل يجب أن تعمل أيام العطلة األسبوعّية؟ ملاذا؟. 19
هل تعتقد أّن األهم هو كسب الكثير من املال أو االستمتاع بالعمل؟ ملاذا؟. 20
ه من املقبول أن تكون املرأة في الجيش؟ ملاذا نعم؟ ملاذا ال؟. 21

ّ
هل تعتقد أن
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هل تعمل املرأة عادة بعد الزواج في بلدك؟ ملاذا؟. 22
هل تعتقد أن النساء والرجال يجب أن يتقاضوا نفس األجر عن نفس الوظيفة؟ ملاذا؟. 23
هل تعتقد أن املرأة مديرة جّيدة؟ ملاذا؟. 24
هل تعتقد أّن املكان الذي تعمل فيه يعمل بشكل جّيد؟ كيف؟. 25
كم يوًما تعمل في األسبوع؟. 26
كم ساعة في األسبوع تعمل؟. 27
هل تعمل في عطلة نهاية األسبوع؟. 28
كم من الوقت تريد البقاء في العمل حيث أنت؟. 29
منذ متى وأنت تعمل في وظيفتك الحالية؟. 30
هل تم ترقيتك من قبل؟ . 31
كم مّرة تم ترقيتك؟ . 32
متى كانت آخر مرة تمت ترقيتك فيها؟. 33
هل حصلت على زيادة كبيرة في الراتب في ذلك الوقت؟. 34
كم تعتقد أّن الطبيب يحصل على أجر شهري؟. 35
إذا كان بإمكانك امتالك عملك الخاص، فماذا سيكون؟. 36
إذا كان عليك االختيار بين وظيفة تشعرك بالرضا ووظيفة ذات أجر جّيد، فماذا ستختار؟. 37
هل من السهل العثور على عمل في بلدك؟ . 38
ما هي بعض األسئلة التي يتّم طرحها بشكل متكرر في مقابلة العمل؟. 39
ما الذي تحاول القيام به من أجل العثور على عمل تحبه حًقا؟. 40
ما أفضل عمل في رأيك؟ ما أسوأ عمل في رأيك؟. 41
ما الوظيفة التي تريدها في غضون خمس سنوات؟. 42
ما الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها في املستقبل؟. 43
ما هي الوظائف في بلدك التي تعتبر وظائف جّيدة؟ ملاذا؟. 44
ما نوع العمل التطوعي الذي قمت به؟. 45
ما هو نوع العمل الذي تقوم به؟. 46
هات ثالث صفات تصف نفسك بها كعامل؟. 47
في أي وقت تصل إلى املنزل من العمل؟. 48
هل هو نفس الوقت كّل يوم؟. 49
متى يبدأ عملك؟ و متى ينتهي؟. 50
ماذا ستكون وظيفة أحالمك؟. 51
هل تعتقد أنه سيكون من املمكن بالنسبة لك الحصول على هذه الوظيفة؟. 52
ما هي الوظيفة التي ال ترغب في القيام بها؟ ملاذا ال؟. 53
، ماذا كنت تريد أن تكون عندما تكبر؟. 54

ً
عندما كنت طفال

أي عمل لن تفعله أبًدا؟. 55
في أّي سّن يتقاعد الناس عادة في بلدك؟. 56
في أّي سن تريد أن تتقاعد؟. 57
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ماذا تعتقد أنك ستفعل بعد التقاعد؟. 58
ك بحاجة للتقاعد مع أسلوب حياتك؟. 59

ّ
كم من املال تعتقد أن

ه«؟. 60
َ
ِقن

ْ
 ُيت

ْ
ن

َ
 أ

ً
ْم َعَما

ُ
َحُدك

َ
ا َعِمَل أ

َ
َعالى ُيِحّب ِإذ

َ
َ ت  اللَّ

ّ
ماذا تفهم من الحديث املأثور: »ِإن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

بينك وبين زميلتك في العمل. 1
بينك وبين رئيسك في العمل. 2
مقابلة عمل. 3
مقابلة فصل من العمل. 4
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املال والتسوق

كم تنفق عادة كّل يوم؟. 1
هل أنت متسّوق جّيد؟ ماذا تفعل؟. 2
هل توفر املال؟ إذا كان األمر كذلك، فما الذي تخطط لشرائه؟. 3
كم ستكون التكلفة؟. 4
هل تحّب التسوق؟. 5
مع من تحب أن تتسّوق؟. 6
عام كّل أسبوع؟. 7

ّ
كم تنفق على الط

كم تنفق عادة كّل شهر على الترفيه؟. 8
كم تنفق عادة كّل شهر على املواصالت؟. 9
ما هي تكلفة قّص الشعر في بلدك؟. 10
ما هي تكلفة ركوب الحافلة في بلدك؟. 11
على ماذا تنفق معظم أموالك؟. 12
ف الكثير من املال؟. 13

ّ
ما هو ال�سيء الذي اشتريته مؤخًرا وكل

ما ال�سيء الذي اشتريته مؤخًرا وكان صفقة جّيدة؟. 14
ما هو أغلى �سيء اشتريته؟. 15
ما هو املتجر الذي أعجبك أكثر وما هو أقل متجر أعجبك؟. 16
ما هو آخر �سيء اشتريته لشخص آخر؟. 17
ما هو آخر �سيء اشتريته لنفسك؟. 18
ما هو أكبر مبلغ أنفقته على �سيء تأكله؟. 19
ما هو أكبر مبلغ أنفقته على �سيء الرتدائه؟ ماذا اشتريت؟. 20
ما هو مكانك املفضل للتسّوق؟. 21
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ما هي منطقة التسّوق أو املتجر املفضل لديك؟. 22
أيها تفضل املتاجر الكبيرة أم املحالت الصغيرة؟. 23
كم كان مصروفك عندما كان عمرك عشر سنوات؟. 24
كم من الوقت قضيت آخر مرة ِعندما ذهبت فيها للتسّوق؟. 25
متى غالًبا تذهب إلى التسوق؟. 26
هل سبق لك أن اشتريت أشياء مستعملة؟ . 27
هل سبق لك التبرع باملال للجمعيات الخيرّية؟ ألي جمعية؟. 28
هل تعطي إكرامّية في مطعم في بلدك أو لسائقي سيارات األجرة؟ كم؟. 29
هل تساوم عندما تتسّوق؟ ماذا تفعل؟. 30
هل سبق لك أن أخذت فلوًسا من أحد ما؟ كم وِمن َمن؟. 31
هل سبق لك أن أدنت الناس؟ كم وملن؟. 32
هل اشتريت تذكرة يانصيب من قبل؟ ماذا ربحت؟. 33
هل وجدت أّي نقود من قبل؟ إذا كان األمر كذلك، فماذا فعلت بها؟. 34
هل سبق لك أن أعطيت املال ملتسول؟. 35
هل سبق لك أن ُسرقت أّي أموال منك؟ كم ومتى وأين؟. 36
ما مدى أهمّية املال بالنسبة لك؟ . 37
ك يمكن أن تكون سعيًدا؟. 38

ّ
إذا لم يكن لديك مال، هل تعتقد أن

كم عليك أن تنفق لتناول وجبة جّيدة في مطعم في بلدك؟. 39
إذا أعطاك شخص ما الكثير من املال، فماذا ستفعل به؟. 40
إذا أعطاك أحدهم مليون دوالر، ماذا ستفعل بها؟. 41
ماذا تفهم من املثل املشهور: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟. 42

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

في محطة الوقود.. 1
في البنك.. 2
في الفندق.. 3
بينك وبين شخص تريد االستدانة منه.. 4
موقف مساومة على شراء مادة معّينة. 5
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أوقات الفراغ والهوايات

ماذا تعني لك كلمة الوقت. . 1
هل عندك أوقات فراغ؟ متى؟. 2
ماذا تفعل فيها؟ ما الهوايات التي تمارسها؟. 3
ماذا تفعل في عطلة نهاية األسبوع؟. 4
ماذا ستفعل فى نهاية هذا األسبوع؟. 5
ماذا فعلت في عطلة الّصيف املاضية؟. 6
ماذا فعلت في عطلة األسبوع املا�سي؟. 7
مع من تق�سي وقت فراغك؟. 8
ا لقضاء أمورك؟. 9

ً
هل تضع ُمخطط

عن ماذا تتحدثون؟. 10
هل تحّب مشاهدة األفالم؟ أّي نوع؟ حدثني عن بعضها؟. 11
حدثني عن بعض األماكن الجّيدة للتسكع فيها.. 12
كيف يق�سي الشباب في بلدك عادة أوقات فراغهم؟. 13
هل ترغب في الحصول على مزيد من وقت الفراغ؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 14
ما الذي توّد التخلي عنه حتى يكون لديك املزيد من وقت الفراغ؟. 15
كيف تق�سي النساء في عائلتك وقت فراغهن عادة؟. 16
كيف يق�سي الرجال في عائلتك عادة أوقات فراغهم؟. 17
هل يق�سي الرجال والنساء أوقات فراغهم بشكل مختلف؟ كيف؟. 18
هل تتغير أنشطة أوقات الفراغ للناس مع تقدمهم في الّسن؟ كيف؟. 19
ما الذي تكره القيام به في وقت فراغك؟. 20
ما هو النشاط الجديد الذي ترغب في تجربته في وقت فراغك؟. 21
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ما هي الهوايات األكثر شهرة في بلدك؟. 22
؟. 23

ً
هل كانت لديك هوايات عندما كنت طفال

هل هناك هوايات تحظى بإقبال كبير لدى األطفال والكبار؟ أي هوايات؟. 24
هل هناك هوايات خطيرة؟ تحدث عنها.. 25
ماذا يعني القول الشائع: الوقت كالّسيف إذا لم تقتله قتلك؟. 26

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

التخطيط لرحلة مع شريكك/ شريكتك.. 1
اتصال هاتفي لحجز ملعب التنس في النادي.. 2
اتصال من صديق يطلب اقتراًحا ملكان يق�سي فيه نهاية األسبوع. 3
حوار بينك وبين شخص جديد في النادي.. 4
ه ممتع وهادف.. 5

ّ
حوار حول فيلم تعتقد أن
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الذهاب إلى حفلة

ما الذي يشعرك بالّسعادة؟. 1
هل تحّب الحفالت؟. 2
ما أنواع الحفالت التي تشارك فيها؟. 3
متى تذهب إلى الحفلة؟. 4
كيف تذهب إلى الحفالت؟. 5
ماذا تلبس في الحفالت؟. 6
ماذا تحّب أن تفعل في الحفالت؟. 7
قام الحفالت؟. 8

ُ
أين تحّب أن ت

من تدعوه لحفالتك؟. 9
كيف تجّهز بيتك للحفلة؟. 10
هل تسمح للناس بالّتدخين في حفلتك؟ ملاذا؟. 11
ما الذي يمكن أن يفعله الناس في حفلة قد تزعجك؟. 12
عام في حفالتك؟ أي طعام؟. 13

ّ
هل تقّدم الط

ما نوع الطعام الذي تقّدمه؟. 14
متى كانت آخر حفلة شاركت فيها؟. 15
ماذا كانت املناسبة؟. 16
هل تفضل الذهاب إلى منزل شخص آخر من أجل حفلة أو إقامة حفل في منزلك؟ ملاذا؟. 17
ِصف أفضل حفلة ذهبت إليها. ملاذا كانت األفضل؟. 18
هل تلعب في حفلتك؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي األلعاب؟. 19
هل تشتري كعكة عيد ميالد أم تصنعها في املنزل؟ ملاذا؟. 20
ما الذي يمكن فعله في الحفلة؟. 21
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ماذا ستفعل إذا كسر شخص ما شيًئا ما في حفلتك في منزلك؟. 22
كيف ترد على دعوة حضور حفلة تريد أن تذهب إليها؟. 23
ــخص الذي يدعوك؟ . 24

ّ
إذا تمت دعوتك إلى حفلة ولكّنك ال تريد الذهاب، فماذا ســتقول للش

كيــف تعتذر؟
ما هي بعض األعذار املهذبة وغير املهذبة التي يجب تقديمها لعدم الذهاب إلى حفلة؟. 25
هل سبق لك أن شاركت في حفالت رقص في مدرستك/ جامعتك؟ تحّدث عنها. . 26
ماذا تفهم من حكمة: روحوا عن انفسكم ساعه بعد ساعة.. 27

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

اتصال لتلقي دعوة لحفلة تريد املشاركة فيها.. 1
اتصال لتلقي دعوة لحفلة ال تريد املشاركة فيها.. 2
شخص قابلته للتو في حفلة.. 3
اتصال بصديق للتخطيط لعمل حفلة لصديق ثالث لكي تكون مفاجأة.. 4
اتصال بمنظم للحفالت من أجل إجراء ترتيبات لحفلة.. 5
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الحياة في املدينة

أين تحّب العيش؟. 1
هل نشأت في املدينة أو في الريف؟ . 2
هل تحّب حياة االزدحام أم الهدوء؟. 3
هل تحب الحياة في املدينة أم في الضواحي؟ أين؟. 4
ما بعض مزايا الحياة في املدينة؟. 5
ما بعض عيوب العيش في املدينة؟. 6
هل تعرف الجيران الذين يعيشون قريًبا منك؟. 7
ما هي مدينتك املفضلة؟ ملاذا؟. 8
في أّي مدينه تعيش؟. 9
أّي جزء من هذه املدينة تفضله؟. 10
هل يمكنك وصف حياة املدينة؟. 11
ما هي جوانب الحياة في املدينة التي ال تحبها؟. 12
ه يجب القيام به لتحسين ظروف الحياة في املدن؟. 13

ّ
ما الذي تعتقد أن

ما هي بعض االختالفات بين العيش في املدينة والعيش في وسط البلد؟. 14
ما هو حجم املدينة األفضل للعيش فيه؟ ملاذا؟. 15
تحّدث عن بعض املدن الكبيرة في أّي جزء من العالم؟. 16
تحّدث عن بعض املدن في أّي جزء من العالم؟. 17
هل تفضل العيش في مدينة تاريخّية قديمة حًقا، أم مدينة حديثة جديدة؟. 18
إذا كنت قد نشأت في مدينة مختلفة، كيف ستختلف حياتك؟. 19
هل مدينتك آمنة؟. 20
هل تم�سي وحدك في الليل في مدينتك؟. 21
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هل تريد أن تكون عمدة مدينتك؟. 22
ماذا كنت ستفعل؟. 23
كيف ستغير األشياء؟. 24
ه يمكنك إجراء تغييرات كبيرة في مدينتك؟. 25

ّ
هل تعتقد أن

ما اآلثار في مدينتك التي تعتبرها األكثر إثارة لإلعجاب؟ ملاذا؟. 26
كيف تصف الهندسة املعمارّية ملدينتك؟. 27
في أّي املدن تشعر باألمان؟. 28
ما هي املدن التي لديها أفضل خدمات الحافالت / سيارات األجرة / املترو؟. 29
هل جميع املدن في بلدك أو الواليات املتحدة لديها نفس الّنظام الّتعليمّي؟. 30
هل يوجد في مدينتك فريق ريا�سّي محترف؟ ما هي الرياضة؟ . 31
هل تذهب وتشاهد بعض هذه الّرياضات؟ كم يكلف؟. 32
ما هي أفضل جامعة في مدينتك؟. 33
ما هي املشاكل الرئيسة في مدينتك؟. 34
ماذا تفعل مدينتك لحّل هذه املشاكل؟. 35
ما هي املنطقة األكثر عصرية في مدينتك؟ هل تستمتع بالذهاب إلى هناك؟. 36
من هم بعض الشخصيات املشهورة من مدينتك؟. 37
ما هي املدن التي توّد زيارتها في بلدك؟. 38
ما هي املدن التي توّد زيارتها حول العالم؟. 39

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

بينك وبين العمدة حول تحسينات في املدينة.. 1
حوار بين القرية واملدينة.. 2
بينك وبين شخصّية مشهورة.. 3
بينك وبين رئيس جامعة حول إلغاء رفع الرسوم الجامعّية.. 4
بينك وبين مدير بنك حول مشكلة مع بطاقتك اإلئتمانّية. . 5
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شخصّيات

من هو الشخص املشهور في رأيك؟. 1
كيف يصبح الشخص مشهوًرا؟. 2
هل قابلت شخصّية مشهوة؟ ماذا فعلت؟ . 3
أّي شخصية ترغب في مقابلتها؟ ملاذا؟. 4

 ماذا ستفعل لو استطعت قضاء يوم مع هذا الشخص؟	. 
هل يمكنك تسمية بعض املشاهير؟. 6
هل تعتقد أّن املشاهير لهم الحق في الّتمتع بحياة خاّصة؟. 7
ما رأيك بالشخصيات التي تتحّدث عن حياتها الخاصة لوسائل اإلعالم؟. 8
ما هي إيجابيات وسلبيات حياة املشاهير؟. 9
هل أنت من معجبي شخصّية ما؟ أي شخصية؟. 10
؟ كيف؟. 11 هل تعتقد أّن الشخصّية املشهورة تعني تلقائًيا أّن الشخص ذكيٌّ
هل تعتقد أّن هناك أوقاًتا يكون فيها للّرجل العادي ميزة على املشاهير؟ وضح.. 12
هل ترغب بأن تصبح مشهوًرا؟ ملاذا وملاذا ال؟. 13
هل تعتقد أن هناك عالقة بين الجمال والشهرة؟ كيف؟. 14
هل املشاهير سعداء؟ وضح.. 15
هل يجب أن يكون املشاهير قدوة؟ وضح.. 16
ما رأيك في دعم املشاهير لقضية ما؟ )على سبيل املثال - التبرع ملرض اإليدز(. 17
 أكثــر بكثيــر مّمــا يســتحقون مــع األخــذ بعيــن . 18

ً
هــل تعتقــد أّن بعــض املشــاهير يكســبون أمــواال

االعتبــار مــا ينتجــون؟ وضــح.
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار بينك وبين شخصّية مشهورة من اختيارك.. 1
حوار بينك وبين مريض باإليدز.. 2
حوار بينك وبين رئيس جمعية تطوعّية.. 3
حوار بينك وبين ناشط على مواقع التواصل االجتماعي.. 4
حوار بينك وبين صحفي حول حياة املشاهير.. 5
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جرائد ومجات

هل تحّب القراءة؟ . 1
ماذا تقرأ؟. 2
كم تقرأ؟. 3
متى تقرأ؟. 4
أّي الصحف واملجالت التي تقرأها؟. 5
هل تفّضل الّصحف واملجالت والكتب الورقّية أم اإللكترونّية؟ ملاذا؟. 6
هل تعتقد أّن الصحف الورقّية ستختفي في املستقبل؟. 7
هل تعتقد أّن األخبار تخضع للرقابة في بعض الدول؟ أي دول؟. 8
ما هو القسم املفضل لديك في الصحيفة/ املجلة لقراءته؟. 9
كم مّرة تشاهد األخبار في اليوم؟. 10
هل تشعر بالسوء إذا فاتتك األخبار؟. 11
كيف ستكون الحياة بدون أخبار؟. 12
ر على حياة الناس كثيًرا؟ كيف؟. 13

ّ
هل تعتقد أّن األخبار تؤث

هل األخبار هي مجرد أخبار أم مصحوبة بآراء مقدميها؟. 14
ما هي أكثر األخبار التي شاهدتها وال يمكن أن تنساها على اإلطالق؟. 15
فكــر فــي عنــوان إخبــاري للبلــدان التاليــة: األردن، مصــر، فلســطين، أمريــكا، بريطانيــا، فرنســا، . 16

الصين، أســتراليا، إندونيســيا، روســيا، أملانيا إلخ
هل تعتقد أّن قراءة الّصحف واملجالت أمر جّيد لتحسين لغتك العربّية؟ ماذا تفعل؟. 17
هل تثق في املعلومات التي تحصل عليها من األخبار؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18
ما دور وسائل التواصل االجتماعي في نقل األخبار؟. 19
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ما دورك في هذا املوضوع؟. 20
ما تفهم من قولهم: العلم في الراس وليس في الكّراس؟. 21

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

مقابلة للعمل في صحيفة إلكترونّية.. 1
مقابلة مع املحرر املسؤول في الّصحيفة.. 2
قدم نشرة إخبارّية.. 3
مقابلة مع مواطن أردني.. 4
مقابلة مع تقني.. 5
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قصص وحكايات

ما أنواع القصص في رأيك؟. 1
؟ . 2

ً
من كان يقصُّ عليك القصص عندما كنت طفال

ما نوع القصص التي رووها لك؟. 3
ماذا تتذكر منها؟. 4
من كاتب القصص املفضل لديك؟. 5
هل كتبت/  تكتب القصص؟ ماذا كتبت؟. 6
هل تفضل القصص القصيرة أم الطويلة؟ ملاذا؟. 7
هيرة في ثقافتك؟ . 8

ّ
ما هي بعض القصص الش

ما هي قصتك املفضلة؟. 9
حدثني عن قصة حقيقية حدثت لك.. 10
حدثني عن قصة مضحكة.. 11
حدثني عن قصة مخيفة.. 12
13 ..

ً
حدثني عن قصة سمعتها عندما كنت طفال

صدق.. 14
ُ
حدثني عن قصة ال ت

حدثني عن قصة فيها درس أخالقي.. 15
حدثني عن  قصة تاريخّية.. 16
هل تعرف قصًصا من الثقافة العربّية؟ اذكرها.. 17
هل تعرف كليلة ودمنة؟ تحّدث عنها.. 18
تحّدث عن رواية مزرعة الحيوانات.. 19
هل تعرف قصًصا عاملية مشتركة؟. 20
ما أشهر قصص الحب عبر التاريخ؟ تّحدث عّما تعرفه عنها.. 21
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

مقابلة مع قاٍص للقصة القصيرة.. 1
مقابلة مع بطل قصة مشهورة.. 2
حوار مع حيوان أليف.. 3
حوار مع ابن املقفع صاحب كتاب كلية ودمنة.. 4
حوار مع جورج أورويل صاحب رواية مزرعة الحيوان.. 5
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كليات وجامعات

ما أشهر جامعات العالم؟. 1
أّي جامعة كنت تحلم بالدخول إليها؟. 2
في أّي جامعة درست؟ ملاذا؟. 3
ماذا درست/ تخّصصت؟ وملاذا؟. 4
ملاذا يذهب الناس إلى الجامعة؟. 5
هــل مــن الضــروري مواصلــة التعليــم بعــد املدرســة الثانويــة هــذه األيــام؟ مــا هــي الخيــارات . 6

الّتعليــم؟ إلــى جانــب  املتاحــة  األخــرى 
ماذا كان موضوعك املفضل في الجامعة؟. 7
كيف كنت تختار موادك؟ . 8
هل لديك أستاذ جامعي مفضل؟  من؟ ما الذي أعجبك فيه؟. 9
كيف كانت عالقتك مع زمالئك؟ . 10
هل تحتفظ بأّي عالقات باقية من أيام املدرسة/ الجامعة؟ مع من؟. 11
مين في املدرسة . 12

ّ
كيف تختلف العالقة بين الطالب واألساتذة عن العالقة بين الطالب واملعل

الثانوية؟
كيف تختلف الحياة الجامعّية عن حياة املدرسة الثانوية؟. 13
هل كنت تنتمي إلى أي أندية في الجامعة؟ ما نوع األنشطة التي قمت بها فيها؟. 14
هل هناك �سيء تمنيت لو فعلته وأنت طالب في الجامعة؟ ما هو؟. 15
هل هناك أّي أعمال قمت بها في الجامعة وندمت عليها؟ ما هي؟. 16
بيل االلتحاق بالجامعة؟. 17

ُ
كيف كنت تشعر ق

تحّدث عن تجربتك في األسابيع األولى في الجامعة.. 18
ما هي أهمية الجانب االجتماعي للجامعة؟. 19
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ما رأيك في تصنيف الجامعات؟ ماذا يعني ذلك؟. 20
ما هي أرقى/ أفضل جامعة في العالم في رأيك؟ ملاذا هي محترمة؟. 21
هل الدراسة في الجامعة أساس مهّم للنجاح في الحياة؟. 22
ما مدى ارتباط حياتك الحالية أو  وظيفتك بما درسته في الجامعة؟. 23
كم كلفتك الدراسة في الجامعة؟ . 24
أيهما تفضل الفصول املسائّية أم الصباحّية؟ ملاذا؟. 25
تحّدث عن يوم مثالي لك في أيام الجامعة.. 26
ما معنى أن تكون طالًبا جامعًيا؟. 27
ا جامعًيا؟ ما هي إيجابيات وسلبيات تلك املهنة؟. 28

ً
هل تود أن تكون أستاذ

ماذا يعني أن تكون على درجة عالية من الّتعليم؟. 29
هل تفضل السكن في داخل الجامعة أم خارجها؟ ملاذا؟. 30
ما إيجابيات الجامعات وما سلبياتها؟. 31
إذا أصبحت رئيًسا لجامعتك، فما هي الّتغييرات التي ستجريها؟ ملاذا؟. 32

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع بيل جيتس حول دور الّدراسة في الحياة العملّية.. 1
حوار مع عميد حول إضافة مساقات في تخصصك.. 2
حوار مع رئيس جامعة حول إضافة تخصصات في الجامعة.. 3
حوار مع طالب متميز حول تمّيزه.. 4
حوار مع طالب من ذوي االحتياجات الخاصة حول الّتحديات التي يواجهها في الجامعة.. 5
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أعياد ومناسبات

متى تحتفل؟. 1
فيم تحتفل؟. 2
هل تحّب االحتفال؟ ماذا تفعل؟. 3
ما هي أهّم املناسبات في حياتك؟. 4
هل هناك أطعمة خاّصة مرتبطة بهذه األعياد واملناسبات؟ تحّدث عنها.. 5
هل يمكنك ُصنع هذه األطعمة؟ أي أطعمة؟. 6
كيف تحتفل ببعضها؟. 7
هل تحتفل بها مع أصدقائك أم عائلتك؟ ملاذا؟. 8
هل يوجد هدايا في هذه األعياد واملناسبات؟ ما هي؟. 9
هل هناك أنواع معّينة من الهدايا يجب تقديمها؟ ملن تقدم؟. 10
هل يوجد عطلة رسمّية بمناسبة هذه األعياد واملناسبات؟ أي مناسبات؟. 11
هل تستمتع باألعياد واملناسبات؟ملاذا و ملاذا ال؟. 12
هل هناك أغاني خاّصة مرتبطة بهذه األعياد واملناسبات؟ هل يمكنك غناء بعضها؟. 13
هل تزور أقاربك أو أقاربك يزورونك خالل هذه األعياد واملناسبات؟ كم مرة؟. 14
ماذا تفعل عادة في هذه األعياد واملناسبات؟. 15
ماذا فعلت العام املا�سي؟ وماذا تريد أن تفعل العام القادم؟. 16
ما هي األعياد واملناسبات التي شاركت فيها خارج بلدك؟. 17
ما هي أهّم أعياد املسلمين واملسيحيين وغيرهم؟. 18
كيف يختلف االحتفال بها عن ثقافتك؟. 19
ما األشياء التي تحّب القيام بها في األعياد واملناسبات؟. 20
هل عشت بعض األعياد واملناسبات بعيًدا عن أسرتك؟ كيف شعرت وماذا فعلت؟. 21
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ما هي أفضل هدية تلقيتها على اإلطالق في األعياد واملناسبات؟. 22
بــه عندمــا كنــت . 23 باألعيــاد واملناســبات بشــكل مختلــف عّمــا كنــت تحتفــل  هــل تحتفــل اآلن 

؟
ً
طفــال

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار  استعداًدا لعيد الفطر/ األضحى.. 1
حوار بمناسبة عيد الشكر / رأس السنة امليالدّية.. 2
حوار مع صاحب محل لشراء هدية بمناسبة ما.. 3
طلب عطلة بسبب مناسبة اجتماعّية من املدير.. 4
حوار مع طفل حول رغبته فيما يريد في عيد ميالده.. 5
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متاحف ومعارض

هل تحّب الفنون؟ أّي فنون؟ وملاذا؟. 1
هل تستمتع بالفنون؟ أي فنون؟. 2
متى كانت آخر زيارة لك ملعرض من معارض الفنون؟. 3
ما هو املتحف؟ ما أنواع املتاحف؟. 4
هل زرت متاحف من قبل؟ تحّدث عن ذلك؟. 5
ما هو أفضل متحف زرته على اإلطالق؟. 6
ماذا تحّب وتكره في املتاحف؟. 7
هل تزور املتاحف عندما تذهب إلى مدينة أخرى؟ ملاذا؟. 8
هل تعتقد أّن دخول املتاحف يجب أن يكون مجانًيا؟ ملاذا؟. 9
ما هو أّول متحف تتذكر الذهاب إليه؟. 10
هل تفضل الذهاب إلى املتاحف بمفردك أم مع آخرين؟ ملاذا؟. 11
ما أنواع املتاحف املوجودة في بلدتك؟. 12
بم ستشعر لو صنعوا لك متحًفا لحياتك؟. 13
ما هي املعارض املوجودة حالًيا والتي توّد رؤيتها حًقا؟. 14
هل جميع املتاحف مهّمة؟ ملاذا؟. 15
ما أهّم املتاحف حول العالم؟. 16
هل ترغب في العمل في متحف؟ ملاذا؟. 17
ماذا يستفيد الناس من زيارة املتاحف؟. 18
ما هو أغرب متحف سمعت عنه؟. 19
هل جميع املتاحف جّيدة لألطفال؟ . 20
هل أنت مع تخصيص متاحف لألطفال فقط؟ ملاذا؟. 21



د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              96

إذا كان لديــك الكثيــر مــن املــال إلنشــاء متحــف خــاص بــك، فمــا الــذي ســتعرضه فيــه ومــاذا . 22
تســميه؟

ل البطولة فيه بن ستيلر؟. 23
ّ
ما رأيك في فيلم »ليلة في املتحف« الذي مث

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع مدير املتحف.. 1
حوار مع زائر للمتحف.. 2
حوار مع فنان تشكيلي.. 3
حوار مع راقصة باليه.. 4
حوار مع بطل فيلم ليلة في املتحف.. 5
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العاقات واملشاعر

هل أنَت شخص عاطفي؟  كيف؟. 1
متى تكون العواطف نعمة أو نقمة؟. 2
هل أنت شخص اجتماعي؟ كيف؟. 3
متى التقيت أصدقاءك آخر مرة؟. 4
كم مرة يجتمع جميع أفراد عائلتك مًعا؟. 5
ما تأثير  وسائل التواصل االجتماعي على العالقات الحقيقية؟. 6
كم تق�سي من الوقت أمام ألعاب الكمبيوتر؟. 7
كيف تق�سي أوقات فراغك عادة؟. 8
كم عندك من األصدقاء الحقيقيين الذين تخرج معهم وتمارس معهم نشاطات واقعّية؟. 9
كم عدد أصدقائك على الفيس بوك؟ كيف تتواصل معهم؟. 10
ما أنواع األصدقاء؟. 11
ما هي الّصفات التي تجذبك إلى شريك الحياة؟. 12
ما هي أكثر الطرق شيوًعا للقاء الشركاء؟. 13
ما هي أفضل طريقة ملقابلة أشخاص جدد في رأيك؟. 14
ما الذي يجعلك تشعر بالحزن؟. 15
؟ هــل هنــاك أنــواع جّيــدة مــن الحــزن وأنــواع ســيئة مــن الحــزن؟ . 16

ً
هــل الحــزن شــعور  ســيىء دائمــا

 إذا استطعت.
ً
أعط مثاال

ما الذي يشعرك باإلحباط، كيف يمكنك أن تجعل نفسك تشعر بتحسن؟. 17
ما هو أتعس فيلم أو أغنية أو قصة مرت بك؟. 18
ما الذي يجعلك تشعر بالتوتر؟ كيف يمكنك تهدئة أعصابك؟. 19
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هل تغضب بسهولة؟. 20
ماهي أفضل طريقة للتعامل مع مشاعر الغضب؟. 21
هل سبق لك أن أحببت؟ كيف هو شعور الحب؟. 22
أيهما أقوى مشاعر الحب أم مشاعر الكراهية؟. 23
هل يمكنك بسهولة معرفة ما يشعر به اآلخرون؟ ما مدى فائدة هذه القدرة؟. 24
ما هو الذكاء العاطفي؟ ما مدى ذكائك عاطفًيا؟. 25
ساء أكثر عاطفية من الرجال؟ أم أن هذه مجرد صورة نمطّية؟. 26

ّ
هل الن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع طبيب نف�سي.. 1
حوار مع ناشط على مواقع التواصل االجتماعي.. 2
حوار مع صديق جديد على الفيس بوك.. 3
حوار في أول لقاء عاطفي.. 4
حوار إنهاء عالقة.. 5
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األحام

ما حلمك في الحياة؟ ماذا تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تحقق؟. 1
هل تحلم بالليل؟ هل تتذكر بعض هذه األحالم؟. 2
هل تحلم أحالم اليقظة؟ مثل ماذا؟. 3
عندما تفعل شيًئا ما أثناء النهار، هل يذكرك فجأة بحلم حلمت به أثناء الليل؟. 4
ما هو أجمل حلم يمكنك تذكره؟. 5
هل تقرأ عادة كتًبا عن تفسير األحالم؟ ما هو رأيك في ذلك؟. 6
هل تعرف من هو ابن سيرين وفرويد؟. 7
هل تحلم بأحالم سعيدة أو كوابيس بشكل عام؟. 8
هل تؤثر أحالمك على مزاجك؟ كيف؟. 9
ه أصبح حقيقة؟ ماذا حدث؟. 10

ّ
هل سبق لك أن حلمت بحلم بدا أن

هل حلمت يوًما باللغة العربّية؟ ماذا حلمت؟. 11
هل تحلم الحيوانات أم البشر فقط؟ كيف عرفت؟. 12
هل تعرف أحًدا ينام وعيونه مفتوحة؟ من؟. 13
هل تخبر الناس عن أحالمك؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 14
هل تؤمن بامل�سي أثناء النوم؟ ملاذا؟. 15
ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟. 16
ق؟. 17 ماذا كان حلمك وأنت طفل؟ هل تحقَّ
ما هو حلمك في املستقبل اآلن؟. 18
هل تعتقد أنك تستطيع تحقيق أحالمك؟. 19
إذا كان لديك الكثير من املال، فماذا ستفعل به؟. 20
هل تعتقد أن امتالك الكثير من املال يمكن أن يجعلك سعيًدا؟. 21
هل توافق على فكرة أن »الحياة مثل الحلم«؟. 22
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ما تفهم من القول املشهور: حارب ألجل أحامك ولو لم يحارب معك أحد.. 23
لُق اآلالم?!. 24

ْ
خ

ُ
ما يعني لك القول اآلتي: ما بين الواِقِع واألحام ت

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع طبيب نف�سي.. 1
حوار مع مرشد اجتماعي.. 2
حوار مع مجلة حول أحالمك املستقبلّية.. 3
حوار مع ابن سيرين. . 4
حوار مع فرويد.. 5
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الطبخ والطعام

هل تحّب األكل؟. 1
عام تفضل؟. 4

ّ
أّي أنواع الط

ماذا تستطيع أن تطبخ؟. 5
كم مّرة تطبخ باألسبوع؟. 6
ما هي أنواع الطعام التي تتناولها على الفطور والغداء والعشاء في ثقافتك؟. 7
من الذي يقوم بمعظم الطبخ في منزلك؟. 8
في ثقافتك، من يطبخ أكثر النساء أكثر من الرجال؟ ملاذا؟. 9
هل الطبخ نشاط اجتماعّي بالنسبة لك؟ أم تفضل القيام بذلك بمفردك؟. 10
كيف تعلمت مهارات الطبخ؟. 11
ا؟ ملاذا؟. 12

ً
ا ُمحترف

ً
هل فكرت يوًما في أن تصبح طباخ

هل جربت طهي طعام من ثقافة أخرى؟ ماذا أعددت؟ كيف وجدته؟. 13
هل جربت الطعام العربي؟. 14
ما الذي أحببته وما الذي لم تحبه؟ ملاذا؟. 15
ا بين األطباق العربّية املختلفة؟ مثل ماذا؟. 16

ً
هل تجد فرق

عزى هذه األطباق: املنسف، الكشري، املقلوبة، املندي، املسخن؟. 17
ُ
هل تعرف إلى أّي البالد ت

هل تستخدم وصفات الطبخ؟ حدثني عن تجربة؟. 18
هل سبق لك أن حاولت تحضير بعض الطعام وأفسدته تماًما؟ ماذا حدث؟. 19
هل تفضل الطبخ في املنزل أم تناول الطعام بالخارج في املطعم؟ ملاذا؟. 20
ما رأيك في القول املشهور: أقصر الطرق إلى قلب الرجل معدته.. 21
ماذا تفهم من قولهم: ال كالم عند الطعام.. 22
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ما معنى قولهم: أعط خبزك لخبازه  ولو أكل نصفه.. 23
ما داللة قولهم: هل أنت تعيش لتأكل أم تأكل لتعيش؟. 24

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع شيف.. 1
حوار مع زوجة حول تعبها في املطبخ.. 2
عام وتجربته بين أّمه وزوجته.. 3

ّ
حوار مع زوج حول الط

حوار مع عامل في مطعم.. 4
حوار مع صاحب مطعم.. 5
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القراءة والكتب

ما رأيك في القراءة؟. 1
كم كتاًبا تقرأ في السنة؟. 2
متى بدأت القراءة؟ وكيف؟. 3
ما هو أفضل كتاب قرأته على اإلطالق؟. 4
من هو كاتبك املفضل؟. 5
ما موضوعاتك املفضلة؟. 6
ما هو آخر كتاب قرأته أو ما زلت تقرأ فيه؟. 7
هــل قــرأت حــول: الخيــال العلمــّي والحــروب والروايــات الواقعيــة والخيالّيــة والتاريــخ والســير . 8

الشــخصّية والســير الذاتيــة، واألدب الكالســيكي واألدب الحديــث؟ مــاذا قــرأت؟
كم وقًتا تق�سي في القراءة كّل يوم؟. 9
هل سبق لك أن انتميت إلى نادي الكتاب؟. 10
ما الكتب التي قرأتها؟. 11
ما هو أطرف/ أفضل/ أسوأ كتاب قرأته؟. 12
هل سبق لك أن ذهبت إلى توقيع كتاب أو قابلت مؤلًفا؟ أين ومن؟. 13
كيف تختار الكتب التي تقرأها؟ هل تقرأ الكتب بناء على التوصيات؟ . 14
هل تقرأ مراجعات الكتاب؟ هل تساعدك على االختيار؟. 15
هل هناك كتاب قرأته أكثر من مّرة؟ ملاذا؟ . 16
أين مكانك املفضل للقراءة؟. 17
هل تستمع للموسيقى أثناء القراءة؟. 18
هل كثيًرا ما تقرأ الكتاب قبل الذهاب للّنوم؟. 19
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ما الكتب التي تتطلع لقراءتها في املستقبل؟. 20
هل سبق لك أن قرأت كتاًبا ثم شاهدته فيلًما؟ أيهما أفضل؟ ملاذا؟. 21
من هو أشهر كاتب في بلدك؟. 22
ا من كتبهم؟. 23 هل قرأت أيًّ
ما نوع الكتاب الذي تستمتع بقراءته أكثر؟. 24
هل سبق لك أن حاولت قراءة كتاب باللغة العربّية؟. 25
هل تعتقد أن قراءة الكتب بلغة أجنبّية طريقة جّيدة للّتعلم؟. 26
هل تعتقد أن قراءة كتاب أكثر فائدة من مشاهدة التلفزيون أم العكس؟. 27
هل سبق لك أن أعرت كتًبا ألصدقائك ولم تستردها أبًدا؟. 28
هل ندمت على ذلك؟. 29
أيهما تفضل الكتب الورقّية أم اإللكترونّية؟. 30
هــل تفضــل الحصــول علــى الكتــب مــن املكتبــات أم مــن مواقــع اإلنترنــت؟ مــا هــي مزايــا وعيــوب . 31

النوعين؟
ما رأيك في قول املتنبي:. 32

وخير جليس في الزمان كتاب أعّز مكان في الدنى سرج سابح      

ما رأيك باملقولة: بيت با كتب جسد با روح.. 33

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع كاتب.. 1
حوار مع ناشر.. 2
حوار مع صاحب كتاب.. 3
حوار في مكتبة.. 4
حوار مع شكسبير.. 5
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العمل

ماذا تعمل؟. 1
تحّدث عن شكل يوم عادي في وظيفتك الحالية.. 2
صف بعض األشخاص الذين تعمل معهم.. 3
هل يمكنك وصف وظيفتك الحالية؟. 4
ماذا كان عملك األّول؟. 5
كيف كان يومك األول فيه.. 6
تحدث عن األعمال التي عملت فيها في املا�سي.. 7
ما  هي بعض أسوأ الوظائف التي يمكن أن تفكر فيها؟. 8
ما هي بعض أفضل الوظائف التي يمكن أن تخطر ببالك؟. 9
كم من الوقت تريد العمل؟. 10
هل األفضل أن تكون رئيًسا أم موظًفا؟ ملاذا؟. 11
ما هو العمل الذي يسعدك ويشعرك بالرضا؟ تحّدث عنه بالتفصيل.. 12
ما هي أكثر الوظائف إثارة التي يمكنك التفكير فيها؟ ِصْفها.. 13
ما هو أكثر عمل ممل، عملت به؟. 14
ما نوع العمل الذي تريد الحصول عليه في املستقبل؟ ما نوع املهام التي عليك القيام بها؟. 15
ما هي أخطر وظيفة؟. 16
ما مدى صعوبة الحصول على وظيفة في بلدك؟. 17
ما هي الشركة األفضل للعمل في رأيك؟. 18
في أي عمر يبدأ الناس عادة العمل في بلدك؟. 19
في أي سن يتقاعد الناس عادة في بلدك؟. 20
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في أي سن تريد أن تتقاعد؟. 21
ماذا تريد أن تفعل بعد التقاعد؟. 22
كم من املال تعتقد أنك بحاجة للتقاعد مع أسلوب حياتك؟. 23
هل تعتقد أن األهم هو كسب الكثير من املال أو االستمتاع بالعمل؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 24
ــه يجــب إجبــار األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عاًمــا علــى التقاعــد؟ . 25

ّ
هــل تعتقــد أن

ملــاذا نعــم وملــاذا ال؟
هــل تعتقــد أّن النســاء والرجــال يجــب أن يتقاضــوا نفــس األجــر عــن نفــس الوظيفــة؟ ملــاذا نعــم . 26

وملاذا ال؟
هل تعتقد أّن املرأة مديرة جّيدة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 27
كيف تغيرت ظروف العمل في السنوات األخيرة؟. 28
مــاذا تفهــم مــن قــول عمــر بــن الخطــاب ر�ســي هللا عنــه: إنــي ألرى الرجــل فيعجبنــي فأقــول: ألــه . 29

حرفــة؟ فــإن قالــوا ال ســقط مــن عينــي؟

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع متقاعد.. 1
حوار مع عامل.. 2
حوار مع مديرة.. 3
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األفام

ما هو فيلمك املفضل؟. 1
أّي أنواع األفالم ال تعجبك؟ ملاذا ال تحبها؟. 2
هل تحّب مشاهدة أفالم الّرعب/ الحركة/ الرومانسّية؟. 3
هل تفضل الكتب الخيالّية أم الواقعّية؟ ماذا عن األفالم؟. 4
هل تشاهد األفالم عادة في املنزل أو في السينما؟. 5
هل سبق لك أن شاهدت نفس الفيلم أكثر من مرة؟ ماذا؟ وملاذا؟. 6
كم مرة تذهب إلى السينما؟. 7
، مشــاهدة الفيلــم أو قــراءة . 8

ً
إذا تــّم تحويــل كتــاب إلــى فيلــم، مــا الــذي تفضــل القيــام بــه أوال

ملــاذا؟ الكتــاب؟ 
ما رأيك في األشخاص الذين يتحّدثون في أثناء مشاهدة األفالم في السينما؟. 9
ما هو أفضل فيلم شاهدته على اإلطالق؟. 10
ما هي أكثر األفالم رعًبا التي شاهدتها على اإلطالق؟. 11
ما هو أطرف فيلم شاهدته يوًما؟. 12
ما هو أكثر فيلم رومان�سي رأيته يوًما؟. 13
ما هو أسوأ فيلم شاهدته على اإلطالق؟. 14
ما هو آخر فيلم رأيته؟. 15
ما هو أفضل فيلم شاهدته على اإلطالق؟. 16
ما الفيلم الذي ندمت على قتل ساعتين من وقتك بسببه؟. 17
أيهما تفضل أكثر أفالم األكشن أم األفالم الكوميدّية؟. 18
من هو نجم الفيلم الذي ترغب في مقابلته؟. 19
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من هو ممثلك أو املمثلة املفضلة لديك؟. 20
ما رأيك في برامج الواقع؟. 21
هل تعتقد أّن األفالم يمكن أن تكون تعليمّية؟. 22
ما الفيلم الذي يمكنك مشاهدته مراًرا وتكراًرا؟. 23
هــل تعتقــد أّن األفــالم تعمــل علــى تطويــر التكنولوجيــا أو أّن التكنولوجيــا تعمــل علــى تطويــر . 24

األفــالم؟
هل تعتقد أن أفالم األكشن سيئة لألطفال؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 30
أيهما تفضل مشاهدة األفالم أم قراءة الكتب؟. 25
ما رأيك في األفالم التاريخّية؟. 26
هل تحب األفالم الوثائقّية؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 31
هل تحب األفالم األجنبّية املدبلجة بلغتك األم أم تحب مشاهدة الفيلم بشكله األصلي؟. 27
هل فكرت يوًما في أّي قوى خارقة ترغب في امتالكها؟ أي قوى؟. 32
أي فيلم لديه أفضل قصة؟ حدثني عنها.. 28
إذا قاموا بعمل فيلم عن حياتك، فما نوع الفيلم الذي سيكون؟. 29
هل تعتقد أن هناك الكثير من العري والكالم البذيء في األفالم؟. 30
ر على األطفال؟. 31

ّ
هل تعتقد أن هناك الكثير من العنف في األفالم؟ وهل تؤث

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع كاتب أفالم أو مسرحي.. 1
حوار مع ممثل.. 2
حوار مع منتج.. 3
حوار مع مخرج.. 4
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الباد

هل تحّب السفر؟. 1
ما البلد الذي توّد زيارته؟. 2
ما البلد الذي توّد العيش فيه وملاذا؟. 3
في أّي بلد توّد العمل؟. 4
ما هي الدولة التي لديها أكثر العادات إثارة؟. 5
ما البلد الذي سيكون ممتًعا للعمل فيه؟. 6
هل ترغب في العمل في بلد عربي؟ أّي بلد؟ ملاذا؟. 7
ما هي الدول في أوروبا التي قمت بزيارتها؟. 8
ما هي الدول التي ال ترغب في زيارتها وملاذا؟. 9
أّي بلد في آسيا سيكون مكاًنا رائًعا للعيش فيه؟. 10
ما الذي يمّيز بلدك؟. 11
ما هي املهرجانات واألعياد التي تقيمها بلدك؟. 12
هل توّد أن تذهب وتعيش في بلد آخر؟. 13
ما هي الدول التي ترغب في السفر إليها لقضاء عطلة؟. 14
ما هي الدول التي ستسافر إليها إذا كنت ستقوم برحلة حول العالم؟. 15
ما هي بعض أوجه الشبه واالختالف بين البلد املجاور لك وبلدك؟. 16

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

مقابلة مع موظف في شركة سياحّية.. 1
حوار مع موظف الجوازات في البلد املزور.. 2
حوار مع موظف الجمارك.. 3
حوار مع موظف سائق تك�سي املطار.. 4
مقابلة مع ملك أو رئيس عربي.. 5
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التصوير

هل تحّب التصوير؟. 1
ما نوع الصور التي تستمتع بمشاهدتها؟. 2
ما نوع الصور التي تحتفظ بها في ألبومات صور عائلتك؟. 3
ملاذا يلتقط الناس الصور؟. 4
هل تحّب نشر الصور على اإلنترنت؟. 5
ما هي أشهر مواقع نشر الصور؟. 6
ماذا لو كان معك أشخاص آخرون؟. 7
هل تمنيت يوًما لو لم تكن في صورة معّينة؟ أّي صورة وملاذا؟. 8
ا للخصوصّية؟. 9

ً
متى يمكن أن يكون التقاط الّصور انتهاك

هل أنت خجول من الكاميرا؟. 10
أو تحب التقاط صور لنفسك؟. 11
هل تحب التقاط الصور؟. 12
هل من املهّم حًقا الحصول على صور؟. 13
ما األماكن التي التقطتها للصورة؟. 14
هل الصور مهّمة بالنسبة لك؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 33
هل تقوم بطباعتها وتزيين حائط بيتك بها؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 34
هل لديك الكثير من الّصور في منزلك؟. 15
هل تحتفظ بها كذكريات؟. 16
هل لديك صور ال تحبها؟ متى وأين تّم أخذها؟. 17
ابة؟ أّي صور؟. 18

ّ
هل عندك صور جذ

متى وأين تّم أخذها؟. 19
هل تحتفظ بصور ألشخاص آخرين؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 20

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع مصور فوتوغرافي.. 1
م تاريخي.. 2

ّ
حوار مع شخص ألخذ صورة مع معل

حوار مع شخص مدمن على أخذ الّصور.. 3
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وسائل التواصل االجتماعي

ما هي وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها عادة؟. 1
ما هي وسائل التواصل االجتماعي التي عندك حساب عليها؟. 2
كم من الوقت تقضيه على وسائل التواصل االجتماعي؟. 3
ما هي بعض فوائد وجود شبكات اجتماعية في حياتنا؟. 4
ما هي بعض السلبيات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي؟. 5
أن . 6 يجــب  والتــي ال  التواصــل االجتماعــي  تعرضهــا وســائل  أن  يجــب  التــي  املعلومــات  نــوع  مــا 

تعرضهــا؟
ما هو أفضل موقع للتواصل االجتماعي في رأيك؟. 7
ما امليزات الجديدة التي توّد أن تراها على مواقع التواصل االجتماعي؟. 8
هل تعتقد أّن مواقع التواصل االجتماعي خطرة؟ على َمن؟. 9
هل تفضل مقابلة أشخاص ُجدد في حفلة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي؟. 10
كم مّرة تنشر صورك على االنستغرام؟. 11
هل تنشر القصص على االنستغرام؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 12
هل تتابع املشاهير على االنستغرام؟. 13
هل سبق لك أن أنشأت صفحة على الفيسبوك؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 14
ما هي بعض األمثلة على صفحات الفيسبوك التي تتابعها؟. 15
كم من الوقت تقضيه على الفيس بوك؟. 16
ألست قلًقا بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه األشخاص على الفيسبوك؟. 17
هل يجب على غير البالغين استخدام الفيسبوك؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18
هل تقبل طلبات الصداقة من الغرباء على الفيس بوك؟. 19
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ما رأيك في تويتر؟. 20
من تتابع على تويتر؟. 21
هل تتابع األحداث الحّية على تويتر؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 22
كم مّرة تستخدم تويتر؟. 23
هل فكرت بتجميد أو إلغاء حساباتك على وسائل التواصل االجتماعي؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 24
هل حصلت معك قصص مثيرة لالهتمام أو غريبة على وسائل التواصل االجتماعي؟. 25
هل تعتقد بإدمان مواقع التواصل االجتماعي؟. 26
ما طرق/ ُسبل عالجه في رأيك؟. 27
ما دور الشخص واألسرة واملجتمع والدولة في ذلك؟. 28
ــُعوًبا . 29

ُ
ــْم ش

ُ
اك

َ
ن

ْ
ــٰى َوَجَعل

َ
نث

ُ
ــٍر َوأ

َ
ك

َ
ــن ذ ــم ّمِ

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ

َّ
ــاُس ِإن

َّ
َهــا الن يُّ

َ
مــاذا تفهــم مــن قولــه تعالــى: » َيــا أ

ِبيــٌر«؟
َ

َ َعِليــٌم خ ــْم ۚ ِإنَّ اللَّ
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

ــْم ِعنــَد اللَّ
ُ

َرَمك
ْ

ك
َ
ــوا ۚ ِإنَّ أ

ُ
َعاَرف

َ
َباِئــَل ِلت

َ
َوق

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع شخص يوّد فتح حساب على مواقع التواصل االجتماعي.. 1
ر في مواقع التواصل االجتماعي.. 2

ّ
حوار مع مؤث

حوار مع شخص يوّد التعرف عليك على أحد مواقع التواصل االجتماعي.. 3
حوار بينك وبين إدارة الفيس بوك السترداد حسابك املقفل.. 4
حوار مع مارك.. 5
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الطائرات

كم كان عمرك عندما سافرت بالطائرة في أّول رحلة لك؟. 1
أين ذهبت؟. 2
هل تحّب السفر بالطائرة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 4
ما هي أطول رحلة قمت بها على اإلطالق؟. 3
ما هو املقعد الذي تفضله: شباك أم وسط أم ممر؟. 4
ما األشياء الثالثة التي من املفترض أن تفعلها قبل إقالع الرحلة؟. 5
ماذا تحّب أن تفعل في أثناء الرحلة؟. 6
ر الطائرة أّي �سيء تفعله لتمضية الوقت؟. 7

ّ
هل توف

ما هي بعض األفالم التي تتذكر مشاهدتها على متن الطائرة؟. 8
ماذا تفعل عندما تتعّرض الطائرة لالضطراب الجوي؟. 9
هل سبق لك أن قابلت أّي شخص أو أنشأت أّي عالقات في أثناء الرحلة؟. 10
هل يمكنك النوم في أثناء الرحلة؟ كم تنام؟. 11
هل سبق لك أن سافرت مع كابتن طائرة أنثى؟ ماذا شعرت؟. 12
ملاذا تعتقد أن معظم الطيارين هم من الرجال؟. 13
 جّيًدا في بلدك؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 14

ً
هل تعتبر مضيفة الطيران عمال

ا أكثر أماًنا من السيارات؟ ما دليلك؟. 15 هل الطائرات حقًّ
هــل أنــت مــع أو ضــّد؟ )أظهــرت دراســة بريطانيــة أّن الطيــران أكثــر أماًنــا بمقــدار 176 مــرة مــن . 16

امل�ســي، و 15 مــرة أكثــر أماًنــا مــن قيــادة الســيارة و300 مــرة أكثــر أماًنــا مــن الدراجــة النارّيــة(. 
ما هي مزايا السفر بالطائرة؟. 17
ما هي العيوب؟. 18
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هل تعرف شخًصا لدبه فوبيا الطيران؟. 19
هل تستمتع باإلقالع / الهبوط؟. 20
ما األشياء التي يمكنك رؤيتها في املطار؟. 21
ما هي األسئلة التي يطرحونها عليك عند تسجيل الوصول في املطار؟. 22
ما األسئلة التي يطرحونها عليك عند املرور عبر الهجرة والجمارك في املطار؟. 23
هل سبق لك أن قابلت شخًصا مزعًجا أثناء الرحلة؟ ماذا فعلت؟. 24
ما هي أصغر طائرة ركبت عليها؟ كم كانت صغيرة؟. 25
هل تفضل السفر في طائرات كبيرة أم صغيرة؟ ملاذا؟. 26
كم حقيبة تأخذها معك في السفر؟. 27
ما هي الوثائق التي تحتاجها للسفر الدولي؟. 28
ما هي شركة الطيران التي تفضل استخدامها؟. 29
كيف كانت الخدمة في رحلتك األخيرة؟. 30
هل تحب طعام شركات الطيران؟ . 31
هل ستدفع املال مقابل طعام شركة الطيران؟. 32
هل تستمتع بالتحدث مع الغرباء على متن طائرة؟. 33

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع كابتن طائرة رجل.. 1
حوار مع كابتن طائرة أنثى.. 2
حوار مع مضيف الطيران وقت توزيع الطعام.. 3
حوار مع شركة طيران لحجز تذكرة.. 4
حوار مع شركة الطيران لتقديم شكوى حول الخدمات السيئة.. 5
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عطلة

متى تحتفل في أسرتك؟ تحدث عن املناسبات والعطل التي تحتفل بها عائلتك؟. 1
هل هناك صالة أو أعمال خاّصة تصاحب هذه العطلة؟. 2
هل هناك أطعمة خاّصة مرتبطة بالعطلة؟ ما هي؟. 3
هل تحّب هذه األطعمة؟. 4
هل يمكنك صنع هذه األطعمة؟ هل أنت جّيد في صنعها؟. 5
هل تتبادولون الهدايا والعيديات؟ ما هي؟. 6
هل هناك أنواع معّينة من الهدايا يجب تقديمها؟ ملن؟. 7
هل تزين منزلك الداخلي والخارجي لقضاء اإلجازة؟. 8
ماذا تفعلون؟. 9
هل يقوم جيرانك بتزيين منزلهم أيًضا؟ ماذا يفعلون؟. 10
هل هناك أغاني خاّصة مرتبطة بالعيد؟. 11
هل تعرف هذه األغاني؟. 12
هل يمكنك غناء بعضها؟. 13
هل املساجد أو املعابد أو الكنائس لديها برامج خاّصة لهذا العيد؟. 14
هل هناك حفالت؟. 15
هل هذه للبالغين أم لألطفال أم لكليهما؟. 16
هل ترى أقاربك خالل هذه العطلة؟ من؟. 17
متى تزورهم؟. 18
هل تزورهم كّل عام في هذه العطلة؟. 19
كم عدد الجنسّيات أو املجموعات العرقّية املختلفة التي تراها تحتفل بهذا العيد؟. 20
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ماذا تفعل عادة في هذه العطلة؟. 21
ماذا فعلت العام املا�سي؟. 22
ماذا تريد أن تفعل العام القادم؟. 23
ك تحتاج حًقا إلى إجازة؟ وملاذا؟ إلى أين يذهبون وماذا يفعلون؟. 24

ّ
متى تعرف أن

قارن بين التخييم في خيمة مع اإلقامة في فندق خمس نجوم.. 25
قارن بين السفر بمفردك والسفر مع رفيق.. 26
ما هي األعياد التي اختفت في بلدك؟. 27
أّي عطلة يجب إلغاؤها؟. 28
ما هي عطلة والديك املفضلة؟. 29
ما هو أفضل مكان لقضاء العطالت؟. 30
هل تعتقد أن العطالت مهمة؟ ملاذا؟. 31
ما أنواع األشياء التي تحّب القيام بها في اإلجازات؟. 32
هل شعرت بالحزن خالل العطلة؟ ماذا تفعل حيال ذلك؟. 33
هــل تعتقــد أّن الحيوانــات األليفــة تحتــاج إلــى عطــالت؟ مــا أنــواع اإلجــازات التــي ســنقضيها . 34

األليفــة؟ للحيوانــات 
ما هي األلعاب التي تلعبها خالل عطلتك؟. 35
كم عدد االجازات لديك في بلدك؟. 36
ما هي أسوأ ذكرى حدثت معك في عطلتك؟ أخبرنا عنها.. 37
إذا كان لديك إجازة طويلة، فماذا ستفعل بها؟. 38
هل تحب السهر في وقت متأخر في أيام العطل؟. 39
مع من تق�سي العطل عادة؟. 40
ما هي أفضل هدية تلقيتها على اإلطالق؟. 41

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار  بين زوجين للتخطيط لقضاء العطلة القادمة.. 1
اتصال هاتفي لحجز فندق بمواصفات معّينة.. 2
اتصال لشراء هدية لشخص عزيز.. 3
اتصال إللغاء حجز أو تعديله.. 4
اتصال مع صديق تخبره عن تجربته في العطلة األخيرة.. 5
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املغامرات

ماذا تعني لك كلمة مغامرة؟ ماذا يخطر ببالك؟ فيم تفكر؟. 1
هل تحّب املغامرة؟ . 2
هل أنت شخص مغامر؟ هل لديك بعض األمثلة على ذلك؟. 3
هل قمت بمغامرات؟ حدثني عنها.. 4
ن�سى في طفولتك؟. 5

ُ
ما هي املغامرة التي ال ت

ما هي املغامرات التي توّد خوضها في املستقبل؟. 6
هل ترغب في خوض مغامرة كبيرة؟ فيم تفكر، ومع من؟. 7
 إلى املغامرة في عائلتك؟ ِصف ما يفعله.. 8

ً
من هو الشخص األكثر ميال

هل تعتقد أّن فكرتك عن املغامرة هي أفكار والديك وأفكار أجدادك وأوالدك؟ كيف؟. 9
هل يجب أن يكون هناك عنصر خطر في املغامرة؟. 10
هل خضت مغامرات عبر اإلنترنت؟ ماذا حصل؟. 11
هل تحب أفالم املغامرة؟ أي أفالم؟. 12
 إلى املغامرة؟. 13

ً
هل الرجال أو النساء أكثر ميال

هــل ســبق لــك أن انتقلــت إلــى مــكان بعيــد عــن عائلتــك وأصدقائــك؟ إذا كان األمــر كذلــك، . 14
فأيــن ذهبــت وملــاذا؟

م اللغة العربّية مغامرة بالنسبة لك؟ كيف تقيم هذه التجربة حتى اآلن؟. 15
ّ
هل تعتبر تعل

لو عرض عليك تسلق جبل إفرست فهل ستفعل؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 16
أخبرني عن قصة أو فيلم أو كتاب املغامرة الفضلى؟. 17
أليست الحياة مغامرة؟. 18
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ما هو ال�سيء األكثر إثارة الذي فعلته على اإلطالق؟ أخبرني عن ذلك.. 19
ماذا تفهم من قول املتنبي:. 20

جوِم
ُ
 الن

َ
ع ِبما دون

َ
قن

َ
ا ت

َ
ف َرٍف َمروٍم    

َ
 في ش

َ
ِإذا غاَمرت

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع مغامر.. 1
حوار مع مدرب مغامرات.. 2
حوار مع طبيب قبل خوض مغامرة.. 3
حوار في مكان تنفيذ مغامرة ما.. 4
حوار بعد إجراء مغامرة.. 5



موضوعات
المستوى المتقدم
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ألعاب الفيديو

هل تحّب ألعاب الفيديو؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 1
متى بدأت في ممارستها؟. 2
اذكر أسماء بعض األلعاب املفضلة لديك؟ ما الفرق بينها؟. 3
ما أنواع األلعاب الشائعة اآلن؟. 4
كم من الوقت في األسبوع كنت/ تقضيه في اللعب؟. 5
يقول البعض أّن ألعاب الفيديو مضيعة للوقت. هل توافق أم ال؟ وملاذا؟. 6
هل األلعاب في الوقت الحاضر أفضل أم أسوأ من األلعاب في املا�سي؟. 7
ما هي لعبتك املفضلة؟ . 8
ما الذي يجعل اللعبة جّيدة؟. 9
ما نوع األلعاب الجّيدة للعب بمفردك؟ وما األلعاب الجّيدة للعب مع أشخاص آخرين؟. 10
كــم تنفــق علــى ألعــاب الفيديــو؟ هــل هــو أكثــر/ أقــل مــا تنفقــه علــى أشــكال التســلية والترفيــه . 11

األخــرى؟
هــل ألعــاب الفيديــو تســاعد فــي تطويــر املهــارات؟ مــا هــي املهــارات العقلّيــة أو الجســدّية التــي . 12

تســاعد الالعبيــن علــى تطويرهــا؟
يســتمتع األطفــال بألعــاب الفيديــو. كــم يجــب أن يكــون عمــر الطفــل قبــل أن ُيســمح لــه أو لهــا . 13

بلعــب ألعــاب الفيديــو؟
كم هو الوقت املناسب لألطفال املسموح لهم بقضائه في اللعب؟. 14
ملاذا يحب األوالد ألعاب الفيديو أكثر من الفتيات؟. 15
ــر علــى الالعبيــن ليكونــوا عنيفيــن فــي . 16

ّ
ؤث

ُ
بعــض ألعــاب الفيديــو عنيفــة للغايــة. هــل تعتقــد أّنهــا ت

الحيــاة الواقعيــة؟ إذا كان األمــر كذلــك، فمــاذا يجــب أن نفعــل حيــال ذلــك؟
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هل ألعاب الفيديو تسبب اإلدمان؟ ملاذا ال يستطيع بعض الناس التوقف عن اللعب؟. 17
كيف يمكن مساعدة املدمنين على األلعاب؟. 18
يكســب بعــض االشــخاص رزقهــم مــن ألعــاب الفيديــو. هــل تعتقــد أّن الالعبيــن املحترفيــن . 19

يشــبهون الرياضييــن فــي الّرياضــات األخــرى؟ ملــاذا و ملــاذا ال؟
لو طلب منك صنع لعبة؟ كيف تكون؟ . 20

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع مدمن ألعاب.. 1
حوار مع صانع ألعاب.. 2
حوار في محل بيع األلعاب.. 3
حوار مع أم لديها أطفال مدمون على األلعاب.. 4
حوار بين العبين.. 5
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املشكات

ما تعني مشكلة لك؟. 1
بماذا تشعر حين تقع في مشكلة؟. 2
اذكر بعض املشكالت التي وقعت فيها في املا�سي؟. 3
كيف تتعامل مع مشكالتك؟. 4
ما هي أسوأ مشكلة واجهتها على اإلطالق؟. 5
مــا هــو رد فعلــك األولــى علــى املشــاكل؟ هــل تصــاب بالذعــر / تحللهــا / تركــض إلــى شــخص مــا . 6

للتحــدث للحصــول علــى املســاعدة؟
 للتفكير في حل؟ عالم يعتمد؟. 7

ً
هل أنت سريع في حّل مشاكلك أم أنك تستغرق وقًتا طويال

هل تؤرقك املشاكل بحيث تبقى تفكر فيها وال تستطيع النوم؟. 8
متى سبق أن رجعت إلى طبيب استشاري لحّل مشكلة مررت بها؟ ما هي؟ ماذا حصل؟ . 9
ها؟ من؟. 10

ّ
هل تخبر أحًدا بمشاكلك لكي يساعدك في حل

هل عادة تساعد الناس في حّل مشاكلهم؟ هات بعض األمثلة.. 11
حــّل . 12 فــي  وقدراتــك  مهاراتــك  تحســين  علــى  تســاعدك  تقنيــات  أّي  فــي  التفكيــر  يمكنــك  هــل 

؟ املشــكالت
هل سبق لك أن تعرضت للتمييز؟ ماذا فعلت؟ كيف تصرفت؟. 13
خالل مسيرة حياتك لعلك رأيت بعض املشكالت تقع أمامك؟ ماذا فعلت؟. 14
ــه مــن املقبــول أن يســتخدم اآلبــاء العقــاب . 15

ّ
يرتكــب األطفــال كثيــر مــن املشــكالت، هــل تعتقــد أن

البدنــي كوســيلة للتأديــب؟ ملــاذا؟ ملــاذا ال؟
ما هي أفضل الحلول في رأيك ملشكلة املشردين؟. 16
ا؟. 17 كيف يجب أن تساعد الجامعة املتأخرين دراسيًّ
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ما الذي يجب فعله حيال مثيري الشغب في مالعب كرة القدم؟. 18
 مــن مســاعدة . 19

ً
هــل مــن الصــواب أخالقًيــا إنفــاق الكثيــر مــن املــال علــى الحيوانــات األليفــة، بــدال

املحتاجين واملشردين والذين ال يجدون عالًجا؟
هل الجرافيتي على الجدران مشكلة أم فن؟ كيف؟. 20
هل يجب على الحكومة معاقبة من يكتبون/ يرسمون الجرافيتي على الجدران؟. 21
مــا هــي أبــرز تحديــات مشــكالت الشــباب فــي هــذا الوقــت؟ كيــف ســتكون فــي العشــر ســنوات . 22

القادمــة.

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع العب كرة قدم.. 1
حوار مع مدرب تنمية بشرّية.. 2
حوار مع شخص واقع في مشكلة.. 3
حوار بين زوجين يريدان الطالق.. 4
حوار بين مالك بيت ومستأجر متعثر في دفع اإليجار.. 5
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تربية األطفال

كم شخًصا في أسرتك؟ ما أعمارهم؟. 1
ما العدد املثالي لألطفال في األسرة في ثقافة بلدك؟. 2
كيف ينظرون ملن عنده أقل/ أكثر من ذلك؟. 3
هل تفضل األسرة الصغيرة أم الكبيرة؟ ملاذا؟. 4
ما إيجابيات وسلبيات األسرة الكبيرة؟. 5
ما نوع األعمال املنزلية التي تطلب من طفلك )أو أطفالك( القيام بها؟. 6
هل تفضل أن يكون لديك ابنة أم ابن؟ ملاذا؟. 7
ملاذا يفّضل بعض الناس األوالد على البنات؟ . 8
هل تعتقد أّن تربية/ رعاية األوالد أسهل من رعاية الفتيات أو العكس؟ ملاذا؟. 9
هل يجب مساعدة األطفال في واجباتهم املدرسّية؟ إلى أّي حد؟. 10
ما حدود الحرية التي يجب أن يحصل عليها األطفال؟. 11
ال . 12 قــد  اآلخريــن  اآلبــاء  أن  وتعتقــد  بفعلهــا  ألطفالــك  تســمح  قــد  التــي  األشــياء  بعــض  هــي  مــا 

بذلــك؟ الســماح  املقبــول  مــن  ــه 
ّ
أن تعتقــد  ملــاذا  بهــا؟  بالقيــام  ألطفالهــم  يســمحون 

هــل هنــاك أّي رياضــة تعتبرهــا خطيــرة للغايــة بحيــث ال تســمح لطفلــك بتجربتهــا؟ إذا كان األمــر . 13
كذلــك، مــا هــي الرياضــة؟

ما هي بعض الّتصرفات التي رأيت فيها اآلخرين يفسدون أطفالهم؟. 14
هل أنت حريص على النظام الغذائي لطفلك؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 5
هل هناك أّي أطعمة ال تدع أطفالك يأكلونها؟ مثل ماذا.. 15
هل هناك أّي طعام تجبر أطفالك على تناوله رغم أّنهم ال يحبونه؟ مثل ماذا.. 16
ما هي األشياء التي فعلها والداك ولن تفعلها أبًدا؟. 17
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هل أنت مستعد لتغيير حفاضات أوالدك؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 18
كيف تتعامل مع التنافس بين اإلخوة؟. 19
كيف تكافئ أطفالك على األشياء الجّيدة التي يفعلونها؟. 20
كيف ستعاقب اوالدك على تصرفات خاطئة قاموا بها؟. 21
هل األم الصالحة هي التي تترك عملها لتبقى في البيت مع أطفالها؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 22
 من ذلك؟. 23

ً
ما رأيك في بقاء األب في املنزل مع األطفال وجعل األم تعمل بدال

ه من املقبول أن ينادي األطفال والديهم بأسمائهم األولى؟. 24
ّ
هل تعتقد أن

هل تقرأ ألطفالك؟  ماذا قرأت/  ستقرأ ألطفالك؟. 25
ا؟. 26 كم وقًتا يجب أن يق�سي األب مع أطفاله يوميًّ
ما رأيك في اإلجهاض؟. 27
، وأطَعَمُهــنَّ . 28 ْيِهــنَّ

َ
َمــْن كان لــه ثــالث بنــات فصَبــَر عل مــاذا تفهــم مــن هــذا الحديــث الشــريف:  

يــوَم القيامــة. ِمــن النــاِر   
ً
ــُه حجابــا

َ
ل ــنَّ 

ُ
ِمــْن ِجَدِتــِه )ســعته وطاقتــه(، ك وســقاُهّن، وكســاُهنَّ 

ما معنى قولهم: “ ال تكرهوا البنات فإّنهن املؤنسات، الغاليات “.. 29
كيف تفهم قولهم: من خلف ما مات.. 30

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع أم لديها أطفال.. 1
حوار مع أب حول دوره في تربية أطفاله.. 2
حوار مع طفل.. 3
حوار مع مديرة روضة.. 4
حوار مع مربية أطفال.. 5
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حقوق الحيوانات

هل تحّب الحيوانات؟. 1
ما هو حيوانك املفضل؟. 2
هل عندك حيوان أليف؟ تحدث عن تجربتك معه.. 3
هل تعتبر الحيوان األليف فرًدا من األسرة؟ كيف؟ ماذا يمكن أن تفعل له؟. 4
ما هي الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الحيوانات؟. 5
هــل يجــب أن تتمتــع الحيوانــات األليفــة مثــل الــكالب والقطــط بحقــوق أكثــر مــن الحيوانــات . 6

؟ ملــاذا؟
ً
غيــر األليفــة مثــل الفئــران والصراصيــر مثــال

هل يجب أن تتمتع القردة بحقوق أكثر من الحيوانات األخرى؟ ملاذا؟. 7
هل تتمتع الحيوانات في بلدك بحقوق أكثر من البالد األخرى؟ وضح.. 8
ما الذي يجعل البشر »مميزين«؟. 9
هل تعتقد أّن الحيوانات تحلم؟ وضح.. 10
ــه يعبــر . 11

ّ
هــل للحيوانــات مشــاعر؟ إذا كان لديــك حيــوان أليــف، هــل ســبق لــك أن الحظــت أن

عمــا تعتبــره عاطفــة أو مشــاعر؟
هل تعتقد أّن الحيوانات تعاني في حياتها في عالم اليوم؟ ما أدلتك؟. 12
ه من الخطأ أكل الحيوانات؟ ما هي مزايا وعيوب أن تكون نباتًيا؟. 13

ّ
هل تعتقد أن

أنــه مــن املقبــول أخالقًيــا أن يســتخدم . 14 فــي التجــارب علــى الحيوانــات؟ هــل تعتقــد  مــا رأيــك 
العلمــاء الحيوانــات الحّيــة فــي التجــارب فــي البحــث عــن األدويــة التــي يمكــن اســتخدامها لعــالج 

البشــر؟
؟. 15

ً
ما رأيك في اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات أوال

ما رأيك باملقولة: »الغاية تبرر الوسيلة«؟ هل توافق على ذلك؟. 16
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أو . 17 الثيــران  ومصارعــة  املســابقات  فــي  الحيوانــات  فيهــا  تســتخدم  التــي  بالّرياضــات  رأيــك  مــا 
ال؟ وملــاذا  ملــاذا؟  منعهــا؟  يجــب  هــل  الديــوك؟ 

ما رأيك في حدائق الحيوانات والسيرك؟ هل يجب إغالقها ومنعها؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 18
هل يحّق لإلنسان اصطياد وقتل الحيوانات؟. 19
ماذا يجب أن نفعل تجاه الحيوانات املهددة باالنقراض؟. 20
 فيهــا . 21

ْ
ــت

َ
ْتهــا حتــى ماتــت، فدخل

َ
ة ربط  فــي هــرَّ

ٌ
بــت امــرأة ِ

ّ
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف: ُعذ

ــاش األرض.
َ

ش
َ

ْتهــا تــأكل مــن خ
َ

ْتها إذ حبَســْتها، وال هــي ترك
َ

ــاَر، ال هــي أطعَمْتهــا وال ســق
َّ
الن

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع صاحب حيوان أليف.. 1
حوار مع طبيب حيوانات.. 2
حوار في محل الحيوانات الضائعة.. 3
حوار مع نباتي.. 4
حوار مع حقوقي حيوانات.. 5
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املؤسسات الخيرّية

ماذا يعني لك العمل التطوعي؟. 1
ما أهميته في حياتنا املعاصرة؟. 2
هل سبق لك العمل في مؤسسة خيرّية؟. 3
كيف وصلت إليها؟. 4
كم من الوقت كنت تعمل هناك؟. 5
ماذا كانت طبيعة عملك هناك؟. 6
هل استمتعت بهذا العمل؟. 7
اذكر بعض أسماء املنظمات الخيرّية املشهورة على مستوى العالم وبلدك؟. 8
ك يمكن أن تتبرع للجمعيات الخيرّية؟. 9

ّ
متى تشعر بأن

كيف تصف دورها في خدمة املحتاجين؟. 10
ما إيجابيات وسلبيات العمل في الجمعيات الخيرّية؟. 11
يرت بين العمل في مؤسسة خيرّية محلية أو دولية، فماذا تختار وملاذا؟. 12

ُ
لو خ

كيف تقيم عمل الجمعيات الخيرّية بناء على خبرتك ومسموعاتك؟ . 13
هل تعتقد أّن الحكومات يجب أن تفعل املزيد ملساعدة الجمعيات الخيرّية؟  ماذا؟. 14
ه في يوم من األيام لن تكون هناك حاجة للجمعيات الخيرّية؟ متى؟. 15

ّ
هل تعتقد أن

هل يجب أن تصل مساعدة الجمعيات الخيرّية إلى الحيوانات وما إلى ذلك؟ كيف؟. 16
هل تعتقد أننا يجب أن نتبرع إجباريا بنسبة من رواتبنا لألعمال الخيرية؟ ملاذا؟. 17
هل يجب إجبار األغنياء والشركات على التبرع لألعمال الخيرّية؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18
هل سبق لك أن اشتريت بضائع مستعملة من املحالت الخيرّية؟ مثل ماذا؟. 19
ما رأيك في مؤسسة بيل جيتس الخيرية؟. 20
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هل تعتقد أّن هناك جمعيات خيرّية مزيفة؟ وضح.. 21
ه من األفضل إعطاء الوقت أو املال؟ كيف؟. 22

ّ
هل تعتقد أن

يقولون: »الصدقة تبدأ في املنزل«؟ إذا كان األمر كذلك، فمتى تنتهي؟. 23
إذا كنت ستؤسس جمعية خيرّية، فمن ستساعد؟ وملاذا؟. 24
ماذا تفهم من األثر: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ املاء النار.. 25
ثــاث: صدقــة . 26 مــن  إال  انقطــع عملــه  آدم  ابــن  مــات  إذا  الشــريف:  الحديــث  هــذا  يعنــي  مــا 

لــه. بــه، أو ولــد صالــح يدعــو  جاريــة، أو علــم ينتفــع 

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع متطوع.. 1
حوار مع مدير جمعية خيرّية.. 2
حوار بين شخصين ينويان تأسيس جمعية خيرية.. 3
حوار مع متبرع يحتاج نصائح ملن يتبرع.. 4
حوار مع بيل جيتس.. 5
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تربية الحيوانات

ماذا تفكر عندما تسمع كلمة حيوان؟. 1
هل عندك حيوان أليف؟ تحدث عنه. وإذا لم يكن لديك حيوان أليف، فلماذا ال؟. 2
ما هي إيجابيات وسلبيات االحتفاظ بحيوان أليف؟. 3
ما هو أفضل حيوان أليف يمكن امتالكه؟. 4
ما هي بعض الحيوانات األليفة التي يقتنيها أبناء بلدك؟. 5
هل توجد مجموعات لحقوق الحيوان في املكان الذي تعيش فيه؟. 6
؟. 7

ً
هل تخاف من حيوانات معّينة كاألفاعي أو الصراصير مثال

هل يمكن أن تقتل حيواًنا؟ تحت أّي ظرف؟. 8
هددة باالنقراض؟. 9

ُ
هل يمكنك تسمية بعض أنواع الحيوانات امل

هل تحّب ركوب الخيل؟ هل هي رياضة األغنياء؟. 10
هل تعرف شخًصا يمتلك حيواًنا أليًفا غير عادي؟ من وماذا؟. 11
ــه مــن املقبــول اختبــار مســتحضرات التجميــل علــى الحيوانــات؟ ملــاذا نعــم وملــاذا . 12

ّ
هــل تعتقــد أن

ال؟
ما هو شعورك حيال استخدام الحيوانات في التجارب الطبية؟. 13
ه يجب أن نتوقف عن أكل اللحوم؟ . 14

ّ
هل تعتقد أن

ا من النباتيين؟ ما رأيك في حياتهم؟. 15 هل تعرف أيًّ
هل سبق لك أن زرت حديقة حيوان؟ كيف تشعر نحوها؟. 16
ما رأيك في هواية الصيد؟ . 17
ه يجب على الناس شراء معاطف الفرو وارتدائها؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18

ّ
هل تعتقد أن

ما الذي يميز الكلب عن غيره من الحيوانات؟. 19
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م األطفال من امتالك حيوان أليف؟. 20
ّ
ماذا يمكن أن يتعل

ملاذا ال يحّب بعض الناس الحيوانات األليفة؟. 21
م الناس من الحيوانات؟. 22

ّ
ماذا يمكن أن يتعل

هل إطعام حيوان أو مساعدته يجلب لك السعادة؟. 23
إذا رأيــت شــخًصا غريًبــا يغــرق، ورأيــت حيوانــك األليــف يغــرق أيًضــا، وكان بإمكانــك إنقــاذ . 24

واحــد فقــط، فمــن ســتنقذ؟ مــاذا ســيختار معظــم النــاس؟ مــاذا يعنــي لــك ذلــك؟
 مــن مســاعدة . 25

ً
هــل مــن الصــواب أخالقًيــا إنفــاق الكثيــر مــن املــال علــى الحيوانــات األليفــة، بــدال

املحتاجين؟
ماذا تفهم من قول الشاعر علي بن الجهم:. 26

وكالتيس في قراع الخطوِب أنت كالكلب في حفاظك للود   

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار شراء كلب من نوع مميز.. 1
حوار في بيت الكالب الضائعة.. 2
حوار بين طفل وأمه يريد حيواًنا أليًفا وهي رافضة.. 3
حوار مع شخص يؤمن بخطر الحيوانات على األطفال.. 4
في عيادة الحيوانات.. 5
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البطالة

ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة البطالة؟. 1
هــل عانيــت/ أو أي أحــد مــن أفــراد أســرتك مــن البطالــة فــي . 2

حياتــك؟ 
هــل البطالــة مشــكلة كبيــرة فــي بلــدك؟ مــا هــي نســبة العاطليــن . 3

عــن العمــل؟ 
من يعاني من نسبة بطالة أعلى النساء أم الرجال؟ ملاذا؟. 4
هل تعرف أشخاًصا فقدوا وظائفهم مؤخًرا؟. 5
الذيــن . 6 األشــخاص  تســاعد  أن  الحكومــة  علــى  ينبغــي  كيــف 

وظائفهــم؟ فقــدوا 
البطالــة؟ . 7 مــن املســؤول عــن  البطالــة؟  أهــم اســباب  هــي  مــا 

ملــاذا؟
ما رأيك في دور الحكومة في تنظيم وضع البطالة؟. 8
هل أنت مع األمان الوظيفي الدائم؟. 9
ما أهمية عملك لك؟. 10
في وظيفتك هل تفضل التعامل مع الناس أم اآلالت؟. 11
من برأيك يعمل لساعات أطول: الرجال أم النساء؟. 12
ما إيجابيات وسلبيات الجمع بين الدراسة والعمل؟. 13
تحدث عن وظيفتك األولى؟ وكيف كان يومك األول فيها؟. 14
الــدول األكثــر . 15 مــا هــي  للعثــور علــى وظائــف؟  بلــدان أخــرى  إلــى  بلــدك  فــي  النــاس  هــل يذهــب 

؟ شــعبية
هــل أنــت مســتعد ملغــادرة بلــدك مــن أجــل البحــث عــن عمــل؟ إذا اضطــررت ملغــادرة البلــد . 16

إلــى العمــل؟ فأيــن ســتذهب 
مــا نــوع األشــياء التــي تســاعد النــاس فــي الحصــول علــى وظائــف؟ مــا األشــياء التــي تمنعهــم مــن . 17

الحصــول علــى وظائــف؟
هــل تعتقــد أن الطــالب فــي الجامعــات يتخرجــون بمــا يكفــي مــن املعرفــة للبــدء فــي العمــل فــي . 18

شــركة مــا؟
مــا هــي أكثــر الطــرق فعاليــة للحصــول عــن وظيفــة؟ الواســطة؟ األصدقــاء؟ إعالنــات االنترنــت؟ . 19

الصحــف؟ أخرى؟
كيف تتصرف في مقابلة عمل لتكوين انطباع إيجابي لدى صاحب العمل؟. 20
هل تشعر بالتوتر أو االسترخاء في مقابالت العمل؟ شاركني تجاربك.. 21
ما هي بعض األسئلة التي تم طرحها عليك في مقابلة عمل؟. 22
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هل سبق أن طرحت عليك بعض األسئلة التي بدت لك غريبة ومضحكة حًقا؟ ما هي؟. 23
هــل تقــوم بتحديــث ســيرتك الذاتيــة قبــل كل مقابلــة تذهــب إليهــا؟ مــا املعلومــات التــي تقــوم . 24

بتغييرهــا فــي أغلــب األحيــان؟ 
لو عينت وزيًرا للعمل، ما الذي يمكننا فعله لحّل مشكلة البطالة؟. 25
 يــأكَل مــن عَمــِل . 26

ْ
، خيــًرا مــن أن

ُّ
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف: مــا أكَل أحــٌد طعاًمــا قــط

يــِدِه وإنَّ نبــيَّ هللِا داوَد كان يــأكُل مــن عَمــِل يــِدِه؟

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع عاطل عن العمل. 1
مقابلة عمل. 2
حوار مع وزير العمل. 3
حوار مع مدير عملك بسبب تأخرك عن العمل.. 4
حوار تطالب فيه بزيادة.. 5
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الثقافة

ما هي الثقافة في رأيك؟ مّم تتكّون؟. 1
ما الذي يعجبك في ثقافتك؟. 2
ما الذي ال تحبه في ثقافتك؟. 3
عندما يفكر الناس من البلدان األخرى في ثقافتك، ما الذي يفكرون فيه عادة؟. 4
عندما تفكر في البالد العربّية؟ فيم تفكر  في ثقافة العرب؟. 5
كيف يتصّرف الشباب في ثقافتك بشكل مختلف عن كبار السن؟. 6
كيف يتصرف الشباب في ثقافتك بشكل مختلف عن الشباب في الثقافة العربّية؟. 7
هل شعرت يوًما باالرتباك واللبس من تصرفات شخص من ثقافة أخرى؟. 8
إذا كان األمر كذلك، أخبرني عن ذلك.. 9
كيف يختلف مدرسو لغتك الذين ليسوا من بلدك عن معلميك اآلخرين؟. 10
ما العالقة في رأيك بين اللغة والثقافة؟. 11
إذا كان بإمكانك تغيير �سيء واحد في ثقافتك، فماذا سيكون؟. 12
هل ستفكر يوًما في الزواج أو مواعدة شخص من ثقافة أخرى؟. 13
هل فكرت يوًما في العيش بشكل دائم في بلد آخر غير موطنك؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 14
ماذا يعني أن تكون مهذًبا في ثقافتك؟. 15
ما التصرف الذي يمكن أن يعد غير مهذب في ثقافتك؟. 16
هل هناك أّي �سيء مهذب في ثقافتك هو غير مهذب في ثقافة أخرى؟. 17
إذا أتــت مجموعــة مــن األشــخاص إلــى بلــدك للتــو مــن الخــارج، فمــا هــي الّنصيحــة األولــى التــي . 18

تقدمهــا لهــم؟
ما الثقافات األخرى التي قابلت أشخاًصا منها؟. 19
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ما هي جوانب الثقافة العربّية التي أحببتها؟ وملاذا؟. 20
تحدث عن بعض املظاهر الثقافّية التي تعلمت عنها وتمارسها في بلد عربي.. 21
إذا زار األجانب بلدك، فما الذي قد يفاجئهم في ثقافتك؟. 22
ما هي الصدمة الثقافّية؟. 23
هل سبق لك أن تعّرضت لصدمة ثقافّية؟. 24
ما هي العوملة الثقافّية؟. 25

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار بين طالبين من بلدين مختلفين.. 1
حوار مع مثقف حول القضايا الراهنة.. 2
حوار مع طفل حول القراءة.. 3
حوار مع شاب حول الثقافة العاملّية.. 4
حوار مع عجوز حول أوضاع العالم.. 5
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النكت

هل أنَت شخص مرح؟ كيف ذلك؟. 1
هل تحّب الضحك؟. 2
ماذا يضحكك؟ ويجعلك تشعر بالسعادة؟. 3
ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة نكتة؟. 4
ما هي نكتتك املفضلة؟. 5
هل تحّب االستماع إلى النكت وإلقائها؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 27
هل لديك بعض النكت لتخبرني بها؟. 6
ما هي بعض املوضوعات الشائعة التي يحّب الناس التنكيت عنها؟. 7
هل تفهم النكت التي تسمعها باللغة العربّية؟ ماذا يصعب عليك؟. 8
هل النكت التي تسمعها دائًما مضحكة؟. 9
ما الذي يجعل النكتة مضحكة؟. 10
ما هي أطرف نكتة تعرفها؟. 11
هل تعتقد أن هناك أوقاًتا تكون فيها النكات غير مناسبة وال يجب قولها؟ متى؟. 12
ماذا تفعل إذا بدأ شخص بإخبارك بنكتة سمعتها بالفعل؟. 13
ماذا تفعل لو لو تكن النكتة مضحكة؟. 14
هل تستهدف النكت في بلدك فئة أو مكان معين؟ ملاذا؟. 15
ما آخر نكتة سمعتها؟. 16
يوجد في لغتك مقابل للقول: متت من الضحك. باهلل عليك ال تضحكني.. 17
حاول أن تفهم هذه النكت وأعد إخبارها ملدرسك:. 18

بدهــا -  حماتــي  نــاس  يــا  إلحقونــي  عالــم  يــا  »إلحقونــي  يصــرخ:  وهــو  منزلــه  أحدهــم  غــادر 
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ترمــي نفســها مــن الشــباك إلحقونــي باإلســعاف«. ســمعه صاحبــه فقــال لــه: ملــاذا تصــرخ؟ 
: »وأنــت ليــش 

ً
فأجابــه: »حماتــي بدهــا ترمــي نفســها مــن الشــباك«. فــرّد عليــه صديقــه قائــال

زعــالن«، رّد عليــه: »ولــك الشــباك مــش را�ســي يفتــح«.
 شاب راح يخطب فتاة، فقالت له أم العروس: شو بتشتغل يا ابني...- 

 قالها: دكتور أطفال.
قالت له: وليه مكملتش؟!

سافرت امرأة وتركت زوجها في البيت مع أمها وقطتها.......... بعد أيام اتصلت الزوجة: - 
وقالتله كيفك حبيبي؟ وكيف القطة؟

 الزوج:أنا منيح بس القطة ماتت. 
 إن القطة 

ً
الزوجة:ما كان الزم تخبرني هيك خبر بهالطريقة! كان الزم تقول لي مثال

ت رجلها ووقعت ف.......  على كل حال، وأمي 
ّ
كانت ماشية على حافة البلكون وزل

 كيفها؟
فأجاب: كانت ماشية على حافة البلكون..... 

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع كوميدي.. 1
حوار زوج وزوجة.. 2
حوار مع شخص يحاول إسعادك ألنك حزين.. 3

 حوار مع مذيع حول ظاهرة التنكيت في ثقافتك.	. 
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قوة القانون

ما هو القانون في رأيك؟. 1
ملاذا يحتاج البشر إلى قوانين؟. 2
متى بدأت القوانين بالظهور واالنتشار؟. 3
هل تلتزم عادة بالقانون أو تخرقه؟. 4
متى كانت آخر مّرة خرقت فيها القانون؟ )تعتبر قواعد املرور بمثابة قوانين!(. 5
هل تحترم قانون حقوق النشر؟ ملاذا؟ ملاذا ال؟ . 6
ما رأيك بعمل املحامين؟. 7
هل صحيح أن املحامين الذكور أفضل من املحاميات اإلناث؟. 8
ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة »قانون«؟. 9
ما هي القوانين التي تكرهها في بلدك خصوًصا وفي العالم عموًما؟. 10
ه يجب تشديدها؟ ما هي؟. 11

ّ
هل هناك أّي قوانين تعتقد أن

ه يجب تخفيفها؟ ما هي؟. 12
ّ
هل هناك أّي قوانين تعتقد أن

هل تعتقد أّن القوانين في بلدك مماثلة لتلك املوجودة في البلدان األخرى؟ أي قوانين؟. 13
هل تعتقد أن هناك قوانين لألغنياء وقوانين مختلفة للفقراء؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 28
ما هي القوانين التي تميل إلى تجاهلها؟. 14
هل تعتقد أن كل القوانين جيدة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 29
هل تود أن تكون نائًبا لكي تساهم في وضع القوانين؟. 15
كيف سيكون شكل بلدك إذا لم تكن هناك قوانين؟. 16
ما رأيك في فكرة القوانين الدولية التي من شأنها أن تحّل محّل جميع القوانين الوطنّية؟. 17
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ما هي القوانين الجديدة التي توّد أن يقدمها بلدك؟. 18
هل تعتقد أّن القوانين تطبق بالتساوي على كّل فرد في مجتمعك؟. 19
إذا كانت لديك سلطة إصدار قانون، فماذا سيكون؟. 20
 ماذا تفهم من األثر: إن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن؟. 21

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع شرطي سير.. 1
حوار في املخفر.. 2
حوار مع محامي.. 3
حوار مع موقوف.. 4
حوار مع نائب برملان.. 5
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األدب املحلي والعالمي

ما هو األدب؟. 1

هل تحّب األدب وتقرأه؟ ماذا قرأت من أعمال أدبّية؟. 2

َمن هم أشهر األدباء في بلدك وفي العالم العربي؟. 3

ماذا تعرف عن شكسبير؟ حثني.. 4

ماذا تعرف عن طه حسين/ نجيب محفوظ؟. 5

أي األنواع األدبية تفضل؟ القصص أم الروايات أم الشعر إلخ؟. 6

ما هي بعض االختالفات الرئيسة بين الرواية والقصة القصيرة؟. 7

ما آخر رواية قرأتها؟ من كاتبها وما هي فكرتها؟. 8

ما رأيك في ترجمة األعمال األدبّية إلى لغات أخرى؟ هل يفقدها جمالها اللغوي؟. 9

ما هي العالقة بين األدب والثقافة؟. 10

يقولون أن »الكتب أفضل األصدقاء«. هل هذا صحيح بالنسبة لك؟. 11

من هو املتنبي؟. 12

ما رأيك في قول املتنبي: أعّز مكاٍن في الُدنا سرُج سابٍح * وخيُر جليٍس في األنام كتاُب. 13

ــك تحــب الكتــب؟ ومــا . 14
ّ
هــل لديــك مكتبتــك الخاصــة؟ إذا كان األمــر كذلــك، فهــل هــذا يعنــي أن

أنــواع الكتــب التــي فيهــا؟

كيف هي أسعار الكتب األدبّية املحلّية واألجنبّية؟. 15

هل تحب الروايات ثنائية اللغة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 30

 أدبية في اللغة العربّية؟ أي أعمال؟. 16
ً
هل قرأت أعماال

هل سمعت بكتاب كليلة ودمنة؟ ما هو؟ عّم يتحدث؟. 17
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هل تجد عالقة بينه وبين رواية مزرعة الحيوانات؟. 18

ماذا تعرف عن ألف ليلة وليلة؟. 19

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع شسكبير.. 1
حوار مع املتنبي.. 2
حوار مع أديب عالمي.. 3
حوار في مكتبة لتأسيس مكتبة بيتية.. 4
حوار بين صديقين في سينما لحضور فيلم.. 5
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التبني

ماذا يعني الّتبني بالنسبة لك؟. 1
هل الّتبني أمر شائع في بلدك؟ تحدث عن ذلك.. 2
؟ بم مر؟. 3

ً
هل تعرف أّي شخص تّم تبنيه عندما كان طفال

؟ ماذا فعل؟. 4
ً
هل تعرف أّي شخص تبنى طفال

ملاذا يلجأ الناس للتبني؟. 5
ما هو الفرق بين التبني املحلي والدولي؟. 6
ما هي آراء الناس حول التبني في بلدك؟. 7
ما هي إجراءات تبني طفل في بلدك؟. 8
من هم األطفال املتاحون للتبني؟. 9
ماذا يحدث لألطفال الذين لم يتّم تبنيهم؟. 10
هل تريد أن تتبنى ولًدا أم بنًتا؟ ملاذا؟. 11
فــي أســرة . 12 مًعــا  يبقــوا  أم يجــب أن  التبنــي  فــي  ــه يجــب فصــل اإلخــوة واألخــوات 

ّ
أن هــل تعتقــد 

واحــدة؟
ما هي بعض املنظمات التي تساعد في الّتبني؟ ما أهدافها؟. 13
ه تّم تبنيه؟ إذا كان األمر كذلك، في أّي عمر؟ أو متى؟. 14

ّ
هل يجب أن تخبر الطفل أن

هــل يجــب أن يكــون لألطفــال املتبنيــن الحــق فــي معرفــة والديهــم البيولوجييــن؟ ملــاذا نعــم وملــاذا . 15
ال؟

هل يجب أن يحافظ األطفال على اسم آبائهم البيولوجيين أم املتبنين؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 16
هل يجب على العائالت التي لديها أطفال أن تتبنى أيًضا؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 17
هل الوالد الحقيقي هو الوالد املولود أم الوالد بالتبني؟ ملاذا؟. 18
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هــل يجــب أن يكــون التبنــي بيــن أطفــال وعائــالت مــن نفــس العــرق أو الثقافــة أو الديــن؟ ملــاذا . 19
نعــم وملــاذا ال؟

كيف أو ينبغي للوالدين بالّتبني الحفاظ على الهوية الثقافّية للطفل املتبنى؟. 20
في بلدك، هل الحقوق القانونّية للطفل املتبنى مختلفة عن حقوق الطفل البيولوجي؟. 21
ملاذا ال يتبنى املزيد من الناس األطفال؟. 22
ما الذي يكّون األسرة الوراثة أو البيئة؟. 23
هل ينبغي السماح للزوجين املثليين بتبني طفل؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 24
هل يجب أن يكون هناك قيد على العمر للوالدين بالتبني؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 25
هل يجوز للرجل أو املرأة العازب التبني؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 26
ما هي مخاطر تبني األطفال؟. 27
ما هو شعورك إذا أراد الطفل الذي تبنيته البحث عن والديه؟. 28
هل تعتقد أن األطفال املتبنين يجب أن يشعروا بأنهم محبوبون ومطلوبون بشكل خاص؟. 29
هل ينبغي السماح للناس بتبني أطفال من عرق و / أو ثقافة مختلفة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 30
ما هي بعض النقاط الجّيدة والنقاط السيئة لهذا النوع من التبني؟. 31
ه تّم تبنيك؟. 32

ّ
كيف ستشعر إذا اكتشفت أن

ماذا كنت ستفعل؟. 33
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف هــذا: أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا، وأشــار بالســبابة . 34

والوســطى وفــرج بينهمــا؟

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع يتيم.. 1
حوار مع والد بيولوجي ترك ولده.. 2
حوار مع والد بالتبني.. 3
حوار في مركز رعاية األيتام.. 4
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األدب واألخاق

ما معنى »األدب« وما معنى األخالق؟. 1
هل هناك فرق بين األدب واألخالق؟. 2
ا أو مؤدًبا.. 3

ً
تحّدث عن الصفات التي تجعل الشخص خلوق

من هو أكثر شخص أخالقي تعرفه؟ ملاذا؟. 4
من هو أكثر شخص مؤدب تعرفه؟ ملاذا؟. 5
هل تختلف الصفات بين الذكور واإلناث؟ كيف؟. 6
هل تختلف األخالق واألدب من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى؟ وضح.. 7
هل تخاطر بحياتك من أجل إنقاذ شخص آخر؟ متى؟. 8
هل أنت مستعّد للقفز في نهر عميق إلنقاذ حيوان يغرق؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 9
مــاذا يجــب أن يفعــل الشــخص إذا وجــد محفظــة مليئــة بالفلــوس واألوراق املهمــة؟ مــاذا يفعــل النــاس . 10

عــادة؟ مــاذا كنــت ســتفعل؟
هل السرقة دائما خاطئة؟ هل يمكن أن تكون صائبة في بعض األحوال؟ وضح.. 11
هل تعرف شيًئا عن الصعاليك وروبن هود؟ اذكره.. 12
ما رأيك في الكذب؟ متى يكون من املقبول الكذب؟. 13
 يكذب الرجل أكثر من املرأة؟ وضح.. 14

ً
هل فعال

؟. 15
ً
ما رأيك في الكذب من أجل عدم إفساد عالقة كالزواج مثال

ما رأيك في مقولة: الكذب ملح الرجال.. 16
ما الذي يجعل الشخص يتصرف بشكل أخالقي أو غير أخالقي؟. 17
إذا رأيت شخًصا يسرق محفظة آخر،  ماذا تفعل؟. 18
هل يجب معاقبة الفقراء على السرقة إذا كانوا يسرقون إلطعام أسرهم؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 19
ما هي بعض األمثلة على املمارسات التجارّية غير األخالقّية؟. 20
ما هي بعض األمثلة على ممارسات الصحافة غير األخالقّية؟. 21
هل يجب أن يكون اآلباء دائًما صادقين مع أطفالهم؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 22
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هل يوجد في السياسة أخالق؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 23
ما رأيك ما هي أكثر مهنة غير أخالقية؟. 24
هل فضح األسرار يجعل الشخص غير أخالقي؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 25
هل تتبع دائًما القواعد؟ هل من املقبول كسرها؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 26
 على �سيء خالفت القواعد والقوانين فيه.. 27

ً
هات مثاال

ه أخالقي ويعده غيرك غير أخالقي.. 28
ّ
 على �سيء تعتقد أن

ً
أعط مثاال

ما رأيك في قول الشاعر:. 29

فإن هم ذهبت أخاقهم ذهبوا  إنما األمم األخاق ما بقيت   

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع سارق.. 1
حوار مع روبن هود.. 2
حوار مع مرشد اجتماعي.. 3
حوار صحفي يعمل في صحيفة صفراء. . 4
حوار مع شرطي سير يطلب أوراقك. 5
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الجمال

ما مفهوم الجمال في رأيك؟ ومن هو الشخص الجميل الوسيم في رأيك؟. 1
هل هناك عالقة بين الجمال ونجاح الشخص في الحياة؟ وضح.. 2
هل من األفضل أن تكون جذاًبا جسدًيا أم ذكًيا؟ كيف؟. 3
ا؟ ملاذا؟. 4 أيهما تفضل أن تكون جذاًبا أم غنيًّ
هل تعتقد أّن الثقافات املختلفة تفكر في الجمال بشكل مختلف؟ كيف؟. 5
كم ينفق الناس من الوقت واملال على الجمال؟. 6
هل هناك ضغط على املرأة لكي تكون جميلة أكثر من الرجل؟ ملاذا؟. 7
ما رأيك في عمليات التجميل؟ هل أنت مع أم ضد؟ وملاذا؟. 8
ما مدى شيوع/ انتشار عمليات التجميل في بلدك؟. 9
ما هي أكثر عمليات التجميل شيوًعا في بلدك؟. 10
ما رأيك في املثل القائل »القرد في عين أّمه غزال«؟. 11
ق بالجمال؟ مثل ماذا؟. 12

ّ
هل لديك أمثال أو مصطلحات من بلدك تتعل

 أن الوشم يزّين اإلنسان؟ فّسر.. 13
ً
هل تعتقد فعال

ما رأيك بمن يقول الجمال جمال الروح أو الجمال الداخلي؟ . 14
ما الذي يجعل شخًصا ما أكثر جاذبّية من اآلخر؟. 15
ما رأيك في مسابقات ملكات الجمال؟. 16
؟ كيف؟. 17

ً
هل يمكن قياس الجمال فعال

هل يجب أن يدخل األطفال في مسابقات ملكات الجمال؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18
هل تفضل أن يكون أطفالك جميلين أم موهوبين؟ ملاذا؟. 19
ما هي بعض عيوب الجمال؟. 20
 هللا جميل يحّب الجمال.. 21

ّ
ماذا تفهم من قوله عليه السالم في الحديث الشريف: إن

كيــف تفهــم هــذا الحديــث الشــرف:: تنكح املــرأة ألربــع: ملالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر . 22
بــذات الديــن تربــت يــداك.
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع املسؤول عن مسابقة ملكات جمال العالم.. 1
حوار مع فائزة بجائزة ملكة جمال العالم.. 2
حوار مع خاسرة في مسابقة ملكة جمال العالم.. 3
حوار  مع طبيب عمليات تجميل.. 4
حوار مع شخص قام بعملية تجميل.. 5
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الهجرة

ما تعريفك للهجرة؟. 1
ما الفرق بين السفر والهجرة؟. 2
ملاذا يهاجر الناس إلى دول أخرى؟. 3
ما سبب خروجك من بلدك لالنتقال إلى هنا؟. 4
هل تعرف أّي مهاجر؟. 5
هل تعتقد أّن املهاجرين يعاملون معاملة حسنة في البالد التي هاجروا إليها؟. 6
هل تعتقد أّن هناك عالقة بين الهجرة والفقر؟ فسر.. 7
هل تعتقد أّن هناك عالقة بين الهجرة والبطالة بين أبناء البلد األصليين؟ وضح.. 8
هل تعتقد أّن هناك عالقة بين الهجرة وارتفاع معدالت الجريمة؟ كيف؟. 9
هــل يجــب علــى أّي حكومــة أن تمنــع دخــول املهاجريــن الذيــن يحاولــون دخــول البــالد؟ ملــاذا نعــم وملــاذا . 10

ال؟
هل يجب أن يندمج املهاجرون في املجتمع املحلي؟ كيف؟. 11
إلى أّي حّد يجب أن يحتفظ املهاجرون بثقافتهم األصلية؟. 12
هــل يجــب أن يتمتــع املهاجــرون بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املواطنــون األصليــون؟ ملــاذا نعــم وملــاذا . 13

ال؟
هل هناك فرق بين الهجرة السياسية واالقتصادية؟ وضح.. 14
هل يجب أن يكون للمهاجرين الحق في التصويت في االنتخابات؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 15
ما الذي يجب فعله مع دخول املهاجرين غير الشرعيين لبلد ما؟. 16
هل يجب تحميل البلد األصلي للمهاجرين غير الشرعيين املسؤولية؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 17
هل يتمتع املهاجرون بسمعة طيبة أو سيئة في منطقتك من البلد؟ وضح.. 18
هل فكرت يوًما بالهجرة؟ إذا نعم ملاذا؟ وإلى أين؟. 19
ما هي بعض القضايا التي قد تقلقك بشأن الهجرة؟. 20
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هل يوجد الكثير من املهاجرين في مجتمعك؟ وضح.. 21
هل املهاجرون في مجتمعك يعزلون أنفسهم في منطقة معّينة؟ وضح.. 22
م اللغة املحلّية؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 23

ّ
هل يجب أن ُيطلب من املهاجرين تعل

م اللغة املحلّية؟. 24
ّ
كيف ستساعد مهاجًرا على تعل

هل ينبغي تعليم املهاجرين بلغتهم األصلية أم بلغتهم املحلّية؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 25
إلى أّي مدى يجب كتابة الوثائق الرسمّية بعّدة لغات الستيعاب املهاجرين؟. 26
مــا هــي املــدة التــي يجــب أن يعيــش فيهــا املهاجــرون فــي البلــد الجديــد قبــل أن يصبحــوا قادريــن علــى . 27

التجنــس؟
ما هي متطلبات التجنس؟. 28
كيف يصبح املهاجر مواطًنا في بلدك؟. 29
ر الهجرة على الوضع االقتصادي في مجتمعك؟. 30

ّ
كيف تؤث

إلى أّي مدى أصبحت ثقافة مجتمعك أكثر ثراًء من قبل املهاجرين؟. 31
كيف يقوم مجتمعك بدمج املهاجرين في حياة املجتمع؟. 32
عّرف كلمة »الوطن«؟. 33

ُ
كيف ت

هل يجب معاقبة أرباب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين؟. 34
هل يجب ترحيل املهاجرين غير الشرعيين؟. 35
ما تفهم من هذه األبيات الشعرية:. 36

َصِب
َّ
َعْيِش ِفي الن

ْ
 ال

َ
ِذيذ

َ
إنَّ ل

َ
ِصْب ف

ْ
َوان ن تفارقُه    عمَّ

ً
سافر تجد عوضا

ْم َيِطِب
َ
ْم َيْجِر ل

َ
 ل

ْ
اَب َوإن

َ
 َساَح ط

ْ
 املاء يفسدُه                  ِإن

َ
 وقوف

ُ
إني رأيت

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع راغب في الهجرة.. 1
حوار مع مهاجر.. 2
حوار مع مهرب املهاجرين.. 3
حوار على ظهر مركب للمهاجرين.. 4
حوار مع شرطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.. 5
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الجريمة

ماذا تعني لك كلمة األمن؟. 1
ما هي املدينة اآلمنة؟. 2
ما العالقة بين القانون والعنف والجريمة؟. 3
هل هناك مدن آمنة ومدن غير آمنة؟ وضح.. 4
هل تعتبر بعض أجزاء هذه املدينة أخطر من غيرها؟ أي أجزاء؟. 5
هل هناك أماكن تخ�سى زيارتها بسبب ارتفاع معدل الجريمة؟ إذا كان األمر كذلك أين؟. 6
أي األوقات ال تفضل امل�سي فيها وحدك؟ وأين؟. 7
هل تخ�سى امل�سي في الخارج بعد حلول الظالم؟. 8
ما العالقة بين املخدرات والجريمة؟. 9
هل توجد مشاكل مع املخدرات حيث تعيش؟. 10
هل تقفل منزلك ليال نهاًرا دائًما؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 11
هل تعتقد أّن اإلعدام من شأنه أن يردع الجريمة؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف؟. 12
هل تعرف أّي شخص تعرض للسرقة؟ وضح.. 13
هل تعرف أحًدا وقع ضحية جريمة عنيفة؟ من؟ ماذا حصل؟. 14
هل تعتقد أّن اإلجهاض جريمة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 15
ــه يجــب وضــع األشــخاص الذيــن يتعاطــون املخــدرات غيــر املشــروعة فــي الســجن؟ ملــاذا . 16

ّ
هــل تعتقــد أن

نعــم وملــاذا ال؟
هــل تعتقــد أّن العقوبــة علــى جرائــم العنــف يجــب أن تكــون هــي نفســها لألحــداث والبالغيــن؟ ملــاذا؟ ملــاذا . 17

ال؟
ل من معدل الجريمة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 18

ّ
هل تعتقد أن تقنين املخدرات يقل

ه سيكون هناك جريمة أكثر أم أقل في املستقبل؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 19
ّ
هل تعتقد أن

هل تعتقد أّن بلدك مكان آمن للعيش فيه؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 20
؟ . 21

ً
هل يساعد السجن في إعادة تأهيل املجرمين فعال
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هل سبق لك أن وقعت ضحية جريمة؟ ماذا عن اآلخرين في عائلتك؟. 22
هل سبق لك أن رأيت جريمة؟ ماذا شاهدت؟. 23
كيف تتجنب سرقة األشياء منك؟. 24
من سرق رغيف خبز لحاجته إلطعام أهله الجائعين، هل هو مذنب؟ هل يعاقب؟. 25
هل السجن عقوبة فّعالة؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 26
هل هناك مشكلة مع الجريمة املنظمة و / أو العصابات التي تعيش فيها؟. 27
ما هي املواقف التي قد تدفعك الرتكاب جريمة؟. 28
ما هي بعض األشياء التي يمكن للناس القيام بها لحماية أنفسهم من الجريمة؟. 29
ما الجرائم التي تعتقد أّنها ستنخفض في املستقبل؟. 30
ما الجرائم التي تعتقد أنها ستزداد في املستقبل؟. 31
ما الجرائم التي سمعت عنها مؤخًرا في األخبار؟. 32
ما هي أنواع الجرائم األكثر شيوًعا في بلدك؟ ما هي عقوبات هذه الجرائم؟. 33
مــا الــذي يجعــل بعــض النــاس يصبحــون مجرميــن؟ هــل هــو الفقــر أم التنشــئة أم نقــص التعليــم أم . 34

البطالــة أم �ســيء آخــر؟
ملاذا تعتقد أن الجريمة منتشرة في بعض املجتمعات أكثر من غيرها؟. 35
هل الرغبة في ارتكاب الجريمة فطرّية أم مكتسبة؟. 36
هل الرشوة جريمة؟. 37

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع نائب برملاني في لجنة سّن القوانين.. 1
حوار مع شرطي من شرطة مكافحة الشغب.. 2
حوار مع شابة تريد اإلجهاض.. 3
حوار مع طبيب يساعد امرأة على اإلجهاض.. 4
حوار مع دافع رشوة للحصول على خدمة.. 5
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الكوارث الطبيعية

ما تعريف الكارثة بالنسبة لك؟. 1
هل تعرضت أو أحد أفراد أسرتك – ال سمح هللا - لكارثة من قبل؟. 2
ما هي بعض أنواع الكوارث املختلفة؟. 3
ما هي أنواع الكوارث الشائعة في بلدك؟ سّمِ بعضها.. 4
ما هو التأمين ضد الكوارث؟. 5
هل يمتلكه معظم الناس؟. 6
هل تشجع الناس على امتالكه؟ ملاذا نعم أو ال؟. 7
كيف يمكن االستعداد مسبًقا ملواجهة الكوارث؟. 8
كيف تتأثر الحياة بالكوارث؟. 9
كيف تحّل املشاكل بعد الكارثة؟. 10
ما هو الفرق بين الكوارث الطبيعّية والكوارث من صنع اإلنسان؟. 11
ما هي أمثلة الكوارث من صنع اإلنسان؟. 12
ما هي األمثلة على الكوارث الطبيعية؟. 13
ما نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث في كّل حالة؟. 14
هل سبق لك أن تعرضت لكارثة طبيعّية؟. 15
هل تعرف أحًدا تعّرض لكارثة طبيعّية؟. 16
ما الكوارث الطبيعّية التي تحدث في بلدك بشكل عام؟. 17
هل أنت مستعد نفسًيا ومادًيا ملواجهة الكوارث؟. 18
ماذا يمكنك أن تفعل لالستعداد لكارثة؟. 19
كيف يمكننا مساعدة األطفال ضحايا الكوارث؟. 20
؟ ما هي؟. 21

ً
هل لديك خطة يجب القيام بها في حالة حدوث زلزال أو بركان مثال

هل يمكنك أن تجد قصة أّي شخص عاش في كارثة حقيقّية أو من فيلم؟ اسردها.. 22
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ــه ســتحدث قريًبــا كارثــة طبيعّيــة خطيــرة وقــد يكــون هــذا هــو آخــر يــوم لــك . 23
ّ
مــاذا ســتفعل إذا علمــت أن

علــى وجــه األرض؟
ْرٍض، . 24

َ
ــَع ِبــأ

َ
ا وق

َ
وَهــا، َوإذ

ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
ــا

َ
ْرٍض، ف

َ
 ِبــأ

َ
اُعــون

َّ
ْم الط

ُ
ا ســِمْعت

َ
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف: » إذ

ُرُجــوا ِمْنَهــا«؟
ْ

خ
َ
 ت

َ
ــا

َ
ــْم ِفيَهــا، ف

ُ
ت

ْ
ن

َ
َوأ

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع منقذ في الدفاع املدني.. 1
حوار مع شخص عاش تجربة كارثة طبيعية.. 2
حوار مع طبيب نف�سي حول تأثير الكوارث الطبيعية على اإلنسان.. 3



د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              154

البيئة والتلوث

؟ )التكنولوجيا، القيم، البيئة، الصحة(. 1
ً
كيف تغّير العالم منذ أن كنت طفال

ما هي أهم قضية تواجه البيئة اليوم؟. 2
ما تعريف التلوث بالنسبة إليك؟. 3
ما هي بعض أنواع التلوث؟. 4
ما هي بعض الطرق التي يمكنك من خاللها تقليل التلوث في هذا البلد؟. 5
ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في منع التلوث؟. 6
ما الذي يمكن أن يفعله الشخص لجعل هذا العالم مكاًنا أفضل للحياة؟. 7
ما رأيك في األشخاص الذين يدخنون السجائر في األماكن املغلقة؟. 8
أيهما أكثر أهمية، رفع مستوى معيشة الناس، أم حماية البيئة؟. 9
من برأيك مسؤول أكثر عن التلوث، األفراد أم الحكومة؟ اشرح.. 10
كيف يمكننا حماية البيئة وفي نفس الوقت تحسين مستوى معيشة الناس؟. 11
هل تعرف أي برامج ملكافحة التلوث في مجتمعك؟. 12
هل تعتقد أنه يجب منع السيارات من دخول مراكز املدن؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 13
هل تعتقد أنه يجب على الناس إعادة تدوير الصحف؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 14
ما رأيك بإعادة التدوير؟. 15
ما هي بعض األشياء التي يمكن إعادة تدويرها؟. 16
هل يجب أن نجعل تنمية مصادر الطاقة املتجددة أولوية اقتصادية؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 17
ما أنواع الطاقة الشائعة في بلدك األم؟. 18
ما هي املشكلة الرئيسة مع مصادر الطاقة املتجددة؟. 19
ما الذي يمكن أن تفعله املدن الكبيرة لتحسين جودة الهواء؟. 20
هل تعتقد أّن الزيادة السكانّية هي قضية بيئّية ُمهّمة؟ ملاذا و ملاذا ال؟. 21
هــل يجــب فــرض ضريبــة بيئيــة علــى ســيارات الدفــع الرباعــي غيــر املســتخدمة فــي املجتمــع الزراعــي؟ . 22

ملــاذا؟ وملــاذا ال؟
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هل تعتقد أّن االحتباس الحراري حقيقي؟ وضح وجهة نظرك.. 23
ر للتلوث؟ ادعم رأيك.. 24

َ
ث

َ
هل تعتقد أّن هذا أ

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع ناشط بيئي.. 1
حوار مع مسؤول في إدارة املحافظة على البيئة.. 2
حوار مع مدير مصنع.. 3
حوار في ترخيص إدارة السيارات.. 4
حوار من في قسم الضريبة.. 5
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العلوم والتكنولوجيا

ما هو العلم؟. 1
ما هي التكنولوجيا؟. 2
ما هو الفرق بين العلم والتكنولوجيا؟. 3
ما هي بعض أعظم اإلنجازات التكنولوجّية؟. 4
ما هي مزايا التكنولوجيا؟. 5
ما هي عيوب التكنولوجيا؟. 6
برأيك ما هو أعظم اختراع تكنولوجي؟ ملاذا؟. 7
ه يجب استنساخ الحيوانات األليفة؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 8

ّ
هل تعتقد أن

ه يجب السماح للناس باستنساخ أشخاص أو أعضاء؟ ملاذا؟. 9
ّ
هل تعتقد أن

ما رأيك في الخضروات املعدلة وراثًيا؟. 10
هل أنت على استعداد لدفع املزيد مقابل طعام عضوي حًقا؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 25
ما رأيك في استخدام الروبوتات؟. 11
هــل تعتقــد أّن الروبوتــات ستتســبب فــي البطالــة )فقــدان الوظائــف( فــي املســتقبل أو زيــادة العمــل؟ . 12

ملــاذا؟
هل تعتقد أّن اإلفراط في استخدام الهواتف املحمولة ضار بصحتنا الجسدّية أو العقلّية؟ ملاذا؟. 13
إذا كنت تستطيع نسخ عقلك لألجيال القادمة، هل ستفعل؟. 14
كيف تعتقد أّن االتصال وجًها لوجه يختلف عن االتصال باستخدام أجهزة الكمبيوتر؟. 15
ما هي التغييرات االجتماعّية التي أحدثتها الهواتف املحمولة؟. 16
ما هي الجوانب الجّيدة والسيئة الستخدام الكمبيوتر؟. 17
ما هي بعض الطرق املحلية التي رأيتها لتقليل النفايات والتلوث أو الحفاظ على الطاقة؟. 18
في حياتك ما هي التغييرات التي رأيتها في بيئتك لألفضل أو لألسوأ؟. 19
ل أو تزيد من التوتر؟ ملاذا؟. 20

ّ
قل

ُ
هل تعتقد أّن التكنولوجيا الحديثة ت

ــه مــن األفضــل إنفاقــه علــى مســاعدة . 21
ّ
ــه يجــب إنفــاق األمــوال الستكشــاف الفضــاء أم أن

ّ
هــل تعتقــد أن
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النــاس علــى األرض؟ ملــاذا؟
ما رأيك في لعب األطفال أللعاب الفيديو العنيفة أو برامج الكمبيوتر؟. 22
علــى . 23 الخــدع  يبــدأون  أو  الفيروســات،  ينشــرون  الذيــن  لألشــخاص  فعلــه  يجــب  الــذي  مــا  رأيــك،  فــي 

اإلنترنــت؟
هــل تقلــق بشــأن ســرقة الهويــة أو ســرقة رقــم بطاقــة االئتمــان عنــد شــراء أشــياء علــى اإلنترنــت أو هــل . 24

تتجنــب شــراء األشــياء عبــر اإلنترنــت بســبب هــذا القلــق؟
هل استخدمت اإلنترنت لتعلم اللغة العربّية أو القراءة أو الّتحدث باللغة العربّية؟ كيف؟. 25
 من التعليم املباشر؟. 26

ً
ما هي إيجابيات وسلبيات تطوير لغتك العربّية عن طريق اإلنترنت بدال

هل أنت من مستخدمي Mac أو PC؟ ما هي بعض االختالفات؟. 27
غالًبــا مــا يواجــه Facebook مشــكلة بســبب عــدم وجــود إعــدادات خصوصّيــة جّيــدة جــًدا. هــل تعتقــد . 28

أّن هــذه مشــكلة كبيــرة حًقــا؟
ما مقدار املعلومات الخاّصة التي أنت مستعد ملشاركتها عن نفسك على اإلنترنت؟. 29
هل تشعر بالراحة مع فكرة الذكاء االصطناعي )التي يمكن أن تفكر فيها الروبوتات(؟. 30
ما هي أفالم الخيال العلمي التي شاهدتها؟. 31
هل تعتقد أّن ما شاهدته في هذه األفالم ممكن؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 26
ما هو موضوعك العلمي املفضل؟. 32
هل تتذكر أّي تجارب عملية ممتعة أو ممتعة أو خطيرة قمت بها في املدرسة؟ حدثني عنها.. 33
هل تخيفك إمكانية أن يغير العلم العالم؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 27
كيف سيغير العلم العالم في املائة عام القادمة؟. 34
هــل تعتقــد أن العلــم ســيجد يوًمــا مــا طريقــة لجعــل النــاس يعيشــون إلــى األبــد؟ إذا كان األمــر كذلــك، . 35

هــل تعتقــد أن ذلــك ســيكون شــيًئا جيــًدا أم ســيًئا؟
كيف أثرت التطورات التكنولوجية على حياتنا؟. 36
هل تعتقد أن التقدم التكنولوجي جّيد دائًما؟ أم يمكن أن تكون ضاّرة أحياًنا؟. 37
كيف أثرت التطورات التكنولوجية على االتصال / كيف نتلقى األخبار / املجال الطبي / التعليم؟. 38
هــل تعتقــد أنــه يجــب الســماح لــألزواج باختيــار الجنــس أو خصائــص أخــرى لطفلهــم مثــل لــون العيــن؟ . 39

ملــاذا؟ و ملــاذا ال؟

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع طبيب أنابيب.. 1
حوار مع تقني.. 2
حوار مع روبوت منزلي.. 3
حوار مع منتج ألعاب إلكترونية.. 4
حوار مع عالم.. 5
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الحب والزواج

في أي سّن تزوجت/ تريد أن تتزوج؟. 1
صف موعًدا مثالًيا.. 2
خص الذي توّد مواعدته/ الزواج منه؟. 3

ّ
صف مظهر الش

هل تعمل املرأة عادة بعد الزواج في بلدك؟. 4
هل تؤمن  بالحب من أّول نظرة؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 5
ما املقصود باملثل »الحب أعمى«؟. 6
هل أنت مع الزواج التقليدي أم الزواج عن حب؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 7
هل تعرف أّي شخص تزوج زواًجا تقليدًيا؟ كيف ترى حياته الزوجية؟. 8
هل تعرف شخًصا حصل على الطالق؟ ملاذا تطلقا؟. 9
من يجب أن يدفع ثمن كّل �سيء في املوعد؟. 10
ر على اختيارنا للشريك؟ كيف؟. 11

ّ
هل تعتقد أّن القصص الخيالّية تؤث

هل تعتقد أّن الزواج يعني التخلي عن الحرية؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 12
ك إذا تزوجت ستتغير؟ وضح.. 13

ّ
هل تعتقد أن

ه من األفضل أن تكون أعزب أو أن تتزوج؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 14
ّ
هل تعتقد أن

ه من الجّيد أن تتزوج؟. 15
ّ
هل تعتقد أن

ه من املقبول الزواج من ديانة مختلفة؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 16
ّ
هل تعتقد أن

ه من الجّيد أن يكون للرجل زوجتان؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 17
ّ
هل تعتقد أن

ه من املقبول للزوجة أن يكون لها زوجان؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 18
ّ
هل تعتقد أن

ه من املقبول للرجل أن يكون له زوجتان؟ . 19
ّ
هل تعتقد أن

ه من املقبول أن يضرب الرجل زوجته إذا أخطأت؟. 20
ّ
هل تعتقد أن

؟ . 21
ً
هل تعتقد أّن الزواج ضروري أصال

هل تعتقد أن الزيجات القائمة على الحب هي أنجح من الزيجات املرتبة؟. 22
هل تعتقد أّن الناس يتغيرون بعد الزواج؟ اذكر أمثلة.. 23
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ه يمكنك أن تجد الحب األبدي عبر اإلنترنت؟. 24
ّ
هل تعتقد أن

هل تريد زوًجا أو زوجة أكبر أو أصغر أو في نفس عمرك؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 25
هل تريد أن يصبح لديك أطفال؟ متى وكم؟ . 26
كيف يكون الزواج في ثقافتك؟. 27
ه يجب أن يعرف األزواج بعضهم البعض قبل الزواج؟. 28

ّ
كم من الوقت تعتقد أن

إذا لم يوافق والداك على شخص تحبه وترغب في الزواج منه، فماذا سيكون موقفك؟ . 29
هل هناك عالقة مثالية لك؟. 30
إذا كان عليك أن تتزوج من امرأة تحبها حًقا، أو امرأة ثرية ال تحبها، فمن تختار؟. 31
ه األفضل للزواج؟. 32

ّ
ما هو الّسّن الذي تعتقد أن

ما هي بعض عادات املواعدة والزواج في بلدك؟. 33
ما هي أهّم أسباب الطالق؟. 34
ماذا تفهم من األثر: أبغض الحال إلى هللا الطاق.. 35
ما رأيك في هذه األبيات الشعرية:. 36

نتيِن
ْ
ى به َزوُج اث

َ
ق

ْ
ِبَما َيش ْجُت اثنتيِن ِلَفْرِط َجْهِلي    تَزوَّ

ْعَجَتْيِن
َ
َرِم ن

ْ
ك

َ
ُم بين أ عَّ

َ
ن

ُ
أ ا   

ً
فقلُت أصيُر بينهما خروف

َبَتْيِن
ْ
َبِث ِذئ

ْ
خ

َ
َداَوُل بيَن أ

ُ
ت ْم�ِسي   

ُ
ْضِحي وت

ُ
َنْعَجٍة ت

َ
فِصْرُت ك

َتْيِن
َ
ط

ْ
خ ْعَرى ِمَن اْحَدى السُّ

َ
َما أ

َ
ف  َهِذي   

َ
ط

ْ
ُج ُسخ ِرَضا َهِذي ُيَهِيّ

ْيِن
َ
ت رَّ رُّ بيَن الضَّ اك الضُّ

َ
ذ

َ
ك لَّ ُضٍرّ   

ُ
ِة ك

َ
ى في املِعْيش

َ
ق

ْ
ل

َ
وأ

َتْيِن
َ
رى                ِعَتاٌب َداِئٌم في الليل

ْ
خ

ُ
 ولتلَك أ

ٌ
لهذي ليلة

وَء الَيَدْيِن
ُ
ِمَن الخيراِت َمْمل ى كريًما   

َ
ْبق

َ
ْحَبْبَت أْن ت

َ
فإْن أ

ْيِن
َ
َك الَحاِرث

ْ
وذي َجَدٍن وُمل َك ِذي َيَزٍن وَعْمٍرو   

ْ
وتدرَك ُمل

ِديِم وِذي ُرَعْيِن
َ

ٍع الق بَّ
ُ
وت َواٍس   

ُ
ْنِذَرْيِن وِذي ن

ُ
َك امل

ْ
وُمل

ْيِن
َ
َضْرًبا في ِعَراِض الَجْحَفل

َ
ف ْسَتِطْعُه   

َ
ِعْش َعَزًبا فإْن لم ت

َ
ف

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع قاٍض شرعّيٍ في املحكمة الشرعية.. 1
حوار مع محاٍم.. 2
حوار بين شخصين ينويان الطالق.. 3
حوار مع شخص متزوج من اثنيتن أو أكثر.. 4
حوار مع مطلق أو أرمل.. 5
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الفنون

ماذا تعني الفنون لك؟. 1
هل ذهبت/ تذهب إلى املتاحف الفنّية؟ ما رأيت؟. 2
هل تعتبر نفسك ميال إلى الفنون وتقدرها؟ كيف؟. 3
ما رأيك في اللوحات الفنّية الحديثة؟. 4
كم عدد أشكال الفن التي يمكنك تسميتها؟ ما هو شكل الفن املفضل لديك؟. 5
هل ترى أّن الكتابة على الجدران فًنا؟ ملاذا وملاذا ال؟ ما اسمه؟. 6
ما هو أشهر تمثال في بلدك؟. 7
من هو الفنان املفضل لديك؟ ملاذا تحبه؟. 8
هل تعتقد أّن الفن مهّم للمجتمع؟ ملاذا؟. 9
هل سبق لك أن جربت الرسم أو النحت أو أي �سيء فني آخر؟ ماذا فعلت؟. 10
ما هو شكل الفن التقليدي في ثقافتك؟. 11
ما هي الدولة األكثر إبداًعا برأيك؟. 12
ه يجب أن يكون أكثر أم أقل تكلفة؟. 13

ّ
ملاذا الفن باهظ الثمن؟ هل تعتقد أن

هل لديك أّي أصدقاء فنيين؟ ما هي أنواع الفنون التي يصنعونها؟. 14
هل تعتقد أن املوسيقى والرقص من أشكال الفن؟ اشرح.. 15
هل تعتقد أّن الرسوم الكاريكاتورّية والكوميديا   هي فن؟ فسر.. 16
هل تزور املتاحف عندما تذهب إلى مدينة أخرى؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 17
كيف ستكون الحياة بدون فن؟ تخيل.. 18
هل تستمتع بالتقاط الصور؟ بم تشعر؟. 19
ما األشياء التي تحّب تصويرها؟. 20
ا؟ ملاذا؟. 21  فنيًّ

ً
هل تعتبر التصوير شكال

ملاذا يحّب الفنان رسم الشخصيات النسائّية؟. 22
 أم غريًبا؟ اشرح.. 23

ً
هل تجد عمل بيكاسو مذهال
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د الحياة؟ كيف؟. 24
ّ
هل الفن ُيقل

هل األفالم هي شكل من أشكال الفن؟ ما رأيك؟. 25
ماذا تفهم من الحديث الشريف: إن هللا جميل يحب الجمال.. 26

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع قّيم متحف أو معرض.. 1
حوار مع رسام.. 2
حوار مع فنان تشكيلي.. 3
حوار مع نّحات.. 4
حوار مع زائر ملعرض فني.. 5



د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              162

املخدرات

من هو املدمن؟. 1
ماذا يتناول املدمنون؟. 2
ما هي املخدرات؟ وكيف ظهرت؟. 3
ما الفرق بين املستهلك واملدمن؟. 4
ملاذا قد يبدأ شخص ما في تعاطي املخدرات؟. 5
هل تعتقد أّن الكحول مخدر؟. 6
ما هو إدمان الكحول؟. 7
كيف تتوقف عن إدمان الكحول؟. 8
هل الكحول إدمان؟ ماذا عن الشاي والقهوة والشوكوالته؟. 9
هل تعتقد أن املاريجوانا يجب أن تكون قانونّية أو غير قانونية؟ ما أدلتك؟. 10
هل هناك فرق بين املاريجوانا والكراك والهيروين والكوكايين وما إلى ذلك؟. 11
هل التدخين إدمان؟. 12
ملاذا يعتبر الدخان قانوني؟ أليس شارب الدخان مدمًنا؟. 13
هل يجب تشديد العقوبات على االتجار باملخدرات؟ . 14
هل يجب أن تكون هناك عقوبات على تعاطي املخدرات؟. 15
هل يجب أن يحصل تجار املخدرات على عقوبة اإلعدام؟. 16
لو عرفت أّن صديًقا لك مدمن على املخدرات، فماذا تفعل؟. 17
ماذا ستفعل إذا كان أحد أفراد عائلتك مدمًنا على املخدرات؟. 18
ملاذا بعض املخدرات أكثر إدماًنا من غيرها؟. 19
ملاذا يدمن بعض الناس بينما ال يدمن اآلخرون؟. 20
ماذا يحدث في دماغ اإلنسان بسبب اإلدمان؟. 21
هل هناك عالقة بين اإلدمان على املخدرات والجريمة؟. 22
هل يجب منع املرأة بالقانون من التعاطي بسبب الحمل وتأثيره على الجنين؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 23



163 د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              

يجد مر�سى السرطان أّن املاريجوانا توقف آالمهم. هل يجب أن يكون قانونًيا بالنسبة لهم؟. 24
هل تعتقد أّن تجربة الكحول والسجائر تؤدي إلى تجربة مخدرات أقوى؟. 25
وقتهــم . 26 يقضــون  الذيــن  األشــخاص  تجــاه  فعلــه  والحكومــة  املجتمــع  علــى  يجــب  الــذي  مــا  رأيــك،  فــي 

ملــاذا؟ املشــروعة؟  غيــر  املخــدرات  علــى  الحصــول  فــي  وأموالهــم 
هل ينبغي السماح ألصحاب العمل بـ »اختبار تعاطي املخدرات« ملوظفيهم؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 27
هل يجب أن تكون مراكز إعادة التأهيل مجانّية أم بمقابل؟ ملاذا؟. 28
ما هو تأثير املخدرات في املجتمع؟. 29
كيف يمكن القضاء على ظاهرة إدمان املخدرات؟. 30

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع محكوم باإلعدام.. 1
حوار مع مدمن.. 2
حوار مع تاجر مخدرات.. 3
حوار مع )ساٍق »الّساقي«( في مقهى.. 4
حوار بين اثنين في مقهى.. 5
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الصورة النمطّية

ما هي الصورة النمطّية؟. 1
ما هي بعض الصور النمطّية؟. 2
كيف يتم تصوير بلدك نمطًيا؟. 3
هل تصنف الناس نمطًيا؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 4
هل يساعدك التنميط بطريقة ما؟. 5
كيف يمكن أن تكون الصور النمطّية ضاّرة؟. 6
هــل تعتقــد أّنهــا فكــرة جّيــدة أن تقــوم بتصويــر النــاس بصــورة نمطّيــة؟ هــل هنــاك صــورة نمطّيــة جّيــدة . 7

وأخرى ســيئة؟
كيف يمكن للقوالب النمطّية أن تضر بفرص العمل بالنسبة لك؟. 8
ما هو الفرق بين الصور النمطّية واألحكام املسبقة؟. 9
هل الصور النمطّية مسيئة أم مضحكة أم واقعية؟ فسر.. 10
ما هي بعض الّصور النمطية للناس على أناس ثقافتك؟. 11
ما هي بعض الصورة النمطية من ثقافتك على الثقافات األخرى؟. 12
ما هي بعض الصور النمطية للرجال عن النساء؟. 13
ما هي بعض الصور النمطية للنساء على الرجال؟. 14
هل يجب أن تجرم الصورة النمطية؟. 15
ر على حياة الناس؟. 16

ّ
ما هي الصور النمطية وكيف تؤث

ه نوع من أنواع التنمر؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 17
ّ
هل يمكن وصف التنميط بأن

كيف يمكن لوسائل اإلعالم )الصحف، التلفزيون، األفالم( املساعدة في الحّد من التنميط؟. 18
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هل تعتقد أّن مجموعات معّينة أكثر عرضة للتنميط من غيرها؟ إذا كان األمر كذلك ملاذا؟. 19
برأيك ما الذي يمكن للفرد فعله للمساعدة في تقليل التحيز والقوالب النمطّية؟. 20

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار بين شرقي وغربي.. 1
حوار مع سائح صيني.. 2
حوار في التلفزيون حول الصورة النمطّية للغرب في وسائل اإلعالم العربّية.. 3
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الصحة واملرض

هل أنت بصحة جّيدة؟. 1
ا؟. 2 هل تأكل دائما طعاًما صحيًّ
هل تتمرن؟ . 3
أّي نوع من التمارين التي تقوم بها؟. 4
كيف تتمرن غالًبا؟. 5
هل تذهب لفحوصات طبّية منتظمة؟. 6
ماذا تفعل للبقاء بصحة جّيدة؟. 7
ماذا تفعل إذا لم تستطع النوم؟. 8
هل تصاب بنزلة برد أكثر من مرة في السنة؟. 9
ك بحاجة إلى إنقاص الوزن؟. 10

ّ
هل تعتقد أن

هل تأكل الكثير من الخضار والفاكهة؟. 11
هل غالبا ما تأكل وجبات سريعة؟. 12
هل تعرف من يعاني من الّصداع الّنصفي؟ ماذا يفعل للتخلص منه؟. 13
هــل ســبق لــك أن قــرأت املجــالت أو املقــاالت اإلخبارّيــة حــول الّصحــة؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، فمــا هــو . 14

املوضــوع )املوضوعــات( الــذي تجــده أكثــر إثارة لالهتمام؟
هل تذهب إلى طبيب األسنان مرتين في السنة؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 15
هل تعاني من التوتر؟ . 16
كيف يمكنك تقليل التوتر في حياتك؟. 17
ما هي بعض األشياء التي تسبب التوتر؟. 18
ما هي بعض طرق التعامل مع التوتر؟. 19
هل تذهب عادة لطبيب واحد على وجه الخصوص أو أي طبيب متاح؟. 20
هل لديك أي نوع من الحساسّية؟. 21
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هل تتناول الدواء عندما تكون مريًضا؟. 22
هل تتناول فيتامينات أو مكّمالت معدنّية؟. 23
هل تستخدم املنبه لالستيقاظ؟. 24
هل تحصل عادة على قسط كاٍف من النوم؟. 25
هل تراقب وزنك؟ ما هي األطعمة التي تعتقد أّنها صحّية؟. 26
هل سبق لك دخول املستشفى؟ تحدث عن تلك التجربة.. 27
هل سبق لك التبرع بالدم؟. 28
هل تؤمن بالعين؟. 29
هل يجب حظر التدخين في املطاعم؟. 30
ما هي بعض األشياء التي يمكن لألشخاص القيام بها للحفاظ على صحتهم؟. 31
ما هي بعض الطرق التي يمكنك من خاللها الحفاظ على صحتك بشكل شخ�سي؟. 32
ما هو املرض الذي يخيفك أكثر؟ ملاذا؟. 33
ما رأيك في اإلجهاض؟ ملاذا يؤيده البعض ويعارضه آخرون؟. 34
ما رأيك في التقّدم في السّن؟. 35
مــا رأيــك فــي جراحــة التجميــل؟ هــل تعــرف أيَّ شــخص خضــع لعمليــة تجميــل؟ هــل تفكــر فــي إجــراء . 36

تجميليــة؟ جراحــة 
هل تفكر في التبرع بأعضائك بعد موتك؟. 37
كيف تبدو الخدمة الصحية في بلدك. 38
ما يعني لك القول: الصحة تاج على رؤوس األصحاء؟. 39

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع طبيب.. 1
حوار مع طبيب عيون/ أسنان.. 2
حوار مع ممرض.. 3
حوار مع فني أشعة.. 4
حوار مع صيدالني.. 5
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األطفال

ماذا تعني كلمة الطفولة لك؟. 1
هل تستمتع بالتواجد حول األطفال؟. 2
هل كان هناك العديد من األطفال في عائلتك؟. 3
، ماذا كنت تريد أن تكون عندما تكبر؟. 4

ً
عندما كنت طفال

ما هي األشياء اإليجابّية أو السلبّية في حياة األطفال؟. 5
ما أجمل ذكريات طفولتك؟. 6
؟. 7

ً
ما هي ألعابك املفضلة عندما كنت طفال

ما هو أهّم درس علمك إياه والداك؟. 8
ما هو أكثر �سيء مزعج أو مدهش في األطفال؟. 9
ما هو أهم �سيء نحتاجه لتعليم األطفال؟. 10
هل تعتقد أن األطفال طيبون بطبيعتهم؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 11
 التي شكلت شخصيتك؟. 12

ً
ما هي بعض التجارب املهمة التي مررت بها عندما كنت طفال

؟  كيف؟. 13
ً
هل تعتقد أّن األطفال اليوم مختلفون عّما كنت عليه عندما كنت طفال

هل تعتقد أّن األطفال يرتكبون جرائم عنيفة؟. 14
هل تعتقد أن األطفال اليوم أكثر عنًفا مّما كانوا عليه في السابق؟ ملاذا؟. 15
؟. 16

ً
ما هي لعبتك املفضلة عندما كنت طفال

هل يجب أن نجيب على أسئلة األطفال حتى لو كانت غير مناسبة؟. 17
هل األفضل التعامل مع األطفال بصرامة أم التساهل؟. 18
مــن يجــب أن يكــون املســؤول األول عــن رعايــة األطفــال؟ الزوجــة؟ الــزوج؟ الجــد والجــدة؟ األقــارب؟ . 19

مراكــز الرعايــة النهاريــة؟
ا؟. 20 ما أهّم الدروس التي يجب تعليمها لألطفال الصغار في املنزل؟ األطفال األكبر سنًّ
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هل الطفولة هي أفضل وقت في الحياة؟. 21
من رعاك؟ والداك أو أجدادك أو أي فرد آخر من أفراد األسرة؟. 22
هل أنت قريب من والديك؟ كيف؟. 23
هل يجب أن ُيدفع لألطفال مقابل األعمال املنزلية؟. 24
هل يمكنك أن تتذكر فعل أّي �سيء أوقعك في املشاكل؟ ماذا كان؟ كيف عوقبت؟. 25
هل يجب ضرب األطفال؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 26
هل تعتقد أن األطفال اليوم يتعرضون ملزيد من الضغط؟ ملاذا؟. 27
هل تعتقد أّن اآلباء اليوم لديهم وقت أقل ألطفالهم؟. 28
هل تعتقد أن ألعاب الفيديو لها تأثير �سيء على األطفال؟ اشرح.. 29
هل تعتقد أن األطفال يشاهدون التلفاز بكثرة؟ ماذا يجب أن نفعل تجاه ذلك؟. 30
ما هي حقوق الطفل األساسية؟. 31
؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فماذا حدث؟. 32

ً
هل تعرضت ألي حوادث باملنزل عندما كنت طفال

ما هو أجمل �سيء تعتقد أن األطفال يفعلونه؟. 33
ما هو ال�سيء السيئ الذي تعتقد أن األطفال يفعلونه؟. 34
هل توافق على أّن األطفال في الوقت الحاضر أذكى مّما كان عليه األطفال منذ عّدة عقود؟. 35
ما الذي لن تسمح به أو لم تسمح به ألطفالك؟. 36
هل هناك وقت أفضل إلنجاب األطفال؟ متى؟. 37
متى يكون من املناسب وضع املكياج للفتيات الصغيرات؟. 38
متى يجب أن يستخدم األطفال هواتفهم املحمولة؟. 39
هل ستعطي واحًدا ألطفالك؟ في أّي عمر؟. 40
ماذا تفهم من قول الشاعر:. 41

 طيب األعراق
ً
أعددت شعبا األم مدرسة إذا أعددتها      

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

مقابلة مع طفل يسعى للحصول على �سيء ما.. 1
مقابلة مع أم عازبة.. 2
مقابلة مع مربية أطفال. 3
مقابلة مع كاتب لألطفال.. 4
مقابلة مع منتج ألعاب أطفال.. 5
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كيف نفتح الحوار؟

هل أنت شخص اجتماعي/ منفتح؟. 1
كيف تبدأ حواًرا مع شخص ال تعرفه؟. 2
ما الذي يجعل من السهل التحدث مع شخص ما ال تعرفه؟. 3
أي أنواع األصدقاء تفضل؟. 4
ما هي السمات التي تبحث عنها في شريك املحادثة؟. 5
أخبرني عن أنواع املحادثات املفضلة لديك؟. 6
ما الذى تتحّدث عنه؟. 7
كيف تعرف الشخص اآلخر؟. 8
من هو أفضل متحّدث قابلته على اإلطالق؟. 9
هل سبق لك أن أجريت محادثة رائعة مع شخص غريب تماًما؟ صفها.. 10
ما الذي جعلها رائعة؟. 11
عن ماذا كنت تتحدث؟. 12
أين كنت؟. 13
ما هو دورك في املحادثة؟. 14
ما هي بعض العادات الجّيدة في املحادثة؟. 15
ما هي بعض الصفات السيئة التي لديك في املحادثات؟. 16
من يتواصل بشكل أفضل: الّرجال أم النساء؟. 17
ما الذي يجعل أسلوب النساء أفضل؟. 18
ما الذي يجعله أسوأ؟. 19
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على مقياس من 1 إلى 10، كيف تقيم مهارتك في املحادثة مع الجنس اآلخر؟ اشرح.. 20
كيف تختلف األحاديث بين الرجل واملرأة؟. 21
هل تحّب الجدل؟. 22
حول ماذا تحب أن تتجادل؟. 23
هل تريد دائًما أن تكون على حق؟. 24
ما املوضوعات التي يجب تجنبها عند التحدث إلى شخص غريب؟. 25
ما هي املواضيع املحّرمة في ثقافتك؟. 26
ا؟. 27 ما هي املواضيع املحّرمة بالنسبة لك شخصيًّ
م الكلمات السيئة بلغة أخرى؟. 28

ّ
ملاذا يحب الناس تعل

ما الذي يفعله الناس ويدفعك للجنون في املحادثة؟. 29
أيهما أسهل إجراء بعض املحادثات على الهاتف أم وجًها لوجه؟. 30
ما هو شعورك حيال الصراحة؟ اشرح.. 31
إذا كان بإمكانك إجراء محادثة مع أّي شخص حّي مشهور، فمع َمْن ستتحدث؟. 32
ما الذي ستتحدث عنه؟. 33
ملاذا تريد التحدث عن ذلك؟ اشرح.. 34
إذا كان بإمكانك إجراء محادثة مع شخص متوفى مشهور، فمن ستتحدث معه؟. 35
عن ماذا تتحدث وملاذا؟. 36
هل سبق لك أن سجلت مكاملة هاتفية أو محادثة؟ ملاذا؟. 37
هل ستفعلها؟ . 38
ما هي املحادثة الصعبة التي كان عليك إجراؤها في حياتك؟. 39
ب منك التحدث إلى الكثير من الناس؟ ملاذا؟. 40

ّ
هل ترغب في الحصول على وظيفة تتطل

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع جاسوس.. 1
حوار في حفل استقبال.. 2
مكاملة من مجهول.. 3
مقابلة فصل من العمل.. 4
لقاء مع صديق يخبرك بخبر صادم.. 5
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الحمية الغذائية

ما معنى الحمية الغذائّية؟. 1
ا؟ تحّدث عن تجربتك.. 2 هل سبق لك أن اتبعت نظاًما غذائًيا خاصًّ
ه لديك وزن زائد؟. 3

ّ
كيف تعرف أن

ما هي أفضل طريقة للحمية؟. 4
هل تعتقد أّن الحمية يمكن أن تكون خطيرة؟. 5
هل تعتقد أّن األلياف مهّمة في نظامك الغذائي؟. 6
هل تعتقد أّن البروتين مهّم في نظام غذائي متوازن؟. 7
ما هي مصادر البروتين الجّيدة؟. 8
هل تعتقد أّن األشخاص البدينين سعداء؟ . 9
هل تعتقد أّن األشخاص الّنحفاء سعداء؟. 10
هل تعتقد أّن الناس بشكل عام يزداد وزنهم أو يفقدون الوزن؟. 11
ما نوع النظام الغذائي الذي تو�سي به لصديقك؟. 12
ســًنا . 13 األصغــر  وللشــخص  فــوق(  فمــا  عاًمــا   40( الســن  لكبــار  بــه  املو�ســى  الغذائــي  النظــام  نــوع  مــا 

)املراهقيــن(؟
ما الفرق بين النظام الغذائي والنظام الغذائي الّصحّي؟. 14
هل هناك فرق بين أن تكون نحيًفا وأن تكون بصحة جّيدة؟ أيهما أفضل؟. 15
هل تعتقد أّن النحافة تعني الجمال؟. 16
هل تعتقد أّن هناك ضغط أكبر اآلن لكي يبدو املراهقون أنحف؟. 17
ر النظام الغذائي على مظهرنا وشخصيتنا؟. 18

ّ
بأّي طريقة يمكن أن يؤث

19 . 
ُ

 فثلــث
َ
 ال َمحالــة

َ
كاٌت ُيِقمــَن صلَبــُه فــإن كان

ُ
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف: حْســُب ابــِن آدَم أ

 لنفِســه.
ٌ

 شــراٍب، وثلــث
ُ

طعــاٍم وثلــث
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لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع نباتي.. 1
حوار مع شخص يقوم بحمية غذائّية.. 2
حوار مع طبيب تغذية صحّية.. 3
حوار مع طبيب عمليات تجميل.. 4
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الحوادث

ا مرورًيا؟ تحّدث عنه.. 1
ً
هل سبق لك أن رأيت حادث

هل تعّرضت – ال سمح هللا- لحادث مروري؟ تحدث عنه.. 2
هل تعرف شخًصا تعّرض لحادث مروري؟ ماذا حدث؟. 3
هل أصبت – ال سمح هللا- في حادث مروري؟ كيف حدث؟. 4
هل تعتقد أّن التحدث على الهواتف املحمولة يمكن أن يتسّبب في وقوع حوادث مرورّية؟. 5
ما نوع التأمين الذي تملكه على سيارتك؟. 6
هل سبق لك أن صدمت حيواًنا عندما كنت تقود سيارتك؟ ماذا حدث؟. 7
ما نوع ميزات األمان في السيارة التي قد تساعدك إذا تعرضت لحادث مروري؟. 8
هل حوادث املرور سبب رئيس للوفاة في بلدك؟. 9
من يموت في حوادث املرور أكثر؟ . 10
كيف يمكن منع الحوادث املرورية؟. 11
كيف يمكن التقليل من الوفيات في حوادث املرور؟. 12
ما الذي يجب عمله ملنع االزدحام املروري في مدينتك؟. 13
ما هو شعورك حيال قضاء الوقت في االزدحام في ساعات الذروة؟. 14

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع شرطي املرور في رصد حادث.. 1
حوار بين شخصين تعرضا لحادث.. 2
حوار مع شركة تأمين للتأمين على سيارة جديدة.. 3
حوار مع شركة التأمين بعد التعرض لحادث.. 4
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النباتية

ما معنى النباتّية؟. 1
هل أنت نباتي؟. 2
هل تعرف أّي نباتيين؟. 3
هل تعتقد أّن املطاعم يجب أن تقّدم طبًقا نباتًيا أو طبقين في القائمة؟. 4
ما أنواع النباتيين املختلفة؟. 5
هل يمكنك تجربة النظام النباتي ملدة شهر؟. 6
هل يمكنك تجربة النظام النباتي ملدة أسبوع؟. 7
هل يمكنك تجربة النظام النباتي ليوم كامل؟. 8
من يأكل الجبن ويشرب الحليب، هل هو نباتي؟. 9
إذا كان شخص ما يرتدي أحذية جلدية أو معطف فرو، فهل يمكن أن يطلق على نفسه اسم »نباتي«؟. 10
ما هو السبب األكثر منطقّية لكي تصبح نباتًيا؟. 11
ما الذي ستحضره لنباتي قادم لتناول العشاء في منزلك؟ )مقبالت - طبق رئي�سي - حلويات - مشروب(. 12
ما هي الوجبة التي ستفتقدها أكثر إذا أصبحت نباتًيا؟. 13
ما هي الوجبة الرائعة التي قد تعدها لنفسك كنباتي؟. 14
هل ستذهب إلى مطعم نباتي لتناول العشاء؟. 15
ما األصعب في تناوله، خضروات جديدة غريبة، أم قطعة لحم غريبة؟. 16
هل فكرت يوًما في أن تصبح نباتًيا؟. 17
ك ال تستطيع طهي اللحوم في املنزل؟ ما التحديات . 18

ّ
هل يمكن أن تتزوج من نباتي إذا كان ذلك يعني أن

التي يمكن أن تواجهها؟
ما هو أفضل سبب لتصبح نباتًيا؟ أسباب صحّية أم حقوق الحيوان؟. 19

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع نباتي.. 1
حوار بين نباتي وجرسون في مطعم.. 2
حوار بين إنسان وحيوان.. 3
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الحرب

ما هي خدمة العلم/ الخدمة العسكرّية؟ . 1
هل هي إجبارّية في بلدك؟. 2
هل تعرف أّي دول تكون الخدمة العسكرية فيها إلزامّية/ إجبارّية؟. 3
ملاذا يوجد جيش في بلدك؟. 4
هل ستكون معارًضا ضميرًيا إذا خاض بلدك حرًبا؟. 5
ما الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها في الجيش؟. 6
هل وجود جيش مضيعة للمال في العالم؟ فسر.. 7
ما هي بعض الوظائف التي يقوم بها الجنود؟. 8
هل ستقاتل من أجل بلد آخر غير بلدك؟. 9
كيف يمكن للدول أن تمنع الصراعات عندما ال تحاول الدول األخرى إحالل السالم؟. 10
هل تعتقد أّن النساء يجب أن يكن جنديات؟. 11
هل هناك يوم خاّص لتكريم قدامى املحاربين في بلدك؟ ماذا يجري فيه؟. 12
هل ينضم كثير من الشباب في بلدك إلى الجيش؟ ملاذا ملاذا ال؟. 13
ما رأيك في األشخاص الذين عملهم في الجيش؟. 14
هل تعتقد أّن الجنود يتقاضون رواتب جّيدة؟ كيف يمكن أن نحسن حياتهم؟. 15
هل سبق لك أن عشت في بلد في حالة حرب؟ تحدث عما تعرفه عنها.. 16
ما رأيك ما أكثر ما يفتقده الجنود البعيدين عن املنزل؟. 17
برأيك، ما الذي يصعب على الجنود االعتياد عليه؟. 18
في رأيك ما هو متوسط   عمر الجنود في العالم؟. 19
ملاذا تعتقد أن الناس يريدون أن يصبحوا جنوًدا؟. 20
هل قاتل أحد من عائلتك في حرب من قبل؟. 21
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هل للحرب نتائج إيجابية على البشرية؟ كيف؟. 22
إذا كان من املمكن القضاء على الحرب بالكامل، فهل سيظل هناك استخدام للجيوش؟. 23
ما الذي يجعل الدول تنخرط في حرب؟. 24
ما السبب الذي قد تقاتل من أجله / تموت من أجله؟. 25
 من الحرب؟. 26

ً
كيف يمكن للناس حل النزاعات بدال

ماذا تفهم من عبارة »القوة على حق«؟. 27
هل يمكنك التفكير في حرب تعتقد أنها كانت مبررة؟ أي حرب وملاذا؟. 28
من هو البطل؟. 29

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع جندي.. 1
حوار مع جندية.. 2
حوار مع متقاعد.. 3
حوار مع مسؤول خدمة العلم.. 4
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العمل التطوعي

ما هو العمل التطوعي؟. 1
ملاذا يتطوع الناس؟. 2
هل ترغب في العمل كمتطوع؟. 3
هل سبق لك أن قمت بأّي عمل تطوعي؟. 4
هل التطوع يستحق الوقت الذي يستغرقه؟ وضح.. 5
ملاذا تستمتع بالتطوع؟. 6
هل تعرف أي شخص قام بعمل تطوعي؟. 7
أين وملاذا تطوعوا؟. 8
هل توّد وتريد العمل كمتطوع بنفس الطريقة؟. 9
ماذا يمكنك أن تفعل للمساعدة إذا لم يكن لديك املال؟. 10
هل سبق لك أن استفدت من العمل التطوعي لشخص ما؟ ماذا فعل؟. 11
ما هي بعض املنظمات التي تعمل في املجال التطوعي؟. 12
ما نوع العمل الذي يقومون به؟. 13
ما املواقف التي تحتاج إلى عمال متطوعين؟. 14
هل يمكنك التفكير في أنواع مختلفة من العمل التطوعي؟ ما هي؟. 15
هل يمكنك التفكير في أمثلة على التطوع املحترف والهواة؟ مثل.. 16
هل عملت أنت وعائلتك في مشروع تطوعي مًعا؟ ما هو؟. 17
ما هي األنشطة التطوعية التي يقوم بها الناس؟. 18
هل يمكنك التفكير في طرق ملساعدة األشخاص الذين يحتاجون إلى املساعدة؟. 19
هل سبق لك أن قمت بأي عمل تطوعي؟. 20
هل فعلت ذلك بمفردك، أم مع األصدقاء أم مع عائلتك؟. 21
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هل كونت صداقات جديدة أثناء قيامك بالعمل؟ تحدث عنها.. 22
هل تطوعت يوًما ملساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية؟ ملاذا؟. 23
هل تتطوع ملساعدة الناس خارج مجتمعك؟. 24
هل تتطوع ملساعدة الناس خارج بلدك؟. 25
ما الفوائد التي تحصل عليها شخصًيا من خالل التطوع؟. 26
ما هو شعورك حيال التطوع قبل أن تبدأ العمل؟. 27
كيف كان شعورك أثناء العمل؟. 28
كيف شعرت بعد االنتهاء من العمل؟. 29
هل يمكنك سرد بعض األسباب التي تجعل الناس يتطوعون؟. 30
هل يجب معاملة املتطوع بنفس معاملة املوظف املأجور؟. 31

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

مقابلة للعمل في مؤسسة خيرية.. 1
حوار بين مؤسستين خيريتين تنويان االندماج.. 2
حوار مع شخص يطلب مساعدة عينية.. 3
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السام العالمي

ماذا يعني لك السالم العالمي؟. 1
ما أهمية التفكير في السالم؟. 2
كيف يمكن تحقيق السالم العالمي؟. 3
على من تقع مسؤولية تحقيق السالم العالمي؟. 4
ما هو املكان األكثر سالًما الذي تعرفه؟. 5
ما الذي يتطلبه العالم ليكون أكثر سالًما؟. 6
ا؟. 7

ً
هل سيحتاج الناس إلى تغيير طريقة تفكيرهم، لكي يكون العالم مساملـــ

من هو الشخص األكثر سلمّية الذي تعرفه؟. 8
ماذا تفعل لتشعر بمزيد من الهدوء والسكينة؟. 9
هل هناك أي أشياء من صنع اإلنسان تعتقد أّنها سلمّية؟. 10
عندما تفكر في السالم، ما هي الصورة التي تفكر فيها؟. 11
هل تعتقد أن معظم الناس يفكرون في السالم بانتظام؟. 12
كيف يمكن مكافأة الناس الّسلميين؟. 13
كيف يجب معاملة األسخاص غير السلميين؟. 14
ما دور األسرة واملدرسة والجامعة في تحقيق السالم العالمي؟. 15
ما دور الحكومات والرؤساء في تحقيق السالم العالمي.. 16
ماذا تعرف عن نلسون مانديال؟. 17

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار بين رئيس إيران وأمريكا حول األسلحة النووية.. 1
حوار بين حماس وإسرائيل إلحالل السالم.. 2
حوار مع تمثال الحرية.. 3
حوار مع غاندي.. 4
حوار مع نيسلون مانديال.. 5
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اإلرهاب

ماذا يعني اإلرهاب لك؟. 1
ملاذا يستخدم الناس اإلرهاب؟. 2
ما هي األعمال اإلرهابية التي تتذكرها؟. 3
ما الذي يجب فعله ملنع اإلرهاب؟. 4
هل تخاف من السفر بسبب اإلرهاب؟. 5
ملاذا يستخدم اإلرهاب في بعض البلدان أكثر من غيرها؟. 6
اذكر بعض أشكال اإلرهاب غير العسكري؟. 7
هل تعتقد أن اإلرهاب مبرر؟. 8
كيف تأثر السفر الجوي باإلرهاب؟. 9
ما رأيك في أمن املطارات هذه االيام؟. 10
هل سبق لك أن خضعت لفحص الجسم العشوائي؟. 11
بماذا تفكر عندما تخضع للماسح الضوئي للجسم؟. 12
ما الفرق بين »املقاومة من أجل الحرية« و »اإلرهاب«؟ هناك فرق؟. 13
هل يمكن للحكومات أن تسبب اإلرهاب؟ إذا كان األمر كذلك، أعط أمثلة.. 14
 إرهابّية؟. 15

ً
ملاذا يرتكب الناس أعماال

هل الدين هو املسؤول عن تصاعد اإلرهاب العالمي؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟. 16
ما هي الدول التي اتهمت بإيواء اإلرهابيين؟. 17
ما هي الدول التي تعّرضت ملؤامرات إرهابّية؟. 18
ما هي األعمال اإلرهابّية املحددة التي يمكنك تذكرها؟. 19
ما هي برأيك أفضل طريقة للتعامل مع اإلرهاب؟. 20
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للقضاء على اإلرهاب العالمي؟. 21
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منح لفرق عمل العمليات اإلرهابّية الخاصة؟. 22
ُ
ما هو نوع القوة التي يمكن أن ت

ما السبب الذي يقاتل الناس من أجله ومستعدون للموت من أجله؟. 23
من أين يحصل اإلرهابيون على أموالهم وأسلحتهم؟. 24
برأيك هل سينتشر اإلرهاب أم يتراجع في املستقبل؟. 25
هل تعتقد أن اإلساءة ملجموعة من الناس يمكن أن تجعلهم إرهابيين؟. 26
ما الحدود الفاصلة بين الحرية واإلساءة إلى اآلخرين؟. 27

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع إرهابي.. 1
حوار مع عسكري في قوة مكافحة اإلرهاب.. 2
حوار بين رئيسين للقضاء على اإلرهاب.. 3
حوار بين إرهابيين.. 4
حوار بين املقاومة واإلرهاب. 5
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الضغط النف�سي

ما هو الضغط النف�سي؟. 1
ما الذي يسبب التوتر؟. 2
هل تعرضت للضغط مؤخًرا؟. 3
ر الضغط عليك؟. 4

ّ
كيف يؤث

هل تشعر بالتعب أثناء النهار؟ ماذا تفعل؟. 5
هل يمكنك النوم جّيًدا في الليل؟. 6
هل تشعر بالتوتر أو القلق بشأن املواقف العصيبة؟ ماذا تفعل؟. 7
هل شعرت بالتوتر مؤخًرا؟ كيف تجاوزته؟. 8
هل استمر الشعور بالتوتر لفترة طويلة أم لفترة قصيرة؟. 9
هل حدث لك سبب التوتر من قبل أم كان هذا وضًعا جديًدا؟. 10
كم مرة تعتقد أنك تشعر بالكثير من التوتر؟. 11
هل تغضب بسهولة؟ ماذا تفعل لتتجاوزه؟. 12
هل سبق لك أن ساعدت شخًصا كان يشعر بالتوتر؟ ماذا فعلت؟. 13
هل تمارس ألعاًبا أو رياضات تسبب التوتر أحياًنا؟ ما هي؟. 14
متى يمكن أن يكون التوتر شيًئا جيًدا؟ مثل.. 15
هــل تســتمتع بإجــراء مناقشــات حــول السياســة مــع أشــخاص آخريــن لديهــم آراء مختلفــة؟ تحــدث عــن . 16

تجربتك.
هل تحب الجدل حول طرق مختلفة للقيام باألشياء في العمل أو في املنزل؟. 17
 للغاية في العمل أو املدرسة، فهل لديك طرق لتحقيق التوازن في حياتك؟. 18

ً
إذا كنت مشغوال

إذا لم يكن لديك ما تفعله، هل تستمتع بنفسك أم تشعر بامللل؟. 19
هل اإلجهاد يجعل من الصعب عليك التفكير أو التصرف؟. 20
كيف يمكنك الحكم على مقدار الضغط املناسب لك؟. 21
هل توترك ناتج عن عالقات مع أشخاص آخرين؟ هل يمكنك التفكير في بعض األمثلة؟. 22
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هل يأتي التوتر عندما تقلق على حياتك؟. 23
ا عن اآلخرين؟. 24 هل تحافظ على مخاوفك سرًّ
هل لديك أي شخص يمكنك التحدث إليه عندما تكون قلًقا؟ من؟. 25
هل تعاني من اإلجهاد عندما يكون لديك الكثير من العمل للقيام به؟ ماذا تفعل؟. 26
هل تعمل أو تدرس لساعات طويلة في ظل ظروف مرهقة؟. 27
هل يتميز املكان الذي تعيش فيه ببيئة منخفضة التوتر؟. 28
هل يمكنك أن تكون وحيًدا بقدر ما تريد؟. 29
هل يمكنك أن تكون مع األصدقاء بقدر ما تريد؟. 30
هل من السهل عليك اتخاذ قرارات بشأن أشياء مهمة؟. 31
هل يمكنك االسترخاء عندما تنام بعيًدا عن املنزل؟. 32
ما أنواع املواقف التي تالحظ فيها شعور اآلخرين بالتوتر؟. 33
ما هي بعض املواقف التي تستمتع بها؟. 34
ما هي بعض املواقف التي تجعلك تشعر بالتوتر؟. 35
كيف يمكنك التخلص من املواقف العصيبة؟. 36
كيف يمكنك أن تعيش حياة خالية من التوتر؟. 37
هل يمكنك تقديم خمسة اقتراحات قد تكون غير مكلفة؟. 38
هل يمكنك إعطاء خمسة اقتراحات لألطفال؟. 39
هل يمكنك إعطاء خمسة اقتراحات لفصل الشتاء؟. 40
قدم لنا اقتراحات لجعل الحياة الدراسية أقل توترا.. 41
عندما تكون مرهًقا، هل تحب االستماع إلى نوع معين من املوسيقى؟. 42
هل يساعد الذهاب للتسوق أو امل�سي ملسافات طويلة؟. 43
هل تتبع دائًما نفس النمط للتخفيف من التوتر أو هل تحاول أشياء مختلفة؟. 44
ما هي بعض الطرق اإليجابّية التي يتعامل بها الناس مع التوتر؟. 45
ما هي بعض الطرق السلبية التي يتعامل بها الناس مع التوتر؟. 46
ما هو برأيك السبب األكبر للتوتر ملعظم الناس؟. 47

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع شخص يعاني من األرق.. 1
حوار مع شخص يعاني من الضغط والتوتر.. 2
حوار مع طبيب نف�سي.. 3
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اإلعانات

ما هو أجمل إعالن رأيته في حياتك؟. 1
ما هو أكثر إعالن صادم رأيته؟. 2
ما هو أطرف إعالن رأيته؟ صفه.. 3
ما الذي يجعل اإلعالن ال ُين�سى؟. 4
ما هي أنواع اإلعالنات املختلفة؟ . 5
هل تشتري منتجات بسبب الدعاية واإلعالن؟ مثل ماذا؟. 6
هل تجد اإلعالنات مقنعة؟ فسر.. 7
ملاذا تفضل وتشتري منتًجا على منتج آخر؟. 8
هل يجب السماح للمعلنين باإلعالن لألطفال؟. 9
ما مدى سهولة التأثير على األطفال باإلعالنات في رأيك؟. 10
هــل تتفــق مــع املنظمــات املناهضــة لالســتهالك علــى أن الطفــل ســيكون قــد شــاهد آالف اإلعالنــات . 11

التجاريــة بحلــول الوقــت الــذي يتخــرج فيــه مــن املدرســة الثانويــة؟
هل ينبغي السماح لشركات الكحول أو التبغ باإلعالن؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 12
ما رأيك في إعالنات املشاهير؟. 13
أي املشاهير أعلنوا عن املنتجات؟ من تعرف منهم؟. 14
هل املشاهير املفضلون أو املزعجون يجعلونك ترغب في شراء منتج أم ال؟. 15
هل يجب أن تكون هناك مناطق خالية من اإلعالنات؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 16
هل هناك حقائق في اإلعالن؟. 17
ما نوع اإلعالنات التي تجذب انتباهك؟. 18
ملاذا من الضروري اإلعالن؟. 19
هل تعتقد أن اإلعالن مكلف؟. 20
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مــا هــي بعــض اإلعالنــات الفّعالــة التــي شــاهدتها مؤخــًرا )علــى شاشــة التلفزيــون، والصحــف، وســائل . 21
التواصــل االجتماعــي، ومــا إلــى ذلــك(؟

ما هي بعض اإلعالنات غير الفّعالة التي شاهدتها مؤخًرا؟. 22
هل يمكنك تذكر حملة إعالنية لفتت انتباهك؟. 23
ما هي طرق الدعاية املختلفة؟. 24
ما هي أشهر طريقة للدعاية؟. 25
هــل تعتقــد أّن الحكومــة لهــا الحــق فــي حظــر اإلعــالن عــن الوجبــات الســريعة والصــودا أثنــاء البرامــج . 26

التلفزيونيــة لألطفــال. مــا رأيــك بهــذا؟ ملــاذا تعتقــد أنهــم اتخــذوا هــذا القــرار؟
عنــد الخــروج للم�ســي أو التســوق فــي املدينــة، هــل تقبــل النشــرات اإلعالنّيــة أو العينــات املجانّيــة التــي . 27

يتــم تقديمهــا لــك؟
ِصــف إعالًنــا شــاهدته أو ســمعته علــى التلفزيــون أو الراديــو. عــن مــاذا كان ذلــك؟ كــم مــن الوقــت . 28

فــي شــراء املنتــج؟ اســتمر اإلعــالن؟ هــل جعلتــك ترغــب 
مــا الفــروق التــي يمكنــك مالحظتهــا بيــن اإلعالنــات التجارّيــة منــذ 10 أو 15 عاًمــا واإلعالنــات التجارّيــة . 29

اليــوم؟
ر على اختياراتك عند شراء املالبس؟. 30

ّ
هل تعتقد أّن اإلعالنات تؤث

هل تشتري غالًبا عالمة تجارّية ُمعّينة عند شراء املالبس؟. 31
ملاذا تشتري هذه املاركة؟. 32
هل تريد أحياًنا أشياء غالية الثمن ال تستطيع أنت أو والداك تحملها؟. 33
ر على الخيارات التي تتخذها عندما تشتري أنت أو والداك الطعام؟. 34

ّ
هل تعتقد أن اإلعالنات تؤث

ما هي ماركة الكاتشب التي تشتريها أنت أو والداك؟. 35
هل هي دائًما نفس العالمة التجارية؟ ملاذا تفضل هذه املاركة؟. 36
ما هي ماركة معجون األسنان الذي تشتريه أنت أو والديك؟. 37

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:
حوار مع ُمنتج يريد منك تصوير إعالن تجاري.. 1
حوار بين أّم وأب حول دعوة شركة لطفلهما ملشاركة في إعالن تجاري، وواحد يقبل وآخر يرفض.. 2
حوار مع منتج لتصوير إعالن يستهدف األطفال.. 3
حوار مع شركة لنشر وتوزيع إعالن.. 4



187 د. خالد حسني أبو عمشةدليل الشراكة اللغوية                                                              

املستقبل

َمن أنت بعد خمس سنوات من اآلن؟. 1
كيف سيكون املستقبل بعد 10 سنوات؟. 2
ما هو تعريف »الروبوت«؟. 3
ما هو الذكاء االصطناعي؟. 4
هل ستحل الروبوتات محّل البشر؟. 5
هل سيتولى اإلنسان اآللي القيام بأعمال البشر؟. 6
كيف سيغير تطوير الروبوتات التي تفكر مستقبلك؟. 7
تخّيــل الوظيفــة التــي ترغــب فــي شــغلها عندمــا تكبــر - هــل يمكــن برمجــة الروبــوت للقيــام بهــذه الوظيفــة . 8

مثلك؟
هل يمكنك التفكير في األفالم التي تحتوي على روبوتات فيها؟. 9
هل استمتعت بهذه األفالم؟. 10
ر في األمثلة.. 11

ّ
نا نخلق مشكلة جديدة مع كل اختراع؟ فك

ّ
هل تعتقد أن

هل هناك أّي �سيء غير موجود حتى اآلن ترغب في اختراعه؟ ما هذا؟. 12
ما نوع العمل الذي توّد القيام به في املستقبل؟. 13
كيف ستحصل على هذا النوع من العمل؟. 14
هل ستجني الكثير من املال في هذه الوظيفة؟. 15
كيف سيتطّور النقل في املستقبل؟. 16
ما نوع التطورات التي قد تحدث في مجال الرعاية الّصحّية في املستقبل؟. 17
هــل يمكــن أن تكــون هنــاك حــرب عامليــة أخــرى فــي املســتقبل؟ كيــف يمكننــا منــع حــرب عامليــة مــن . 18

الحــدوث؟
إلى أين تخطط للذهاب في املستقبل؟. 19
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هل يستطيع العّرافون التنبؤ باملستقبل؟. 20
هل من املمكن معرفة املستقبل؟. 21
إلى أين تأمل أن تسافر قبل أن تموت؟. 22
ماذا تتمنى أن تفعل في حياتك؟. 23
هل تعتقد أّن الحياة ستكون أكثر صعوبة أو أسهل على أحفادنا؟ . 24
كيف ستتغير الواليات املتحدة والنظام العالمي في املستقبل؟. 25
هل تعتقد أّن الروبوتات ذات يوم ستعمل كمقدمة لرعاية األطفال؟. 26
ما هو شعورك إذا أحب طفلك الروبوت أكثر مّما أعجب بك؟. 27
هل تريد أن تعيش على كوكب آخر؟. 28
هل يجب أن يحل العالم جميع مشاكله قبل انتقال البشر إلى الفضاء؟. 29
ما هو مستقبل املال؟. 30
ماذا لو كان بإمكانك برمجة علم الوراثة ألطفالك؟ هل تريد؟ ماذا تريد أن تغير؟. 31
هل ترغب في العيش في مدينة داخل مبنى؟. 32
هل تعتقد أن السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء ممكن؟. 33
ماذا ستفعل سيارات املستقبل؟. 34
كيف ستبدو املنازل املستقبلية؟. 35
إذا كنت تستطيع العيش تحت املحيط، هل تريد ذلك؟. 36
ما هو حلم حياتك؟. 37
(؟. 38 ُ َّ

اَء الل
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َ
ش

َ
ماذا تفهم من قوله تعالى: ) َوَما ت

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع رجل آلي.. 1
حوار مع فضائي.. 2
حوار مع عالم في الوراثة.. 3
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املشاهير

هل تحب املناسبات االجتماعية؟ اذكر أهمها. ماذا تفعل فيها؟ ما هي ممارساتك املفضلة؟. 1
هل سبق لك أن شاركت في مناسبة كان فيها شخصية مشهورة؟ ماذا فعلت؟. 2
أي املشاهير ترغب في مقابلته؟ ماذا ستفعل لو استطعت قضاء يوم مع هذا الشخص؟. 3
هل تعتقد أن املشاهير لهم الحق في التمتع بحياة خاصة أم أّن حياتهم أصبحت عاّمة؟. 4
ملاذا هناك طلب كبير على مجالت اإلشاعات والفضائح؟. 5
ما هي إيجابيات وسلبيات حياة املشاهير؟. 6
ما رأيك في املشجعين ونوادي املعجبين؟. 7
هل كان لديك أّي مثل أعلى أو بطل عندما كنت مراهًقا؟. 8
ملاذا تعتقد أّن املراهقين بحاجة إلى أبطال؟. 9
هل تعتقد أّن هناك أوقاًتا يكون فيها للرجل العادي ميزة على املشاهير؟. 10
هل يمكنك إعطاء بعض األمثلة عندما يكون للرجل العادي ميزة على املشاهير؟. 11
إذا كان بإمكانك التأثير على الناس كما يفعل أحد املشاهير، فكيف ستستخدمه لصالح املجتمع؟. 12
من هو أكثر املشاهير الذي تحبه؟ وملاذا؟. 13
هل ترغب بأن تصبح مشهورا؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 14
هل يمكنك تسمية بعض املشاهير؟. 15
ا شخًصا مشهوًرا؟ . 16 هل تعرف شخصيًّ
هل املشاهير سعداء؟. 17
ما رأيك في دعم املشاهير لقضية ما؟ )على سبيل املثال - عالج مرض اإليدز(. 18
 أكثر بكثير مّما يستحقون مع األخذ في االعتبار ما ينتجون؟. 19

ً
هل تعتقد أّن بعض املشاهير يكسبون أمواال

ا من الناس العاديين، ما رأيك؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 20
ً
يقال بأّن املشاهير أكثر طالق

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع شخصّية مشهورة أجنبّية.. 1
حوار مع شخصّية مشهورة عربّية.. 2
حوار مع مشجع لشخصّية مشهورة.. 3
حوار مع صحفي من الصحف الصفراء.. 4
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عقوبة اإلعدام

ماذا يخطر ببالك عندما تسمع بعقوبة اإلعدام؟. 1
 حّق أخذ الحياة بعقوبة اإلعدام؟. 2

ً
هل يملك اإلنسان فعال

هل تعتبر عقوبة اإلعدام غير أخالقّية بصرف النظر عن الجريمة املرتكبة؟. 3
ما هي أشكال تنفيذ عقوبة اإلعدام حول العالم؟. 4
هل هناك طريقة إنسانّية وغير مؤملة إلعدام شخص؟. 5
هل عقوبة اإلعدام تمنع الجريمة؟ كيف؟. 6
هــل تعتقــد أّن الحكومــات تقــوم بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام لكــي تحصــل علــى شــعبّية أم لتحقيــق العدالــة . 7

؟
ً
فعال

هل يجب تنفيذ عمليات اإلعدام بسرّية أم على املأل؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 8
هل تعتقد أّن الرأي العام يؤيد أم يرفض عقوبة اإلعدام؟. 9
هل يجب أن يتدخل الدين في تنفيذ العقوبات؟ وضح رأيك؟. 10
هل تعتقد أن تنفيذ عقوبة اإلعدام لها أصول دينّية؟ بّين.. 11
ما موقف األديان املختلفة من عقوبة اإلعدام؟. 12
هل يجب إلغاء عقوبة اإلعدام أو وقفها بسبب احتمالّية كون الشخص بريًئا؟. 13
ماذا تعني لك املقولة: يا ما في السجن مظاليم؟. 14
 من عقوبة اإلعدام؟. 15

ً
ما رأيك بإيقاع عقوبة الحياة في السجن بدال

هل الحياة في السجن دون اإلفراج املشروط أفضل من عقوبة اإلعدام؟. 16
هل تعرف بعض الدول التي تطّبق عقوبة اإلعدام؟ ما هي؟. 17
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تحدة من عقوبة اإلعدام؟. 18
ُ
ماذا يجب أن يكون موقف األمم امل

هــذه . 19 نحــو  مشــاعرك  تصــف  كيــف  اإلعــدام.  عقوبــة  فيهــا  ــذت  ّفِ
ُ
ن التــي  األفــالم  بعــض  شــاهدت  هــل 

املشــاهد؟
ما تفهم من قولهم: ال يأخذ الروح إال من خلقها؟. 20

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع قاٍض.. 1
ه بريء.. 2

ّ
حوار مع متهم يعتقد أن

حوار مع منفذ حكم اإلعدام.. 3
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عمليات التجميل

ما مفهوم الجمال برأيك؟ . 1
كيف يختلف الجمال عند النساء عنه عند الرجال؟. 2
 في بلدك؟. 3

ً
ما الذي يجعل الشخص جميال

كيف تصف العالقة بين الجمال وشخصّية الفرد؟. 4
هل عناك عالقة بين الجمال والنجاح في الحياة؟. 5
هل من األفضل أن تكون جذاًبا جسدًيا أم ذكًيا؟. 6
أيهما تفضل أن تكون جذاًبا أم غنًيا؟ ملاذا؟. 7
هل يمكنك التفكير في أّي شخص في موقع قّوة غير جذاب جسدًيا؟. 8
هل ينفق الناس الكثير من الوقت واملال على الجمال؟. 9
كم تق�سي من الوقت يومًيا في تزيين نفسك كّل يوم قبل الخروج من البيت؟. 10
ما هي عمليات التجميل في رأيك؟. 11
ملاذا يخضع الناس لعمليات التجميل؟. 12
هل أنت مع أن يقوم الناس بإجراء جراحة تجميلّية لتحسين مظهرهم لتحسين نفسياتهم؟. 13
ر على احترام الذات؟ كيف؟. 14

ّ
هل تعتقد أّن الجمال يؤث

الــذي يجــب أن يخضــع فيــه الشــخص لعمليــة . 15 إذا كان األمــر كذلــك، فمــا هــو الحــّد األدنــى للعمــر 
؟ تجميــل

ما مدى شعبّية الجراحة التجميلّية في بلدك؟. 16
ما هي أكثر العمليات إجراء؟. 17
هل تعتقد أّن الجراحة التجميلّية أكثر شيوًعا بين النساء أو الرجال؟. 18
ما هي برأيك أكثر مخاطر الجراحة التجميلّية؟. 19
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هل فكرت في إجراء عملية تجميل؟ إذا كان األمر كذلك، ماذا تريد أن تغير؟ وملاذا؟. 20
هــل تعــرف أّي شــخص خضــع لعمليــة تجميــل؟ مــاذا فعلــوا؟ هــل تعتقــد أّن األشــخاص الذيــن أجــروا . 21

جراحــة تجميليــة ســعداء دائًمــا بالنتائــج؟ 
ماذا تعرف عن البوتوكس؟ وما هي عملية شفط الدهون؟. 22
ما رأيك في املشاهير الذين يجرون عمليات تجميل؟. 23
ما رأيك إذا عاد أحد أقاربك: صديقتك، أبوك، أختك إلخ إلى املنزل بوجه / جزء جديد؟. 24
 أم ال؟. 25

ً
ر على كون اإلنسان جميال

ّ
هل تعتقد أّن لون البشرة يؤث

؟. 26
ً
هل تعتقد أّن البشرة الفاتحة تجعلك أكثر جماال

كم عدد الصفات املختلفة التي يمكنك التفكير بها لوصف امرأة جميلة أو رجل وسيم؟. 27
هل تعتقد أّن جراِحّي التجميل سعداء في عملهم؟. 28
هــل تعتقــد أن جراحــات التجميــل ال تتفــق مــع األديــان ألّنهــا تغيــر خلــق هللا؟ مــا موقــف األديــان مــن . 29

التجميــل؟ عمليــات 
هل يجب منع عمليات التجميل بالقانون؟ ملاذا وملاذا ال؟. 30
ما رأيك في املثل القائل:. 31

• الجمال في عين الناظر« و«القرد في عين أمه غزال.	
• ه.	

ُ
ّل الِقْرد على حال

َ
ه، ِبُروح املال، وبظ

ُ
يا ماِخذ الِقْرد على مال

ق بالجمال؟. 32
ّ
هل لديك أمثال أو مصطلحات من بلدك تتعل

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع طبيب تجميل.. 1
حوار راغب أو راغبة في عملية تجميل.. 2
حوار مع رجل دين حول عمليات التجميل.. 3
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املوت الرحيم

ماذا تعني لك كلمة املوت؟ هل فكرت به؟. 1
هل يمكن أن يفكر اإلنسان بقتل نفسه؟ متى؟. 2
ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة »القتل الرحيم«؟. 3
 أن القتل قد يكون رحيًما باإلنسان؟ كيف؟. 4

ً
هل تعتقد فعال

هل تسمع قوانين بلدك بما يعرف بالقتل الرحيم؟. 5
ما رأيك أنت في القتل الرحيم؟. 6
ملاذا يختار الناس القتل الّرحيم إلنهاء حياتهم؟ هل معهم حق للقيام بذلك؟. 7
ما هي أنواع القتل الرحيم؟ تحدث عنها.. 8
هل املوت بطريقة القتل الرحيم طريقة فيها رحمة؟. 9
هل هناك فرق بين مصطلحي »القتل الرحيم« و »املساعدة على االنتحار«؟. 10
هل تعرف أّي حاالت مشهورة للقتل الرحيم؟ تحدث عنها.. 11
ما رأيك بمن ينشرون حاالت موتهم الرحيم على منصات التواصل االجتماعي؟. 12
ما الفرق بين القتل الرحيم واالنتحار؟. 13
 بين القتل العادي والقتل الرحيم؟. 14

ً
هل هناك فرق فعال

هل يحق ألحد من أفراد األسرة أو الطبيب إيقاف تشغيل جهاز دعم الحياة عن املريض دون موافقته؟. 15
هل يجب أن تكون هناك قوانين مختلفة بخصوص القتل الرحيم لألطفال دون السّن القانونّي؟. 16
إبقاء . 17 ا؟ أال تعتقد أن على األطباء واجَب  إبقاء شخص ميت دماغًيا حيًّ إلى متى يجب على األطباء 

الناس على قيد الحياة ال قتلهم؟
ما موقف األديان من القتل الرحيم؟. 18
هل لإلنسان الحق في املوت؟. 19
ماذا تظن اتجاهات الناس نحو املوت الرحيم؟. 20
ماذا تفهم من القول املشهور: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا.. 21

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع راغب في املوت الرحيم.. 1
حوار مع طبيب لراغب في املوت الرحيم.. 2
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اإلعام واألخبار املزّيفة

ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة خبر مزيف؟ . 1
هل تصدق كل ما تسمعه وتراه؟. 2
كيف يمكنك اكتشاف األخبار الكاذبة؟. 3
كيف تتحق من صدق األخبار التي تسمعها أو تشاهدها؟. 4
ماذا تفعل عندما تدرك أن ما سمعته أو شاهدته خبًرا مزيًفا أو كاذًبا؟. 5
كم مّرة سمعت عن أخبار متناقضة؟ ماذا فعلت؟. 6
هل سبق لك أن قمت بنشر أخبار كاذبة؟ ملاذا؟. 7
ما هو محّو األمّية اإلعالمّية وملاذا يجب االهتمام بها؟. 8
ملاذا يصنع بعض الناس األخبار املزيفة أو الكاذبة ويروجونها؟. 9
كيف نمّيز بين الحقائق واآلراء؟. 10
ما هي االستراتيجيات املقنعة التي تجعل األخبار الكاذبة/ الزائفة تبدو صحيحة؟. 11
ما املواضيع التي من املحتمل أن تكون محور األخبار املزيفة؟. 12
ملاذا بعض املواضيع أفضل من غيرها؟. 13
ما هي الظروف التي تجعل الخبر الزائف أكثر تصديًقا؟. 14
هل تؤمن بنظرية املؤامرة في نشر األخبار الكاذبة أو املزيفة؟. 15
مات كبرى تسعى إلى تحقيق أهداف ُمعّينة من ورائها؟. 16

ّ
هل تعتقد أّن وراء األخبار املزيفة مؤّسسات ومنظ

ا مــن أنفســكم أضمــن لكــم الجنــة: اصدقــوا إذا . 17
ًّ
مــاذا تفهــم مــن الحديــث الشــريف: اضمنــوا لــي ســت

ــوا 
ُّ

ــوا أبصاركــم، وكف ثتــم، وأوفــوا إذا وعدتــم، وأدوا إذا ائتمنتــم، واحفظــوا فروجكــم، وغضُّ حدَّ
أيديكــم.

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

زّيفة.. 1
ُ
حوار مع ناشر لألخبار امل

حوار مع صاحب منصة إعالمية.. 2
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التمييز اإليجابي

ما يخطر ببالك حين تسمع مصطلح »الّتمييز اإليجابي«؟. 1
ما الفرق بين تكافؤ الفرص وسياسات التمييز اإليجابي؟ . 2
ما الذي دفع باتجاه تبني فكرة التمييز اإليجابي؟. 3
هل التمييز اإليجابي هو شكل من أشكال الّتمييز؟ كيف؟. 4
هل تؤيد التمييز اإليجابي؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 5
هل هناك أّي طرق يمكن من خاللها تحسين التمييز اإليجابي؟ ما هي؟. 6
ف في مرحلة ما؟. 7

ّ
إذا كنت تؤّيد الّتمييز اإليجابي، فهل يجب أن يستمر إلى األبد أم ينبغي أن يتوق

ما مدى نجاح العمل اإليجابي في تصحيح عدم املساواة؟. 8
 أّن الّتمييــز اإليجابــي يســتهدف األقليــات التــي تعانــي مــن الحصــول علــى حقوقهــا؟ . 9

ً
هــل تعتقــد فعــال

كيــف؟
برأيك من هي الفئات التي تستحق الّتمييز اإليجابي؟. 10
من الذي يرسم الحدود وُيحّدد ما يجب عمله باسم العدالة االجتماعّية؟. 11
هل هناك طريقة أفضل لتحقيق العدالة بعيًدا عن الّتمييز اإليجابي؟ ما هي؟. 12
هل ترى أّن التمييز اإليجابي قد يقوض املساعي الحثيثة للّنجاح لبعض الفئات؟. 13
ماذا تفهم من القول املأثور: الناس سواسية كأسنان املشط؟. 14

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع ُمشّرع يدعم التمييز اإليجابي.. 1
حوار مع حاصل على التمييز اإليجابي.. 2
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الذكاء الّصناعي

ما رأيك في التكنولوجيا وتقّدمها املستمر؟. 1
 ثم أصبحت واقعّية؟. 2

ً
هل تتذكر أشياء كانت خياال

كاء االصطناعي؟. 3
ّ

ماذا تفهم من كلمة الذ
كاء االصطناعــي مــن فيلــم . 4

ّ
كاء االصطناعــي؟ هــل يمكنــك التفكيــر فــي مثــال علــى الــذ

ّ
مــا هــي تطبيقــات الــذ

أو كتــاب؟
حتملة للذكاء االصطناعي؟. 5

ُ
ما هي بعض اإليجابيات امل

كاء االصطناعي؟. 6
ّ

ما هي بعض املخاطر أو الّسلبيات املحتملة للذ
كاء االصطناعي؟ ملاذا؟. 7

ّ
 أو تشاؤًما بشأن تكنولوجيا الذ

ً
هل أنت أكثر تفاؤال

كاء االصطناعي والروبوتات؟. 8
ّ

هل هناك فرق بين الذ
كيف تتخّيل حياتنا دون الذكاء االصطناعي؟. 9
ســتتولى . 10 الروبوتــات(  )أو  االصطناعــي  كاء 

ّ
الــذ أّن  فــي  غالًبــا  ذكرهــا  يتــّم  التــي  املخاطــر  إحــدى  ــل 

ّ
تتمث

الحجــة؟ هــذه  فــي  رأيــك  مــا  األشــخاص؛  وظائــف 
ما هو شعورك حيال وجود زميل آلي لك في العمل؟. 11
ما أنواع الوظائف التي تعتقد أّن الروبوتات يمكنها القيام بها بالفعل؟. 12
؟ . 13

ً
هل عملك »آمن« بعيًدا عن الروبوتات ُمستقبال

إذا احتلت الروبوتات بالفعل على معظم الوظائف، فماذا سيحدث في رأيك؟. 14
هل تعتقد أّن الروبوتات يمكن أن تصبح أكثر ذكاًء من البشر وتسطير على البشر؟ ملاذا وملاذا ال؟. 15
كاء االصطناعي؟. 16

ّ
ما أشهر األفالم التي تدور أحداثها حول الروبوتات والذ

هل هناك مجاالت معّينة اآلن تحسنها الروبوتات أفضل من البشر. اذكر بعضها.. 17
ما هي املركبات ذاتّية القيادة؟. 18
ما هي الطائرة دون طيار؟. 19
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كاء االصطناعي بعد 50 سنة من اآلن؟. 20
ّ

كيف سيكون شكل الذ
ما هي بعض األمثلة على تطبيقات الذكاء االصطناعي على الهواتف املحمولة؟. 21
كاء االصطناعــي واألجهــزة القائمــة علــى الكمبيوتــر التــي . 22

ّ
هــل يمكنــك الّتفكيــر فــي أي أمثلــة أخــرى للــذ

نســتخدمها للعــب أو فــي العمــل؟
تتطــّور أجهــزة الكمبيوتــر بشــكل أســرع وأفضــل كّل عــام. هــل هــي مجــرد مســألة وقــت قبــل أن تصبــح . 23

أكثــر ذكاًء مــن البشــر؟
ماذا تفهم من قولهم: الذكاء با طموح كالطيور با أجنحة.. 24

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع تقني ذكاء صناعي.. 1
حوار مع روبوت صناعي ذكي.. 2
حوار مع شخص من املستقبل.. 3
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الرأسمالّية مقابل االشتراكّية

ما هي الرأسمالّية؟. 1
ما هي االشتراكّية؟. 2
ما إيجابيات وسلبيات الرأسمالّية؟. 3
ما إيجابيات وسلبيات االشتراكّية؟. 4
هل الرأسمالّية واالشتراكّية ُمتعارضتان؟ كيف؟. 5
هل يوجد أنظمة رأسمالّية واشتراكّية في نفس الوقت؟ اشرح.. 6
أي املذهبين أفضل في تحقيق الحياة الكريمة لإلنسان؟. 7
أّي املذهبين يشجع على االبتكار أكثر؟ كيف؟. 8
صّحــح هــذه املشــكلة ألّنهــا أكثــر . 9

ُ
عــدم املســاواة مشــكلة رئيســة فــي أمريــكا. أال تعتقــد أّن االشــتراكّية ت

العــادي؟ ــا للجميــع، وخاّصــة الشــخص 
ً
إنصاف

ــه ال يوجــد ربــح يمكــن تحقيقــه فــي أشــياء مثــل حمايــة البيئــة أو بنــاء . 10
ّ
غالًبــا مــا تفشــل الرأســمالّية ألن

الحدائــق. االشــتراكّية تحــلُّ هــذه القضايــا. مــا رأيــك؟
بقات واألشخاص؟ وّضح.. 11

ّ
هل تؤمن بأّن االشتراكّية تنتج الثروة أيًضا لبعض الط

صحيــح أّن االشــتراكّية تحمــي الُعمــال مــن االســتغالل والظلــم وســوء املعاملــة. ونتيجــة لذلــك لــن يكــون . 12
الشــخص العــادي قــادًرا علــى حمايــة نفســه ضــد أصحــاب العمــل والشــركات القوّيــة.

ــر األمــن املالــي وشــبكة أمــان اجتماعــي لألشــخاص الذيــن يفقــدون وظائفهــم . 13
ّ
يمكــن لالشــتراكّية أن توف

بســبب تقــّدم الروبوتــات والتكنولوجيــا باســتمرار فهــل تفعــل الّرأســمالّية ذلــك؟
تشير األدلة إلى أّن االشتراكّية تؤدي عادة إلى الفقر والطغيان والقمع الجماعي. ما رأيك؟. 14
ويقــول . 15 فقــًرا.  والفقــراء  غنــى  األغنيــاء  وزيــادة  الطبقّيــة  إلــى  عــادة  تــؤدي  الّرأســمالّية  البعــض  يقــول 

رأيــك؟ مــا  املجتمــع  فــي  الجميــع  علــى  بالفائــدة  يعــود  لــه،  مثيــل  مادًيــا ال  ازدهــاًرا  الّرأســمالية  تنتــج  آخــرون: 
شــّجع النــاس علــى العمــل الجــاد وخدمــة اآلخريــن بينمــا االشــتراكّية ال . 16

ُ
يقــول البعــض: إّن الّرأســمالّية ت
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تشــّجع علــى العمــل الجــاد. مــا رأيــك؟
إلــى بعــض عــدم . 17 تــؤدي  يقــول بعضهــم: تعمــل الرأســمالّية علــى تحســين حيــاة الجميــع، حتــى عندمــا 

مــا رأيــك؟ املســاواة. 
كال املذهبين توقع بسقوط اآلخر. ما هو الواقع الحالي؟. 18
ماذا تفهم من قولهم: املال وسيلة وليس غاية.. 19

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع رأسمالي.. 1
حوار مع اشتراكي.. 2
حوار بين رأسمالي واشتراكي.. 3
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العوملة

ما هي العوملة؟. 1
متى ظهرت العوملة؟. 2
ما مجاالت تطبيق العوملة؟. 3
ما هي بعض إيجابيات العوملة؟. 4
ما هي بعض سلبيات العوملة؟. 5
هل يختلف الّنظر إلى العوملة بحسب الدولة/ الشخص؟ كيف؟. 6
ملاذا تعتقد أّن الكثير من الناس يعارضون العوملة؟. 7
هل العوملة كلمة أخرى ألمريكا؟. 8
ما املقصود بالشركات عابرة القارات؟. 9
ما عالقة العوملة بالّتجارة العاملية؟. 10
ــه ســيكون مــن الجّيــد أن يعيــش النــاس ويعملــون فــي أّي بلــد يحبونــه دون قيــود؟ مــا هــو . 11

ّ
هــل تعتقــد أن

األثــر الــذي ســيكون ملثــل هــذا التغييــر؟
ــف عــّدة مئــات مــن األشــخاص فــي منطقتــك، وأنهــا . 12

ّ
إذا أعلنــت شــركة ُمتعــّددة الجنســيات أّنهــا توظ

تنتقــل إلــى بلــد آخــر حيــث كانــت تكاليــف اإلنتــاج أقــل. مــا رأيــك؟
هل تعتقد أّن البضائع املستوردة أفضل جودة من املنتجات املحلّية؟ ملاذا؟ ملاذا ال؟. 13
ماكدونالــدز أحــد األمثلــة التــي يتــّم االستشــهاد بهــا بشــكل ُمتكــّرر فــي الحديــث عــن العوملــة. يقــول بعــض . 14

النــاس أّن مطاعــم ماكدونالــدز �ســيء ســيىء ألّنهــم يقصــدون أّن الجميــع ســيأكلون نفــس الطعــام؛ 
ــك دائًمــا قــادر علــى تنــاول �ســيء تعرفــه وتحبــه. مــا هــو رأيــك؟

ّ
يقــول اآلخــرون إّنهــا �ســيء جّيــد ألن

هل لديك أمثلة أخرى على العوملة؟. 15
؟ كيف؟. 16

ً
هل حسنت العوملة حياة الناس فعال

كيف ستكون حياتك مختلفة لو لم تحدث العوملة؟. 17
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أّي املجاالت التالية أكثر تأثيًرا وتأثًرا بالعوملة؟. 18
a ..العوملة املالية
b ..العوملة االقتصادّية
c ..العوملة التكنولوجّية
d ..العوملة السياسّية
e ..العوملة الثقافّية
f ..العوملة االجتماعّية
g ..العوملة البيئّية
h ..العوملة الجغرافّية

أّي املجاالت اليومّية التالية لها تأثير في حياتك بسبب العوملة: فيما يلي أمثلة شائعة للعوملة.. 19
a ..الهجرة
b . العمل
c .السفر
d .االتصاالت
e .وسائل النقل
f .املعرفة
g .وسائل اإلعالم والترفيه

ما هو مستقبل العوملة؟. 20
ماذا تفهم من قولهم: . 21

• العالم أصبح قرية صغيرة. 	
• ويل لطالب العلم إن ر�سي عن نفسه.	

لعب األدوار: سيناريوهات حوارّية للممارسة:

حوار مع صاحب شركة عابرة للقارات.. 1
حوار مع شخص رافض للعوملة.. 2
حوار بين شخصين واحد يشّجع املحلّية وآخر يدعم العوملة.. 3
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الخبرة أم الشهادة

أيهما أهم في رأيك للعمل الخبرة أم الشهادة؟. 1
عّم يبحث أصحاب الشركات عن صاحب الخبرة أم الشهادة؟. 2
أيهما يستحق أجًرا أفضل صاحب الشهادات العليا أم صاحب الخبرة الجّيدة؟. 3
هادة أم صاحب الخبرة؟. 4

ّ
أيهما أسهل للحصول على عمل/ وظيفة صاحب الش

إالَم يحتاج السوق أكثر صاحب الخبرة أم الشهادة؟. 5
مــن أصحــاب الخبــرات والعكــس . 6 ــه يوجــد مجــاالت تحتــاج أصحــاب الشــهادات أكثــر 

ّ
بأن هــل تعتقــد 

أمثلــة. أعــِط  الشــهادات.  مــن أصحــاب  أكثــر  الخبــرات  صحيــح تحتــاج أصحــاب 
إالَم تعــود هــذه اإلشــكالّية فــي افتقــار أصحــاب الشــهادات إلــى الخبــرة؟ مــا دور الجامعــات والحكومــة فــي . 7

ذلــك؟
ا الحصول على خبرات عملّية؟. 8

ً
كيف يمكن للخريجين حديث

هل العمل التطوعّي يساعد على الحصول على وظيفة؟ كيف؟. 9
هل تشّجع الخريجين الُجدد على العمل مجاًنا للحصول على فرص وظيفّية أفضل؟. 10
عّين للوظائف أصحاب الشهادات أم أصحاب الخبرات؟ ملاذا؟. 11

ُ
لو كنت صاحب شركة َمن ت

لــو كنــت صاحــب شــركة ونّزلــت إعالًنــا عــن وظيفــة واحــدة تخصصهــا واحــد وتقــّدم لهــا 3 أشــخاص . 12
يحملــون شــهادات متفاوتــة، أيهمــا تفضــل مــن الخيــارات التاليــة؟

• شخص يحمل املاجستير وليس لديه خبره ومعدله ممتاز	
• شخص يحمل البكالوريوس ولديه خبره 5 سنوات في مجال عمله	
•  في مجال عمله	

ً
شخص يحمل الدبلوم ولديه خبره 15 سنة
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لفــروع الحكومــة الفدراليــة، . 13 أمــًرا تنفيذًيــا بتوجيــه تعليمــات  الرئيــس األميرـكـي دونالــد ترامــب،  ــع 
ّ
وق

بالتركيــز علــى املهــارات بــدل الشــهادات الجامعيــة فــي اختيــار املوظفيــن الفدرالييــن. مــا رأيــك فــي ذلــك؟
هل يوجد تمييز في التعيينات بين الجنسين؟ كيف يمكن القضاء على ذلك؟. 14
هل يمكن أن يكون ذوو الخبرات الطويلة عبًئا على بعض الشركات؟ كيف ستعاملهم شركاتهم؟. 15
ما رأيك في تنّقل أصحاب الخبرات بين الشركات للحصول على وظائف أفضل بمقابل أفضل؟. 16
ماذا تفهم من قولهم: . 17

• يتعلم الحكماء من أخطاء اآلخرين، بينما يتعلم الحمقى من أخطائهم الخاصة. 	
• اطلبوا العلم من املهد إلى اللحد.	

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار بين رّب عمل وراغب في وظيفة.	. 
ف قليل اإلنجاز.	. 

ّ
حوار بين رّب عمل وموظ

حوار بين صاحب شهادات وصاحب خبرة.	. 
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تربية األبناء

 لديك؟. 1
ً
كم طفال

هل تفّضل ابًنا على آخر؟. 2
كيف اخترت أسماء أطفالك؟ كيف؟. 3
هل تعتقد أّن األوالد أغلى من البنات أم العكس؟ ملاذا؟. 4
هل تعتقد أّن رعاية األوالد أسهل من رعاية الفتيات أو العكس؟ ملاذا؟. 5
هل تساعد أطفالك في واجباتهم املدرسّية؟ ماذا تفعل؟. 6
ما مقدار املساعدة التي تعتقد أّنها مناسبة؟. 7
ما هي حدود الحرية التي تمنحها ألوالدك؟. 8
هل تسمح لطفلك بالحصول على وشم؟. 9
ما هي األشياء التي ال تسمح ألطفالك بفعلها؟. 10
مــا هــي بعــض األشــياء التــي قــد تســمح ألطفالــك بفعلهــا وتعتقــد أّن اآلبــاء اآلخريــن قــد ال يســمحون . 11

ــه مــن املقبــول الســماح بذلــك؟
ّ
أن ملــاذا تعتقــد  ألطفالهــم بفعلهــا؟ 

هــل هنــاك أّي رياضــة تعتبرهــا خطيــرة للغايــة بحيــث ال تســمح لطفلــك بتجربتهــا؟ إذا كان األمــر كذلــك، . 12
مــا هــي الرياضــة؟

متى يفسد األطفال؟ ما هي بعض الطرق التي رأيت فيها اآلخرين يفسدون أطفالهم؟. 13
هل أنت حريص على النظام الغذائي لطفلك؟. 14
هل هناك أّي أطعمة ال تدع أطفالك يأكلونها؟. 15
هل هناك أّي طعام تجبر أطفالك على تناوله رغم أّنهم ال يحبون الطعام؟. 16
ك والد جّيد؟ ملاذا؟. 17

ّ
هل تعتقد أن

هل تسمح لوالديك في الّتدخل في تربية أبنائك؟. 18
ما هي األشياء التي فعلها والداك ولن تفعلها أبًدا؟. 19
ما هي األشياء التي رأيت آباء آخرين يفعلونها ولن تفعلها أبًدا؟. 20
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ما رأيك ما أصعب املشاكل التي يواجهها اآلباء؟. 21
هل سبق لك أن غّيرت حفاظات طفلك؟. 22
كيف تتعامل مع التنافس بين اإلخوة؟. 23
كيف تكافئ أطفالك على األشياء الطيبة التي يفعلونها؟. 24
هل جميع األزواج الذين يمكنهم إنجاب األطفال مؤهلين بما يكفي ليكونوا آباء؟ فسر.. 25
هل تتخلى األم الصالحة عن عملها لتبقى في املنزل مع أطفالها؟. 26
 من ذلك؟. 27

ً
ه ال بأس من بقاء األب في املنزل مع األطفال وجعل األم تعمل بدال

ّ
هل تعتقد أن

هل يجب أن تحصل املرأة دائًما على الحضانة )تحتفظ باألطفال( بعد الطالق؟ ملاذا؟ و ملاذا ال؟. 28
ه من املقبول أن ينادي األطفال والديهم بأسمائهم األولى؟. 29

ّ
هل تعتقد أن

هل يجب منع املجرمين والفاسدين أخالقًيا من إنجاب األطفال بموجب القانون؟. 30
هل تعني األبوة البيولوجية بالضرورة أّن الوالدين مؤهالن أيًضا بدرجة كافية لتنشئة الطفل؟. 31
هل تقرأ كثيًرا ألطفالك؟ / هل قرأت كثيًرا ألطفالك؟. 32
ما أنواع الكتب؟. 33
ما أنواع األشياء التي تفعلها مع أطفالك؟. 34
ما أنواع األشياء التي توّد أن تفعلها مع أطفالك؟. 35
كيف عادة تعاقب أطفالك؟. 36
ماذا ستفعل إذا اكتشفت أن طفلك كان يسرق؟. 37
ماذا ستفعل لو كذب عليك طفلك؟. 38
هل تعتقد أّن ضرب األطفال هو شكل مناسب للعقاب؟ ملا و ملاذا ال؟ . 39
د.. 40

َ
د الَول

َ
 َول

ّ
ماذا تفهم من قولهم: ما أعّز من الولد إال

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع أم عاملة.. 1
حوار بين طفل وأحد والديه قبيل النوم.. 2
حوار بين أب وأم ملعاقبة طفلهما على التقصير في دراسته ونتائج اختباراته.. 3
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االنتخابات

ما هي الديمقراطية؟. 1
تحّدث عن أنظمة الحكم في العالم.. 2
هل صوتت في االنتخابات املاضية؟. 3
ما أنظمة االنتخابات في العالم؟ تحّدث عن نماذج منها.. 4
ما نوع النظام السيا�سي في بلدك؟. 5
ما هي أنواع الحكومات املختلفة املوجودة في العالم؟. 6
ما هو دور السفارات والسفراء؟. 7
ما هو دور حاكم املدينة؟ . 8
ماذا يفعل رئيس البلدية؟. 9
ما هي األحزاب السياسّية الرئيسة في بلدك؟. 10
ما هي مّدة والية املسؤولين املنتخبين في بلدك؟. 11
أي حزب في السلطة اآلن في بلدك؟. 12
متى تم انتخابهم؟. 13
من هو زعيم هذا الحزب؟. 14
كيف تغيرت آراؤك السياسّية خالل حياتك؟. 15
كيف يمكننا جعل املزيد من الناس يصوتون؟. 16
هل التصويت مسؤولية مهمة للمواطن؟. 17
ملاذا تعتقد أّن التصويت مهم؟. 18
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كيف يتم تمويل االنتخابات؟. 19
هل تعتقد أّن الكثير من األموال تنفق على الحمالت االنتخابّية؟. 20
ما رأيك في املمثلين أو املمثالت الذين يترشحون ملنصب سيا�سي؟. 21
هل التصويت إجباري؟. 22
ما هي األحزاب السياسية الرئيسة في البلد الذي تعيش فيه؟. 23
هل تغيرت آراؤَك السياسّية كثيًرا خالل حياتك؟. 24
من هو السيا�سي األكثر إثارة للجدل في بلدك؟. 25
مــاذا تفهــم مــن قولهــم: البشــر ال يكذبــون إال فــي ثــاث حــاالت، بعــد الصيــد، وفــي أثنــاء الحــرب، وقبــل . 26

االنتخابات.

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار بين متنافسين على االنتخابات.. 1
مقابلة صحفية مع مترشح لالنتخابات.. 2
مقابلة مع مسؤول ملف االنتخابات.. 3
مقابلة مع ناخب.. 4
ا للمرشحين.. 5 مقابلة مع شركة داعمة ماليًّ
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العزوبية

ما رأيك في الزواج والعزوبّية؟ . 1
ملاذا تعتقد أّن بعض الناس يفضلون العزوبّية؟. 2
هل ترغب في أن تكون أعزب طوال حياتك؟. 3
هل األفضل أن تكون أعزب أم متزوًجا؟ ملاذا؟. 4
ما هي مزايا العزوبّية؟ وما سلبياتها؟. 5
ما هي مزايا الزواج؟ وما سلبياته؟. 6
 أّن األعزب أكثر سعادة من املتزّوج؟. 7

ً
هل تعتقد فعال

هل تعتقد أنه من األسهل أن يكون الرجل أعزًبا أو املرأة عزباء؟. 8
ما رأيك في شعور العزاب في عيد الحّب؟. 9
ما رأيك في يوم العّزاب الذي يصادف.1111 من كّل سنة؟. 10
في بلدك، كيف ينظر الناس إلى املرأة التي دخلت في الثالثينيات من عمرها وهي غير متزوجة؟. 11
في بلدك، ما رأي الناس في رجل في الثالثينيات من عمره غير متزوج؟. 12
ــه مــن العــدل أن يحصــل املتزوجــون فــي بعــض البلــدان علــى مزايــا ضريبّيــة بينمــا ال يحصل . 13

ّ
هــل تعتقــد أن

العزاب عليها؟
هل لديك أقارب عزاًبا؟ هل يمكنك وصف أنماط حياتهم؟. 14
ما رأيك في األم العزباء؟. 15
ماذا تفهم من قولهم: أعزب دهر وال أرمل شهر.. 16

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

مقابلة مع أعزب بلغ الثالثين.. 1
مقابلة مع متزوج لديه أوالد.. 2
مقابلة مع أم عاملة.. 3
مقابلة مع أم عزباء.. 4
مقابلة مع أرمل/ة.. 5
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األمن أم الحرية

ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة األمن؟. 1
ما أنواع األمن التي تخطر ببالك؟. 2
بماذا تفكر حين تسمع كلمة الحرية؟. 3
ما حدود الحرية التي تفكر فيها؟. 4
هل يعاني العالم من أزمة في األمن؟ وضح.. 5
كيف ستكون الحياة مع القليل من األمن؟. 6
؟. 7

ً
هل تشعر بأمان عندما تتجول في املدينة ليال

هل تشعر بالتوتر عند املرور بأمن املطار؟. 8
ما رأيك في األمن العالمي منذ هجمات 11 سبتمبر؟. 9
هل يجب أن يكون هناك عدد أكبر أم أقل من الكاميرات األمنّية حول املدن؟. 10
د من أّن أمان اإلنترنت لديك قوي؟. 11

ّ
ماذا تفعل للتأك

ل من خصوصيتك؟. 12
ّ
هل تعتقد أّن مواقع الويب تقل

ماذا يفعل مجلس األمن التابع لألّمم املتحدة؟ ما مدى فعاليته؟. 13
هل يوفر بلدك ضماًنا اجتماعًيا جّيًدا إذا لم يكن لديك عمل أو منزل؟. 14
إذا كان عليك االختيار بين األمن والحرية، فما الذي تختاره؟ ملاذا؟. 15
ماذا تفهم من القول املشهور: تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين؟. 16
هل لديك الحرية التي تريدها في حياتك؟. 17
أين في العالم يوجد أعظم حرية برأيك؟. 18
االقتصــادي . 19 األمــن  بــدون  الحقيقيــة  الفرديــة  الحريــة  توجــد  أن  يمكــن  »ال  روزفلــت:  فرانكليــن  قــال 

رأيــك؟ مــا  واالســتقالل«. 
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ل من مساحة األمن الخاصة باألفراد؟. 20
ّ
هل تعتقد أّن التكنولوجيا تقل

إلى أي مدى يجب أن تتمكن الحكومة من الوصول إلى املعلومات الشخصّية؟. 21
بالنــاس . 22 إلــى املعلومــات الخاّصــة  مــن الوصــول  الكبيــر  القــدر  هــل يجــب أن تمتلــك الحكومــات هــذا 

األمــن؟ علــى  للحفــاظ 
هل يستطيع الناس فعل أّي �سيء لحماية معلوماتهم من الحكومة؟ ماذا يمكن أن يفعلوا؟. 23
هل يستحق حًقا التضحية بالحرية الشخصّية مقابل املراقبة واألمن الدائمين؟ ملاذا نعم وملاذا ال؟. 24
كيف يمكن املوازنة بين الحرية واألمن في رأيك الخاص؟. 25
هل تقاتل من أجل حريتك؟  كيف؟. 26
قة باألمن والحرية؟. 27

ّ
ما نوع القصص التي تسمعها في األخبار املتعل

ماذا تفهم من املقولة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًرا؟. 28

لعب األدوار: سيناريوهات حوارية للممارسة:

حوار مع سيا�سّي أمني.. 1
حوار مع معارض.. 2
حوار مع فني أمن معلومات.. 3
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