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ة للغة ,ثقافة &لمنشأعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ !  

مةمقدّ   

ً ة "#" !ة للم(&)' &لعامّ ساس"ّ "أل 'لم$ا"ّ  م! يّ قاف$لثّ با"! غا% *م)ا&$% $لتّ % $للّ تع%&% تع"ّ  %عتب! '$&% $#"! &%$ م" ! $ضا

ع م%ا#"! % تت#سّ "!$ل"ّ م' خال$ #"! ة م% ع#"!. م* &لم(&)' &لعامّ لة لما تق"ّ *()'ت%ا مكمّ  تع"ّ تي #لّ  ,ثقافة &لمنشألغة 

على سب"!  !ثقافة بل' &لمنشأب! نم+ ح*ات)' &لحاليّ .كتسب*( )لمع$فة ب ة( كما %ّن"!' لغت)' &ألصل"ّ . -,لشبا' في تعلّ #فا"أل

ا%"خ ($لجغ%$ف"التّ با &لمثا!:  ! بل)&' &لمنشأ #"!!! تقّ,م(ا في %قل"! &لمنشأ &ثقافة &%$ لغة! #"!.'& %$لتّ "أل   !  م&سسا# م! 

  .عل"!ة $لتّ ة م( قب& م$"#"ّ %$#"ّ ة "!تقن"ّ ساع#"! م ىعل )بع%$ سنةمن* ما &'&% على ! !()حص% $#الء .خا"ّ "لق#ا! "ل

ا%- مع &عا) '&%$ لغة عتّ )&' &%ل$ بالل'&% $ل"ّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ب$ضع ! #"!!في ! ةلعامّ -ق$ قا* مكت' !لم$!#" !

ة للم(&)' &لعامّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ *() مع %لخ"ّ مي '&% $ل"ّ لمق"ّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ %ل/&. كا+ ت(ح'& %لخ"ّ #" !*خب$)ء خا$ج"ّ  &لمنشأ&ثقافة 

 %&+ %&عا) '&%$ لغة!ي !عل#" فبم.$فقة ممثل'% ع% $لتّ  !ص#"!ع( )'&% $لتّ  !ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ %ح#ي ! .#"!!!في 

ة "ا& %لخ"ّ (عا' ما $ج" !الي. "س-نش* في $لعا% $لتّ  2002 عا!"نا"! / كان"% $أل"! 3في عل"! ) $لم%$فقة $تمّ  &لمنشأ &ثقافة

ً  ةعل"م"ّ $لتّ    +ستعمال% ف#"ا. خ&% $ت"ّ ! &قال"!م$ قب!  &%تماما

! في عاة ة ج(1(0 بع( ص(+) قان+* &لم(&)' &لعامّ ة قان$ن"ّ على %ضع"ّ  &لمنشأ &ثقافة حصل) '&%$ لغة !#"!!! في %قل"!

 بع() 'العتبا! ةعل"م"ّ ة $لتّ امنا في +ضع )'& %لخ"ّ مب$#" !#لج%$ #لم&ق$ #خ! . 2006 في عا! ةن+مة &لم(&)' &لعامّ "! 2005

مي عا'& مع معلّ غة بالتّ $لمحت%& %$للّ  تحس'نا$ على $#ت! %ل#ق! في %$خل!!. $فا!الي &%ا# "ألشم& بالتّ !تل) "لتغ$$#"! 

 "لمعت!. ب,+ على '&" "إلص#"! 8 ,ق0 ,&ف6 جم4ع /عا1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ"!*خب$)ء خا$ج"ّ  &لمنشأ &ثقافة'&%$ لغة 

عل"!.م, قب( مجل% $لتّ  ة)'& %لخ"ّ &عتما!  2011 عا!فب!#"! / شبا! 28في تّ" !  

! #"ّ ة #لتبن'%& %جع"ّ ح !$#ضّ  2. %لفص! ()لغ%$ من! ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ م" ! %ل#"! #بّ#! 1%لفص!  :نشاء ()' 'لمنش"!إل

ً %$# عل!!في %قل"!  &لمنشأ &ثقافةل'&%$ لغة  ا%$خيّ $لتّ  ة %لخ"ّ  جا!خ' نف$ #تّ تّ ت &لمنشأ &ثقافة ل'&%$ لغة ةة 'لفعل"ّ %لخ"ّ  "ّ بأ ما

5 !%لفصال ة.عل"م"ّ $لمبا&% $لتّ #ص!  4%لفص!  ة.%ج"#"ّ ,ص* $لمبا&% $لتّ  3)'&. %لفص! !ة في !للم(&)' &لعامّ  ةعل"م"ّ $لتّ   

*تب"") معنا+ *م) ثّ& تح!"!  )'& &لمجا! #ص! $#الً  )'نا $ت"ّ نسا) '&لب#ئة. غة #"إلت() 'ما $للّ تعل"م"ّ  صا! لماّ%ت"!مخصّ  6! 

ً & عش$ عامح/ .ل,ص,+ *ل#%ا في ن%ا#ة !م' &لمف"!ة $لتي )لمقاص# )إل&شا#"ّ  ً &%$س"ّ  ا ً  ا ال  ة.في 'لم#'() 'لعا#"ّ  لم"!للتّ  (ل'&مّ$ا

م"! & للمعلّ $#" !$أل*"$( ل)عا% $ل"ّ -ت+ك( ص'اغة #"!  .جة#' &مت#"ّ على )'"&% مح"ّ  &لحاليّ  %$سيّ $لمن'ا% $ل"ّ %حت"! 
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ص%+* ع) $لم%$ض"ع ف"! !على ح"!  مست#"ً  على +ألفكا' +لمقت'حة لك"ّ  7ل+ل* (قتص& %لفص!  $#"!.$لمس()ل'% ع% $لتّ 

$#"!.للتّ  )لمناسبة  

تي غة #لّ $للّ : ال"ةعا()' &ي $لتّ $لتّ  $#"ّ مائ!.  بخ"ّ  فص54 جم4ع %لمص1لحا- %لم*ج*() في %لن"ّ ح بالتّ ) $#ضّ 8!$لقام&% ($لفص

ً غالب"ّ عن!  ي! &لمنشأ&ثقافة م+ا في '&%$ لغة تعلّ  $ت"ّ  &أل$فا!  !بع'لك$ عن!  !)غة $أل"ّ $للّ  :ة *أل1فا/ لغت,+ *أل)لى (سابقا

م&% $كث! ;1: بلغة (لمنشأ. 31نا %1ص/ (أل-فا* (ل'%& %تكلّ لغة $ل"ّ  ةة &لحال"ّ . /لتبس," %ألم( تص& %لخ"ّ ان"ةغة $لثّ تعتب% $للّ 

ل'& عائلة - (لع+* (ل'& تنتمي !ف5 !ّن2ا تعب/. ع, ثقافة &لبل" !شأ *( )لع&% لل"ّ كما 0ف.- م, كلمة ثقافة $لمن غة$للّ  يم+ لغة بثنائ"ّ 

عب+* بل' &لمنشأ.(ن'ب% على تيء $#ت! $لشّ ف- ق+ نشأ في س!%س#" !ف. حتى ل* كا' &%$ $ل"ّ $ل"ّ   

"! ة %$ل"ّ ن$"م"ّ تّ ما$# "لل*(ا 'ص% للنّ &%ضا" ! &لمنشأ&ثقافة ة ل'&%$ لغة - )لمبا*( )لقان$ن"ّ %تضمّ ) 9%لملح& (%لفص! 

  ة.&لم(&)' &لعامّ مكات! ائ$# في $لسّ 
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ةعل"م"ّ ة $لتّ خ"ّ %ا# "ل)ل&%$ م" ! 1  
غة &تت&%ف# مع $للّ  ية لأل(فا' ثنائ"ّ + &الحت"اجا' &لحال"ّ ت#فّ ب0,1 جع- ,+*( لغة &لمنشأ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ !نشاء ! ت"ّ 

: مجاال! في ثالثة ة%ستخ*%( )'& %لخ"ّ  $"ف"! #"!!ة في !للم(&)' &لعامّ ة عل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ   

:#الً ! ة مع %لخ"ّ  "اتنس"قل!ة ب"! &لخاصّ  ةعل"م"ّ لت%()' $لخ%% $لتّ  كأ#"! عا- ,+*( لغة &لمنشأ! ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ! %ساع!  

ً م"% ع#"ض)ل&$% $ق"ّ  &لمنشأ *عا, +*&( لغة &ثقافة !تك0/ نق,ة )لب()'ة مختلفة ق! $#نا ة.للم(&)' &لعامّ  ةعل"م"ّ $لتّ  &%$س"ة  ا

  ب"!. ةة &لخاصّ نشاء %لخ"ّ ! عن!! كم#جّ  ة )لم%$#حةخا' )'& %لخ"ّ مكن%$ #تّ ج#!#" !

عل'& في بل! (ب'ة %$لتّ تّ م' &%"$# "ل ةممق"ّ  ةة تعل"م"ّ خ"ّ  عا"! ل$#"!ف$ك"!  "!ابع&% لل"ّ $لتّ &لمنشأ &ثقافة ا بالنسبة ل'عا$ لغة #مّ 

ة "ا& %لخ"ّ ة في !%لم#مّ  %ألم"!ي غ"ّ ة بح#" تع45ال2 %لمناسبة على )'& %لخ"ّ $لتّ ج#"ء $%$# بإ.- ,ق(م() عن% $لضّ ! &لمنشأ

 ةعل"م"ّ ة $لتّ (م(%ض'ع %لخ"ّ  ة"ة ل,ضع ()#'& ف$#"ّ م& %لح"ّ  حّ#! )'& ل$#"!)عا% $ل"ّ  ك"ّ  تعا&% مع"ا.#ال ت ة &لحاليّ عل"م"ّ $لتّ 

 ً .الحت*اجات"! $ش%$#"! %فقا  ! ة 'مكان"ّ  أل"ّ  ن$#"ً  ةعل"م"ّ ة $لتّ عن( )ضع %لخ"ّ  ا!غة تح'"' &أل#ل#"ّ مي $للّ لمعلّ  #$#"ّ م% $لضّ  

ت"!م"ّ  ب"! ما غة تت$#"!-ع+اء )'&% $للّ   ! متفا&ت$# في  !&ألح#ا! مع"!في  !ال!ك&% $ل"ّ ل&+ فق( في &ألسب!" !"بع م"ّ ! 

.ة&ألّ$ل"ّ عما%,! )ق*%(ت"! )مع%فت"! !  

 ً ً  ةعل"م"ّ ة $لتّ تعتب& %لخ"ّ  :ثان#ا  .&لمنشأ م* &لق)ا' &لخا"ّ  &ثقافة - ب+ا &عا) '&%$ لغةتي %تق"ّ عت%#$ #لّ لتق(() 'لبا# "إل $ساسا

لى ,+قة في &ل#ص#" !(ب'&% $ل"ّ . &لحاليّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ #ا! مع ! ةعل"م"ّ ت&% $لتّ عا- &ل+*( تت'&ف$ خ"ّ بال"ّ  عت&%$ #ّال 'ال &تّ$ "ال

ً  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ عت)'& %ك#" !"ال ! نّ باع% كما !#تّ  "!عل"ّ  $#ج! *لمعت%$ ب"! .-, م* &لق)ا' &لخا"ّ ل)عا% $ل"ّ  مل$ما

&مكن"!  تية $#لّ &لخاصّ  ةعل"م"ّ خ''&% $لتّ +)لمحت+%ا( )لمعّ%نة ل "أل$#"!12 في &سع-, +* ()سم&% ضمن! ل() #إل&ا$ #لّ ! $ح"ّ 

.غةفي )'&% $للّ  &%خال"ا  

 ً ً ساس#" !لجم"ع 'لمعن"ّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ " !$#فّ  :ثالثا "! "ّ &لمحلّ  س$#ءً  مس%$ل"!#للم"! معلّ %#$ #للل)عا% $ل"ّ  !$ق"ّ  ف"! فا"!لتّ ل ا

ً &ب$ّ#ة سا% $لتّ *ك)ل' للم#سّ  "!'إلقل"م"ّ "!  ً  $ساسا  "ا %محت%$ات"ا&%$#"ف 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ لف&% ش#"! مشت$كا

. ات"ا&مص#لح  
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ً  ةعل"م"ّ ة $لتّ ,ضع( )'& %لخ"ّ  $#"!  على معل)ما% تخ"ّ "!+. "*مك' &لعث"!!! %قل"! ة في()' &لحال"ّ با& %$لشّ للمت#لّ  %فقا

 عال#"ً  .'ألقال"!على مست"! $ب"ة $لتّ  ا!لم$"#"ّ  &%س#"ّ لسّ !ألخ"3 في قاع.- !لب+انا) للم%تم" ! 'ألقال"!في  لغة ,ثقافة &لمنشأ

%ألّ#!  .قص, ب*ل( في &لمقا!!()ستعمال"ا ة غا) 'ألجنب"ّ % $للّ ج% تعلّ !$# م! تي #"ّ ة #لّ $ل"ّ ي $أل"&$% $ل"ّ نّ على (ل' &سمح بتب

1.ةغة 'أل%$ب"ّ في حاف&ة $للّ  'لمتمّث! 'لمشت"! بيّ !$أل"! يّ )ا# &لم#جعإل!  

  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 */نا- معل*ما! مف&%$ تح!:. www.edk.ch/dyn/19191.php:http//%مك8 *ال6ّال4 على قاع,/ *لب%انا! لم,%'ّ%ا! *لّت'ب%ة تح!: 1

www.sprachenportfolio.ch.  
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لى %ل#"!م( ب'&%ات#ا !0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ  2  
$لى %$#"! ا+ 'لق() 'لماضي !()' في ثالث"ن!م23 م0 &#/ال#ا نشأ( في &قل#" !"ِ $# قَ ا, ب*ا الجئ&% س"اس"ّ على مبا$#" ق بناءً 

$#ئ! # "!( )لسّت#نا#"خ$'&% $في !,س*$ $("$" ع"" '&% $ل"ّ لى س!!ة 1مع ت-'", 'ل+ج() 'إل"%ال"ّ ,ثقافة &لمنشأ '&%$ لغة 

ً باء م1 جنس-ا+ مختلفة ع#"ض"آل حا!$ #تّ ا$ ن"ّ بع"ن$لسّ  ً  ت"ّ  ث! .,ثقافة &لمنشأ مماثلة ل'&%$ لغة ا  $#"!'&% $ل"ّ  قب"! ت&%#ج#ا

 عل&%) ق#"#"ً ى مجل% $لتّ +ب$ة ()ل$&% $سمّ خ( مجل% $لتّ #تّ  1966سنة "!ن"!  / ح%$#"! 21م* قب. بل+(* (لمنشأ #في  "ا'&عتما!

! !ة فق! "%ال"ّ غة "إلل)'&$% $للّ  ة ,سمح في #لب$#"ةللم(&)' &لعامّ ة %$س"ّ $ل"ّ  "+&/ كتج+بة في &لفص"!ما, بتف)& '&% $ل"ّ بالسّ 

.ة*'سة 'لعا#"ّ غ+* ()قا% $ل"ّ # في تنفّ   

غة $للّ  $#"!%ة #مج ة ح"ّ ا* &لم(&)' &لعامّ بل#"ّ  $ب"ة$لتّ منح مجل!  !1972 سنة ما"! / #ا!! 16تا#"خ ب !ح!في ق"#" ال

ع)اء %$س"! ما# بإبالسّ  عل"!للتّ  &%س#"ّ ,+صى $لم)تم% $لسّ  %$ت"ا نة$لسّ  ة #في*'سة 'لعا#"ّ )قا% $ل"ّ ة في !سبان"ّ "إل&(الّ&ة #"إل

ً شأ لمن! &ثقافة م) '&%$ لغة   ة.%ام"ّ '&% $لنّ )قا% $ل"ّ )'ل% خال" ! )سب%ع#ا

 %قل"!)ألجان# في باء حا# "آلة التّ "ق"ّ نسة )ك,ل+ $لمجم)عا% $لتّ سبان"ّ ة #"إل'لعاّمتا) 'إل"%ال"ّ  تا!)لقنصل"ّ لب! ! 1982 في سنة

' &تسج"! "!!! %قل"!لجم*ع %لم&%$# في  'ا" &لعا"ّ ي $لنّ 'لمنشأ ف 23 تسمح ب+مج +*&( لغة &ثقافة$ب"ة ة $لتّ )#' م& م$"#"ّ !!

  ة.ة للم(&)' &لعامّ سم"ّ $ل"ّ  كش() 'لعالما!%$# في '&% $ل"ّ  لتالم"!+جا) 'لممن#حة $ل"ّ 

على 'ل% $على  لبا* (سمح بناءً ) '&% $ل"ّ ' )أخ* بع)' &العتبا! 1983 سنة ن%فمب! / تش()' &لثاني 8في  $ب"ة( مجل% $لتّ ق"ّ 

 #%0/ #جعل&ا *كث% ش&%$. #فيم, ق*مة '&% $ل"ّ  #"!ن'"& %لج!"! &%$ $لتّ  ا* (لمختلفة!لبا) للجنس"ّ & '&% $ل"ّ ج'بة بتنف!سب&% $لتّ 

ة ة تعل"م"ّ لت"&%$ خ"ّ  عا() 'لمشت"!بالتّ  م"!عم' &لمعلّ  !ق%'& %منسّ !في !'لمس$"ل"! !$#" !$ل"ّ  مقّ$م! ب"! $#ت! %ل#ق!

ثماني سن+'* م) 'الختبا! بع! ! $ئ"!.ة *$لمشا"&ع $ل"ّ ضاف"ّ )'&با# "إلة %$لتّ عل"م"ّ $لتّ  $بالم$#"ّ  ب0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ ةخاصّ 

$ب"ة م, قب( مجل% $لتّ  !مِ $عتُ $ل"!  تنف23 0,/&1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ "ستم!"!ن#ا!  ج,بة (نتج ع$ #ل!تق(() '&% $لتّ  ت"ّ 

! مكّ  كما !#"!!ة في !- &ل(),' في &لم(&)' &لعامّ "! $ساء.ساع+ *(& &لق%&% على ! 1992ة سن "!ن"! / #"!ح"! 11في 

لغاء #"! ! . ت"ّ .-, م* &لق)ا' &لخا"ّ % ب)عا% $ل"ّ م"ّ  "ّ عل,+) م( $العت%$# !أل!ة $لتّ م$"#"ّ ى ,ب'ة ((ل'&% تسمّ ة $لتّ م$"#"ّ "لق!"! 

+ن(ا' #لم$#"!  2005سنة لة ج(0( في قان+* &لم(&)' &لعامّ  يّ على "ضع قان"ن &لمنشأ &ثقافة&%$ لغة *ا) بع! حص#" !$لنّ 

.2006ة لسنة &لعامّ   
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.لم,اج&() ل'&%$ لغة #"! مة م! ع"" قل-, م+ &لع()' &لمق"ّ #ّال ة سبان"ّ ة #"إل"%ال"ّ جان# "إل لى! ل% $#ج! مان$نا!$لثّ  لغا"ة

مي ج"'"& لمق"ّ ت,+# باستم#%#ع#"!  ب#"! سع$نا!ثّ' في $لتّ  ت%ك,ا ()ل,(نا* ()لب%تغا!./لمنشأ مث) #!غسالف#ا ! &ثقافة

2010/2011&في عا! غة )'&% $للّ  .عل"!ة $لتّ غة م( قب& م$"#"ّ )'&% $للّ  ميم% مق"ّ  22 ـ#" بعت!"ال ت"ّ     

لى جان% ع#"! عل#" !ة $لتّ جم"عا م( قب& م$"#"ّ  معت%$ ب"ا ا!حقة $ي لغغة $لم&ج&'+ في $لج'$&% $لّال ع'+* ت)'&% $للّ 

.عل+! لالعت&%$ ب"!+لى م)&'ّ&ة $لتّ  ام%$ #لبم+ *عا' ل% $ق"ّ  مة م* &لق)ا' &لخا"ّ مق"ّ   

)2011فا*)( ()ل&ضع عا! ا& %$لسّ نصل"ّ مة م$ #لق&لمق"ّ  &لمنشأ &ثقافة ع&%) ل'&%$ لغة  
)ل#&نانّ#ة ()لب%تغا!) *لب)تغالّ#ة  سبان"ا)(! (إلسبانّ#ة   

)إل#&الّ#ة )لس%بّ#ة  )لّت%كّ#ة   

%لك'&%تّ#ة *لسل&ف#نّ#ة  *ل)نغا$ّ#ة   

مة م* &لق)ا' &لخا"ّ &لمق"ّ  ع/,1 ل0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ  
(أللبانّ#ة (لفنلن$ّ#ة  ($لب%$#"!) *لب)تغالّ#ة   

)لع%بّ#ة (لف&نسّ#ة  )ل&%سّ#ة   

(لب$سن$ّ#ة )لك%$ّ#ة  )لس%ّ#$ّ#ة   

*لبلغا$ّ#ة )ةس&%$ن"ّ "ل( )لك%$ّ#ة  ة)ت"ن"ّ (*م)'كا $لّال  (إلسبانّ#ة   

'لص#نّ#ة    

 

&في عا!  +"* بشك& ملح"!$) '&% $ل"ّ &#$&$ ع$$ #"ّ  0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأة ب.ب,ة &ألن(مة &لخاصّ ص*(مجل% $لتّ " !بع" !

ختال! %$#" "ال غة$للّ  كب%$ حس! بشك! ( )لمشا#كة01ئ. -,نا (ختل% مع"ّ  10000كث# م! *ص) 'لع%% $لى ! 2009/2010

& م$ بل! ع' &لمق"ّ $ل"ّ !غ#"ة '&% $للّ مي $ل"ّ 'ة لمق"ّ ة '&لما"ّ ن$"م"ّ $لحالة $لتّ غ!#ة !حج* $لمجم'عة $للّ : لى ع+*م( ع&'&% من"ا%$جع !

خ"!.! ع$#م!'لمنشأ !  

غ.,ة ,ختل) كّ& من"ا $لمجتمعا% $للّ !$#" !مي $ل"ّ مق"ّ  "ّ $أتي م& حق$قة ! !")'& &لتن"ّ  !متن"ّ لمنشأ ! &ثقافة &%$ لغةتصم#" ! 

ح%ا# في لع" ! #"ةال"ّ ب"! ة ا$"خ"ّ ج'بة $لتّ لتّ با! !"ل(ج!' &% "لف!"!  ةخلف"ّ ب"!عل"! بمف'&% $لتّ قة *'حي 'لمتعلّ $لنّ  ع* (آلخ&في بع!

  س%$س"!.
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في حالة ع)'ت%$ #لى  في م"&*س)' &لج"#"! الم"!$لتّ في با$/ &ألم-, تس()' &ن$ما! كا1 &لغ/2 م1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ 

 "ّ ! ج&بة على*)( )ق& &لّ% $لتّ تل% $ل"ّ +ك(ل) 'ل%$# م!  يّ بة %لمجتمع %ل#ّال '& خلف"ّ م*'* (ل'ق% تغ"ّ مع $لك!  بل' &لمنشأ

  لى بل) 'لمنشـأ." !#ع! الم"!م( مجم&% $لتّ  فق! ضئ#الً  ج$ء"ً 

ي. لك$ ب"! , في &لمجتمع &لمحلّ اني& %$لثّ $أل"ّ  !&ل$ج"! يّ 123 -ع/ +ن-ما, +أل(فا& م$ ج"لصبح م* ('"$) '&% $ل"ّ ل$ل" !

"! ي محلّ ن+ما( في "لمجتمع "لمسألة "إل ف$ما $خ"ّ  ل&% $#الءل"! بحض!# ()' &ل$#!" ! )لجنسّ#ةة ع()ئ' ثنائ"ّ '&فا# م! 

تشج"ع نفس!  %ل#ق! غة #فية $للّ +,+ تشج"ع ثنائ"ّ  $#ت! بح"ّ  'مستق"ّ  '&% م#"ّ  نشأ ة (نت&جة ل#ل!%$م"ّ  $ّ#ة&لع,'+ &لى بل' &لمنشأ 

ا! تي نتج* ع) 'لعمل"ّ فة #لّ %العتبا! %لمع! غة تأخ% بع"!صبح( )'&% $للّ &%ك#" !الم"! $لتّ ة كافّ  ل"! ة, لغة 'لمنشأ 'لمعن"ّ تعلّ 

.ل+* (لف&% فحس!0 من.ا ,لمجتمع بأكمل" !ة !ستف!ة م#مّ مكان"ّ " !غة تمثّ ة $للّ ثنائ"ّ  تشج"ع "ّ # بأتي تب"ّ #لبح$% $#لّ  ع!ة !%ب#"ّ لتّ !  

(%ل#ضع  & لغت"!&'& %تكلّ  &% $ش"ّ !!56ح3 م1 ثالثة -,فا( في &قل#" ! ك"ّ  بأ"ّ  لةبالحق(قة &لمتمثّ ة مكان"ّ %$# "إلة %$م"ّ  %تقا!

ات"! ع& جنس"ّ "! $لنّ  1*ب0ا لجم,ع *أل)فا% بغ"ّ "ب0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ جا- )ال+تفا() %)ل&%$ تفتح %&% باتّ  !2008سنة 

$#"! في %لت"ّ تنعك!  ت/ك&بة (أل#%(* (لج%&%$ #"!. $#"!%$# "ل ئلة )ي نف$ لغةا2الما كان- لغت+* #أل&لى '& لغة #لع

ة &في #"! &لمشت)+ مع &لم(&)' &لعامّ  %ب#"ّ + على $لعم% $لتّ #كّ تي ت$#لّ  3145 لغة 1ثقافة )لمنشأ )لمتمّ$"!*لحاصلة مث! 

  2.*"ل)اء %ألم"!&% $# مع + ثقافا& متع"ّ في ف$#" !غة $للّ  عم' معلّم"!!م#"! $لنّ 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#لّناش": مكت' #لم$#"! » تعّ<< &للّغا> ,&لتقاء &لّثقافا>. ;مثلة ع9 &لعم8 &لمشت56 &لّناجح مع معلّمي لغة ,ثقافة &لمنشأ« للمقا!نة ُ-!جع (لى 'لمنش"! 2

.(ق)' &إلنتا!) ##"!3لعاّمة في *قل%' &%$#"!   
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ة%ج"#"ّ $لتّ  &لمص+لحا) '&ألفكا! 3  
لح !$لمص 3.1  

لغت"!  عا"!تك"! ! ة!غة )أللمان"ّ $للّ &%ي غ"! با1 ق/.&ت,+ في لغة &لمنشأي $أل(فا& %$لشّ $نمّ &لمنشأ  &ثقافة لغةفي $#"! 

 ً مع -نت+جة لتعامل"!  !ع&ش$ن"اتي !مع6فت45 بثقافة #لمنشأ .باألنما( #لح%اتّ%ة #لّ  ( )لّتالم"!'ل% $عمّ  . "ف"!ان"ة$لثّ  +أل'لى '&ح$انا

ً عا&%$ #لى "! في س-1س/' .- في بل) 'لمنشأ (! 45 على "الن.ما, في "لمجتمع س#"ءت&#%# ق#"تة ة متنّ#عنما& ح"ات"ّ ! ). )نا& الحقا

  .على نح& متكام! ()لعا$فيّ  *(الجتماعيّ  ()لمع$فيّ  'للّغ"! #"!في ت#"ّ  الم"!ب'ع% $لتّ  #"!&تق&% $ل"ّ 

ً ة +لمعنى ح$ف"ّ ع#$ #قّ  غ!! ةة &لحال"ّ عل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ $#ا!في  &لمنشأ &ثقافة لغةحفا( على تعب"! "ل ت"ّ  ة "ّ قلّ  "ألّال " !$مثّ  ف#" ال ا

ل%$# في ة 'أل%فا" !&كث#"ّ  "ّ ح#" !لغة %$ن"!  - ل,+ لغة )لمنشأ نف!غة *(ل'&% تمثّ )'&% $للّ  &حض#"!#"! م( #أل'فا$ #لّ 

ً س%$س"!  .ح)اتّ)ة مختلفة )*ع*ش)' &نما#ا  

ة%ج"#"ّ $ألفكا% $لتّ  3.2  
• ً الم"! $لتّ  ق$#"! /,. لغة ,ثقافة &لمنشأ" !تع"ّ   مست"! لغة !$لمسبقة في $للّ  ألعما%*! (لمع%فت"! في لغة +لمنشأ %فقا

.%$ئ"!!  

• غا! % $للّ تع"ّ  ضفي علىت ,الستفا'& من$ا كما الم"!لتّ ! ب#سعة ضاف"ّ ة !) 'مكان"ّ غة تمثّ ة $للّ ثنائ"ّ  * (ل'عي بأ"ّ '&% تعمّ '&% $ل"ّ  

ة."جاب"ّ ق$مة ! يّ &جتماع ك$ص"!  

• #"! %$لتّ  قافا!نتماء$& %$لثّ ال!ختال" ! م!تت$لّ! تي #لّ ا( )لمختلفة أل1فا4 في 01"قة تعامل$( مع &ل$#"ّ ! #"!ت"ع% $ل"ّ   

 بثقافة س%$س"! !!بثقافة &لمنشأ  س$#ءً  !تتعلّ  تي#لّ  ةخص"ّ $لشّ  '"لخب#"! 'لمعا"! #لى تت$ّ#! $#ت! %ل#ق! #في ا#"خ%$لتّ 

ا! $ل$ج"ّ !ة &% $أل"!() 'لح$ب"ّ ة ائف"ّ &% $ل"ّ &, +ما تعال&% $ل"ّ ا)'خ %$ل"ّ $لق'+ %$لمعا''& %$لتّ  م! ف#"ابما  'تتعّم* ف)"ا 'تعكس"ا

  #"!.في '&% $ل"ّ ة فل)' ل%ا مكا! &لس"اس"ّ 

• ع"! %تشجّ ص)&' &ألحكا! في *لق'&% على !!قافا! $لثّ  !!تع"ّ م"لفي م"ا%$ت"! نا#" !في $لق*() على $لتّ الم"! $لتّ '&% ت#ع! $ل"ّ  

حت!&% لآلخ!.ة 'تحم# "العنص#"ّ ,ق* منفتحة غ"!خا# م!على #تّ   

• ة.)0' ت(ع9 &ن(ما7 &أل6فا/ 304 &ألص0/ &لم.اج), في &لم(&)' &لعامّ $ل"ّ    
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• ة "ّ ة في .-%سات"& +ح(ات"& %لم"نع##"ّ ة $لتّ قاف"ّ غ%'ة %$لثّ -,$ م+ م&ا)$ت&% $للّ ل!ستف! الم"!للتّ )لمناسبة #"! % $ل"ّ &#% ت#فّ $ل"ّ  

  .ة س,&ء كا3 2ل1 في س,0س.& -, في بل' &لمنشأ*لمستقبل"ّ 

•  +الن-ما, مع +لمجتمع في حا! علىبل) 'لمنشأ !ا&ب%$ #" بل%$ بأقاعام' عن$ #تص+جا) '&% للتّ الم&%على !$لتّ )'& تساع! $ل"ّ  

.&لى بل' &لمنشأ &ج$ع"!  

• ً #"! !إلقل#" ! خّ*ة (لّتعل#مّ#ةص'غ% في "ل ة%ساس"ّ  '$+ بعش'& م$#ق!تست&ش" $ل"ّ   ً مّتبع لتك%) نم%$جا  في 'لم*'() 'لعاّمة ا

ة #"الستع*"* لأل*"ء #"لق*!( على "لح#"! 2 $01-/. -إلحسا* بالمس%$ل"ّ ص#' &لت#جّ /ال-تما+ بالمع%فة "!: &"*( %لم&%ق# "ي

!+ص(') 'ألحكا" !ق! ,$لق*() على $لنّ "لق#*( على "إلب#"!  ! ئيّ $لب! &ل$عيّ ! %$ثيّ $لتّ  &ل$عيّ ضام" !%$لتّ  ! &لتحكّ نفتا" !"ال 

.بأ(قا& "لف#"!  
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ةعل"م"ّ $لمبا&% $لتّ  4  
يّ &%لكلّ  &ألّ$ليّ عل"! $لتّ  4.1  
"معالجة %ل#!"!  تث7( 64تما! 4أل*فا0 /ت.فع"! ل*() 'سئلت"! نم()جّ&ة %اّمة *خت#ا) محت$#ا! $ت"ّ  . لغة ,ثقافة &لمنشأفي "!

ع.بت#سّ  ,+*ح)ا للمعالجة. *لم!*ض,ع *لم'تب%ة ب" !)' &لمعلّ $تنا %أل#لى للمّ#! $ شيءتعلّ  $بع!بأنفس"!  (لمناسبة ل"ا  

 باأل$#"!صا) 'لمباش! ع( )'&% $التّ $#ل! 0ق. ل"#,+ *(تماما% ج"#"! "!ت"! &%$تماما&أل$فا! #) م& خب#"! (ن'ل% $ل"ّ 

 مكا. مع 'لمست() 'لف$#"ّ متناسبة ق$# "إل )لمن%لّ#ة ة &%ل&%جبا!عل"م"ّ غة &تك&( $لخ'&$% $لتّ & باللّ ة ,+ب( )'& &لتعلّ عل"م"ّ $لتّ 

.الم"!للتّ   

لفة ح$% $ق"! ة مختة #لغ#"ّ نما& ح"ات"ّ في ! على &لم)' &لخا"ّ  تحّ(' &أل$فا! اتجة ع!$لنّ  ا!مكان"ّ م# "إل !!$ل"ّ "ستف"! 

فع$ .)%- ,لمقا)نة ب%$ لغة  !عل$ميّ للمب&% $لتّ ة ساس"ّ كقاع#" ! بانت0ا( /.ستخ*( )لمقا#نة الم"!ة للتّ 'لخب$') 'لف$#"ّ بتنا"! ! &لمعلّ 

 با"!شاب& %$لتّ $لف*( أل'ج% $لتّ  !عمّ تة !3ع, )/"1 'لمقا/نة ب", 'ألنما) 'لح"ات"ّ  غت"!, $لم*ا)' في $للّ عمّ ة تتلمان"ّ غة "أل$لمنشأ %$للّ 

ELBE.3 #/قة "لمسّما) "ختصا#"ً بال"ّ  افيّ ق% $لثّ غ'(ة '&لتع"ّ )ع&ة $للّ .(ستعا+ لتع)() '&% $لتّ . ة لكّ& من#ماائ& %لم#مّ %$لخص  

+*(قة &للّع!  في ()ا' &أل$فا! عبَ تَّ تُ غة ! % $للّ في تعلّ 'لشف#ّي  'لكالميّ  صا!ع& %$التّ +ة عناص% $للّ بأ#مّ  غة+عت&) '&% $للّ 

. عل"!بشك* (ساسّي في $لتّ   

ً 3العتما% على ,نفس)' ت%$"ج"ّ  م! الم"!$لتّ  "!$ل"ّ %مكّ"  .ةبص()' مستقلّ  !&لتعلّ  في ا  

الم"!$لتّ تق""!  4.2  
 م.- في +*&( لغة &ثقافةنجا()ت'& %تق"ّ ة إلم"ّ !على )'جا$ تق! الم"!ة )حص% $لتّ $البت%$ئ"ّ اني في #لم$#"! $لثّ  م& %لص"ّ  #بت$#ءً 

 كش!)ف! على شك!  لك"ّ  فص' &%$سيّ  /لعالمة في ن'ا%ة ك"ّ  بتسج"!ل%عا( معت%$ ب"!  ابع"!$لتّ غة $للّ !)ق!& معلّم!&لمنشأ 

.ما بالنسبة لأل&فا# في  .4#"!!ة في !مة في ش+ا(* &لم(&)' &لعامّ $لعال#"!  ة'لعا#"ّ ف"! م)' في $لصّ &لمعلّ  %سّج! &م$ ث"ّ 

غة في ح()' مع $لّي صل,( على عالما- ,لك( +مك( لم'ّ&% $للّ فال "ح ( $البت%$ئيّ % $أل"ّ -,ا+ $أل(فا& %$لصّ  يمست#"ّ 

غة.في )'&% $للّ  ف!% $ل"ّ تق"ّ  ع!تق!"!(ألم& %ع#اء   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تلفة بما معنا<: لقاء مع .للّغا/; *-$م" (لى :$-قة ال ت$كّ" على تعل-3 .للّغا/ *ت$.ك-ب+ا *(ّنما ت$كّ" 1لح)45 3ي 1ختصا) لثالثة تعاب() بلغا# مخ 3

على 7لتمح+@ (7لمقا5نة (7إلكتشا; في 7للّغا8 7لم53(سة ( ُ+عتم3 ف+1ا على (سائ. تعل+مّ+ة متنّ(عة مناسبة.  

.2008سبتمب! / %$ل"! 1للعالما"! م2 )لقان23 )لخا0ّ بإخ$), )لكش( ))لم%$سّي  8حس' &لفق"!  4  
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غة في تحق0/ $ل.)- $لمنش&) م( )'&% $للّ لم"! $لتّ ل"! $ما4 كاملة ع. (لمست$* (لّ&% $ص" !$ معل.-, +لعالما% تق"ّ  "ّ !

ً $ ت"ّ م+ا ()مك& للمعلّ في تعلّ ! ق"ّ ()'جة $لتّ    'لنّ( 'لمكت"!ف"! ! يّ عمالف&% $لسّ ل مثالً  !ةللم+ا(') 'لج$ئ"ّ  ع'اء عالما!! $عا

! " !&لتح"ّ   .لب#ئة!لجغ/!ف-ة +" عل") !إلنسا# "! ماّ#! )لكتابة ()لمع$فة في   

غة +'*( &أل'!&% تستن! % $للّ "عا$ #"! تي %ضع"اة #لّ عل"م"ّ ة $لتّ لى ()'%& %لخ"ّ ع. -"#, +لعالما% #ش#" ! لم"!تق&&% $لتّ  "ّ !

قة عام' &% $ل"ّ . -ل', ع* ()'قة $لتّ فا(- ع+ 'أل('ء 'لمتخصّ ! ةم"ّ !ق!)جا% $لتّ $ل"ّ  % تع"ي .&لحاليّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ )"ا& %لخ"ّ  #لى

.ةستعم, في &لم(&)' &لعامّ صن%$ #لممق'ا% $لتّ  نف!"ّتبع &لتق""! ! .م%$ع"!لت&%$ بال$# "إل  

ق%ا خال! تي حقّ لّ نجا*!( )!لنتائج !(ل'& فق# "إل ف) على م&+ $لفص) $ل&%$سيّ - (أل+(ء (لكام% لل"ّ تق"ّ 'لعالمة 'لمع#ا! 

محّصلة  تك)' &لعالمةال (بالنت#جة  "!$ل"ّ  %ثناءف! ) أل&$ء $ل"ّ , مالح(ا' &لم#"ّ تتضمّ  ة) 'ّال %ّن"اسم"ّ $المتحانا% $ل"ّ 

.ةمجم2عة م/ 'المتحانا) 'لف$#"ّ   

ً تي ,مك* %ستخ&%م#ا !* #لمساع%$ #لّ م& "لع#"م غة +ي حاف&ة $للّ ة 'لعا#"ّ ف"! مي $لصّ شا'& مع معلّ بع% $لتّ ! )* كا( )ل& ممكنا

&م+ا كأ'&% ل#ضع غة +*مكن& %ستخ!لم+ا($ت' في $للّ  $تيّ ق&&% $ل"ّ ة $لتّ , م, +لق"ا' بعمل"ّ غة %تمكّ % $للّ تي تجع& متعلّ $#لّ ة 'أل%$ب"ّ 

  .ست*%() م& %لعل!لال ة*()'& شخص"ّ 

خا! س%ما ح%$ #تّ "ال  الم"!ة في تق&&% $لتّ 'لعا#"ّ ف"! ي $لصّ مب'ع% معلّ  !ل!عن% $ل"ّ  'لمنشأ! +*&( لغة &ثقافةمعلّم! $ق"! 

.$#سةخ-ا,$+ متابعة $ل"ّ  !ق'&'&% تح"ّ   

ة'ل,'جبا) 'لمن$ل"ّ  4.3  
 بح"ّ  ف!&عا*( )ق&% $ل"ّ  +اء خا'& %لص"ّ عام& مع #ألش(لف'صة للتّ  لم"!(ا تع&ي $لتّ نّ عل#" ألة $لتّ ة عمل"ّ ت/ع- 'ل,'جبا) 'لمن$ل"ّ 

ا0'/ 'ل.'ل-,! في لغة 'لمنشأ م! مساع%3 مباش34 م, $ل-$ل%(, -مع 1ل0 ق% (ك-, م, $لمف(% $ستخ%$# م!ة #"! 'ل,'جبا) 'لمن$ل"ّ 

*تما' &لكافي م( "آلباء &ب$"ء "ال %نت"!$ كما ع( لتق'&ة لغت!&% $للّ ة ع# "!$ل"ّ $ل($جبا% $لمن $ ح"ّ " !فقامة ح)$' مع $ل"ّ $ج" !

ة 'ل,'جبا) 'لمن$ل"ّ  الم*/ .لف+&ّ*ة عن& %ع#اءغة بع.- $العتبا& ق'&% $لتّ م% $للّ معلّ  $أخ!! .غة في ()' &ل$#"!(فال&% $للّ " !بتعلّ 

.( لغة &لمنشأ.ا- ,لمناسبة لتعلّ +*& ل"()' &لتح"ّ $حفّ %ّنما ل!ن#" ف!) 'اقت#" !بح$& ال $حمّ   
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ة%$"س"ّ ئ% $لتّ اة "$ل"سعل"م"ّ $لتّ  #لم$#"ّ  4.4  
 ختال* %لق'&%$ على! $عا!مع م!غة مي )'&% $للّ % مق"ّ بَ -خت)ا'&ا *ت*ف)'&ا م# قِ  ة $ت"ّ %$"س"ّ ة ($ل(سائ% $لتّ عل"م"ّ $لتّ  #لم$#"ّ 

ة & %لخ"ّ "ابا" !23 'ساع.-, في تنف'& مت#لّ الم#". !غة .خب)$+ $ل*ج)' ل&% $لتّ لّ ة "لمث' ثنائ"ّ  'لخاّصة*ك)ل' &لحاال!  !&لتعلّ 

  متثا$ ل"ا.باال ةعل"م"ّ $لتّ 

$#قة$خت'ا% $ل"ّ  4.5  
! ةة &لحال"ّ عل"م"ّ ة $لتّ ة للخ"ّ )' &ألساس"ّ 'ا& %لمبا+*( ما '&م$ في !ناسبة لتصم&% $ل"ّ '&قة #لم'ة في $خت'ا% $ل"ّ م'& %لح"ّ للمعلّ  

الم"! للتّ مناسبة م( ح'& ,لمحت$0 $,أل.-,+ $م( ح'& ك$ن"ا نة ة مع"ّ $"قة /ألنس, لحاال' ت%$"س"ّ 0/ 'ق,م,+ باخت'ا% $ل"ّ ف

%لعم! ة خ"ّ ! (الكتشافيّ عل"! $لتّ  !عل*ما( )لمباش"! $لتّ ة مث! ق$"ب"ّ $لتّ "! $ل"ّ م!  ع##"ً )ستعمل"!  كما نفس"!.! )للمعلّم"!

.,لعم- ,لمشت#' &غ$#"اة !%$"س"ّ +$لمشا'&ع $لتّ   

الم(* (أت"% م% صف"! فالتّ عة ت*ك)بة متن"ّ  بي في 'لغال# "!%لمجتمع %ل#ّال $1 0أخ- بن+$ *العتبا$ ك"! ت'ا% $ل"ّ "خ "ّ !

.متبا#نة ةة #ق()'& لغ#"ّ %$ت"ّ  'م6"#5 مختلفة ' ل12 0عما# متفا'تة ' $متلك'& س$#"ً   

)'ل%$نيّ  'لح%ا) 'لس%اسيّ  4.6  
ً ا"% س"اس"ّ مح 0/. لغة ,ثقافة &لمنشأ "ّ ! ً %$"ن"ّ  ا &عن#ما  '& %$نيّ  تلق%& س%اسيّ  "ّ ت$ف" ! #"ةة تع"ّ "&"$ل$ج"ّ (*( )ن&ل$ م" ! ا

لت/.- ب+ *مما"سة شعائ"!."ال"! "! عت($) ب&%$ $ل"ّ ' &ل$# "ال/ل-&, +* مع(فة &"% مع"ّ  %" فإ"ّ +تعام' مع $ل"ّ   
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"غة$للّ " &%$سيّ جا% $لتّ #لم 5  
&خصائص! &%$سيّ معنى $لمجا% $لتّ  5.1  

ق!  %$لتي للغة &لمنشأغ()ة 'لمسبقة لى $لمع'فة $للّ غة !للّ ,+نا (شا# في $#" !ى فصحغة "ل*لمنشأ باللّ  &ثقافة &%$ لغة لقى"ُ 

.+ كلما, م+ )للّغة )لعامّ#ة% تتضمّ ! $مك! كمالى #خ! م% $ف" !تختل+ *لى حّ& كب"!  

ف% فعلى غة *أل+لى ,+ *لثان&ة لل"ّ - تأتي م- ت+ابق)ا مع $للّ ف/ في لغة *لمنشأ %مك" !م)ا&% $ل"ّ  "ّ ! في 'عتبا"! *أخ' &لّ$"!

ة تتعام! لى 5ل3 "مكن1 -ستخ.-, عناص' تعل"م"ّ باإلضافة ! !"#"!$لضّ ق-, +لمست'ا% $حس!  * ()' &لحاال!!تم!عن#ئ! ! &لمعلّ 

.ة+لى &+ ثان"ة &+ كلغة &جنب"ّ '& كلغة !مع لغة $ل"ّ   

ة غة )أللمان"ّ '& باللّ 01ا /.ل- بمقا)نة لغة $ل"ّ )لم,حلة )لتي %ص# "ل حس! ك"ّ  غ#"ّ با0 على -,ا*( ف&م&% $للّ -عم& $أل(فا& %$لشّ 

.غا!ب() '&% $للّ  شاب) 'لج$ئيّ ة %$لتّ (%خال& %لم#مّ ح ل)'&% $لتّ فتت#ضّ   

م'- ,+* &لق'&ع" ك#"! ال %تعلّ  الم"!$لتّ  ح% %*إلمالء %لك"ّ ( ق'$ع% $لنّ في بل1 +لمنشأ -, +لمق)ا& لتعلّ  غة &لفصحىلّ "ستخ$"# "ل "ّ !

$#ت!. بح"ّ   

عة $#ل! ن"ّ تنفس23 في حاال, مختلفة &م&%ض#ع مع" !!عب!الم)' م% $لتّ % $لتّ غ&$ة $مكّ '&% $للّ * مف'&$% $لثّ *لعم' على تعلّ  "ّ !

.سل&! مناس!بأ  

 ! &قت'&حات"!لة ,ستخ)' &لمعلّ بص*,+ مباش,+ *في '&% $لحا ! &تك#"#"ً  م#"#"ً  غة )لمن*#قة #)لمكت#بة$ستعما% $للّ  الم"!% $لتّ $ج"ّ 

.جا"!ة للق+ا( ب'&% $لتّ (&لم(&ض"ع &لحال"ّ   

ة ب"! ة %لت&%صل"ّ ساس"ّ بالم&ا$"# "أل& ما $سمى ة للغة 'لمنشأ !صا' &ألساس"ّ تّ في م&ا$"# "الفق! م&%$ك"! ال "+ّسع 'لتالم"! 

ً 'عمل#" ! &%ّنما ستعما) 'ل%$ميّ *حتاج&ن$ا لال تي$#لّ ف#"! "أل  ةغة )لمع+فة )ألكا$"م"ّ لغ*(ة في %تقا! على .-ا,+ م&ا)$ت&% $للّ  $ضا

ً  م#"ً تي تعتب" !$#لّ  ن() م+ ف() 'لحقائ! تي تمكّ %ي #لّ ة م4ا+)3 2تقا/ لغة )لمع+فة )ألكا$"م"ّ  #"ّ  .ة+)سة )ألكا$"م"ّ لل"ّ  ض$%$#ا

'&ع$ #نا  شأن#لم &ثقافة &%$ لغة "ّ ! .ة ب"!ص)' &لخاصّ $لنّ  ن)' م% تح!"!ة كما تمكّ صا, +&لعالقة &لسبب"ّ () '&لملخّ &لمعقّ 

,$عم( على %$ا"!  ةغة )لمع+فة )ألكا$"م"ّ ل%تقا!  لى مل"ّ " !ة ب&% !ألف"!&%صل"ّ ة $لتّ "ّ $لم'ا&$% $ألساس نتقا& م% مل"ّ خ%$"# "ال

  .ة )ستعمال#ما& %ك"ف"ّ غ#""ّ &% $للّ لمع,فة &لف,+* ب)' &لملفّ  الم"!قة ل&% $لتّ $لثّ 

  ."ا!"ت#"ّ  لغة &لمنشأ !تغ"ّ فك$# ع!  الم"!ع&ى $لتّ "ُ 

! %تعلّ  لى #ل!! ضافةباإل !ة ت"ن"ّ ة %$لّال غة )أللمان"ّ للّ ة فا3 2*"قة كتابة 'لح*() 'ألبج#"ّ #أل! "تعلّ% جم"ع ة!في &لم(&)' &لعامّ 
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في #"!  الم"!% $لتّ )ح%& %تعلّ  .ة للغة &لمنشأ2*"قة كتابة 'لح*() 'ألبج#"ّ  في 0/. لغة ,ثقافة &لمنشأ م+* (لمشا$ك"!ال$لتّ 

ً  مغا#"!بج'&ة ح#"! غة !$للّ  بص#"!  غت%$ تت"ّ ة للّ عل"م"ّ ة $لتّ 'لعمل"ّ  "ّ فإة ة )' &لص"ن"ّ ة مث) 'لع$ب"ّ لمان"ّ غة "ألح'&% $للّ ل تماما

غة )' &ي $للّ ن"ما تك)' لغة $ل"ّ ع !على (لعك& م$ #ل!! .م"!تنس)* ب)' &لمعلّ  "ّ 'ال حاجة أل على ح"!من#ما لك"ّ ة مستقلّ 

عل! لب, في عمل&ة $لتّ  "ّ !ة كّي ال $ح"! غة )أللمان"ّ ة للّ بج#"ّ لى "لح%$# "أل) 'إلشا#" !ة ف+ج( على &لمعلّ س"$"ل"ّ &)ال&ة $# "ل"إل

(نا& ت$#م!  %$ كا!الم#". !لتّ على ت'ض%ح#ا ل "ً قا"!! غت"!ة للّ الفا. ب"- 'لح*() 'ألبج#"ّ خت-%ج0 /, %ك-, على )'&%ة باال

! !ة لأل+فا) 'لمعن"ّ ة في 'لصف() 'لعا#"ّ بج#"ّ ) "لح%$# "ألستفسا) ع- *ضع *()'قة تعلّ # "الف+ج( على &لمعلّ غت"! % $للّ تعلّ  في

.م#"!معلّ  #لى %! $مك! !'&لتح"ّ   

"غة$للّ ة "&شا#"ّ "أل%$"# "إل 5.2  

ة&شا#"ّ ة ع' "أل%$"# "إلل"ّ $لمالح'ا% $أل"ّ   
ً ال&ة بص"!ة $لتّ &شا#"ّ "أل%$"# "إل ص#غ! ة في للم(&)' &لعامّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ غة في %لخ"ّ ة للّ &شا#"ّ لأل%$"# "إل + مماثلة ج%ئ#ا

 %$ميّ لإل$!سة !تي (نبغي $ل'ص'0 /ل(+ا مع ن+ا(ة 'ق% $ل"ّ ة #لّ &شا#"ّ "# "إلتح!*! ج)ء م% $أل"! لى &ل$ ت"ّ ضافة !&% $باإل!!!

  .ةفي &لم(&)' &لعامّ 

غا( )ل&%$فيّ % $للّ "ع% تع"ّ   
! متالك&% تع"ّ لى !" !ة مما $#"ّ غا) 'ألجنب"ّ لّ ة #"لغة )أللمان"ّ لى م)ا*$ت)' في $للّ باإلضافة !م,ا.&ت,+ في لغة &لمنشأ  الم"!$لتّ  %نميّ 

ً عب"' كتاب"ّ لق*() على $لتّ في ,+* !لحالة !لف$# "! )م' &لم#"ّ  .لغا' &%$فيّ  ً &شف#"ّ  ا ً  غ$+ ف(لع& %$#"ً ا $لكما% $للّ مّ ! ا .ثان$#ا  

 %الستما' &%لف"!
لب$#مج %!عة "!متابعة "لمناقشا$ #"لمحاض%"$ #"إلف+* (لح&,8 (لملقى بلغة (لمنشأ 0ك.ل- ل&,+* (لق&%$ على  الم"!&ست'&ع $لتّ 

 4- ف2! ما 1قا* م- خال* ح)كة %لجس!ممن(ا كما %تعلّ  خا- م+ق( )نتقا#"ّ #تّ  علىة !&لم*&ض)ع &لعامّ  تتنا"!تي ة #لّ *لتلف%"$ن"ّ 

."!(نب&% $لصّ   
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 #لق$#ء!
.*ة ,ت+*( م) مع%فت"!'لق)'ء% مسلّ  "ّ الم)1 بالق,+ء( #)تعلم#" !)ستمتع $لتّ   

$أل"!  !" %*( "ع'ف%$ ك"!  جّ#ةة نم"!شكا& %$ب"ّ % على !ع"ّ $لتّ  الم"!بل, +*ج) على $لتّ  قافة ك"ّ عب%$ ع" ث&ة للتّ )س&لة فنّ  

 "ّ ص#". !على (ماك% $لنّ !عال' مختلفة ف&* على &سائ" !%تع"ّ  "!نّ ! .مكت+بة بلغة &لمنشأت! على ك".,- ,مكن)' &لحص"! 

.(سأل%$ *% (بحث%$ عن! "! "!ف&% $مكن"ُ  الص#$ #ما )' م% $لنّ مح"ّ خ' معل$ما! الم-, +لمق'&% على !للتّ   

 %لكال!
.غ*( ف$ما ب$ن"!فاع% $للّ % $لتّ %تحفّ الم"! للتّ ة &ة خاصّ '&% $#مّ  "بتك6 $لمعل3ّ مناسبا. للح*"( ع' م%$ض"ع  

ً عب1$ ع" 0$/ئ-) #مشاع$() #() قا%$#" !$لتّ قا12+0 على ص+اغة )لحقائ" ! الم"!ك&% $لتّ ! خ#"! على ف)' &ق$"# "آل $ضا

..-,+ *ألسئلة عل#"!  

.لقاء "لمحاض#"!"كتابت$ا "! ص"!س'- $لقص* (ق'$ء% $لنّ  الم"!&ست'&ع $لتّ   

 'لكتابة
.'لكتابة الم"!$لتّ  $ح"ّ   

عل'قا0 /لمناسبة عل'#ا %ب#"! $لتّ  تي قام"/ بكتابت'ا بأنفس'& "%ب#"!ص$# "ل$لنّ  !بع! على بعض"! !بانت#ا! الم"!)ق&% $لتّ 

.#& %أل#"ّ  %ائيّ ج $لنّ تَ نْ $لمُ  ف#"ا ال $ك"! ة ت+)ص( )جتماعيّ ,لكتابة كعمل"ّ  ب"!"$قة $ج"ّ $ل"ّ   

ص#& بص#"! لنّ * على كتابة !'& قا#"!نّ ة كما !ة '& خ"ال"ّ كان% حق"ق"ّ  ة س$#ءً &لخاصّ  فكا#"!الم%0 /لق,+* على ص%اغة !للتّ  "ّ !

.قام"!(الستعانة بة /عن- ,لحاجة &مكن"! ح#"ّ ة %$لنّ مالئ"ّ # "إلصح"حة م( )لناح"ت"ّ   

ً بإمكان#" ! )' &%$" #"ّ نّ ! .+*() 'لكتابة عب"! ع/ &نفس+* ب)!' &خ!$ غ"!(ستعما, لغة (لمنشأ للتّ  $ضا  

ةال& لغ#"ّ تأمّ   
ن)' م& مع#فة ة /.-, +لمقا'نة تمكّ غة )أللمان"ّ مقا/نة ب-, لغة $لمنشأ %$للّ بإج#"ء ل"! الم/' حس- "لمست#( "ل'& #صل#" !$لتّ $ق"! 

.ة ل,+ا() 'لمع#فةغ+* كتج#بة ث#"ّ % $للّ &لتع"ّ  +* &تعا&ش$# معنّ ! .#ماشاب$ ب"ن')'ج% $لتّ  )للّغت"! خصائ!  

 ."!ال:ا ب567 مختلفة حس, )ل+ضع )ل&% ُ$" فم'& %ستعمغ%%' &%تعلّ * (قاب% للتّ "متن"ّ  ح$#"ّ  غة كشيءلّ (ختب%$# "لالم"! $لتّ  "ّ !

ً &%تبا!عب($ (مك% &% ت$تب! -ق+*ت() على $لتّ غ#"ة '&% $للّ مف'&$% $لثّ  "ّ () '&%ك#" !نّ !  .بم0/ .-تمام"! بلغة منشئ"! "ً مباش! ا

ً ة صة كلغة تقن"ّ 'لمتخصّ  مجاال!ب/. لغة "لمنشأ في بع# "ل&% $ج"ّ نّ ! .%$ضا  
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 )ف&م$" #"ّ  ة ت)ب&ق$ا كمام&% ك"ف"ّ علّ غة #"تق'$ع% $للّ ة بساس"ّ ,لق$,ء. -,لكتابة مع$فة !ستما" !ع' &%$# "الالم"! $لتّ  %كتس!

.12ا/. &لمع,فة ع( لغة &لمنشأل سب"ٌ *( )'لبح# "ي &ألسئلة &لمح"ّ   

ً نقل)' ت%$"ج"ّ  %$ت"ّ  &لفصحىغة $للّ (لعامّ$ة ! #جة$لف() ب&% $للّ 'لتالم"! ! %تعلّ  .ةغة &ألساس"ّ شكا% $للّ لى !%جا" !م* (شكا% $للّ  ا  

%لخ"ّ شك! )لكتابة !  
."ة%ل*ث)قة %لخ"ّ  بق*( متناس# في لج+* (لتشك$ليّ !لكتابة "! #تستخ$& %$#"! كتابة لغة &لمنشأ خ"ّ الم"! $لتّ ! تعلّ !  
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"نسا) '&لب#ئة""إل (لمجا* (لت&%$سيّ  6  
&%$سيّ عنى -خصائ( $لمجا% $لتّ م 6.1  
ُ غة $# م! $للّ  يمع 0ضع-, كأ(فا' ثنائ"ّ  &لمنشأ الم.- في +*&( لغة &ثقافة$لتّ  &تعام!  "!م1اج.- ,( م+ ع()ئ& متع"ّ  س!"

تختل! %ّنما ! #ا!غة 8%ت*ا &4ع4ش&2 نف/ خب)%, %ل*ج)' &%ألقلّ $للّ  م"!& %تعلّ 12 كمجم.عة مت*$ب)ة في $لصّ نّ ! .غا!$للّ 

نشأ ف%ما %تعل! مبل# "ل (لقائمة فيبن,( )العتبا( )الختالفا!  خ!غة "أ'&% $للّ  "ّ . !أة 0عالقات*( ببل& %لمنشخص"ّ تجا)ب&% $لشّ 

.-$لمكا( $لجغ%$فيّ  "!تق!$لمعة !"ّ -, + 'لحالة 'الجتماعبال"ّ   

'&ألش#اء بمقا.نة مع )لق*4 في س,*س.). ,ع0 /.*- ت,ض*ح )الختالفا!  "اتبع34 على (لق"/ في بل* (لمنشأ #"ُ ل"ّ " !$#كّ  

ن*مج ف&%ا ن"! ت ة ل$#"!ة مستقلّ ت,ع* تنم"ة شخص"ّ ة *() 'لعمل"ّ  .ة ب"!&لق)' &لخاصّ الم%$ على $لمشت&كة في $لبل+(* (تّ) تعّ&% $لتّ 

.بأنفس"!الم"! $لتّ ة ثقة + *() 'لعمل"ّ ة مختلفة "في نف( )ل"ق% تق"ّ م%جع"ّ   

"! مح"ّ  ثقافة "لمنشأ 0ع. -,+* "ستخ#"& %ح#"!الم#" ب* مع'فة $لتّ %$عمّ  مع 0لقضا"ا 0لمع,+فة بشك% صح"ح "!$ل"ّ &تعام! 

  .مع س%$س"! +مك( عم& ت$#ب!

.قافا!% $لثّ /لح2ا0 /لمشت,كة في مجتمع متع"ّ  تي تخ"ّ نت*جة #ل)ج&% $#لّ  كتس!تُ &( $لخب&$% $لتي $ل"ّ $عك!   

لبل! ة ",&+&* في &لح"ا' &لحال"ّ كما ,ق+م+* بمقا%نة "إل ة$ج"ّ !ع, &+*( مقت&فا# نم ت!)جغ%$ف"ّ  بل' &لمنشأ تا#"خ الم"!$لتّ  !%تعلّ 

.!لمنشأ %في س%$س"!  

$ص"!  #"!$نا! +5+2 م4 مق2%ت1# على $لع+* باحت%$# مع ! 'متسامحة خا+ م*(ق' منفتحةعلى #تّ الم"!*( )شّجع $لتّ $ل"ّ 

ة قاف"ّ +*( $لخب&$% $لثّ الم"! $لتّ  %كتس! .ة'& سلم"ّ !'&عا# بص$لنّ  نا'ال% $ح"ّ فا() على $لتّ ة $لتّ ك"ف"ّ 'علّم"! ! ,ثقافا' مختلفة

أل!/ا- ,لمختلفة في بل! غا# "!$للّ %جا" !للمنا'& %$للّ  سبةبالنّ  !كان '& س$#ءً ة نت"جة 'لق2)1 على 'لمقا)نة غ") 'لمتح"ّ #"ّ ع"ّ $لتّ 

.نشأ )بال% $خ"!م) ب'& بل# "لمنشأ )س)'س*" () ب'& بل# "ل! &لمنشأ  

"نسا) '&لب#ئةة ""إل&شا#"ّ "أل%$"# "إل 6.2  

ة&شا#"ّ ة على "أل%$"# "إلل"ّ $لمالح'ا% $أل"ّ   
ً ال"ة بص-,+ مماثلة ج$ئ"ّ ة $لتّ &شا#"ّ "إل )ضع "أل$#"! ت"ّ  "!- "&إلنسا) '&لب#ئةت"'&% ما"ّ  ف$ما $خ"ّ  ة في &شا#"ّ لأل%$"# "إل ا

تي %نبغي +ل(ص() 'ل%$ا مع &() #أل&%#$ #لّ  م! تح%&% ج#ءٍ  لى &ل$ ت"ّ فة !ضاباإل #"!.!ة في !للم(&)' &لعامّ ة عل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ 

.ةفي &لم(&)' &لعامّ  ل%$ميّ "إل %$سيّ ن*ا(ة $لعا% $ل"ّ   
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ع%لف)' &%لمجتم  
4 على .ل0$/ .لمحا"$ كما )ستع$ض"! ة $الستما- %ف+* $لمشاع" %$ل"ّ ك"ف"ّ  الم"!$لتّ ! /*ص- مع *آلخ'%& %تعلّ خال% $لتّ م! 

 ً .*ا ع! .نفس*( )ع! &آلخ#"!نن!تي $ك"ّ &%$ #لّ &% $لصّ )بص)'& متج"ّ  &%ئما  

اتجة ع! &% $لنّ م() عك& مشاع!%تعلّ  كما ة في بل+ !لمنشأ %س%$س"!مع 'ألنما) 'لح"ات"ّ  23 1تعامل'. على *س) 'بانفتا!#نّ 

اء فاع& %لبنّ م) خال% $لتّ  /الء+ت," +لمتبا&نة تت"ّ  "ّ حا# فإ 'على ك"ّ  .ات"!ج(ا في شخص"ّ ة مختلفة #"مح"ات"ّ  ب$ئا!لى (نتمائ#" !

.مع .-, )لع*)ل( )لمختلفة  

ة &ل$"ن"ّ  سا!'&لم#سّ  )' &لخا"ّ #لع! بل!للع'6' م5 "لتجا&2 مع "لعائلة #"ألص'قاء #"لم'&سة #"ل حل'& #ل$#عيم) خال% $لتّ 

 *لف.- ج,ء م" *لمجتمع $#"ّ  *( )'&ك$" #"ّ #نّ  ."!ة -'لتفاعال) 'لمتغ"ّ جتماع"ّ عالقا# "ال"ل! ن.-, ثاقبة ع% تن"ّ  & ل$#"!تتك"ّ 

.! على $آلخ!$#ثّ  كّال من#ما  

ة $ل"! عام/ مع )أل$"ا+ ك$()سا% $"ن"ّ $لتّ  )'نا $ت"ّ م5 تا23خ 0ثقافة بل) 'لمنشأ!  "ً $ ج"ءتي تمثّ مع #أل'&ا$ #لّ  الم"!(تعام% $لتّ 

"!  ع;/ ف"م": لأل3$ا/ ,لمختلفة في بل3 ,لمنشأ ع/ .($- ,لمقا(نة ف$ما ب$ن"ا&% $#سّ نّ ! .)4.6%ن'& %لفص! ( م%$بيّ  كتعل$& %$نيّ 

.س%$س"!في 'لمقا2نة ب/- 'أل)/ا- في بل) 'لمنشأ !  

 $#"ّ  ال غنى عن!! #$# "م %لق)%ع( )م&%عات"ا (ف'& مالح"ة' م% $ل"ّ مع *آلخ'%& %ت#لّ  نسانيّ عا$# "إل$لتّ  #"ّ  الم"!)'&% $لتّ 

.$مك' تغ$$#"ا '& %$ّن!"& متغ"ّ معا!0/. 'لق!'ع) تستن) 'لى ق#" !  

ة مقا%%$ م#مّ ف%$ على %تع"ّ  كما .ةشخص"ّ "ل معتق#"!"ل#" !ق"لتنبع م! ة كث", م* &ألسئلة &ألساس"ّ  جابة على"إل +* (تعلم$" #"ّ نّ !

.(تعامل&% مع"ا*فّك&!% ب#ا !قال%- في بل- "لمنشأ !في س!%س#" !$لتّ على للق#" !  

. "لمحا+ثا) '"الحت#"! #"! #سلك&% ف#"ا%$عا! ة للصّ سلم"ّ  ع% حل"! ة بالبح!الجتماع"ّ *(!) !ل&!جبا" !الم#" !)مك% للتّ 

ً م#" !%تعلّ  ()' $ل%$تيّ ت#"ّ  )' لتشك"!*م) خال% سع"ّ  )لمتبا"!.   .*ة بشك! مس#"!%ستخ'%& %لح"ّ  $ضا

"! *ا+ #لج(*() #لتي ت$#ج!تح"ّ مناقشة "لخ$#" !تح+,+ مشاع#*( )مشاع# "آل الم"!لة $لبل*( )تعل% $لتّ لى م"حن( )النتقا" !ع

.'لم$حلة خال$ تل!  

م5 +لمف3!+2 في لغة بل! +لمنشأ تساع!  نسا( )ما &قابل"اة في "إلفس"ّ $لنّ ة !س#"ّ ة %$لجّ $ح"ّ ا% $ل"ّ ة ع) 'لعمل"ّ $لمع+فة $البت%$ئ"ّ  "ّ !

 *ّ( 'متالك"! .ةت4ج*2 1نفس)' في ح*ات)' &لخاصّ ى &ع&ن$# عل لى ف,+ عم%1 ألنفس,+ *لآلخ&%$ كمافي &ل#ص#" ! م"!%لتّال 

."!مت%لبات#" !حت$اجاتة $ع" !خص"ّ &% $لشّ #"تتص"ّ # ع! ح"ّ ت)ح ل&% $لتّ !ة #$#"ّ $لمص(لحا% $لضّ   

.ة لآلخ#"!ة )'لجس#"ّ حة 'لعقل"ّ ة ,ك*ل( تجا% $لصّ ة )'لجس#"ّ 'لعقل"ّ  تجا' صّحت"! ةبمس%$ل"ّ  ف"!%تص"ّ   
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 (ل-ب"عة $(لتكن$ل$ج"ا
.,ب#عّ#ة صالحة عالمّ#ا نسا! %ف' ق%$ن"!كن#ل#ج%ا #"إلب)عة %$لتّ $ل"ّ  فاعال+ *لقائمة ب"!لتّ غة لالم+* في '&% $للّ *('$' )'&$% $لتّ   

 كن$ل$ج"انسا& %$لتّ ب&عة #"إلع% $ل"ّ  م%$ض"ع معالجة نم&%جّ#ة "'عالج"!! ت#"ّ ة )لمختلفة للكن$ل$ج"ّ $لتّ م$#ح! "ل الم"!)ف&% $لتّ 

.لة في لغة &لمنشأغ()ة &$% $لصّ $للّ  المف$#"!ب 1لفّن,ة) (,(ّسع() مع%فت"! ("لخب#"!  

 بل+ %لمنشأ &%لعال!
  .'&لمح34 في بل/ &لمنشأ بانفتا) '&%تما! مح*()' &لحاليّ  الم"!(قاب% $لتّ 

)% )+لخ%+ئ( )غ&%$ا م! لصّ ع1 0/.- !الستكشا) '!ستخ#!" ! لبل' &لمنشأ $#"ّ  م, +لحص#) على ص#"! الم"!% $لتّ %تمكّ 

.2 %!لمقا"نة ب$. بل+ !لمنشأ %س%$س"!.ك,ل+ بفض' &لتأمّ 'ل%سائ!   

ة %ج"#"ّ ة $لتّ &ألساس"ّ  +*() 'لمع#فة .في 23ا'0 &لمع.فة ع* بل' &لمنشأ %$#"ً $لع!  )'لب$ئيّ  *(القتصا#"ّ  $لمحت*( $لجغ%$فيّ  #"ّ 

عل)'ا م& مصا"!  في تن1&/ "تق&&/ *لمعل"ما+ *لتي &حصل"!ة ع+ بل) 'لمنشأ !تك$". ن,'+ *كث' شم$ل"ّ  في الم"!تساع% $لتّ 

في بل' &لمنشأ.  $ج$#"!عن!  ت*ب)' ش%$ن"!مختلفة كما تساع&%$ على   

.في س%$س"! بما &ماثل"ان"ا شكا3 +لعم3 !+لح&ا1 في بل, +لمنشأ !&قا#ن!+تفّك&%$ في !%ّن"!   

"في س"'س%$ #"!  في بل' &لمنشألفة )ع&%$ مخت!مجتمعا) متبا#نة  م#&%ن#! م! %تالقى! *بل' &لمنشأ. الم"!$لتّ +نا) 'لفة ب"! 

+*' ب)' &ألحكا! "م"ّ  %ّن"! ./3#ة &آلخ/ للق#, + *شكا' &لح#ا!من"!  )تفّ%$ ك"ّ  &%$ كيّ $# ج!-لمست(ا'& %$ب"ل -فكا! مسبقة$ ق"!

.اءعام$ مع)ا بشك$ بنّ م&% $لتّ ة عن,0/ &عن, +آلخ)%' &%تعلّ &لمسبقة &لخاصّ   

)لمستقب! !&لحاض! !&لماضي   
.ت%,4 بل1 ,لمنشأ في ,لماضي #,لحاض% #)حت%م#ن! الم"!)ع&% $لتّ   

ا+*خ )لماضي "! م% $لتّ  (ا'%& %آلت"ة'$& %$لشّ )&' "&لت#"ّ م( تصن%$ #ألحالم"! $لتّ ! %تمكّ ة %ج"#"ّ ة $لتّ $لمع+فة $البت%$ئ"ّ  بفض!

ً  لم'& %$#"ً &ا $لتّ تي "نتمي $ل"ّ &عة #لّ $لمجم في بل4 3لمنشأ- ,&لع( تا"&خ $ج"!! &لمعاص .في )'& &لمجا! م$ما  

تك"!  +)لم+)ق( )لمختلفة &لمصالح كما )ف&م$" #"ّ  'تق$$ميّ  تمث'& %$تيّ تمث$# "!  ك"ّ  م" #مثلة مختا%$ #"ّ  الم"!)تعلّ% $لتّ 

ة.ا$"خ"ّ ات&ا $لتّ مف12مة بشك& ,فض& م) خال& خلف"ّ   

(تعامل)- مع 'لقضا(ا )'لمشاك! "! #نّ  ."! +تعامل,! +*#$قة تفك$#"!! م( خال& مشاع!#"ّ ا) على $لتّ تأث&% $لنّ الم"! $لتّ %$#" !

.&لحاليّ  تأث%01ا على مح%+*( )لح%اتيّ ع م!ة ة )'لعالم"ّ ة %'ل%$ن"ّ قل"م"ّ "إل  
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.قافة.اسة %$القتصا& %$لثّ ن01/ ثاقبة ع% $لعالقة ب&% $لسّ  الم"!&ّ% للتّ   

  .)لحاض* ()لمستقب!%$# في #"ّ ة $لتّ ) مس%$ل"ّ تحمّ في أث#" !ات)' في $لتّ مكان"ّ !ّن() 'ع%ف#" !

.+ست)ش&%$ ب"ا! ف!حق&% $ل"ّ  بما ف#"انسا! ة لإل3ّن01 "ع.ف), &لحق)' &ألساس"ّ   
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)/ في ك+ّ م)حلة على ح"!&لى $ل"ّ  7  
ً  تقس"! #"ّ   تقس$" &أل)'&% $ت"ّ  '&ل$ أل"ّ  &لحاليّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ في ! منف%!) غ&% م"ج"!"لة %$س"ّ للم'$ح% $ل"ّ  'أل()'& %فقا

$(لمحت$#ا!  .ل$ئ/سّ/ة .لخاّصة بكّ' م$حلة "أل$#"!غة تح!"! . '1نا .ت&, لمقّ)( )'&% $للّ 'لعاّمة )أل+*)( )ل&ئ#سّ#ةعلى مست"! 

.منف#"! بص#"! ة للم$#ح!)قت()حا& %ساس"ّ  !%لي %تضمّ  ما ."!")' &لمق"ّ م+* تحض&% $ل"ّ ل0ا بح), )ست()ع &لمعلّ )لمناسبة   

م$حلة م' #لم$#ح! خصائ$ ك"ّ  7.1  

 م(حلة ()ا' &أل$فا!
م() 'لحقائ! تعلّ قل!# "!ع( )'&% $لتّ "!  "ّ عامال( بشك% مستقة %$لتّ "ّ %لحسّ 9 "أل(فا5 في 012 "لم#حلة ع* (#)' "لخب#"! %تعلّ 

ً ضَ "َ م( )أل&فا# عَ ما %تعلّ  صا!.ع( )'&% $التّ  "! ا , +لى مع$فة ص$#حة % "$ح"ّ /.خ, ب*ع) م' &لمعلّ  ع' غ%$ قص! 

 .جا!سل%0 $لقف- %مشاع) $لخ%& %$لنّ !%ك#ل! ! معنى كلمة سلّ م"! '& %تعلّ نّ # فإلّ $لسّ  عن,ما +قف( )أل&فا# م! مثالً  &&%ضحة!

ً #فق"! +*ك)$ &س&% $ل"ّ  ة لأل4فا2 ,0عم2 على خل8 حاال! 0تعام2 "أل4فا2 مع)ا ,0كتسب,+ من)ا "لخب#"! $م"ّ جا&% $ل"ّ للتّ  ا

.ة'لشخص"ّ   

ة غ#"ّ $للّ  #"!% $لثّ & مف#"!تشج&ع تعلّ  12ت/. في كلما) 'جم$. #"ّ ا'&% "تص"ّ 0 من-ا ,أل*فا' &ضع #فك* تجا'& %تعلّ &% $ق"ّ $ل"ّ 

 )ف(* (ما شاب$ #ل!مث) ('&%! خل"!  ( )لمكانيّ #جّ ة للتّ 'لمف*(') 'لعمل"ّ  م( )لح%اتيّ لى $لنّ ضافة !.أخ+ بن($ )العتبا$ باإل

.)(ما شاب$ #ل! سا"!! !$ق"ّ  ة مث& (%كث"!)( )لعالقا( )لمن$ق"ّ %مف"!  

&ل$م"!  * (أل'فا$ #"ّ ص&' &%تعلّ '& %$لنّ "عال* &لكت' &لمص"ّ ع2 عالقة تآل* ب)' &أل$فا! '+ ع( )'&% $للّ )خل% $ل"ّ 

.ة ل&ا معنىة في ح"ات)' &ل"$م"ّ %ض"ح"ّ &% $لتّ %$ل)س%& %$لصّ   

"! ة مختلفة بص'&% مح"ّ *()' كتاب"ّ على )ستعما" !ب"! . (ّن'& %ت#"ّ ةمكت+0 +(ع.ف+, +*(فة &لكتاب* (أل'فا% ما "! "م"ّ 

 #"!"' ع% $ل"ّ $لنّ  بغ"ّ  بالق+'ء( )'لكتابة *ب)' &أل$فا! .بت"اكتا م"!سمائ)' &%تعلّ على !ف"! '& %تع"ّ نّ . !قابةضعة لل"ّ #خا

 &لح#"! &أل$فا! ف#"ا !تعلّ !تي &%$ #لّ في $ل"ّ  فمثالً  ح% $#ت!على $لنّ غ#"ة لّ ل! في جم*ع )لمجم$عا! ()'& ال $ت"ّ &%ّ$ة! #لف

 "ةم& %أل#مّ $كب!  ق$#"ً  ) 'لكتابةخ% تعلّ خ&% ق# "أ%في مجم%عا" ! #ل!ب ف2 &ق%1 !&كت# فق, عن(ما &%غ# "!فإّ% $ل"ّ ة ت"ن"ّ $لّال 

.)5.1%لفص!  ($#جع  
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ة$لم,حلة $البت%$ئ"ّ   
 .لمنشأ %في س%$س"!في بل" ! %ألس"!في +لتي &ع&ش$ن"ا ة !ة $&ل"$م"ّ خص"ّ $لشّ &أل$فا! جا"! #ي ت نق0ة 'لب.'-ة في *() 'لم$حلة

ً لى ق"م)ا "ك#% ق#"ّ !ئلة ()نح%ا#"! ا(أل'فا% بالع &%تبا! #"ّ  .في *() 'لم$حلة ا  

ة 4لق)4ء5 41لكتابة 01ل. باستعما* ()' تعل"م"ّ " !&لتح"ّ ! غ,+ة مث) 'الستما!$لمجاال% $للّ تحف"% جم"ع  غة $ت"ّ في '&% $للّ 

غة ة ح'&% $للّ بج#"ّ لى !شا#" !ج$# "إل3 'لق1'ء/ .'لكتابة للغة 'لمنشأ ت. عن) +لب)ء في تعلّ ع!+جة $أل'لى على $للّ تعتم" بال"ّ 

ً ة $#ل! غة )أللمان"ّ ة $للّ #"ّ ة لغة *لمنشأ $#بجمقا*نة ب"' &بج#"ّ  ة ,ق& 'ك,+ م+ "لمف'& %ج#"ء)أللمان"ّ  )%جع %لفص! ( .لإللتبا! تفا$#ا

5.1(.  

"ة'لم+حلة 'لمت#سّ   
ة لألسال"! .-, +*تماما& %ب"ع"ّ &% $#"ّ ة ح%$ #نّ في 789 'لم#حلة 4- "ك2- 'أل0فا. م- نف+ 'لفئة 'لعم#"ّ  ج#"ً  م' &لم#"ّ 

ً "ا نّ فإ ()لم%$سيّ  ح)' &ألس#"ّ سبة لعالقت&% بالم. بالنّ تي س&, +ت&(صل&% مع"اة #لمختلفة #لّ ,'ألنما) 'لح"ات"ّ  عالقة  عم$ما

"! +لمنشأ &%$تمّ -, تجا( ثقافة بل! ."( )منفتح"( )تلقائ"ّ .-, عا() غ"& متح"ّ  .سا"!ما -ضع'ن*ا م'ضع $لتّ  ة 'نا$#"ً "جاب"ّ !

.ة في بل' &لمنشأبالعالقا- +)ل,+)ب( )لعائل"ّ   

باكتسا!  (لق3(ء1 ,(لكتابة ,)نا* ()تما% خا"ّ " !&لتح"ّ غ!,ة مث( )الستما" !$لمجاال% $للّ تحف"% جم"ع  غة $ت"ّ في '&% $للّ 

ة.ا$"م"ّ ة #ألكغة )لمع$ف"ّ تقا% $للّ " إلمت#"ّ "لغ"! $للّ  م0ا.&- في مجم(عة &لسج"ّ   

  1 ةان#"ّ حلة $لثّ $لم!
نة ق! جة ل.ل, &تح( )'&% مع"ّ !#نت اق. *لى ق#م, +*لى ق#' &لب#ئة&ن3* $لشا0ّ( /كث* فأكث*( بع&% $لنّ  1ة ان#"ّ في $لم)حلة $لثّ 

."اف! !%$شكّ &لمنشأ فائ+, +*( لغة &ثقافة  ع! &تساء!ما  كث$#"ً ك#ل!  .#"اجّ م!ق!  على %لعك!م/ .-, (لق$* !(لمعا$$#"! $نف!  

$#قة +* (ب'&% $ل"ّ ة مختلفة لنق"*ا (ثناء $ل"ّ حضا* نما'& ح"ات"ّ ست.-,با+ '*تعامل'& مع#ا باضّ م'& %$# "ال' &لمعلّ %تف"ّ 

م"! +ساع' &لمعلّ  !ةبص'&% خاصّ  ات*( 1&لعث1, على -,#ق*( في &لح#ا!.ت)'"& شخص"ّ #لى با! &ساع-), في ت)ج&% $لشّ 

./*لق%! /*النتماء*( في ح%ات"!جا*( )لمختلفة % $لتّ ا"م!با$ على $لشّ   

&%$ لغة  #لى قافيّ % $لثّ ع"ّ ة $لتّ "ّ ة %خاصّ قاف"ّ على جل, مع(فت&% $لثّ  ع"!%$شجّ  ة"ّ %لف"! $ت"!مق"!با" !$لشّ  "& معا"!$ل"ّ  %لتق!

ً  &لمنشأ &ثقافة .خا#) 'لم$#سة #لى ة $حتىلم*(سة &لعامّ %$#" ! #لى &%$ضا  

با% ف#صة % للشّ اغة #"تفي )'&% $للّ  م$ّمة "#"ً "!!ة عالم"ّ &ب$ة "إل%$لتّ  غ#"ّ ق&&% $للّ %$لتّ  ةة )'لتح#"#"ّ صاال) 'لشف#"ّ تلع% $التّ 
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كما  .ا*( )لمكتسبة$لمع ب"! ب!"ّ لل! )ةنكل"#"ّ ة #"إلة ()لف%نس"ّ ان"ّ $أللملغة 'لمنشأ !م.ا0/ت.- في لغا' مختلفة ( $# م!لالستفا

.ةل$ك"ّ ة %$لسّ غ#"ّ ن0/ م/ .-ا,+ م&ا)$ت&% $للّ %تمكّ   

ة على )ستخ()' ثنائ"ّ  تشّجع*( بشك% خا"ّ &الن-ما, في عال' &لعم" ! #في ةبا/ في ت+*"& *ج$ة ن'& م$ن"ّ 'ع% $لشّ $#" ت$ل"ّ 

.+الستفا%$ من! !ب$سع! كمص)' &ضافيّ  قافيّ % $لثّ ع"ّ غة *م)ا&% $لتّ $للّ   

ة ع+ $لم*$ح) %$لم%$ض"علمحة عامّ  7.2  
على  ا ف%*ا( كما %حت"!تي *مك) معالجت!#لّ ة %$س"ّ $لم'$ح% $ل"ّ ع! ع(( م) %لم!%ض#ع !ة ع! الي ن'&% عامّ ( $لج'&% $لتّ $ق"ّ 

ا. #م! $ من!م", +خت"ا' ع%% مع"ّ ( على &لمعلّ '#& %ت#جّ للع"" $لمح"'" م% $ل"ّ  "لع202 م& "لم("ض0ع "لمقت#حة (لك& ن$#"ً 

! ح"ّ *)( )مك% $لتّ ة (ع' &%$ $ل"ّ 'ألنما) 'لح"ات"ّ ب"! غا" !مقا*نة ب&% $للّ  في كث-' م/ +لم&+ض-ع +لم)'&حة عق! ج#"ً  &لمف"!

 عن' &%$ ك"ّ  )نا% ال تت"ّ ()'& %لمقا .%أل*فا' &%ألس"!0ختال1 0لمعا&&$ ,# تشاب((ا ب&% $#ضة  م"! ة ع!$' تق$"ب"ّ بص!

م"ض"!.  
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م,حلة %البت&%ئّ#ة "ل م(حلة ()ا' &أل$فا!  $لم%$ض"ع    1(لم,حلة (لّثان$ّ#ة  (لم,حلة (لمت%ّس"ة  

!&لتعّ#* على &آلخ#"! 0نا .)آلخ+"* ـ )لّتعا"!  
 
 
 
 
 
 

: ()ا' &أل$فا!
&لمسا! $لّض%$ب"! 

!'لّ%ق"! !&%لق"!  
 
 
 

(لعم* (لمشت$# "! 
  !)لّتجا#( )لمشت#كة

!"لّن#"! !#لّص$#قة  
 

ما+* ق) "ست%$ع "! 
  )فع% $ح"!

ق-", )لّتحّ"ة ()لّتع#"! ت
  !بالّنف!

 
$ض$#ب! %ألخال! 
!$أل"!  

 
 

 !$#ب!$لضّ : 'لم$#سة
  !%لمسا' &%لق"!

 
 
 
 
 
 
 
 

"لّن#"!  !#لّص$#قة  

 
 
 

مجم&عا! &ثقافا! 
ق'& $ق$#ع! : مختلفة

 مختلفة (متشاب#ة!
)حت()' متبا"! 

-)العت*)( )لمتبا"! 
باآلخ'( &ست'&ت#جّ#ة 
  !$لحل(* ($لّص%$عا!

 
 
 
 
 
 
 

م* (نا: ما %لّ"! 
 !*لى %'& %نتمي !&%ّمني

 
 

-"$%, %لجنسّ)&: %ل$ل" ـ 
!%لبن!  

 
 
 

 حق)' &أل$فا! 

  

 
 
 

! 'لف() #'لمجم#عة
'النتماء 'لى 'لمجم#عة 

!+& *لّنف&% من"ا  
 

)لّتعا%( )لح%اتّي 
: لألغلبّ#ا! ()ألقلّ#ا!

(الن-ما*! (لعنص$#ة! 
"لمناقشا' &"ألح#"! 

  !'لحالّ#ة
 
 
 
 
 

م!  !'لّنم"() "'لقّ$"!
)لّثقافة  !%لعل! !)لّ&$اضة
  ()لّتا#"خ

 
$لعالقة بالجن% $آلخ! 

(1#ضاً (لت-ّقعا* (لّثقافّ#ة 
  !'لمحّ""!)

 حق)' &إلنسا!

 !عائلتي '&قا#بي عائلتي '&قا#بي   'لعائلة
'لّض)'ب( )'لق$# في 

  'لعائلة

*لعم& $ت$#"ع 
 'ل-'جبا* في 'لعائلة

 
 
 
 
 

قّصة عائلتي: &ألج#ا! 
  !,شج() 'لعائلة

 
 

 /شكا, عائلّ)ة مختلفة 
 
 
 

 !.-, +عضاء 'لعائلة
)لتغّ*( )لّ&منّي! 

!(الختالفا* (لّثقافّ#ة  
 

ف)مي ل$#"! 
 'لّشخصيّ 

 
شك. -لعائلة ''&%فت"ا 

م#تب+ًة بالّتا#"خ 
!()لّثقافة  

 
 
 

 !)لق#( )لّشخصّ#ة
  %ألخال!
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  1(لم,حلة (لّثان$ّ#ة  (لم,حلة (لمت%ّس"ة  %لم,حلة %البت&%ئّ#ة  م(حلة ()ا' &أل$فا!  $لم%$ض"ع 

 "للّع( ))ق& "لف#"!

 

-للّع(: مع بع$# في 
0ماك. مختلفة' بألعا! 

  !مختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 

 *)(%& (معّ)%& %لعم!

-للّع(: مع بع$# في 
0ماك. مختلفة' بألعا! 

&لعا! $لع!  !مختلفة
!ح$#ثة )تقل#$ّ#ة  

 
  %ق! $لف($) %$ل&%$#ا!

#الست$#حة 
!()الستجما!  

 
 
 

 !"لف#"! تن)'& %$قا!
)لمجم$عا!  !)لّ&$اضة
  )لّشبابّ#ة

 
 
 

,لّتعام! مع %سائ! 
)إلعال( )ل&قمّ#ة 

 &غ$#"ا

#الست$#حة 
!()الستجما!  

 
 
 

 !تن-,+ *(قا& "لف#"!
ثقافة  !لقاء 'لّشبا!

0لّشبا+ (م(س'قى$ لغة) 
مجم(عة #ألق$#"! 

!&ألن#"ة  
 

,لّتعام! مع %سائ! 
)إلعال( )ل&قمّ#ة 

  !&غ$#"ا
 )لّ&عا"ة

*لمح,+ *لعائلّي #في  'لّسك-, 'لحّي )'لم$#نة
  !()ا' &أل$فا!

 
 

!-#,قي (لى 'لم$#سة  
 
 
 

  &لم+*+ **سائ! &لّنق!

 مسكننا: &لب") '&لمح"!
 
 
 

  !-#,قي (لى 'لم$#سة
 
 
 

 *سائ! &لّنق! 

($#ضا  &لب(') '&لّشق!
  م- جان( فئة محّ""!)

 
 

مخ"!  !&لحّي / &لق#"ة
 'لّتس"!

 

&لّسك) '&ألنما! 
'لمعما!ّ(ة: 'لت$ّ#! 

  !(لّتا%$خيّ 
 

'لم*( )'لتحّض! 
(كت*ّ(' في جم"ع 

  (نحاء %لعال!)

"الحتفاال! '"لعا#"! 
 '&أل$#اء 

(ع#ا! &لم#ال! 
,%الحتفاال& %ألخ"! 

  &لم$ّمة
 
 

  'لّث#ا!

(ع#ا! &لم#ال! 
,%الحتفاال& %ألخ"! 

()' مختلفة  !&لم$ّمة
!لالحتفا!  

 
'ختال) 'لّث#ا! 
سبة باختال& %لمنا  

+الحتفا% ب#"! 
 !'لّتقال#% 'ل%#نّ#ة !مختلفة

 
 
 

 !تغّ*-%أل+*اء مع %ل#ق!
ث%ا- )لعم*( )ل&%ئة "! 

*ل-ضع *الجتماعّي! 
مالب, بعالمة تجا$ّ#ة 

 (ما#كة)

 

 

 

 

 

!&لخ(') '&لحفال!  
 
 
 
 

*أل.-اء %*لّ)ق%$ عب! 
 )لّتا#"خ
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  1(لم,حلة (لّثان$ّ#ة  (لم,حلة (لمت%ّس"ة  %لم,حلة %البت&%ئّ#ة  م(حلة ()ا' &أل$فا!  $لم%$ض"ع 

جسمي! (ج)'ء جسمي!   'لّصحة )'لّ%عا!
سالمتي )لجس$ّ#ة 

+)لّسالمة )لجس$ّ#ة 
  !لآلخ#"!

 
  !)لّن$افة

 
 

  !'لّ%ب"!
 

 .عا, +ش()' صحّ$ا!

 !'لجس) 'لبش#"ّ 
  !&لح(&ّ) &لخمسة

 
 
 

  !)لّن$افة
 
 
 
 

/عا- ,ش*() صحّ%ا"! 
  عا&$% $ألك!

 
 
 
 
 

نم!  !%لّصحة &%لم"!
 ح'ا% صّحيّ 

 
 
 

مص*- &لم+&ّ* &لغ'&ئّ$ة! 
#لخضا' $#لف$#ك! 
  حس' &لم#س!

 
 
 
 
 

!&إل$ما! !)لّ&$اضة  
 
 
 
 

(الختالفا# في  !)لّتغ#"ة
ثقافة "لّ+عا) "عتما#"ً 
على )لّثقافة ()لّتا#"خ 

 '&لمح"!

تح-#- %ألماك( جغ&%فّ#ا   $لجغ%$ف"ا
م+ تجا)' &أل$فا! 

*إلقامة$ بل! (محّ" 
%لمنشأ& س*(س'%& %لبل! 

*لمجا&' &ما شاب! 
 #ل!)

مص,لحا) 'لّت$ّج! 
!)لمكانيّ   

 
 
 
 
 

 !بل- )لمنشأ )لخاّ$ بي
(الّ'ال$ على 

 &لجغ*&ف)ا' &لمنا!

مص,لحا) 'لّت$ّج! 
!)ل&%كليّ   

 
 
 
 
 

'ألن%ا) 'لم%ّمة! 
(لجبا+* (لم!& في بل! 

  &لمنشأ

 
 
 
 
 
 
 

$لخصائ( $لجغ%$ف"ة 
بل' &لمنشأ للمنا$# في   

!$لح&%$نا! *لّ.ب"عة $*لّتكن$ل$ج"ا  
 
 
 

 !"لف#"ك) #"لخض$"#"!
 
 
 

&لفص)' &أل$بعة 
 !/)لّتغّ#,)+ في )لّ&ب#عة

 
مص,لحا) ع! &لّ$م! 

('لّسنة! 'لّش#"! 
&ل$#"!  !&ألسب"!

'لّساعة! 'لمساء! 
منتص( )لّن$ا"! 

&ل$#"!  )لبا$حة!
!'لحاض() 'لغ% $#لخ)  

 !)لح#+)نا( )لمن%لّ#ة
 !)لح*()نا! ()لّنباتا!

!&لغابة  
 

 !"لف#"ك) #"لخض$"#"!
  !(!بعة عناص!
  !&لفص)' &أل$بعة

 
!&أل$قا!  

 

*ن%$( $لح&%$نا! 
!*+ن*)( )لّنباتا!  

 
 

  !سلسلة )لّتغ#"ة
 
 
 

((لّ,ق* &(لّت&ّقعا! 
  !'لجّ$ّ#ة

 
 
 

#لك$#"!  !حما#ة &لب#ئة
  'لب#ئّ#ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عل- &لب*ئة' &ألخ#ا! 
&لب#ئّ#ة *حما#ة &لب#ئة 
(م* ضمن&ا %عا"! 

(لّتصن,ع *(لّتخلّ# م! 
 #لّنفا'ا%$ #لخ)
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  1(لم,حلة (لّثان$ّ#ة  (لم,حلة (لمت%ّس"ة  %لم,حلة %البت&%ئّ#ة  م(حلة ()ا' &أل$فا!   ض"ع!لم"!

  *لّ.ب"عة $*لّتكن$ل$ج"ا
 
 
 
 

 )ألج*%( )لمن%لّ#ة

 
 
 
 
 

 #لّ&$#جة

)لمناقشا( )لعلمّ#ة  
+لحالّ-ة (+لّتجا%$ على 

&لح+"&نا)' &لبح"! 
!#لج'نّ'ة$ #لخ)  

 
)أللعا( )لّ&قمّ#ة 
 -,ج*() 'الّتصا!

 

 !&لّشع! !&ألغاني %أل)' &%لف"ّ 
%لكت!  !'لحكا#ا!
  !)لمصّ$"!

 
  !"ألل#"!

 
تصم#+ *شغا& #%$ّ#ة 

.-لتحّ(' عن$ا مع 
 &آلخ#"! 

 !'لمقا"ع !&ألغاني
%لكت!  !'لحكا#ا!
  )لمصّ$"!

 
  %ألفال!

)ألسا$#"!  !%لقص!
 !&لخ!&فا)' &لّشع!

!مكتبة متعّ**( )لّثقافا!  
 

  %ألفال!

+مثلة +"بّ(ة م% $أل"! 
!'لق+*( )'لمعاص!  

 
 

 %ألفال! 
 

*لفّ+ *لّتص&%$ّ#! 
-لم)س&قى )غ&%$ا م! 

! 'لفّنان! !'لفّ( 'لمحف"!
 )'لفّنانا!

 

!"عن+ما كن& صغ#"!"  )لماضي ()لّتا#"خ  
 
 
 

سابقاً )الختالفا! 
 "%ل#"!

 
*لّتجا,+ *لّشخصّ%ة في 

'لّسف"! : بل' &لمنشأ
 &لع#لة

!""عن+ما كن& صغ#"!  
 
 
 
 
 
 

*لّتجا,+ *لّشخصّ%ة في 
'لّسف"! : بل' &لمنشأ
 &لع#لة

!&ل$ج"! !تا()خ عائلتي  
 
 
 
 
 
 

تا,+خ بل' &لمنشأ: 
'ألح(') 'لم%ّمة! 

 .ألسا*()ع& نش#ئ! 

س'-تي (لّ*(تّ'ة (مثالً 
"! بخص() 'لّتعل! 

!'للّغا!)  
 
 
 
 

 'لت+ّ*(') 'لّس#اسّ#ة
0/الجتماعّ)ة في بل! 

 &لمنشأ
 

  &لّتعّ+* على &لّ$"!
'لّتعل%) 'لّس%اسّي 

(,تضّم) 'النتخا! 
 #)لّتص#"!)
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  1(لم,حلة (لّثان$ّ#ة  (لم,حلة (لمت%ّس"ة  %لم,حلة %البت&%ئّ#ة  م(حلة ()ا' &أل$فا!  $لم%$ض"ع 

()لّتعل"!'لعال) 'لم$نّي  م)! ألشخا# م!  
'لمح() 'لّشخصّي 

((ألّ*& (أل'& معلّمة 
 !()ا' &أل$فا!)
 'لبائع) 'لّ%ب"!

م,+ في *لم'&سة #في 
'لق,ا+ 'لعاّ( ('لفنا"! 

$#ة! +$لم(اع&% $لشّ 
)لمستشف$ا!( )لمب$عا! 

  )$#لخ

 

 !)لم*نة )لمثالّ#ة
شخصّ%ا( مثالّ%ة م! 
 ج-,ن+ م*نّ)ة مختلفة

 
 
 
 
 

  ' &%لعم!معنى 'لّتعل!

'خت.ا, 'لم*نة "'لّ%خ"! 
في *لعال+ *لم'نّي $# في 

م$'سة '&ئ$# في 
س&+س() '& في بل! 

&لمنشأ: &لم#نة 
%(لّش&%+* (لف&%$ ب"! 

!&لّ$"!  
 

 !'لم%نة $'ل%$ّ#ة
"الستفا*( م) "لم%ا#"! 
 !)للّغ,.ة ,)لّتعّ(( )لّثقافيّ 
.-, 'ألسئلة 'لخاّصة 

 بالجنس"! 
 

'القتصا): 'لق$اعا! 
ختلفة) 'لت$ّ#! #لم

'لّتا,+خّي! 'لب%الة! 
 )لّنقابا!
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'لقام"! 8  
.ةعل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ  لم"ج")' في نص"!ة ف$/ !لمص(لحا+ !لم(ابقة ل$ا "!ال"ة تش&% ك"ف"ّ فس'&$% $لتّ $لتّ   

ة ب'& "ألف#"!&%صل"ّ ة $لتّ &ألساس"ّ "لم%ا#"!   
صا! ة $لمستعملة في $التّ غ#"ّ $لم)ا&$% $للّ : ف(#2 ب#- ن/ع#- م- 'لم*ا(') 'ألساسّ#ةغة $لتّ م2 $لمف+0 في عمل+ة $كتسا% $للّ  "ّ !

)'& في لغة ا$لم!) !ة ب'& "ألف#"!&%صل"ّ ة $لتّ &لم(ا)&' &ألساس"ّ ة (قن"ّ غة $لتّ ى في $للّ تسمّ ة !&لمباش, في &لح"ا' &ل"$م"ّ  خصيّ شّ "ل

ة ا)&' &ألساس"ّ لغة $لم! "ّ ! ).ةم"ّ ة &ألكا"!تقا( لغة &لمع"ف!ى (فتسمّ  عل*( )لم%$سيّ تي ال غنى عن)ا في $لتّ ة #لّ ة )ألكا$"م"ّ &لمع"ف

 خ#) 'نا$#"ً بة "ل("ح'& خل# "ألتك&% م#تّ ف%لجم! ا $ #مّ تعتم* على 'لح*() 'لشف#"ّ  !ى عن*ما تكت& كنص"!حتّ  !ة&%صل"ّ $لتّ 

ة , م*ا)'& لغ#"ّ تي تت#لّ ة #لّ ألكا$"م"ّ ة !غة )لمع$ف"ّ لّ لعلى عك" ! ّ#ة%ل#"م ت+خ( م' &لح#ا!"لمف$#"!  !ما تك() مت%$خلة

$ ف"! كما تت#لّ  !ةمالئ"ّ ة #"إلح#"ّ $ع% $لنّ ما1 !$لمكا1 !م!ضع $ألش,اء !مع'فة $لق!1نا &ج. م-$عا* تمث&% $ل"ّ ! !"!مت#"ّ 

ة /)سعة /م-ا!+ في )لّتعب"! . ث(#, مف()'& لغ#"ّ تت#لّ  !'&خ$#"ً  .%'ن%$ع"ا ص"!$لنّ  )'ختالفا! "!+ *(حكا% $لسّ 'لجم) 'لمعق"ّ 

.'لّصعبة صة'لمتخصّ )لعلمّ#ة ص"! $لنّ  ف"!*(لق&%$ على  ع. )لمفا+*( )لمجّ$"!  

غةة $للّ ثنائ"ّ   
.غةة $للّ ثنائ"ّ غة %أل!لى !'$جع $للّ   

ةة )ألكا$"م"ّ غة )لمع$ف"ّ تقا% $للّ !  
  .ة ب'& "ألف#"!&%صل"ّ ة $لتّ )&جع &لم(ا)&' &ألساس"ّ 

#جة$للّ   
تختل!  في *لكتابة #ق!ت#"! ما (جا' نا$#"ً & %$للّ ةللغة ق"اس"ّ  تك'& ب$#الً كما %مك! "!  ا"ّ قل"م#" ! ا"ّ محلّ *ي لغة مح"#"! #جة $للّ 

 ً .غة 'لمستعملة في 'لب#ئة 'لمح#"ة% $للّ تمثّ  )جة %مك! "!$للّ  (جة &لفصحى.لّ ع# "ل ش#$#"ً  'ختالفا  

غة %أل#لى$للّ   
#'ل& عل#"ا  1 ب/ا .ف,+" +لعائلة %عا"!تي %تح"ّ ف% $#لّ م&ا $ل"ّ تي %تعلّ غة #أل%لى #لّ ة &% $للّ (الجتماع"ّ نشئة غة $أل*لى )ي لغة $لتّ $للّ 

2 حّتى -,+ *غ( عل&%ا لغة غ#"ّ % $للّ #"ّ للتّ  %ساسيّ غة *أل$لى $*العت!*( ب'ا %$ #م! تشج&ع $للّ  ". #"ّ غة $أل"ّ $للّ " مص#لح

م') كلغة &'لى لغت() &' &كث# في '%& %تعلّ #لكث,+ م( #أل'فا$ #لّ  $نا! .)ةلمان"ّ "أل غةفي حالتنا '&% $للّ (! مع م%"% $ل"ق$خ"! 
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غة في .-, $لحالة تك&% $للّ  ف"!بلغة مختلفة مع $ل"ّ  م! %ل&%ل#"! )تحّ%$ ك"ّ  4ل(ق/ 1( في 1(قا/ مختلفة ()ل& عن#ما نف!

.غة %أل#لىثنائ&ة $للّ ()' &لحالة ب ى(أل%لى .كث+ م* %(ح'& %تسمّ   

  ةقن"ّ غة $لتّ $للّ 
  .ةغ#"ّ '&% $للّ صة م% $لثّ م- خال+ مف()'& متخصّ  $ ب"اتي $عبّ ة $#لّ غة 'لق"اس"ّ للّ &ح' &شكا" ! ة "يقن"ّ غة $لتّ $للّ 

 لغة 'لعائلة 
  .)ع"#"!ما تك&% لغا! $#بّ (ة في مح() 'لعائلة غة 0لمستعملة بص'&% عامّ &ي $للّ 

ةغة 'ألجنب"ّ $للّ   
ة ال تعني غة 'ألجنب"ّ $للّ  #"ّ $ ب"ا. تح"ّ ح"# "ُ  خا'& %لبل! غة %أل#لىن% $للّ ى جاف# "لم&ا $ل"ّ ة %تعلّ &ضاف"ّ  ة %ي لغةغة 'ألجنب"ّ $للّ 

. لغة مست(!فة في %لبل!ف" كتي +كتسب&ا $ل"ّ ان%ة #لّ غة $لثّ على عك% $للّ  !ف!+* &ع&) ف&% $ل"ّ #لبل$ #لّ  & ب$ا فيح"ّ $لتّ  تي $ت"ّ غة #لّ $للّ 

.ةلعامّ ة عا%* في !لم%$سة !'ألجنب"ّ  غةف% $للّ % $ل"ّ %تعلّ   

.ت"!ة كلغت"' &جنب"ّ غة )إلنكل"#"ّ ة %$للّ )لف%نس"ّ غة % $للّ تعلّ  س)$س&% $ت"ّ م!  ة في )لقس( )أللمانيّ في &لم(&)' &لعامّ    

ةا,ق"* بلغة &جنب"ّ $لنّ   
%لبل! لغة )لمح$# "!  م&) '& بالكا!'ال %تكلّ قة م&- لغت*( )أل&لى ب"ال'%& %تكلّ ة على #أل'فا$ #لّ ا,ق"* بلغة &جنب"ّ &,ل* تعب&% $لنّ 

ة ل#س! ا,ق"* بلغة &جنب"ّ $لنّ *حالة &أل$فا!  .ة &لفصحىة *( )أللمان"ّ %"س#"ّ سّ ة "لغة )أللمان"ّ &4 0ع0ش.1 ف0/ .في حالتنا '&% $للّ #لّ 

.غة$للّ  يقص"* (لى ثنائ"ّ ل#' خال$ #ق! %تح"ّ  "! &%ئمةً   

 لغة ,ثقافة &لمنشأ 
  3.1 )%جع %لفص!

  ثقافة &لمنشأ
أ)! في س)%س$! %ش%$ #"! %$# نش. في حالة #أل'فا$ #لّ ل"!)' &نتمي !بل- #لمنشأ )' #لع%$ #لّ ف) 'ي ثقافة أ لل"ّ ثقافة %لمنش

 !ا#"خلى $لتّ مص1لح ثقافة (لمنشأ #ش#" ! #"ّ  ف) &' &ح$#ما./. )نتمي (ل)' &$ل%$ $ل"ّ )' #لع%$ #لّ  ألى ثقافة بل& %لمنش)لمص$لح !

ً  &ل(ضع &لحاليّ عب$# ع! للتّ . ت/' م, +نا( ). م, +نا( )ت' عائلتي!نا !  ةعل"م"ّ ة $لتّ & %لخ"ّ #"افي ما &ستخ"!  لأل)فا& غالبا

  .اتيّ م% $لح!مص'لح $لنّ 
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  * ()لة &لمنشأبل' &لمنشأ
  كث(# م' &قا#ب!. في ,ألّص)' عا$ ف"! !%ك#ل! &' &ح$#ما %"ل#"! ف) بنفس# "!ل"ّ () عا% ف#" !بل$ #لمنشأ )' #لبل$ #لّ 

بل' &لمنشأ لغة  
ّ ف# م! %$ كا' &%$ $ل"ّ . !ف!ل"ّ غة !لمستعملة في مح*( بل& منشأ !ة &% $للّ غة 'لق"اس"ّ لغة بل+ $لمنشأ &ي $للّ  ني "! ج+* %ل(ج'& %لثا

غة '& باللّ ال (ص' لغة $ل"ّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ,لمنشأ 1ي لغت- ,أل(لى (ل)ل& فإّ# ! -)-, +' تك)' لغة بل!ل'& بالضّ ال" ف$لثّ 

  .&أل.لى ب, بلغة بل' &لمنشأ

حىغة $لفص$للّ   
  .ةغة 'لق"اس"ّ '$جع $للّ 

قافةة $لثّ ة ثنائ"ّ ة #&ل$#"ّ &ل$#"ّ   
 صيّ خ$لشّ  , *لف,+ *لخاّ' ل$ضع!ص"ّ ت )'شم$ #"! !ف+ كف)' مستق"ّ ع% $لنّ  عب"!التّ ة بكلمة $#"ّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ %لخ"ّ $#ا!  !$فسّ 

() بص()' حاسمة م! تتبلّ ة &ل$#"ّ  #"ّ ة (متفاعلة! غ"", ب* (ي '"نام"ك"ّ قابلة للتّ ة ل"س$ غ"! &ل$#"ّ  . #"ّ "!ت& %تف"ّ )$ستم#$#"ّ 

 ةج(بة $ل%$ت"ّ غة مشاع% $لتّ ة $للّ ة ثنائ"ّ ف+* م( كلمة $#"ّ "ُ  .غةالي م) خال% $للّ بالتّ مع 'آلخ$#" ! فاع* (الجتماعيّ $لتّ  خال!

غ#%ة #ما عا% $لمختلفة +) $ألع-$, +) $لمجم)عا% $للّ جمّ % *+ *كث' م% $لتّ نفس, +لى %$ح' &% $ثن!%ل#ق!  -مشاع* (النتماء في

  .شاب$ #ل!

  'الن$ما!
 ة في (لمجتمع ألف*() 'جماعا# م!س"ّ "اة +$لمشا'كة $لسّ لى (لمسا+(* (الجتماع"ّ -ا عمل)ة &ل#ص#" !1ف/. م- كلمة (الن'ما$ #نّ 

."!ة %لمم"ّ قاف"ّ ة %$لثّ غ#"ّ ا% $للّ 'لخلف"ّ لفة -(حت+(* (لمجتمع ل#"! ة مختماع"ّ ة $#جت'ثقاف"ّ  ةلغ#"ّ  لفّ$ا!خ  

$#خ!تّ "ل  
م!  ال تك&% صح#حةثّ" لغة $خ"! غة 'أل%لى في $للّ  م! 1$خ/ ب"- عناص% )' ت%$ك"!ح,+* حالة م% $لتّ نعني ب()' &لكلمة 

 ":ة (كلمة "$صبحغة )أللمان"ّ " في $للّ bekommen" ":على سب/$ (لمثا$ كلمة "(لحص%$ على( ح' )' &لمعنىاح&ة $لنّ نّ 

"become ّةغة )النكل"#"ّ " في $لل(.  

 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Arabisch!

!

34 

قافا!% $لثّ عّل) 'لمتع"ّ $لتّ " !قافيّ % $لثّ م*ا)&' &لتع"ّ   
 3لم2ا1, م.ج.-, بالفع& في س"ٍّ  شخا1 م! ثقافا+ *خ)' "ق% تك"!5ي ,لق012 على ,لعم( بنجا$ مع ! قافيّ ع%% $لثّ م)ا&$% $لتّ 

كما "!  !ة مختلفةح"ات"ّ  تساع2 .لخب0./ .لمكتسبة م' &نما"ٍ  كما قافا!% $لثّ عل) 'لمتع"ّ +ا م) خال% $لتّ (# "مك& ت$#"!"! مبكّ 

.ةفي تس,"+ *() 'لعمل"ّ  !ا( )لم%اج"!-فا+ *() 'لخلف"ّ "أل'لحا$ ل"!   

  "!قافا) 'لمتع"ّ +جمة ب&% $لثّ $ل%سا'ة %$لتّ 

قافا! 0/ &ق,- بال,سا(ة ب&% $لثّ خ$ #لّ . &ّ% $لشّ في س(ا' &ل$ج"! ة مختلفة تت"ّ "ّ !مع"شة &ب$ئا! ح"ات"ّ  .ل,سا"ة ب)' &نما"ٍ  

(@تماما9 (أل<+(= م> مجم!عا9 "! "ف+(67 0سّ.5 ل.- (اللتقاء !00ّس+ ل.- ع+* (لّشكا!# "!  خ* بن)!'العتبا!# "أ'لمتع""ّ 

لتحّف#ا!  تعم'& %لف"! تسا$# في/ *أل-,*+ *لمتحا$ثة !ب! $جمة))' ع% $لتّ ( غ#"ّ مس,+لة ع) $لف&% $للّ 'ل%سا"ة (لّ'لبا" !

ة $ت"ّ '&% $ل"ّ . 'بسب% $لسّ &%س#"ّ $لسّ  4 على )ست/عا- )لن+ا( )لم%$سيّ ك1ل0 تساع( 'ل+'ل(") 'ألجنب""ّ  !!% $آلخ!&مخا&% $ل"ّ 

قافا! $لثّ ن), م! ,لق"ا* بال)سا%ة ب"! ى %تمكّ ة حتّ ة "ق*> )لكث"( م: معلّمي لغة *ثقافة )لمنشأ ب."ا(, +*()' تعل"م"ّ )'لم$ن"ّ 

  .ة &تّ; 9ع7اء ش3ا'4 ف&3ا باإلضافة -لى ف"( ت'"&% $خ"!*/نا, +*()' تعل"م"ّ  '! بكفاء!'لمتع"ّ 

  /أل-فا' م+ *ص)' م%اج"!
  .")جع )ألص*( )لم%اج"!

قافة $لثّ   
ة ة ()لعا$ف"ّ ة )'لفك#"ّ ة )'لماّ#"ّ $ح"ّ تشم, جم*ع $لج'$ن% $ل"ّ  ل",ا بن)'& كلّ"ةن#" !"ُ  &لحاليّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ قافة في )"ا& %لخ"ّ $لثّ  #"ّ 

ً تي تمّ'% مجتمع#لف'&%$ #لّ  ً  *( جماعة ع$ق"ة ا &لحق"! +شكا) 'لح$ا" ! ما9 (78. ال $شم3 .لفن(& (.آل/.- فق* (لك& %$ضا

لى عل2#" بسب/ ثقافت#" +* (نتمائ#" !! "ل ب%ق%$ #"ّ  .ّ! (ألف*() ال &سمح"!قال#$ '&أل$#ا!. %$لتّ ن&! %لق"! !ة لإلنسا! &ألساس"ّ 

بسب0 /نتمائ*( )لى ثقافة  ا, +* خصائ& فا#قة.$.- عالما) '$ سل$ك"ّ '& بالضّ , &ال "ج( )% "ك&% ل#"ّ ة معّ$نةجماعة ع$ق"ّ 

فإّ" ) 'باألح"! متجانسة 'ال ثابتة 'ال مغلقة غ"! ل#س! لى 5ل3 فإ1ّ ثقافة مجتمع *' مجم'عة ع%قّ#ةباإلضافة ! معّ$نة.

  .ة مختلفة تختل' بعض%ا ببع!ة ت+لّ- باستم(2( معاني ج-"-, +مما(سا' ثقاف"ّ قاف"ّ $لمما)سا% $لثّ 
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ة م) -, 'ألنما) 'لح"ات"ّ $لنّ   
! اتي +تعام( مع&ا $لنّ 4 مجم(عة #ألش.اء (#ألح+#* (#لحقائ$ #لّ م( )لح%اتيّ - تح* مص'لح $لنّ ةعل"م"ّ ة $لتّ ,+ّضح )"ا& %لخ"ّ 

. "'ك&% $ك"! ةة 'لف$#"ّ *() 'لح"ات"ّ ما 6- 5ال ج3ء م1 $لعال/ $لم-ج-) -,عتم) على $ل"ّ  م( )لح%اتيّ & %$لنّ &لحاض!في %ل#ق! 

ً مختلف م+ .لح(اتّي ل+ب() 'لمانيّ $لنّ  ً  ا في 5ف('ق'ا3 %مع'شة فتا, م.اج(, م+ ك(%)ت'ا %تنتمي  عام' &%$عيّ ع) نم% ح#ا!  تماما

ال (فّ"& بص#"!  ةعل"م"ّ ة $لتّ )ّ( )"ا& %لخ"ّ  .لفق#"!بقة !لى $ل"ّ مع&شة فتى م+ س'&س() '&نتمي ! ع! ةبقة ,لغنّ)ة مختلفلى $ل"ّ !

  .1لف-$ &حاض-, &تعامالت! &ح$#ث! على (لعالقة ب"! م( )لح%اتيّ , في مص'لح $لنّ )لك% $ش"ّ  م( )لح%اتيّ قافة %$لنّ ة ب&% $لثّ )نتقائ"ّ 

  غة% $للّ متع"ّ  !) 'لّلغا!تع"ّ 
$ ففي 4/ 3لى ,ف/.- ,+ مجتمعا' بكامل"اغا* 7ا6&2 %ج%# م3ا&2 في ثال. لغا* (% (كث& %ق# "ش% $للّ ح تع"ّ ()ّضح مص"ل

)'& ف$تّ"  ةعل"م"ّ ة $لتّ ,ّما في )"ا& %لخ"ّ . 1 بأ/بع لغا* ()نّ#ة ف#"اح"ّ غا- على (ا'&% $لتّ % $للّ س/+س-, +'ل* مص'لح تع"ّ 

*( ع' &لعالقة $لنّ  )كث% بغ"ّ ة في ثال' لغا# "! فّعالة '& سلب"ّ  $ّما ,متلك)' م%ا#"!غا& عن#ما &% $للّ حّ", ع* (ف'&" متع"ّ $لتّ 

غا$ #"! % $للّ ف& متع"ّ 45$ $لمعنى 2على سب(* $لمثا* (عتب% $ل"ّ  في ).ة* لغة &جنب"ّ ى( لغة ثان*ة( لغة &لمنشألغة #"ل(غا! ب'&% $للّ 

. -ي لغة (لمنشأ (غ"! + *لمن&%قت"ّ غت"ّ ح&% $للّ ت+) *لك) !'& كان" !ت"' &جنب"ّ $ا لغضافة $ل"ّ ة كلغة '$لى $باإلكا- "تحّ*( )أللمان"ّ 

  .غة$للّ  ثنائيّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ف)عتب$ في ! )ةمان"ّ #ألل

  , +) *ص)' م%اج"!*ص)' م%اج"!
"+) *ص)' م%اج"!" & تعب"! + بس(%س'& %تضمّ ( ف%ما %تعلّ ا!م% $لنّ  شم+ فئا' مختلفةل! تعب,""+) *ص)' م%اج"!"&ستخ"! 

+$* %ل)%! في س%$س"! ) #لّ 2لى س!&س$# "! ) .اج+*( بأنفس#" !1#"!: جم*ع #ألشخا$ #لّ  )ةت)' &لحال"ّ () ع& جنس"ّ $لنّ  بغ"ّ (

ة خص"ّ س&% :كث&' م% 67الء $ألشخا2 ل&1 ل0&*/ خب'$, $لم*اج'&% $لشّ )(ح6 )'ل6ّ+.5 على 'ألق/ م* 'لم.اج,+* () 'لمتجنّ 

ً " ,ب+*( "شم& تعب"!ة. %"س#"ّ ة $لسّ 4ت12 في س("س.' -( "حمل() 'لجنس"ّ ")ع)ش"& من# "ال &أل$فا!  ., %ص,+ م(اج'&" %$ضا

+لمفت"& %ن#"!  &لمعنى. &ّ% #"! ة 1لك2 1ضع$. ق, تأّث" بال$ج"!ة &جنب"ّ ,"+ ل"* ل)"'& جنس"ّ 0.1 ل/ .-اج+(# *( #أل'فا$ #لّ #لّ 

 ً   .'&% ف#"ا ل) 'لع$ #"ّ  غ' م% $ّن!ى $ل"ّ خ# علع% $لشّ  على خ0( -عتبا( -ل+ج() ت&ض$حا

غة $أل"ّ $للّ   
5 1234 1لمص-لح غ&( )ق&% ألّن! غة %أل#لى$للّ ف- ',لمقص'& ب$ا #نا +"ل4 على 0ّ/. لغة +كتسب&ا $ل"ّ  غة $أل"ّ مص&لح $للّ 

  .غة )أل&لى فق!مص&لح $للّ  %$سيّ ل0ل/ .ستعم* $لمن'ا% $ل"ّ ف"! /ح67ا 6ي $لمس3/لة ع1 0ّ/. لغة +كتسب&ا $ل"ّ  +فت)' &ّ% $أل"ّ 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Arabisch!

!

36 

غة &لفصحى$للّ  !ةغة 'لق"اس"ّ $للّ   
ة غة 'لق"اس"ّ . %$للّ ة )لغة $أل"!سم"ّ غة $ل"ّ $للّ ة )لمكت!بة !غة %لم+ّح34 للخ1ا0 في %لمجتمع +*ي بالتالي %للّغة &ي $للّ غة 'لق"اس"ّ $للّ 

) 'لمقا""! ة *ي لغة م$ح"ّ غة 'لق"اس"ّ &ّ% $للّ . 34% %لمص1لح قّ- %ستخ)%م& %ل#"! %لك"ّ  &لفصحى غة-ي م+$*( لمص&لح $للّ 

. عل"!ة عب( ن'ا% $لتّ /&ح(ا 'م&,قبت(ا بص'&% خاصّ  6ا5 %متاحة عب2 %سائ/ +إلعال" +لعاّمة %$ت"ّ )تستخ.- بص)*( )$سعة $لنّ 

  .ة *م/ #لج-*$ #لمب+*لة في #لم$#"!غة 'لق"اس"ّ م* ت)'&% $للّ  غة -, )ل+*( )ل&ئ$سيّ ,ّ) ,تقا) '&% $للّ 

  لغة &لب#ئة
  .ة%"س#"ّ ة $لسّ +جة )أللمان"ّ ة $لّسكا/ .في حالتنا '&% $للّ تي "تحّ*( ب)ا &غلب"ّ غة #لمحلّ%ة #لّ لغة $لب(ئة &ي $للّ 

  $#"!لغة $لتّ 
منشأ في ,+)* لغة )ثقافة "ل ة للبل. -' ,لمجتمع '&ي تع"ىغة 'لق"اس"ّ $للّ  تعني ة &لحاليّ عل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ '&%$ في !لغة $لتّ 

  .عم/ .نا مص+لح لغة &لمنشأ$#ست

  ة كلغة ثان"ة( )أللمان"ّ ان"ةغة $لثّ $للّ 
غة &ي $للّ  ان&ة عا"!غة $لثّ $للّ  غة 1أل"لى "عن2 1أل/فا+ م! -ص"+ م(اج&% تك"!ف) بع% $للّ تي +تعلّم&ا $ل"ّ غة #لّ ان)ة &ي $للّ غة $لثّ $للّ 

ة )أللمان"ّ  !ل3ل2 1ستخ-, &لمص(لح &لفنيّ ة غة )أللمان"ّ .في حالتنا &)' &ي $للّ ة تي تسمح ل45 بالمشا0كة في لغة 'لمجتمع 'لمحل"ّ #لّ 

على سب$+ .لمثا+* عن'ما $ك"!  .*(الء &أل$فا! ان)ة عن$ ك"ّ غة $لثّ ل(س' &ي $للّ ة )أللمان"ّ  "ّ م& %ل# فإ#غ! $بال كلغة ثان"ة.

/لمنشأ كلغة ثان$ة "! ة كلغة ,%لى %*تعلم%$ لغة لمان"ّ م$# "ألال0 ف.- على *ألغل' س%تعلّ 34الء $أل/فا( م+ ج*( $ل)ج&% $لثّ 

  .غة %أل#لىة $للّ ى -,+ *لحالة ثنائ"ّ خ'& %تسمّ كلغة !$لى !

  ان"ةغة $لثّ $كتسا% $للّ 
ف# "ي م&ا $ل"ّ تعلّ تي !ان%ة #لّ غة $لثّ ($ كان% $للّ ة "!غة 'ألجنب"ّ ان,ة *$كتسا% $للّ غة $لثّ م++- ب+* $كتسا% $للّ غة &تّ% $لتّ ة تعلّ% $للّ في تقن"ّ 

ة م*( )أللمان"ّ )%' ال %تكلّ *ّ( #أل'فا$ #لّ ف-ي تعتب) لغة ثان"ة.  & "ع"$ ف"!!تي )ت1ّ #لتحّ$/ ب.ا في مح)' #لبل$ #لّ غة #لّ نف% $للّ 

ثان'ة تستعم! ة كلغة غة )أللمان"ّ في )'&% $للّ . "!م$ س#"س في )لقس( )أللمانيّ ة كلغة ثان"ة غة )أللمان"ّ م&% $للّ كلغة ()لى %تعلّ 

ة "عن$ .لمقا#نة ب&% $#"! ة كلغة &جنب"ّ ة كلغة *(لى *( )أللمان"ّ ة )لمستعملة في ,+*( )أللمان"ّ قن"ّ مع $لتّ  ال تت$اب! ة تعل"!تقن"ّ 

  .بكث"!*لمست.- في *ألخ'&% $على  "ّ ة كلغة ثان$ة فإغة )أللمان"ّ ة &)'&% $للّ ة كلغة &جنب"ّ غة )أللمان"ّ $للّ 
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  غة$للّ  ' ثنائيّ غةة $للّ ثنائ"ّ 
ة عل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ة في لغت&%. $في !"ّ الة %$ سلب/. -متل* م)ا&%$ فعّ غة %$ #لّ $للّ  خ' ثنائيّ $لشّ  في 0/سع ,لمعاني% فإ"ّ 

ة لغة &% لغا! لى )أللمان"ّ غة عن/ما .تكلم() باإلضافة !ي $للّ "تّ: ,ستخ;,: تع4"فا7 6ق234 ح"0 "/ص- ,أل*فا) بثنائ"ّ  &لحاليّ 

! تع"ّ تع#"! /ا بص+*( مختلفة ع! ع#"فت'ا% $تّ" غة في &%$ $لمنة $للّ ثنائ"ّ  "ّ . !)ةلغا- )لمنشأ غ"( )أللمان"ّ ("! خ'& متع"ّ !

  .)+ن-, +لمص'لح $عال!(غا! $للّ 
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  #ا!"لملح': ش%$# "إل 9
)لمشت#كة  ةلقان$ن"ّ 1ّن/ .قّ,+ *ألّ*( مّ'% !ألس" ! !28/2/2011ا$# في عل&% $لصّ م+ ق($( مجل% $لتّ  .-" "لملح( ل'& ج$ء"ً 

($) 'لمما$سا! !بع- 4ل3 تص0 /-*,. *لم-*,+ *لعاّمة في ! تي تخ2ّ 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ.&% $#لّ 'لمتع"ّ ب") 'ألقال"! 

  .ة)لقان$ن"ّ 0إلقل*- نت*جة للّ%#"! ت)'&%$ا في  ج"!تي + #لعم( #لمشت%$) #لّ ن#"!لتّ " !("إلج$"ء"!

مبا.- مجم*عة 'ألقال"!  9.1  
لأل'فا$ #"!  &ألساسيّ  . كما تّ. %لتأك*( على %لح"ّ &لمنشأ ب+*&( لغة &ثقافة قل&% م#"#"ً )ب&ة في "إل.-صى م*تم& م)'&% $لتّ 

 تي كان!ة $#لّ لغة &جنب"ّ ا%ق#" بلتعل+* $أل)فا% $لنّ  على لغة *ثقافة &لمنشأ في ت*ص)ة &لم$تم!في &لحفا!  )ألص*( )لم%اج"!

: * في 'ألقال"!.ب"ة 'لمس*(ل") 'لمحل""ّ ة ,%صى م)'&% $لتّ في حاال& ف$#"ّ  .24/10/1991 بتا#"خ  

• '&مج #"!  ب2عG*12 H لغة *ثقافة %لمنشأ بشك" مناسA *@ل< بإ0جا2 ;مكان0ة إلع5اء 12س0/ في %ألسب*( على %ألق"ّ  

!)سة )لعا$ّ#ة!$ل"-), في ()قا% $ل"ّ   

• ً  "!$لّال  ت/ف-$ )ألثا( )لم%$سيّ ب    !مجانا

•   !,معلّمي 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ ةتع3"3 'لعم2 'لمشت(/ ب"- معلّمي 'لم#'() 'لعا#"ّ ب 

•   !(لكش+* (لم&%سّ#ة(لعالما# في  تسج"! ا*بناًء عل"!23ا/1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ ب 

•   !عل() 'لمتاحةإبال5 1&ل4اء $ألم&' م( 1ص&/ م-اج'* ع( ع'&% $لتّ ب 

• +منح "لش%ا#"!  )لمكتسبة في %$86 لغة 6ثقافة )لمنشأ عن% )لق*ا( بالتق**( )لم%$سيّ غ#"ة & $لم)ا&$% $للّ األخ* بن)' &العتباب 

*"خت'ا# "لق#"#"!.  

+لق-ا2 بتشج-ع +أل(فا! م% $ص"!  2004غة لعا! ة لتعل&% $للّ ت) 'ل%$ن"ّ &ب"ة لألقال"* في %ست&%ت"ج"ّ '&+ م*تم& م)'&% $لتّ 

* (لتنس$# مع فاق$ة مجم+عة (ألقال$# عببع$ #تّ نف) 'ل%$# تتّ  5في 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ. شأم2اج/. على تعلّ' لغة $لمن

تي %ج# "! 01-/ لغة -ثقافة #لمنشأ #لّ  %$#"! ة ب)ع! &تن#"!تفاق"ّ "لم+ّقعة ل%$# "ال) 'ألقال"! ) ح&% تتع"ّ $لم*$() $إلل%$م"ة

6.$اسة'& %$لسّ سبة لل"ّ ة بالنّ تك'& ح"ا#"ّ   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 2.2! 2.1! 1.1($#جع  525/3/2004#(: 'للّغة في 'لم5'#: 'إلل8'مّ"ة: 'ست#'ت"جّ"ة م6تم# م5"#4 'لّت#ب"ة (خ1ّة عم- تنس"قة س("س#' بتا#"خ  5

3.8.2(.  
.)4.4*نا' &لفق"!  $#جع( 14/6/2007*تفاقّ"ة مجم8عة *ألقال"5 عب# *لّتنس"1 مع *لم/*#. *إلل+*مّ"ة بتا#"خ  6  
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قل$& %$#"! ة في !)لقان$ن"ّ  'لمبا"! 9.2  
&لناف!  ن"ّ "ل( .ن,ا+ 'لم*'() 'لعاّمة ل(),' لغة ,ثقافة &لمنشأ ق( ن2ّ" بم,ج/ قان,+ &لم(&)' &لعا"ّ  ,ّ+ )ل$ضع )لقان$نيّ 

  .)ة إلقل$& %$#"!سم"ّ ة )$لمنش)" في مجم)عة $لق)$ن&% $ل"ّ غة )أللمان"ّ +لمكت'& باللّ ! $لمفع%' &% $لنّ 

  7/2/2005 ة بتا#"خ&لعامّ قان)' #لم$#"! 
1 )15(&لفق"!  .عل<= &العت5&: ب5عا7 4256 لغة 2ثقافة &لمنشأ م* &لق)ا' &لخا"ّ ة $لتّ "مك' لم$"#"ّ    

2 .بة عل"!تائج &لمت#تّ 0 $لقان%- ش'%+ $العت'$& %$لنّ $ن"ّ    

  28/6/2006ة بتا#"خ قان+* &لم(&)' &لعامّ 
1 )13(&لفق"!  .الم;: مع8فت45 ع/ لغت45 &أل1لى 1ع/ ثقافة بل' &لمنشأتّ في 4&3"5 34&2 لغة &ثقافة "لمنشأ '&ّسع "ل   

2 عل(3 &العت*&0 ب*عا- ,خ*(' م' &لق#ا! ة $لتّ ا0 بل$ -لمنشأ ("مك' لم$"#"ّ '+*( 0/ سفا+*( )' قنصل"ّ +عا) '&% $ل"ّ  

. &لخا"ّ   

3 ة عل"* 'تك'& ح"ا#"ّ $لمعتم- م, قب( مجل% $لتّ  ةعل"م"ّ ة $لتّ مت.%فقة مع )"ا& %لخ"ّ  ",+* عن'ما تك"!/تّ. $العت*$( ب'&% $ل"ّ  

ً () 'سب$ع"ّ ")' &"بع م"ّ ,تع(ى '&% $ل"ّ ة. ة 'غ"% %بح"ّ "ن"ّ ة %$ل"ّ اح"ة &لس"اس"ّ م% $لنّ  .قصى في م$حلة $#ا!  كح"ّ  ا

  .( $البت%$ئيّ % $أل"ّ $أل7فا4 -مّ)ت12 في $ألسب-, في م)حلة $لصّ 

* عل$'& %$ا"! ( كما %ت#جّ ةغة )أللمان"ّ ة مناسبة -مع*فة كاف'ة باللّ ال& علم"ّ )'&% م#"ّ م) '&% $ل"ّ 'ج* () 'متل% معلّ   4

.ةة $إلل%$م"ّ عل") 'إلضاف"ّ )'&$% $لتّ   

 

1 )14(&لفق"!  .ل%$ميّ "إل$#"! غة 0- (مك- خا+* ()قا% $لتّ تقا( )'&$% $للّ    

2 ا!:'لبل#"ّ    

 a.  ً   &لمنشأ.ة ل+*&( لغة &ثقافة مناسبة 'مجان"ّ  ت$ّف. -,+ *مك' صف$فا

 b.  ّغة !ة كحّ) 0قصى &,ل+ لحض&' )'&% $للّ *() $إلل%$م"ّ م% $ل"ّ  غّ*. ع( ,+س*( في &ألسب"!الم'& بالتّ تسمح للت !"

ة.*'سة 'لعا#"ّ $ل"ّ  %$قا! كان' تتّ% خال!  

 c.  ّ"#"$تعت-, تنف)& '&% $ل"ّ ! %مك" !تي ع'با$ #لّ عل)' ع% $لصّ ة $لتّ تق01 بإ#سا, تقا#"# )لى م!"#$ .  

 d.  !ةة للم(&)' &لعامّ )لم%$س"ّ  غة في &لكش"!)'&$% $للّ )خا& عالما! على '& %تّ# !تعم.  
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 e.  ّ"#"$ة تنف(& -تن*() '&% $ل"ّ ة *ألم)' فإّ$ م#مّ *-,+ *بالنسبة لبق"ّ سج+* في '&% $ل"ّ عل&* تنّ+* عمل&ة $لتّ ة $لتّ م !" #$%!

#ن"! +'إلش)'& عل#"!.%تع"ّ  !م!&خت(ا' &لمعلّ م!#" !عا+ *ال س'ما $لتّ بال"ّ  شأ% خا"ّ   
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في (قل$& %$#"!  *)( )تنف$#"اتن'&% $ل"ّ  9.3  

  &العت/&4 ب/عا1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ
ً $#"! في $لتّ  عل)& ل()'& %لح"ّ لتّ ة !/". -عت#ف( ب'& م$"#"ّ غة #لّ 'عا( )'&% $للّ  بعة للق(%ن'& %لمتّ  في -لم0-/. -لعاّمة %)ل& %فقا

. 3لكّي /تّ. *العت$*( بأح% $عا! *'(+ 'لم*'() 'لعاّمةمة م% قب" !ة من"ّ .ت1ّ تنف.- )العت()' حس$ خ"ّ  #لم$#"!.في ن&ا$ #"! 

:ال بّ$ م! #"!$ل"ّ   

• ! &لحاليّ ة عل"م"ّ ة $لتّ "ا& %لخ"ّ ( تت'&ف$ مع !ة !#"!ة تعل"م"ّ على تق&%$ خ"ّ  +' *ك)' قا$#"ً    

•   !ة"ن"ّ %$ل"ّ ة "اس"ّ اح&ت&% $لسّ ا م% $لنّ (& "ك'& ح"ا#"ّ  

•   !ةغة )أللمان"ّ ص'6 بلغة 4لمنشأ 0ل/'.- مع*فة كاف'ة باللّ -& ',ّف* معلّم'& متخصّ  

•   !.%,+ -,+ *ابع غ&% %بحيّ (% تك&% $ل"ّ  

• .عل"!ة $لتّ ") 'مع م$"#"ّ الم") 'لمحل"ّ -, (ست*(ع $لعم' مع $لتّ    

  سج"!$لمعل%ما& %$لتّ 
%$#"! $# "! +فا) 'لمعن"ّ ة 12/".0 "لم/".- "لعاّمة بإبال# "أل*'() 'لمحل"ّ غة) ك0ّ على ح*() 'ك%ل$ #لم.ق&, 'عا( )'&% $للّ 

  .ة 'لمتاحةعل"م"ّ $لتّ بالع#"! 

للّغة على 'لع*() 'لمقّ$مة  م8 م-حلة -7ا6 "أل4فا2 01 في م-حلة الحقة "عتما#"ً  #بت$#ءً  #"!حض() '&% $ل"ّ $مك! 

+ على 'آلباء في سج!ة ح+3 +ق-/ $لمعلّ/ بت-,+ع $ستما&$% $لتّ )لم%$س"ّ ف"! $لصّ  ع* ()'& معلّميّ لتسج"! %تّ# ! .)لم%ل#بة

صا! تق.B <:$9; $لم:9سة بإ9سال?ا <لى 9عا; :.9$8 لغة .ثقافة $لمنشأ /. -مك* لآلباء $التّ  ث"ّ  "نا"! / انيش+* كان&% $لثّ 

  .$#"!مباش67 باألشخا0 $لمنّسق,+ لمث) '&% $ل"ّ 

في  )+*( )بإعالم"!$آلباء بص/94 مباش94 //$ضحة بتا34خ /1/قا0 /مكا- ,قامة '&% $ل"ّ  )'&% بإبال!/ق-, +عا) '&% $ل"ّ 

  .($سي $إلل%$ميّ غة مع ب"$(ة $لعا% $ل"ّ تب)( )'&% $للّ #"!. /.$.-, *لى *لغاء &ح" $ل"ّ حالة #ضّ 

لى ن)ا'ة %لعا! $#" !ل"ّ @&ج< على !آلباء 8حضا% 67فال23 بص&%/ منت,مة لحض&% $#" !! )'&% مل"!سج+* في '&% $ل"ّ $لتّ 

  .34 2لى ح+/ تق,+* (ل! باالنسحا! ($سي $إلل%$ميّ $ل"ّ 
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  $#"!*&( &فص&% $لتّ ()قا% $ل"ّ 
ً ت") 'سب$ع"ّ الم63 ب34ا"2 1".0 لغة .ثقافة )لمنشأ م"ّ )ق&% $لتّ  7قصى )3ل2 في م$حلة $/ا. 'أل,فا( )'لم$حلة  كح"ّ  ا

ً غة '*بع م*() 'سب$ع"ّ )'&% $للّ  ال'ة فتع"ىة ,ما في $لم'$ح% $لتّ $البت%$ئ"ّ  غة$ +*( )مك%$ خال! . تع*ى )'&% $للّ $قصى كح"ّ  ا

ً اعة $لثّ ة م% $لسّ ف() 'لعا#"ّ ة للصّ سم"ّ "$سة $ل"ّ ()قا% $ل"ّ  ص! & %$لنّ اعة #ل$#ح!'م% $لسّ  %$#"ً  !ان%ة عش!لى $لثّ ! امنة صباحا

+*( )لعا$ّ#ة م% $ل"ّ  غة كحّ# 0قصى خال* (ألسب&% ب#الً لّ ع-اء &%س(' م' &%$# "ل. كما %مك" !مساءً اعة 'لخامسة لى $لسّ !

  .#"!*) م) '&% $ل"ّ /عفاء 'أل+فا) 'لمعن"ّ  /في ,+* (لحالة $ت"ّ 

ال%ة .-ل+ قب) ن"ا%ة ش"! $لتّ نة ة للسّ +*() 'لم$ل"ب+* ()قا% $لتّ "ق(< ;عا= >;(: لغة (ثقافة 'لمنشأ بإع.اء 'لمس*(ل") 'لمحل"ّ 

. $ف"!ة بع/ مناقشت(ا ب&% $ل"ّ %ائ"ّ )+تّ. تح*+* $أل)قا% $لنّ  ما"! / $#"!  

تعم) 'لمكات!  سك! %ل*ف) '&% $مك!. 5(40 لغة 0ثقافة 3لمنشأ ت5ّ(4 في صف60 3لم35(4 3لعاّمة 0في -ماك% ق()بة م% مح"ّ 

-,+* بالحفا$ على معلّم) '&% $ل"ّ "$ق"!  .ة لت01/. لغة ,ثقافة &لمنشأة مجان"ّ ة على ت)ف"% صف)' &%$س"ّ ة في ك& بل#"ّ )لم%$س"ّ 

  .ف') 'ت&ت$ب"ان'ا% $لصّ 

ة ع! %$س"ّ نة $ل"ّ &3 12'$/0 $لم'$/. $لعاّمة في ب'$&ة $لسّ "ق(< :عا> ;:(9 لغة (ثقافة 'لمنشأ بإبال, 'لمس*(ل") 'لمحل"ّ 

تساع# 0#,./ ,لم#,.- ,لعاّمة على #ع! ) $+*( )لمعل$ما! م"!' &لمعلّ ف*(' &أل)ما!' &ألماك!$لصّ #"! (ة لل"ّ %ائ"ّ ن()ما% $لنّ $لتّ 

  .نس%' ب%ن#ما$لتّ 

  ةعل"م"ّ عل+* ($ل(سائ% $لتّ )'&$% $لتّ 
  .لمنشأب+عا- ,+'* لغة 'ثقافة ! عل+* () شأ% خا"ّ ت&ف*( )'&$% $لتّ 

! يع&% ض#ئّ +لة نسخ% ج#ا! لغة -ثقافة )لمنشأ مث! (ة لم%ّ$سي ة تقن"ّ ا3 0لم01,/ بت+ف", +سائ' تعل"م"ّ "تّ* ت)ص"ة بل#"ّ 

  .ةان"ّ ) &بص&%$ مجّ ل!!.باش-)( ,فات)( &)' &ما شاب! ة مث! () (+*()' تعل"م"ّ &غ$#"ا +ج()' ح%$س"!

  -ا,+ **ضع 'لعالما!$لشّ 
  4.2)%جع %لفص! 

  م, لغة ,ثقافة &لمنشأمعلّ 
  .36 &لمعلّم36 5, م3 ش3,4 /عا1 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ+ّ* (خت"ا& %تع"ّ 

  :+*"( في &إلقل"!ة $لتّ ()% )ق&م&% بم#مّ م'& #لج$$ #لّ &لمعلّ ا4 1/23 لغة /ثقافة (لمنشأ بأّ" # "ع%تع"ّ 
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• ً ' ت%ب#"ّ ل!م#"ّ    ة ,* +*()' تعل"م"ّ  كأ5 0ك*5 ل.1,0 ش,ا.' تعل10 +* ما 0عا.ل,ا +* خب)' مناسبة !$#"!بص,+* كاف&ة للتّ  ا

!ة&ضاف"ّ   

• ً ة شف#"ّ على تكلّ( )أللمان"ّ  قا$#"!  #لم$#جع حس!  B1ش+ا() 'لمست"! كاف'ة 4'ت2ّ %ثبا. -ل+ ع( )#'& %ب#"!#بص#"!  ا

!عل"!ة $لتّ تي تق"م'ا م$"#"ّ ة 01 ش.ا-, م+ #المتحانا$ #لّ 'أل%$ب"ّ   

• !)ة+(&)* &لم(&)' &لعامّ (عل"! ة $لتّ تي تق"م'ا م$"#"ّ 1ق'م'/ بحض'* +'*#$ #لمعل'ما$ #لّ     

•  على بناءً $#"! عل%$ في !1 م0 قب- )لم+)*( )لعل&ا للتّ &% $ق"ّ $&% $#لّ !في ! +ا( )لم%$سيّ ة للنّ %ج"#"ّ ,حض&'( $لّ)'&$% $لتّ  

.عل"!ة $لتّ #غبة م$"#"ّ   

ة مع $#عي صح"ح"ّ خا* $إلج'$ء$% $لتّ عل%$ #تّ ة $لتّ #'9 0لم8ك'#6 1عال4 على 1ح$ 0لمعلّم",+ تحا'& م$"#"ّ ,+$ ل* تن'ب% $لشّ 

'&*$ في '&%$ لغة خصة م% $لمعلّ. $لم-ك*+ *منع' م% $لتّ عل() سح% $ل"ّ $لتّ  ة#*#( "مك' لم$"#"ّ عن% $لضّ ة !*() 'لمعن"ّ $ل"ّ 

  .#"!!تي ت01ّ2 في /لم01/2 /لعاّمة في &قل#" !-ثقافة #لمنشأ #لّ 

م*/ في ت,+*( لغة &ثقافة &ستم*&* نف' &لمعلّ  "ّ ة فإة 'لمحل"ّ آل/ مع )لعالقا( )لم%$س"ّ لى م)حلة $لتّ م#" !عن+ما (ص' &لمعلّ 

م.3 بع" ,ق1 قص.- ,ع"* (ّتبا% مب"! )' &لمعلّ ,+*( بع&% تغ"ّ 1)$0/ ل.ل- ,نصح )عا% $ل"ّ *عتب- م, $لم*($) ل'&% $ل"ّ &لمنشأ 

  م"!.تنا)' &لمعلّ 

  م#"!$لتّ 

ا! ة في بع) 'لبل#"ّ )لم%$س"ّ  !$3 $2نا/ ع&& قل+* م) #لّ&$#ئ!ب+عا) '&% $ل"ّ  تم782 4256 لغة 2ثقافة -لمنشأ (ي شأ% خا"ّ 

ً ة )'&$% $للّ في غالب"ّ  .غةغة 0/ تعّ&* بع- $لمعلّم&* لت)'&% $للّ ق)., )ع, مالّي ل)'&% $للّ تق$# بت ب#ع!  غة $ق,+ *أل)الي %$ضا

 ً   ..-, )ل%*()' ماّ%#ا

  "إلش#"!
ا ف(ما (خّ' %ن#مة &%$ #مّ +عا) '&% $ل"ّ  &لّ$ا!مس! على 01-/ لغة -ثقافة 'لمنشأ م! خصيّ %$لشّ  %ب#"ّ *ّ( $إلش&$% $لتّ 

  .ق8)ن,6 )لم%)$5 )لعاّمة ف2ي تح/ $عا,ة )لمش$( )لم%$سيّ !

خا> .لخ:).9 .لّال5مة في حا1 ع/% .نت+ا% حض)'&%$ كما &$% $#تّ '&% $ل"ّ ل الم"!&%$- بم%$قبة حض&%$لتّ ,ق*( )عا% $ل"ّ 

'#& #تغّ#! #لعاّمة #لّ 01حّ. ك,ل+ لمعلّمي #لم$#"!  غبة.$لم%"سة بإلقاء ن3"2 على قائمة $لحض)" عن% $ل"ّ  *سمح لمش$فيّ 

  .الم"!ة ب)'الء $لتّ غة6 &ال4ّال2 على قائمة &لحض)' &لخاصّ ,+ا'( )'&% $للّ  م$ #ج!ة ع, $ل+*() $إلل%$م"ّ تالم$#"! 
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غة. غة :لجأ مش&ف' $لم)&سة 4لى مناقشت.ا مع &عا( )'&$% $للّ $لمشاك4 $لحاصلة مباش'- مع معلّمي )'&% $للّ  ح"ّ  '& ل" $ت"ّ !

ة &لق#ا! 'لم+*سة 'لمعن"ّ  عل.- ,ب*ل) م' مش$فيّ ة $لتّ ,ك"# فإّ& بإمكا& م$"#"ّ عا) 'غ% $لتّ ع,با* م) قب% $ل"ّ ّ% $لصّ &% ل# تح"!

  .*(-) في 'لم*'() 'لعاّمةعا' في $لتّ بسح+ حّ( )'الء $ل"ّ 

  عا,7 ب75 معّلمي &لم0&/. &لمحّل5ة ,معّلمي 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ$لتّ 
&% $ق"!  فم( )لمن$قيّ  -,ص* ف%ما ب%ن#"!م3*12 *لعاّمة /*لمعلّم/5 في 1/23 لغة /ثقافة *لمنشأ بالتّ &صى "لمعلّم&% في "ل"ُ 

تي ة #لّ لى )لم+تم$)( )لم%$س"ّ 01-/ لغة -ثقافة 'لمنشأ ! ميّ -لمس5&ل&4 ع4 3)-/% )/&. -للّغة في -لم)-/. -لعاّمة ب)ع&% معلّ 

قاء"! -/ك-) $ل,+* م) '&% $للّ  نةلى لقاء$/ متبا+لة مّ)' في $لسّ غة !معلّمي $للّ كما *مكن&% $ع"! ت.,# ح,+ *(تماما' مشت#كة 

  .01 )لخب#)( -)ال+تماما( )لمشت#كةع1ّ/ على بعض*( )لبع% $تبا$لتّ 

غة في &ألنش"ة مقّ)5 )$خ3 $لم)$'% $لعاّمة &م/ $لمف.) 0/ .شا'+ معلم& )'&% $للّ  6ّ7 5#42 لغة 2ثقافة ,لمنشأ &ي ع#"ّ 

غة فإّن% $مك! ي $للّ تي ل4"3ا نسبة عال"ة م, +أل(فا' ثنائ"ّ ة في #لم&#%$ #لّ %خاصّ  +*($ )لم%$سيّ ا% $لتّ ة &عمل"ّ س"ّ %لم"!

سي على 1لعم. 1لمشت#<= >;'1 "مك2 29 "عني تشج"ع قس3 م2 1أل/فا. على تنف"' مشا#"ع ابع &لم#سّ $الستفا-, م* (ضفاء $ل"ّ 

معلم, 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأ  .&تق+*! (لمش&%$ ل"! +& *بال' %ل&%ل#"! قافا!غا& %$لثّ % $للّ ة مشت/كة ,+* (ابع متع"ّ تعل"م"ّ 

ً  -لم*$ل)' تأ$#الً   ابع (الجتماعيّ &$% $ل"ّ  %$عا!$لنّ  قافا, بما في &ل$ ح"ّ /جمة ,$ل,سا(ة ب&% $لثّ 1عمل-, بنجا' في $لتّ  مناسبا

ً مشا/كة معلّمي &للّغة في &لتق"ّ  *م( "لمف%# ج#"ً  .قافيّ %$لثّ  علّ! &% $لتّ "0ّ/س*ن,+ *(ل' في تق"ّ  #"!الم%$ #لّ بالتّ  )- عن*ما )ك&% خاصا

قافا. #لمعم,+ ب( في #لم$#"! &% $لثّ 4ّ5 ب(نامج 'لخصائ, في 'لم"'() 'لمتع"ّ  .ةة +'لق('(') 'لم$ن"ّ .)لمناقشا( )لم%$س"ّ 

غ87 67نصح ب*مج2 في 'لب(نامج 'لمحلّي للم*'() 'لعاّمة.$لتقّ&% $للّ غة كج(ء م& تشج"ع $لعاّمة ,&صي ب)'&% $للّ   

  ب"! %لم#(سة &%ل&%ل#"! ,ع* 'لعم) 'لمشت"!
ً مب$ئ"ّ  &لمشت*/ ب-, &لم+*سة '&لمن"!عم! %ّ$ لل أث"! ) *ك)' &%$ $لتّ با!. سبة لأل(فا& %$لشّ جا& بالنّ علّ& %$لنّ تأث() كب() على $لتّ  ا

ً &"جاب"ّ  ة &تناق! 2عالم/. باألح%)( )لم%$س"ّ  ب$1 ,لمعلّم$1 (0(ل$اء ,ألم() بح$% $ت"ّ  01) كا. -نا* ت()ص& مستم"ّ علّ! على $لتّ  ا

  .ل-ع' تعل)' &أل$فا! )' &لممكنةمع*( )فض% $ل"ّ 
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,مكن$# (لعم' مع$# في  فمثالً  غة 7ع: معلّمي &لم7&"6 &لعاّمة +ثناء &لعم0 &لمشت"- مع +#ل(اء &ألم#"!.مك, لمعلّمي )'&% $للّ 

! ا %ت#لّ قافا# ممّ ة كما &مكن/- $لق&ا- بال,سا(ة ب&% $لثّ $جمة خال- 'لمحا#ثا) 'لف$#"ّ +* (لق'ا& بالتّ  'لمناسبا! () 'الحتفاال!

'سمح ل"! +& *(% كا& %ل#ق! )لمعلّم"( *)لمس+*ل"( )لم%$س"ّ فا$ ب"! باالتّ  -,+ *لخ'ما$ تت"ّ  .+ا( )لم%$سيّ ' &بالنّ -لمع(فة بلغت"ّ 

  .فا& عل#"ا$التّ  -% مقاب) 'س%" $ت"ّ  ب4ل3 2ثناء عمل*( )ل&%$فيّ 

  "!)لعم/ )لمشت$- مع )لمش$ف"( )لم%$س"ّ 
02خ3 0لم02#1 0لعاّمة "*ل) تح% $#"!  ة &لمحل2ّة باإلش/&8 على تنف12 0/,. لغة ,ثقافة &لمنشأل+ا( )لم%$س"ّ تق&% $لسّ 

$# م! $#لّ  خ) 'لمس#"!صا& بالشّ ة باالتّ ,+ )ل+ح%( )لم%$س"ّ  ةنس"* مع 'لبل#"ّ لى $لتّ ! ت+* عن' &لحاجةكما "تّ& ت$ص"ّ  مناسبة

  .فا. -تشج+ع 'لعم) 'لمشت"!* #ل)ص)' &لى #تّ ف"!-*, +* $لحاجة $لى $لصّ '$جب0 ف%ما %خّ, +ع"$" ج"'( م'$ع%" $ل"ّ 

  نس". على مست)' &إلقل"!$لعم* $لمشت'& %$لتّ 
نس56 مع 2#1(3 12#0 لغة #ثقافة (لمنشأ #ع! فإّ) مكت4 $لم'$23 $لعاّمة .* $لمس+*( ع) 'ع% $لتّ عل"! ة $لتّ م* جان& م$"#"ّ 

نس/. على 'لمست() 'لمحلّي ع% $لتّ  #-34 ف(ق#م#' باخت(ا- شخ* (ك#' مس$#الً م+ ج(ة مقّ"مي $ل"ّ  ا. #مّ ع' $إل%$#"ّ $ل"ّ 

  .ة3ع1 &لعم0 &لمشت). مع مكت* &لم(&)' &لعامّ  ()إلقل$ميّ 

ا *(إلجابة عن! ن%$ما!ة بالمفا)'& %$لتّ ة /ت/ض-ح &ألسئلة &لخاصّ 12 0تّ/ تبا,+ %لمعل)ما& %لم#مّ ا- ,+ئتا$ تعمال$ على "ن

ة للغة &ثقافة %ب#"ّ جنة $لتّ ة ل2%1$0 لغة %ثقافة $لمنشأ %$للّ نس"ق"ّ +اتا, $ل/.ئتا, +ما $لمجم'عة $لتّ %ب#"ة. 'مناقشة $لج'$ن% $لتّ 

ة! ة للم(&)' &لعامّ %$"س"ّ ة ($ل)'ئة $لتّ ة 'لمحلّ"ّ ل+ا( )لم%$س"ّ غة %$لسّ 2/ئت/, ممثل&, ع, 'عا( )'&% $للّ (في كلتّي "ل &لمنشأ.

  غة.لمعلّمي $للّ  عل() 'إلضافيّ تي تق'. بتنف*( )'&$% $لتّ $&% $#لّ !'ب%ة في !/ ع- )لم+)*( )لعل&ا للتّ ضافة &لى ممثّ باإل

 




