Arabic Reading Sample Material for Intermediate Low/Mid.

نشاط قراءة:
النص  :1التعليم في الجزائر
يتميز التعليم العالي في الجزائر بتخصصاته العديدة وزيادة عدد جامعاته مما جعل الجزائر من الدول العربية
التي يأتي اليها سنويا مئات الطلبة األجانب القادمين من بعض الدول األفريقية المجاورة كالنيجر ومالي وتشاد
وكذلك بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين وموريتانيا.
يوجد في الجزائر تقريبا  35جامعة منتشرة في كل واليات الجزائر .وفي هذه الجامعات تخصصات متعددة
في كل المجاالت منها الحقوق والعلوم السياسية واآلداب واللغات والفنون والعلوم االجتماعية واإلنسانية
والحضارة اإلسالمية والعلوم والتكنولوجيا .....الخ.
ومن الجامعات المعروفة في الجزائر جامعة وهران أو جامعة السانية وهي أول جامعة تأسست بعد استقالل
الجزائر .تقع الجامعة في والية وهران غرب الجزائر وهي تعتبر من أهم وأكبر الجامعات في الجزائر حيث
يتخرج آالف الطالب منها سنويا في جميع االختصاصات من كل أنحاء الجزائر ومن الدول العربية واألجنبية
أيضا.
األسئلة:
 -1لماذا يلتحق العديد من الطالب األجانب بجامعات الجزائر؟
 -2اختاروا الجواب الصحيح ....
 جامعة وهران ------- ----------------------------أ -هي أكبر جامعة في الجزائر.
ب -هي أول جامعة تأسست في الجزائر.
ج -تسمى باسم جامعة السانية.
 -3صح أم خطأ
 --------------معظم جامعات الجزائر موجودة في والية الجزائر. --------------العديد من الطالب الجزائريين يلتحقون بالجامعات العربية للتحصيل العلمي ---------------آالف الطالب يتخرجون من جامعات الجزائر.

 -4ابحث عن جامعة الجزائر :تاريخ تأسيسها – شروط التسجيل فيها – التخصصات فيها.
 -5أنت تفكر بااللتحاق بجامعة عنابة الجزائرية للتخصص في تاريخ الشرق األوسط والمغرب العربي.
اكتب بريدا الكترونيا الى مدير القسم واطرح عليه أسئلة تتعلق بشروط التسجيل وكيفية التحضير لاللتحاق
بالجامعة.
النص 2
واقع التعليم في الدول العربية
 تختلف مشاكل التعليم المدرسي عن التعليم الجامعي .التعليم الجامعي منه العام ومنه الخاص .بعضمشاكل التعليم الجامعي في لبنان بشكل عام :غياب التخطيط واالبتكار في المناهج وفي ربط المناهج
بسوق العمل ،الضعف اللغوي للطالب واالساتذة ،سياسة تقليد البرامج االميركية والغربية واعتماد
مناهج (كبرامج الحضارات) غير مناسبة للواقع االجتماعي والسياسي .فمثال ا يدرس األساتذة األجانب
مادة القرآن وعلومه في جامعتنا باللغة اإلنجليزية لطالب لبنانيين وعرب لغتهم االم العربية.
 المناهج في الجامعات ليس لها عالقة قوية بقضايا المجتمع فالجامعات الخاصة تخرج تقنيين للعمل فيالخارج.
 غياب وضعف البحث العلمي والحياة والثقافة البحثية .فالبروفيسور في العالم العربي هو استاذ وليسعالما .الكتب والمجالت العلمية العربية قليلة .وبرأي السبب ثقافي ومادي.
 بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع التعليمي هي المناهج القديمة وغياب خطط استراتيجية لتحسينالتعليم .وأحيانا يكون هناك محاوالت لتغيير المناهج ولكن ال توجد دراسة علمية تتناسب مع واقع
المجتمع الذي يعيش فيه الطالب.
أهم مشاكل التعليم المذكورة في هذا النص هي:
أ -المشكلة
المناهج
التخطيط
البحث العلمي
تقليد الغرب

أسبابها -شرح

النص 3
مدرسة خاصة أم عامة؟
تتكون أسرة عبد السالم من خمسة أفراد .كان عبد السالم يحلم بتسجيل أوالده في مدرسة خاصة ألن التعليم
والمناهج في المدارس العامة أضعف من التعليم والمناهج في المدارس الخاصة .ولكن بسبب وضعه المادي
سجل أوالده في مدرسة عامة وقريبة من البيت .التعليم العام هو مجاني بشكل عام ففي بداية كل عام دراسي
جديد يدفع عبد السالم رسوم التسجيل في المدرسة ألوالده والتأمين الصحي.
أي مدرسة اختار عبد السالم ألوالده؟ لماذا؟
للمناقشة :تكلم عن تجربتك التعليمية في المدرسة التي درست فيها.
النص 4
تواجه األسر العربية مشاكل كثيرة ومنها ارتفاع األقساط المدرسية والجامعية وخاصة في التعليم الخاص.
ولألسف ال توجد قروض خاصة بالتعليم وعادة يبحث الكثير من الطلبة عن طريقة لتأمين األقساط الجامعية.
ولكن هناك جمعيات خيرية كثيرة تقوم بتأمين الدفعات الالزمة للطلبة .أحيانا تدفع هذه الجمعيات القسط كله
وخاصة للطلبة المتوفقين أو الفقراء وأحيانا أخرى يبدأ الطالب بدفع قيمة األقساط بعد التخرج والحصول على
عمل.
ولكن في أغلب األحيان نجد أن الوالدين يوفران المال لتسجيل أوالدهم في المدارس أو الجامعات حتى لو
تطلب ذلك بيع ممتلكاتهم من مجوهرات أو عقارات أو حتى الحصول على قرض أو طلب المساعدة من
األقارب واألصدقاء.
 -1اختر الجواب الصحيح:
الفكرة األساسية لهذا النص هي:
أ -دخل األسرة
ب -األعمال الخيرية
ت -األقساط المدرسية
 -2صح أو خطأ
 ------------المدارس الخاصة تمنح قروض خاصة للطلبة. ------------التأمين الصحي هو مجاني للطالب الفقراء. -------------األقارب أحيانا يساعدون بتأمين القسط لألسر الفقيرة. -------------الجمعيات الخيرية ال تساعد في دفع األقساط للطالب ولكن تؤمن عمل ألهلهم. -3للكتابة :تحدث عن مشاكل أو صعوبات دفع األقساط الجامعية وكيف يؤمن الطالب الدفعات الالزمة
في بداية كل عام دراسي.

Arabic Role Play Sample Material

التمثيل المسرحي:
اختر مشهدا من المشاهد المقترحة أدناه ِّ
ومثل دورا من األدوار مع زميل أو زميلين .على المجموعة أن تقوم
بأداء التمثيلية في الصف.
 -1الملك ينام و شهرزاد تفتح الباب ألعدائه لكي يقتلوه
 -2دنيازاد هي أخت شهرزاد و تحب الملك
 -3حبيب شهرزاد ينتظر حتى تنتهي شهرزاد من قصتها و يدخل إلى الغرفة بينما الملك في غرفة أخرى
 -4هناك ثورة في الخارج و الملك في داخل القصر يستمتع بقصة شهرزاد

Please see French materials below

Unité 2 : La Laïcité, Les Valeurs Culturelles et Croyances Religieuses
Vocabulaire pratique :
Laïc/ Laïque

Not religious

Laïcité

Secularism

Cependant

However

Aumônier

Chaplain

Instrumentaliser

To use

Ancré(e)

Settled

un outil

A tool

Interdire

To forbid

Interdiction

Forbidding

Valeur

Value

Croyance

Belief

Anticléricalisme
Émotivité

Emotivity

Supprimer

To remove

Certes

Certainly

Amertume

Bitterness

Bouc Émissaire

Scapegoat

École confessionnelle

Religious-affiliated school

Au sein de

Within

Contrairement à

Unlike, as opposed to

Un fossé

Gap

Harcèlement

Harrassment

Agresser

To attack, to be agressive

Lutter (contre)

To fight, to struggle against

Focaliser

To focus

Éviter

To avoid

Oser

To dare

Fréquenter

To frequent

Mener à

To lead to

Résoudre

To resolve

Tenir à

To be attached to

Occidentalisé

Westernized

À moins que

Unless

Ainsi

Thus, in this way

Tandis que

While, wherea

Vis-à-vis de

Regarding, concerning

D’ores et déjà

Already

Honteux

Shameful

Fortement

Strongly

Ouvertement

Openly

Vigoureusement

Vigorously

Être mal à l’aise

To be uncomfortable

Remettre en question

To call into question

Exercices de pratique :
Exercice 1 :
Complétez les phrases suivantes avec le mot qui convient :
Un outil

Bouc Émissaire

École confessionnelle

Valeur

Oser

Au sein de

À moins que

1- dans la vie, il faut _______________ rêver.
2- il est interdit de rentrer __________________ une école française pour les filles
voilées.
3- Quand on ne peut pas trouver de solutions aux problèmes politiques, on utilise
les __________________________.
4- les ___________________ culturelles de l’autrui sont-elles d’ores et déjà
acceptées par la société européenne ?
5- ___________________ que je me trompe, es-tu d’origine américaine?
6- les immigrés ont établis des ________________________ pour apprendre leur
langue maternelle à leurs enfants.
7- le savoir est ____________________ qui permet à l’être humain de traiter les
autres en tant qu’humains.
Exercice 2 : Des familles de mots.
Trouvez le mot apparenté (ou un mot de la même famille) dans le vocabulaire.
Ensuite, essayez de deviner leur sens.
1. curé

7. Côtoyer

2. animosité

8. S’accrocher

3. dedans

9. tenter

4. un trou

10. conviction

5. alors que

11. fermement

Exercice 3 : les antonymes.
Quel mot du vocabulaire est le contraire de chaque mot de la liste ?
1. athée

4. ajouter

2. avoir peur

5. oriental

3. se séparer de

6. fier

Exercice 4 : Qu’en pensez-vous ?
1- Est qu’il y a une différence entre la laïcité en France, dans les autres pays
européens et dans votre pays ? Donnez vos arguments.
2- Il y a des gens qui disent que les valeurs culturelles aux États-Unis ont changé
pendant les 60 dernières années. Est-ce vrai ? Comment et pourquoi?
3- Que pensez-vous du harcèlement sexuel dans les campus aujourd’hui?
Comment peut-on résoudre ce problème?
4- pensez-vous que les politiciens se servent du sujet de l’immigration et de
l’intégration des nouveaux venus comme des boucs émissaires?
Exercice 5 : Trouvez le mot étrange.
1.

un instrument

une manière

embaucher

un outil

2.

une pensée

un jugement

mixité sociale

croyance

3.

licencié

laissé partir

cependant

chômage

4.

amabilité

contentement

joie

amertume

5.

énergiquement

fermement

contrairement vigoureusement

6.

à l’aise

sans peine

ouvertement

facile

Listening :
Avant d’écouter : Devinez le contenu de ce clip. Quelles sont les mots que peut
contenir la vidéo ?

Maintenant écoutez le YouTube clip puis rédigez ce que vous avez compris.
https://www.youtube.com/watch?v=S7_mhaURxAQ

