
ربيّةنشاطات اليوم العالمّي للّغة الع

ALE /LVC

ّلغة أنشطة متنّوعة بمناسبة اليوم العالمّي ل
العربّية في مدرسة الّليسيه مونتاين

الحضاريّ الّلغة العربّية والّتواصل: تحت شعار



الّثانوّي الّثاني والّثانوّي الّثالث
والّسلطةالفّن : المحورعنوان 

دور الفّن في الحفاظ على الهوّية الّثقافّية •
يلّييَن كالفّنانة ساندرا صهيون، الّتعليق على لوحات فّنّية ُتحاكي مفهوم المواطنة، لفّنانين لبنانّيين تشك)

"(. ما بين جذور واغتراب: حيرة الفّن الّتشكيلّي الّلبنانيّ "تحت شعار 



الّثانوّي األّول
باآلخرصورة الّذات والعالقة : المحورعنوان 

األغاني األجنبّية اّلتي اشتهرت في الوطن العربيّ •

– Joji"عرض أغنية ) Run"والّتعليق على محتواها ،  .)



األساسّي الّتاسع
اإلعالمّيةالّتربية : المحورعنوان 

أداة للّتواصل الحضاريّ : الّسينما بين الّصناعة والّثقافة•

ابع إجراء أبحاث متعّلقة بمواضيع متنّوعة، كتاريخ الّسينما في لبنان، وأفالم لبنانّية ذات ط) 
(.المرئّيةاجتماعّي، وعرضها شفهيًّا ِمن خالل اختيار وسائل مالئمة، كالكتب اإللكترونّية، والّشرائح



األساسّي الثّامن

االجتماعيّ وسائل التّواصل : المحورعنوان 

تأثيرات متنامية وأدوار شائكة: وسائل الّتواصل االجتماعيّ •
نعمة أم نقمة ؟ " الميتا"•
واصل إجراء مقابلة مع الّسّيد زياد سلفاني، وهو رائد في مجال الّتسويق الّرقمّي عبر وسائل التّ ) 

(. االجتماعّي، وتصميم أدّلة رقمّية بهدف نشر المعرفة



األساسّي الّسابع

لبنانأدباء ِمن : المحورعنوان 

"أّم الّرواية الّلبنانّية"•

األديبة الّلبنانّية العالمّية إميلي نصرّللّا •

مشاهدة شريط / نصرّللّا في قرية الكفير، مسقط رأس الّروائّية الّلبنانّية إميليافتراضّية القيام بجولة ) 
(.ات فّنّيةوعرض المعلومات من خالل ملصق ولوح، "بيت طيور أيلول–حجار بتحكي " مرئّي بعنوان 



األساسّي الّسادس

شعبيّةحكايات : المحورعنوان 

األدب مرآة الّشعوب ورمز الحضارة•
سيرة كتاب طاف الحضارات": كليلة ودمنة"•
"ألف ليلة وليلة"تفاعل ثقافات األمم والّشعوب في حكايات •
ا" ِمن وحي قّصة بعنوان " علي بابا"إنشاد أغنية ) لحفاة السّ "تحويل نّص " / علي بابا واألربعون لصًّ

، وكتاب "ليلةألف ليلة و "عرض شفهّي يتضّمن معلومات متعّلقة بكتاب / إلى قّصة مصّورة " والبّطتانِ 
اة الّسلحف"، وبالكاتب عبدهللا بن المقّفع، باإلضافة إلى إعادة سرد قّصة بعنوان "كليلة ودمنة"

(. ة، مع تسليط الّضوء على الكلمات الّدخيلة على الّلغة العربّية، الواردة في القّص "والبّطتان



األساسّي الخامس

والّرفاهالّصّحة : المحورعنوان 

ُل عناصر غير حّية إلى عمل فّنّي عظيم : الّطبيعة الّصامتة• عندما َتتحوَّ
يام بعرض شفهّي، مع الق. تصميم لوحة الّطبيعة الّصامتة، ِمن خالل الّتلوين باأللوان المائّية باستخدام األطعمة)

(.  الّتركيز على نقاط الّتالقّي الفّنّي الحضارّي بين لبنان وبلجيكا وفرنسا وهولندا
َتعبير عن الّذات وانفتاح على العالم: رقص األلوان•
(.دار أصالة–" رقص األلوان"عرض رقصة ِمن وحي قّصة بعنوان )



األساسّي الّرابع
والكتبعالم المدرسة : المحورعنوان 

:نحيي الجماد عندما َنتكّلُم الّلغة العربّية•

حوار بين األدوات المدرسّية•

ت عرض حوار تفاعلّي بين القلم والمسطرة والمبراة والممحاة والّدفتر والكتاب، وتصميم مجّسما)
(.األدوات المدرسّية ِمن الكرتون والفّلين



األساسّي الّثالث
وألعابمواهب : المحورعنوان 

الّلعباستراتيجّية تعليم األقران عن طريق •
.ALEالمشاركة في لعبة البطاقات اّلتي صّممها متعّلمو الّصّف األساسّي الخامس ) 

(.ALM، والّصّف األساسّي األّول ALEمع متعّلمي الّصّف األساسّي الخامس الّلعب 


