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4 KREIFEUR Djelloul, Professeur d’arabe  
5 Idem note 1 
6 Aix-Marseille Université - ÉCOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION 
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 كتاب الترحيب

الذي يجمع  "كزينوس زوس" أوربيكتاب الترحيب هو نتيجة مشروع 

بين اليونان وبلدين الذين شارك معها هما فرنسا وإيطاليا من أجل إيجاد 

 حلول للهجرة الحالية

هذا الكتاب يقدم للمهاجرين الجدد العدد البياني الثقافي لمدينة مرسيليا 

 ألنها مكان تقاطع سكان البحر األبيض المتوسط 

بهدفين و الرد على جتماعي و لغوي لالجئين ند ماج ااالكتاب ينص على 

بناء الجمل( ,حتياجات لغوية )معجما  

 وجلب عناصر ثقافية وتطبيقية على مرسيليا 

نشاطات في صلة مباشرة مع يقدم  نا مع كتاب الترحيب كتاب تعليميجمع

  المواضيع المطروحة واألهداف القادمة الممكن تمديدها 
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أقدم نفسي ولالجزء األ  
 

  مرسيليا  في هال وسهال في فرنسا وأ

 

 ضضض

 

 

èè 

 

 

  

 

  

سمي ليو أعيش في صباح الخير ا
فرنسا أنا فرنسي أسكن كذلك في 

سنوات أدرس في 7مرسيليا عمري 

 .lالسنة الثانية  أتكلم الفرنسية واتعلم
 البرفونسية

 

سمي ليانا اأصباح الخير   
أعيش في فرنسا أنا فرنسية أسكن في 

سنوات أدرس في السنة  8 مرسيليا عمري

التركيةبتدائي أتكلم الفرنسية وأفهم الثالثة ا . 
 

 يسمالخير ا صباح
كرستينا جئت من رومانيا 

سكن في أنا رومانية أ
 مرسيليا

أدرس  سنوات7عمري 

بتدائيفي السنة الثانية ا  

 أفهم الرومانية

سمي سعيد صباح الخير ا

جئت من سوريا أنا سوري 

أسكن في مرسيليا عمري 

سنوات أدرس في السنة 8

أتكلم السورية بتدائياالثالثة   

 وأكتب العربية
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المدرسة   

 

سنوات 6بارية بعد جفي فرنسا الدراسة مجانا و إ  

؟في بالدك هل كنت تذهب الى المدرسة  

  التي كنت تدرس فيها؟ مدرستك مسما ا

 كيف كانت؟ 

 

؟ين تقع مرسيلياأ  

في هذه الرحلة مع الصدقين أليس و األرنب األبيض سنكتشف مرسيليا 

تبعهماعلى العالم هيا أسرع وأمطلة نها مدينة بأ  
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بيض المتوسط وهي المدينة البحر األ فرنسا يحدهارسيليا جنوب تقع م

.الثانية في فرنسا من حيث التعداد السكاني  

لمانيا أ ها حدودها مع بلجيكا و لكسمبورغ ووربية لفرنسا دولة أ   .

.سبانياوإيطاليا وإ  

 

  ؟م المحيطبالدك يوجد البحر أ في هل

؟سم المدينة التي كنت تعيش فيهاما ا  

- أتبعيني هيا   !أسرعي أليس  

 سنذهب إلى مرسيليا

 لنلتقي بسكانها

؟أين نذهب  
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لبس حسب الموسم أ الجزء الثاني  
؟نكيف هوالجو اآل  

 

 

 

                         

 كيف هي حالة الطقس؟

 

 
 

 الشمس
 

 

 الثلج
 

 

 

 الريح

 

 
 المطر

 

 الغيم

 

 العاصفة
 

يوجد البرد في مرسيليا   إال  ؟؟؟لكن الالبرد

  عندما تهب الرياح الباردة 

 في الصيف توجد الحرارة

 

!!! األحسن ألبس  أنا بردانبررر 

  المعطف
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؟في بالدك كيف هي حالة الجو  

  لبس قميص من الصوف والمعطفعندما يكون البرد أ

لبس معطف مقاوم للبللطر أالمعندما يسقط    

 

حتمي من عندما يسقط الثلج ألبس حذاء مطاطي ومعطف جلدي كي أ

 البرد

  

  عندما تكون الحرارة ال ألبس المعطف 

 

 عندما تكون الحرارة ال أضع القباعة 
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ألبسة متنوعة   

عندما تتجول في المدينة ستشاهد أناس يلبسون مالبس دول كن منتبها 

 أخرى

 

 
 لباقة هندية فستان إفريقي

 

 ماهي المالبس التقليدية لبلدك ؟
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جزء الثالث تعرف على مرسيليا مدينة الثقافات المتعددةال   
ستقباليا مدينة امرسيل  

 

 

     

 

من البداية مرسيليا مع مرساها القديم ممر عبور ذهاب وإياب الكثير من 

 المسافرين

 

دار السيدة العذراء  « Notre Dame de la Garde ».  

  إلى المدينة البحارةعالمة وصول هي  

 

منذ ذلك  يينطرف اليونانألنها تأسست من  

   سكنها أناس متعددي الجنسيات

 

لماذا نقول مرسيليا مدينة متعددة 

 الثقافات؟
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  دار السيدة العذراء

األم الطيبة الكنيسة الكبيرة يسمونها سكان مرسيليا   

 

 

 دار البلدية تقع في المرسى القديم

الدولة الديمقراطية الحرية والمساوات واألخوة ارشع  
مرسيليا تستقبل كل الناس في ضمان وحماية و هذا يعني بأن   

  حرية
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مدينة متعددة الثقافاتمرسيليا   

إلكماليةنشاط ا  

)يهود مسلمين تلفة    مخديانات ما تستقبل أناس أصحاب مرسيليا دو

إلخ و الملحدين( بوذيين مسيحيين  

 

 من أجل ذلك نجد في مرسيليا وفرنسا أماكن العبادة لكل الديانات 

 في أعلى لكنابيار للمسيحيين الكنيسة

مركز المحافظة لليهود الكنيس الكبير بقرب من   

خالد بن الوليد  مسجد

بقرب من سوق الشمس 

 للمسلمين

ةالكنيس

المسجد

الكنيس
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 تنوع اللغات 

كن منتبها عندما تتجول في المدينة ستشاهد و تسمع مع الفرنسية لغات 

 أخرى

 
نجليزيةاإل   

 
 العربية العامية و الفصحة

 
ومريةالق  

 
 اليبانية
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 البرتغالية

 

 الرومانية

بعدة لغاتسمع األغنية المشهورة دق الجرس ا  

http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/ 

؟أي لغة أسمعها و أشاهدها في بلدك  

http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/
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 الجزء الرابع أكتشف المدينة
 

 

                                                                                                                                 

؟كيف أتنقل في مرسيليا  

دائرة 16 توجد في مرسيليا  

 

هيا أتبعني أريك األماكن 

هاترالممكن زيا  

 

 

ذهب اآلن؟أين ن  
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؟هل تعرف في أي دائرة تسكن؟    

 في أي دائرة تقع مدرستك؟

 

قطار خدمات تراموي سفينة يتروالتنقل بالنقل العمومي حافلة متستطيع   

 

 

 على الدراجة النارية على الدراجة
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 في سيارة األجرة في السيارة

 

 
يفي الترامو في الحافلة  

 

 

القطارفي  سفينة خدماتفي    
 

  



19 
 

  البحر في مرسيليا

 

                                                                                                                                 

 

 

ر نوابراك ,بول سيزان ,بابلو بيكاسو ,وأوغست ريجورج  الفنانون

)المرسى ,الديار( ,رسموا حي ليستاك  

http://www.ina.fr/video/R13217581 

https://www.youtube.com/watch?v=uNPY7aesITM 

نظري أليس تجدين البحر في كل أ

مكان من ليستاك حتى لكالنك دون أن 

 ننسى لفريول

 

وو هذا او

األزرق كم 

  جميل

http://www.ina.fr/video/R13217581
https://www.youtube.com/watch?v=uNPY7aesITM
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ي قصر ديف في جزيرة فريول أصبح مشهورا بكتاب )الكونت مونت

ساكريستو(الذي ألفه ألسكندر دوم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8

%AA_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%B1

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88
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التسلق ومشاهدة  ,المشي, ع السباحةفي الحديقة الوطنية لكالنك تستطي

والنباتاتالحيوانات   

 

  
  صنوبر حلب النورس 

 

  أماكن أخرى

يوجد عدة أماكن أخرى مشاهدتها و دار السيدة العذراء مع المرسى القديم  

 

 حديقة لونشى )نجدها في حي سانك أفوني في الدائرة الخامسة(
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 حديقة بوغيلي نجدها في) حي البرادو( بالدائرة الثامنة

؟ أن زور في بالدكنستطيع  ماذا  

د حيوانات نراها دائما؟ مثل طائر النورس هل يوج  

 

 أماكن متنوعة 

بة المشرقاكن منتبها عندما تتجول في الكورنيش سترى بو  

 

لتكريم جنود  بني المصرح المعماري ليست بعيدة على حوض أوف.

و البلدان البعيدةالمشرق   
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الإللكتروني تستطيع أن تتعرف على عدة أماكن في الموقع 

www.marseille.fr 

أو عن طريق المكتب السياحي تحت لكنابيار بقرب من ميترو المرسى 

  القديم

http://www.marseille.fr/
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أتغذى الجزء الخامس  
 

 

                                                                                                                                

 حلوة تقليدية

 بسكويت بماء الزهر

 بسكويت خاص بمرسيليا

 

 مكوكيكات توضع في حاوية مرسيلية

احل بروفنسالحاوية ترمز إلى القارب الذي جاء بالقديسات إلى سو  

 

حسنا هيا نذهب لنتذوق مأكوالت 

 !مرسيليا سنجد فيها كل طعام العالم  

ة هيا نتوقف  ذهبنا إىل أماكن كثير

لنأكل أممم رائحة جميلة  قليل 

 واووو ألوان رائعة
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   تنوع المأكوالت 

 كن منتبها عندما تتجول ستشم رائحة العقاقير ومأكوالت العالم

  

(الشطيرة) بيتزا  دنور كباب 

  
 الكسكس هامبرجر

  
 سوشي ماكيز بايال
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تايأرز  سفاخيطا   

  
 الحمص الدجاج المشوي

 
 حلويات المشرق
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؟ أين أشتري المأكوالت  

 سوق النواي

  

 عقاقير من أرباع العالم

 
 

 خضر و فواكه
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 سمك و فواكه البحر

ء السمك )بوياباس(أجد السمك كثيرا في حسا  

  طبق محلي

 حساء السمك عندما يطبخ أنقص للفرن

 

كانوا يسمونه  طبق أصلي مصنوع من السمك قديماحساء السمك هو 

من السمك الموجود في الصخور الذي لم  مصنوع طبق المساكين ألنه

 يباع أو لم يستطيعوا بيعه 

نك بين مرسيليا وتلونالفي سلة الصيادين العائدين من لك الذي بقي  

هو الطبق الخاص ببالدك؟ ما  

هو طبقك المفضل؟ ما  
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بالرياضة والثقافة الجزء السادس نتسلى   

ممارستها ؟ تستطيع ماهي الرياضات التي  

 

                                                                                                              

 

للعبفي كل مكان نجد الحدائق وحدائق التسلية   

  

قةأتزلق على المزل  

 

 هيا أتبعيني

بعدما أكلنا هيا 

 نمارس الرياضة
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 ألعب على األرجحة 

 

 ألعب بدراجة طفل

 

بمزلج ذي دواليبأتزلق   
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 وأنت بماذا تلعب؟

 

 نجد في كل مكان  صالت التدريب والمالعب والمسابح الرياضية

الكرة الحديدية وكرة القدمهما عند سكان مرسيليا  الرياضتان المفضلتان  

  

الكبار الكرة الحديدية للصغار و  

 

   

لوام دائما  ".لوامألمبيك مرسيليا "بفريق كرة القدم سكان مرسيليا معجبون 

 يلعبون في ملعب فليدروم 

 

ضتك المفضلة؟اماهي ري  

نشاط رياضي تمارس؟ أي  
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بالثقافةأتعلم   

 

التسلى نجد المكتبة و السينما و والمسرح ودار الثقافة من أجل التعلم و  

 

  
كبيرة في مرسيليا)تقع في الدائر األولى( ي مكتبةألكزار ه  

http://madeinmarseille.net/4669-ecran-total-cinema-gratuit-

alcazar/ 

 

؟أن أفعل في ألكزارماذا أستطيع   

  

http://madeinmarseille.net/4669-ecran-total-cinema-gratuit-alcazar/
http://madeinmarseille.net/4669-ecran-total-cinema-gratuit-alcazar/
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  حضارة متنوعة 

عندما تتجول في المرسى القديم سترى متحف حضارات كن منتبها 

 مرسيليا

 

بيض المتوسط مقابل قلعة القديس جان حف الثقافات األوربي والبحر األمت

 بالدائرة الثانية
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الجزء السابع أكتشف العالم    

 

 

                                                                                                                                 

 

 هيا بنا لنواصل

قمنا حقا هذا رائع عندما زرنا مرسيليا 
 بدورة حول العالم
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