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 مشروع مقابلة العائلة
 

مهمة هي حول أنفسهم والخبرات التي بغيرها ناطقين برنامج اللغة اإلنجليزية للطالب في سيكتب الاألولى تقييم العالمات طوال فترة  الغرض:

األصدقاء المقربين.  /عائلتهممعرفة المزيد حول من الطالب هو أن يتمكن بالنسبة لهم. األسرة جزء هام من حياتهم. الغرض من هذا المشروع 

على لهذا السبب، يكون . ESOLالمقربين في صفوفهم في برنامج و األصدقاء الطالب أأسرة  رشرا إلوسيلة ممتعة هو المشروع إن آمل 

الجزء الكتابي النهائي يكون  أنيجب . أخرى اللغة اإلنجليزية أو لغةأصدقائهم ب /أسرتهمالطالب اختيار فيما إذا كانوا يريدون التحدث مع 

 باللغة اإلنجليزية. اللمقابلة مع ذلك، مكتوب

 إرشادات:

  مقرب. مرحبا بكم لعمل من أفراد أسرة أو صديق السن يستخدموها ليقابلوا فرد كبير أسئلة من قائمة و 01سيختار الطالب على األقل

 أسئلة. 01أكثر من 

  الذين  رةساألاختيار صديق أو أحد أفراد يمكن  أو األجداد. الأولياء أمورهم  /أهلهماختيار رشخص قريب في السن إلى على الطالب يجب

الطالب جار قريب موثوق به أو أحد من أفراد المجتمع.  يختار قارب، قد األإذا كان من غير الممكن إجراء مقابلة مع أحد هم بعمرهم. 

 في بلد آخر. ةسراألسكايب أو استخدام كاميرا ويب إذا رغبوا في إجراء مقابلة مع أحد أفراد الطالب أيضا مسموح لل

  مقابلة.وه إلجراء الوالشخص الذي اختارولي األمر  /أهلهمالطالب إذن من يجب أن يكون لدى 

  يجب أن تكون باللغة اإلنجليزية. لهذا السبب، يتم تشجيع الطالب على تسجيل لألسئلة قابلة في أي لغة لكن األجوبة الخطية الميمكن أن تتم

ذن الشخص الذي يتم إجراء هم إ، استخدام الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون لديصوتيا المقابالت

الستخدام  فقططالب بنشر المقابالت على رشبكة اإلنترنت أو أي مساحة عامة. هذه المعلومات مسموح لل غيرذلك. ه لفعل معة مقابلال

 ولن تتم مشاركتها خارج المدرسة. ةالمدرس

  ترجمة لنها مسؤولية الطالب إحد ترجمة وثائق المقابلة.  يتاح أل نمكتوبة باللغة اإلنجليزية. لالمقابلة الترجمة أسئلة على الطالب يجب

اللغة اإلنجليزية. إذا انهم مجرد يتعلمون و اجددم اطالب وافدالأسئلة المقابلة في اللغة اإلنجليزية. االستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو إذا كان 

 اللغة األولى للمساعدة.نفس مع رشخص في المدرسة الذي يتحدث أيضا فانهم سيعملون كان هذا هو الحال 

 عالمة رئيسية في برنامج لة كتذكر، تحسب هذه المقابESOL عالمة صف الكتابة النظامي. نحو  وأيضا 

 !أرشكركم مقدما على تعاونكم 

 

 _ ___________________________ماهر قبل: __لةسيدة  جاااتاإلو 01 ئسلة األالرجاء إعطاء 

 مخاوف.! الرجاء االتصال اي إذا كان لديك أي أئسلة  أو هذا مقااة المشروع اأطيب التمنيات وآمل أن تستمتع 

 

 ماهر السيدة 
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 األئسرة المقراين. أصدقاءلسؤال أحد أفراد األئسرة أو أحد  أئسلة  01 األقل: اختار عةى إرشادات

 

 ؟فيه أي رشيء عن اليوم الذي ولدتأخبر  اهلك كان؟ هل  األسبوعيوم من  أيسنة ولدت؟ ما هو التاريخ؟  أي

 

منزل مثل الالشقة أو  تكانذا األكثر وضوحاً؟ ماإرشراقا لديك؟  األكثرذكرى أول، لماذا أعطيت األسماء األولى )واألوسط( التي لديك؟ ما هو 

 كان فيه؟ ؟ كم عدد غرف النوم هفي تهذا الذي نشأ

 

 حمامات؟ كيف كانت تبدو غرفة نومك؟

 

 بحيث تعرضت للعقاب؟  هوالد ؟ هل لديك ذاكرة حية لشيء فعلت مالذي كان أكثر صرامة: والدتك أمن 

 

 أن تآكل؟ ماذا فعلت للمتعة؟ذا كنت تحب ؟ ماما كنت طفالكيف كنت تبدو لهل لديك أي حيوانات أليفة؟ 

 

 تدي؟تركنت  ذاما؟ مفضلةبقعة إخفاء أي وقت مضى مكان سري أو في هل لديك لديك؟ األلعاب أو اللعب المفضلة ذا كانت ما

 

كان  ذا؟ مااجيد اكنت طالب هل؟ يهاذهبت إلالتي نوع المدرسة هي لديك في المنزل عندما كنت صغيراً؟ ما التي كانت مسؤوليات الما هي 

 تفضيال؟ األقلموضوعك المفضل؟ 

 

 تكعطلتقضي كنت عندما كنت طفال؟ كيف ات لديك أي إبطال أو قدوكان المفضل ولماذا؟ هل  كالذي كان معلممن أصدقائك؟ كانوا من 

 ؟لديكاألنشطة الصيفية المفضلة  ذا كانتالصيفية؟ ما

 

من وقت كنت  هاتذكرالتي تتريد أن تكون عندما كبرت؟ ما هي األحداث العالمية الكبرى كنت ماذا تتذكر استالمها كطفل؟ ما هي أفضل هدية 

 تنمو؟ 

 

عندما كنت في سن مراهقة، ماذا ؟ والنشأة عندما كنت صغيرااليوم النشأة بين ؟ ما هو مختلف األغلبها على تذكرالتي تما هي االختراعات 

 للتسكع؟لديك بقعة مفضلة كان فعلت للمتعة؟ هل 

 

 ؟تعندما تخرجتك لحياالتي كانت ما هي األحالم واألهداف 

 

؟ هل كان لديك أي ألقاب كطفل أو كشخص بالغ؟ من أين يأتون؟ كيف تكعائلهل هنا  قصص حول أصل اسم تك؟ هل تعرف معنى اسم عائل

 إلى والديك؟ يةأهم األكثر؟ ما هو له اوالد ؟ خالفتشبه أمك؟ خالفا لها؟ كيف تشبه 

 

ي التاريخ ثالثة أرشخاص فلامن هم أو تعبيرات؟ ما هو كتابك المفضل ولماذا؟ ما هو الفيلم المفضل لديك ولماذا؟ مأثورة هل لديك أي أقوال 

ما رى رشيء تكنت هل السفر إلى المستقبل، تستطيع خالل حياتك، ولماذا؟ إذا كنت أحداث أكثر ولماذا؟ ما كان أكبر ثالثة بهم أنت معجب 

 ذا، أو رشيء من هذا الذي يتصل بمستقبل البلد بشكل عام؟ لماذا؟ إذا كان يمكن أن يكون لديك ثالث رغبات، مابكيتعلق على وجه التحديد 

 يمكن أن تفعله مع هذه األموال؟ ذاغدا، ما دوالر مليون 1 فزت بتكون؟ إذا يمكن أن 

 

 ؟على االطالقأي وقت في أفضل مجاملة تلقيتها  يما ه

 

؟ لديك مدعاة للفخر السعد أواأللحظة ال يحب أفضل عن حياتك حتى اآلن؟ ما هتكنت  ذا؟ ماةمهمهي لماذا ؟ عزاألالعائلية   ما هي تقاليد

 هامة في حياتك؟ اإلحباط؟النجاحات إنها كانت الشعر تماذا 

 كيف يمكنك تعريف "حياة جيدة" أو "حياة ناجحة"؟


