
 حكايات من بغداد
 مواد لمناقشة العادات والتقاليد والقيم

 

 سندباد
 :العادات والتقاليد

 :هنالك بعض األمثلة للعادات الموجدة في النص، والتي من خاللها يمكننا أن نحلل فيما إذا آانت هذه العادات مشابهة لعاداتنا أم ال

 .المقاهي فقط يذهبون إلى الرجال .1
 .األرجيلةتدخين  .2
 .بنتهإلزواج من ل األسرة ّب ر منلب اإلذنطيجب  .3
 . المآذن والمؤذن،المساجد .4

 :القيم

 ؟من الذي يبدأها؟ تنشبلماذا . الحروب .1
 .لكلمةباتزام لاإل .2
 ".الال شفهي"اإلتصال الصامت  .3
 ؟المجهولنشعر أمام آيف لنا أن . الشجاعة والخوف .4
 ؟وهل تكفي الرغبة. التعلم من خالل التجربة .5
 ؟ومن هي البلدان التي تملكه. وبماذا يخدم. تاج إليهلماذا نح: النفط .6
 .البلدان التي تنتجهاأي . هاسلحة؟ آثارهل تعرف أنواع أخرى من األباإلضافة إلى قنابل اليورانيوم المخصب، . األسلحة .7

 ؟هاالتي تشتريأي البلدان 
 .بلدان غنية وبلدان فقيرة .8

 علي بابا
 :العادات والتقاليد

 .د الدفن نحو مكة المكرمةتوجيه رأس الميت عن .1
 .لتنقلل إستخدام الحمير آوسيلة .2

 :القيم

هل تعرف إخوة من هذا .  ولكنهم مختلفين جدًا عن بعضهم البعض،اإلخوه اللذين تلقوا ذات التربية والتليم. األسرة .1
 النوع؟

 لحصول على المال؟ من أجل اآل شيء مباح هل .غير مشروعة والسوق السوداءالالتجارة  .2
  أنفسنا في حال هاجمنا أحد ما؟لدفاع عناوز ل يجه .3
  تكون رّدة فعلنا؟آيف. الخطرأمام الشجاعة والخوف  .4
 ... إنعدام األخالق، ُأناس طيبه، ُأناس سيئة حد؟ الطموح،إلى أييمكننا توجيه حياتنا؟ آيف  .5
  جرائمهم؟ ثمناألشرارهل سيدفع  أعمالنا بعد الموت؟  علىئكاف هل سن.الموت وما بعده .6
 ؟ من هذه الدول واحدة هيناشئة؟ لماذا الصيناللدولة ا يا هم .7
 عامل في حال أننا في بلد آخر ليس بلدنا؟ وُن؟ آيف نشعر وآيف نعاملهم والغرباءننظر إلى األجانب يفآ .8
 لغرباء؟ أن نثق بايمكنناهل طبيعي في بلدان أخرى؟ هذا شيئ ؟ هل نافي بيتالغرباء يف أحد تض من الممكن أن نسهل .9
رموز أو آلمات المرور التي أي ال.  الكهفإلىيسمح للناس بالدخول الحكاية في المرور ستخدام الرموز وآلمات إ .10

 نحن؟خدمها نست
 ؟غادر بلدكأن ت بإمكانك ؟ هلغادرت فعلتها وهل؟  فيهلدتالذي ود في مغادرة البل هل فكرت .11
 ...يبحبالفقدان ، النسبة لنا أشياًء مهمة بفقدان األحباء، تغيير البلد، فقدان: الخسارة على حزٌن .12



 

 عالء الدين
 :العادات والتقاليد

 . التقاليد؟ طريقة إرتداء المالبسالدين،، الثقافة. الحجاب .1
 ما هي المتعة التي يمكننا الحصول عليها من ؟ممتعًا يكون الشم دائمًا هل . الروائح الزآيةشمالنص عن متعة  يتحدث .2

 ؟، هل بإمكاننا أن نتمتع بها يومًا ماك رأي هوماخالل الشم؟ 
 هل تحب المزاح؟. العراقتقليدية في يتحدث النص عن مزحة  .3
 أي الوظائف التي تالشت وأيها مازالت موجودة؟. الوظيفة التي وردت في الحكاية. وظيفة الكاتب .4

 :القيم

 ... شخص أعمى أو شخص أصمي مكانف أنفسنا دعونا نضع... البصر واللمس،  الشم، الذوقةساحبإمكانكم أن تجربوا  .1
هل  على ما يرام؟ تكون األمورماذا يحدث عندما ال ؟ نكون على ما يرامالوقت بسرعة عندما هل يمّر . مفهوم الوقت .2

 ؟ يعيش الناس في مختلف البلدان الوقت بنفس الطريقة
 كل االحتماالت؟لتحون فتنحن مهل ؟  وما هو الغير مهمالحياة؟ ما هو مهم بالنسبة لنا،ذا تقدم لنا ما .3
 . ماالشجاعة للبدء من جديد بعد خسارة أو آارثة .4
ما هو األهم . هانملكلألشياء التي األهمية التي نعطيها .  إنعدام األشياء في لحظات؟آيف من الممكن أن تخسر آل شيء .5

 ؟الماضي، المستقبل أم الحاضر: لدينا
  آيف هو آل واحد منا؟؟ القليل من آل جانبا جميعًا لدينا أم أنن؟ فقط جيدًا فقط أو سيئًاهل يكون شخصًا ما .6
 .عقد ذلك حياتنا؟ نتحدث هنا عن األحكام المسبقةصًا غريبًا عنا، هل هو شيء جيد أم أنه سيئ؟ هل ُيحب شخأن ن .7
 .نفكر في الحاالت التي تكون فيها المرأة من األقلية ونشاهد آيف ُتعامل، مع أنه يمكننا أن نفعل العكس أيضًا .8
 هل تعتقد أن الناس يمكنهم أن يتلقوا اإلحترام من قبل غيرهم حتى لو آان لديهم معرفة الناس تساعدنا على فهمهم؟هل  .9

 ؟ثقافات وعادات مختلفة
 ،رًاي فقتذا آنأو إ، ت الشخص اليومذا  أنك:حال ماذا ستطلب في عالء الدين،سحري مثل مصباح  مصباح كن لديا آلو .10

 ؟...غنياءأم آنت من األ

 


