
املجتمع املدين

املستوى املتقدم

STEP 3 - VIDEO

شاهدوا الفيديو

من الدقيقة  01:05 إىل الدقيقة 04:00 

ومن الدقيقة 10:05 إىل الدقيقة 13:58

 شنوا؟

كيفاش؟

عالش؟ 

وقتاش؟

وين؟

قداش؟ 

شكون؟ 

 ماذا؟

كيف؟

ملاذا؟

متى؟

أين؟ 

كم؟

من؟ 

بالدارجة  االستفهام  كلامت  بعض 

بالفصحى ومعناها  التونسية 

بعد االستامع األول

1. عالش اتخلقت شبكة جمعيتي؟ 

 2. شنو هي املشاكل اليل واجهها املجتمع املدين بتونس بعد ٢٠١١؟ 

بعد االستامع الثاين

أهداف  زوز  خلق  طريق  “عن  الكعبي  تقول   ١:٥٢ الدقيقة  يف   .3

بالسياق  معرفتكم  خالل  من  “زوز”  معنى  خّمنوا   ، خصوصية” 

وبالفصحى؟ 

4. تستخدم نور الكعبي، مثل الكثري من التوانسة واملغاربة، كلمة 

donc )وهي كلمة فرنسية(. شنو هو البديل لهذه الكلمة يف اللغة 

العربية؟ وعالش يف رأيكوا تستخدم الكعبي برشا كلامت فرنسية؟  

االستامع الثالث الدقيق: 

من الدقيقة ١:٠٥ إىل ١:٥٨

نفرسلكم  وباش  جمعيتي  مرشوع  بتاع  منّسقة  كعبي،  نور   donc

بتاع  الفرص  هي  لشنو  نتعدى  ما  قبل  هي  شنو  جمعيتي  ساعة 

الـ  بتاعي،  املداخلة  ما..  املدين حسب  املجتمع  الدعم ______ يف 

ساعة  جمعيتي  هو،  شنو  جمعيتي   donc بتاعي.   thématique

ماهيش جمعية probablement ، جمعيتي هي ______. ______ 

األوربية  الشبكة  الربيطاين،  الثقايف  املجلس  بني  ما  برشاكة  تخلق 

 développement sans الوسطية لحقوق اإلنسان بـ ______ مع

 l’association ،______  ______ لـ العريب  ، املعهد   frontieres

صويت، معناها كانت ______ و______  تشاريك ما بني برشا.. ما 

بني برشا des acteurs. عالش؟ ______ منه العام إنه يخلق إطار 

عام لتطوير الجمعيات يف تونس ______  ______ زوز ______ 

املتعلقة   ______ كل  و______   جمع  األول،  الهدف  خصوصية: 

باملجتمع املدين.  

من الدقيقة ١١:١٨ إىل ١١:٥٣

“ donc توا.. de plus en plus قاعدين نالحظوا إنو فام برشا جهات 

مانحة وال سفارات وال منظامت يعطيهم دعم تقني قاعدين يعملوا 

يف de consultations ، ______  مع املجتمع املدين باش يحاولوا 

بحسب  املدين،  املجتمع  بتاع    ______ هو  شنو  معاهم  يفهموا 

الجهة، وشنو هو ______  متاعوا وشنو هو ______  متاعوا باش 

______  اليل باش يحطوها.. الخطوط العريضة اليل باش يرسموها 

جديدة ______  مع ______  املجتمع املدين وباش املجتمع املدين 

.reflexionيحس يروحوا إنو هو ______  يف الـ déjà


