
Middlebury Arabic Summer School Cocurricular 

Activities  

 

The Cooking Club:  

This club aims to introduce students to well-known Arabic dishes, 

appetizers, and desserts served on various occasions and at cultural 

festivities. A group of teachers from different Arab countries work 

with students to help prepare food following the instructions given 

by “chef teachers.” Both teachers and students prepare a wide 

range of dishes that represent most Arab countries, for example, 

Kushari, Tagine, Maklouba and stuffed grape leaves, not to 

mention delicious deserts and sweets such as the Levantine 

Kanafeh, the Egyptian Hariseh, and the Moroccan Briwat. These 

cooking sessions provide students with the opportunity to practice 

listening and speaking skills using their newly-acquired kitchen-

related vocabulary and practice general Arabic conversations. 

Through this experience, the students will become aware of 

relevant verbs, correct measurements, ingredients and utensils 

required for cooking Arabic cuisine. Not only do the students speak 

and listen to several Arabic dialects, but they also have the 

opportunity to learn the difference between western and eastern 

Arabic cuisines.  Situated in the heart of the cooking experience, 

the students become chefs themselves. The combination of 

following instructions in Arabic and the variety of teachers create a 

truly unique cooking experience where students communicate 

with teachers in a natural way. At the end of the day, students and 

teachers enjoy a delicious meal together. 

 



 

 نادي الطبخ: 

ي كثير من  الطالب بأهميهدف هذا النادي إىل تعريف 
المأكوالت الشعبية والحلويات ف 

ي تقدم فيها هذه المأكوالت، ويقوم مجموعة من 
الدول العربية، والمناسبات الت 

ي والطاجير  مثل الك المدرسير  بالعمل مع الطلبة لتحضير بعض هذه المأكوالت شر

ويتم من خالل هذه العملية . من خالل إتباع التعليمات المقدمة والمقلوبة وورق العنب

ي إتاحة الفرصة للطلبة بممارسة االستم
اع والمحادثة مستخدمير  مفردات الطبخ الت 

ي أزمنة مختلفة
وبير   همل التواصل بينمن خال اكتسبوها، وتوظيفها مع أفعال ف 

االفعال المتعلقة بالطبخ والمقادير  بمن خالل هذه التجربة يتعلم الطال و  .والمدرسير  

ي الالزمة للطبخ.  األطعمة الصحيحة ومكونات
ما يمير  هذا النادي هو أن و  واألوان 

اف مدرسير  ذو  كفاءة   يالطالب يمرون بتجربة تحضير الطعام بأنفسهم تحت إشر

ويعرضهم إىل ثقافات ولهجات متنوعة  ممارسة اللغة بشكل ممتع،لهم مما يتيح  عالية،

ي كما يحظ  الطالب بفرصة التعرف عىل االختالفات بير  اطب  و مختلفة
اق الطعام ف 

ي  ي والمغرب العرن  ق العرن 
ي قلب و  . المشر

تجربة الطبخ،  حير  يجد الطالب أنفسهم ف 

، ويستجيبون لتعليمات اساتذتهم ذو يتواصلوان مع اوهم  ي الساتذة بشكل طبيعي

وهذا ما يجعل تجربتهم فريدة  حقيقير  طباخير   الجنسيات المختلفة فيشعرون بأنهم

ي نهاية يوم نا من نوعها 
يجلس جميع أعضاء المدرسة العربية لتذوق  دي الطبخ،.وف 

ي ذلك اليوم
ِبخت ف 

ُ
ي ط

هذه التجربة الفريدة من نوعها الفرصة ، وتعظ المأكوالت الت 

  . للطالب للتعرف واالندماج مع الطالب والمدرسير  اآلخرين

 

The Music club: 

This club introduces students to various musical instruments, for 

example, the oud and drum alongside their rhythms. Students 

practice playing musical instruments and memorizing songs 

ranging from the Andalusian tradition of Maqamat to classical and 

modern traditions. They are also introduced to the amalgamation 

of Arabic and Western music such as Arabic rap. Moreover, 

students learn about well-known singers and musicians from 



different regions in Arab world and their biographies to see how 

their personal lives have influenced their musical production and 

career. At the beginning of the session, a list of vocabulary is taught 

to students to help them with pronunciation and comprehension. 

Another goal of this club is to expose students to cultural and folk 

songs and music, for example, Moroccan ray. Teachers also give 

students the opportunity to discuss these songs by highlighting the 

cultural values they represent. Some of the memorized songs are 

performed by both teachers and students at social, cultural events 

such as the Arabic Dinner Day, the Arabic Concert, the Poetry Night, 

and the Talent Show.   

 :  نادي الموسيقى

ي هذا النادي 
يتعرف الطالب عىل األدوات الموسيقية العربية مثل العود والطبلة وما ف 

هم  يرافقها من نغمات والحان عربية مختلفة، إضافة إىل أهم وأشهر الفنانير  العرب وسير

ي العزف عىل بعض اآلالت الموسيقية كما يتعلمون  ويتعلم الطالب  . الذاتية
 بعض األغان 

اث األندلسي و  من المستوحاة ي  الي  ي  الالعرن  ي بالد الشام والمغرب العرن 
ة ف  ومرص منتشر

ي  جوالخلي ي الحديثة، العرن 
ي  باإلضافة إىل بعض األغان  ي بالفن الغرن  ي تدمج الفن العرن 

 الت 

ي "الراب"،
ي هذا المجال مثل أغان 

اف أساتذة ماهرين ف  ي بداية النادي،  . تحت إشر
وف 

ي للمساعدة عىل فهم قآئمة  دريسيقوم المدرسون بت
من المفردات المتعلقة بهذه األغان 

ا صحيًحا 
ً
ي ونطق الكلمات نطق

مناقشة ل، ويتيح المدرسون المجال للطالب هذه األغان 

ي وال
ي تمثله ةالثقافي قيمهذه األغان 

ي وثمرة هذا النادي تتمثل . ا الت 
قيام الطلبة بأداء ف 

ي عدة 
ي تعلموها وحفظوها ف 

ي الت 
كالحفل   ثقافية واجتماعية اتنشاطبعض األغان 

مسية الشعرية وحفلة المواهب. 
ُ
ي و األ ي و العشاء العرن 

   الموسيق 

 

The Quran Club:  

This club introduces the Quran as an instrumental part of Arabic 

and Islamic culture. It helps students pronounce words and letters 

accurately. Students recite verses and learn about Biblical and 



Abrahamic stories in the Quran. They also memorize short verses 

such as surat al-Fatiha and surat al-Nas. This club is interesting as 

it integrates language, culture, and religion. Thus, students are 

exposed to topics such as family, marriage, and inheritance, not to 

mention the beautiful image of Islam as a religion of mercy and 

good treatment towards others. In addition to the Quran, teachers 

provide students with excerpts from the Prophet Muhammad’s 

teachings to show them how Arabic was written and spoken in the 

past . They are also introduced to the Prophet’s most prominent 

companions, such as Abu Bakr and Omar, their biographies, and 

their contributions to Islam as well as the most important mosques, 

namely, Al Haram Mosque, the Prophet’s Mosque and AlAqsa 

Mosque. Additionally, students learn about the major sects in 

Islam. Finally, students listen to examples of the most famous 

Quran reciters to learn how to recite and pronounce words in a 

special way based on the seven ways for reciting Quran (al-qira’at 

al-sab’a). 

: نادي القرآن  

يتعلم الطلبة حيث هذا النادي يعظي فكرة عن الثقافة العربية واإلسالمية ولغة القرآن، 

تيل والتجويد وبعض قصص سواألصوات وقراءة المخارج الحروف  ة والي  ور القصير

ي 
ي معظمها مشابه للقصص المذكورة ف 

بحفظ ، ويقوم الطلبة خرىاأل ديان األ القرآن والت 

ة وتكرارها من أجل حفظها وترتيلها عىل الوجه الصحيح. سبعض ال كما يناقش   ور القصير

و العالقات  ثل األشة والزواج واإلرثالنادي مواضيع حياتية تخص المجتمع اإلسالمي م

خرى و إ
ُ
ي تتمثل يمهار الصورة الجظمع األديان األ

ي لة عن اإلسالم والت 
وحسن التسامح، ف 

كير  وعالوة عىل ذلك،  . المعاملة
يقدم األساتذة مجموعة من األحاديث النبوية ويكون الي 

ي تفسير بعض آيا عىل اللغة والثقافة
كما   . ت القرآن الكريمودور األحاديث النبوية ف 

ي بكر وعمر  عىل بيتعّرف الطال  ي  و  أهم صحابة رسول هللا محمد كأن 
أشهر المساجد ف 

يف والمسجد األقىص ي مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشر ، كما الوطن العرن 



ي الدين اإلسالمي  المذاهبيتعرف الطلبة عىل أهم 
كما يمكن االستماع إىل أشهر قّراء    ،ف 

 . السبع تبالقراءا نطقهم لبعض الكلماتو للقرآن  قراءتهم كيفيةو القرآن الكريم 

 

The Bible Club: 

This club attracts students who are interested in the Bible and in 

reciting famous Arabic hymns that are often performed in 

churches. Students in this club also expand their religious 

vocabulary. With the help of teachers, students are expected to 

read some excerpts from the Bible. Those teachers, who have 

experience in teaching the Arabic rhetoric used in the Bible, 

introduce students to Arabic texts as well as the well-known 

churches that exist in the Arab world. Students also view movies 

based on Biblical stories. Finally, students recite some of the verses 

they have practiced at the Talent Show at the end of the summer.  

 اإلنجيل: نادي 

انيم من أشهر هذا النادي مخصص للطالب الذين يهتمون بقراءة اإلنجيل وأداء بعض  الي 

عىل أهم الكنائس  ونتعرفيو  ، كما أنهم يتعلمون بعض المفردات الدينيةباللغة العربية

ي 
ي  الموجودة ف  ، وسير هذه الكنائس، كما يتيح النادي للطالب الفرصة العالم العرن 

ف عىل هذا النادي أساتذة  ي تدور حول قصص اإلنجيل. يشر
لمشاهدة بعض األفالم الت 

. ويقوم الطلبة بقراءة بمتخصصون لديهم المعرفة الكافية  ي
ما يخص لغة النص الديت 

ي حفلة المواهب. 
 بعض النصوص المأخوذة من اإلنجيل ف 

 

The Middle East Affaires Club: 

This club aims to motivate students on developing greater 

awareness about the current issues of the Middle East. Students 

can discuss many topics related to The Middle East such as politics, 

economy, social life, or other issues. This club also aims to 



encourage students to speak in Arabic using argument, debate, 

critical thinking, and problem solving to convince others of their 

opinions. Students are also encouraged to read, listen, and collect 

information about many issues in the Middle East. They also learn 

topic- specific vocabulary from being repeatedly exposed to it.  

ق األوس  ط: نادي أحداث الشر

ق األوسط  يهدف هذا النادي اىل تحفير  الطالب وتوليد وعي لديهم  بشأن قضايا الشر

ق األوسط كالسياسة  ي تخص الشر
حيث يناقش الطالب فيه الكثير من القضايا الت 

خرى. كما يهدف النادي اىل تشجيع الطالب عىل 
ُ
واالقتصاد والحياة اإلجتماعية وقضايا أ

دموا مهارات الجدل وأسلوب المناظرة والتفكير الكالم باللغة العربية بحيث يستخ

النقدي وأسلوب حل المشكالت. يشجع النادي الطالب عىل القراءة واالستماع وجمع 

ق األوسط وتعلم المفردات المتعلقة بهذه القضايا  ي الشر
المعلومات عن قضايا متعددة ف 

 من خالل التعّرض لها بشكل متكرر. 

 

The Literature Club: 

The Literature club attracts students who are interested in learning 

about Arabic society through literary texts. In this club, students 

will read Arabic poetry; modern and classical, short stories, novels, 

drama and tales. Furthermore, students will learn how to 

appreciate the beauty of Arabic literature. Through reading the 

literary texts, students learn about Arabs’ customs, traditions, 

values, and concerns. They can also learn how the form of the old 

poems called (The Tafa’ela Shia’er) is different from the free verse. 

While students are doing this, they subconsciously enrich their 

language. 

 

 



 : نادي االدب

ي من خالل النصوص  يجذب نادي األدب طالب يهتمون بالتعرف عىل المجتمع العرن 

ي الكالسيكي والحديث والقصص  ي هذا النادي، يقرأ الطالب الشعر العرن 
األدبية. ف 

ة والروايات والمشحيات والحكايات ويتعلمون كيف يتذوقون األدب. من خالل  القصير

قراءة النصوص األدبية، يتعرف الطالب عن عادات الناس وتقاليدهم وقيمهم 

واهتماماتهم كما يمكنهم رؤية االختالف بير  شعر التفعيلة والشعر الحر. بينما يقوم 

. نهم يقومون بإثراء لغتإالطالب بذلك، ف  هم دون وعي

 

The Journalism Club: 

The Journalism Club is a great opportunity for the students who are 

interested in reading and writing different types of media. Students 

in this club read newspapers, articles, headlines and reports from 

different sources. They can compare news in different sources and 

are always exposed to different terms, expressions and vocabulary 

related to media. Students then design their own news bulletin, 

write articles, and draw cartoons about topics of their choice. 

These posters are displayed in a public place to be shared with the 

other students. 

 :نادي الصحافة

ل نادي 
ّ
ة للطالب المهتمير  ب الصحافة فرصةيمث أنواع مختلفة من قراءة وكتابة ممير 

حيث يقرأ طالب هذا النادي الصحف والمقاالت وعناوين األخبار وسائل اإلعالم. 
ن هذا النادي الطالب من قراءة األخبار تنوعةم ةر إعالميمصادوالتقارير من 

ّ
. كما يمك

من مصادر مختلفة و يعّرضهم باستمرار لمصطلحات وتعابير و مفردات مختلفة لها 
بعد ذلك بتصميم صحفهم، وكتابة المقاالت ورسم  عالقة بلغة اإلعالم. يقوم الطالب

ي ء. ثم يشاركون زمال ممن اختيارهم هالرسوم الكاريكاتورية حول موضوعات 
هم ف 

ي مكان عام.  وذلك بعرضها المدرسة العربية هذه الصحف 
 ف 

 
 



Arabic Calligraphy Club: 

This club offers a great opportunity for students to explore the 

history of Arabic and Islamic calligraphy.  Students will become 

familiar with the artistic characteristics of the styles of Arabic 

Calligraphy, and the major calligraphy schools of Arabic, Persian, 

and Ottman. They will learn about the six main traditional styles of 

Arabic calligraphy: riqa’a, naskh, diwani, thuluth, farsi, and kufi. By 

watching videos on calligraphy, students will also learn how to 

draw Arabic characters, the alphabets, numbers, and dots and how 

to use the tools and materials for calligraphy.  Students also learn 

the rules of writing each style and are trained to write in the style 

of their own choice. The highlight of this club is the exhibition that 

the club members organize for the rest of the Arabic school 

students so they can see and enjoy this unique Arabic art. This club 

allows students to create their own posters to be displayed in the 

Arabic school community. The purpose of this club is to help 

students improve their handwriting and access the aesthetic values 

of calligraphy.  

 : ي  نادي الخط العرب 
 
مي

ّ
ي واإلسالمي هذا النادي  قد الع عىل تاري    خ فن الخط العرن 

ّ
ة للطالب لالط فرصة ممير 

ي حيث يتعرف الطالب عىل 
ي تالخصائص الفنية الت  وأهم  متاز بها أشكال الخط العرن 

أشكال رئيسية للخط  ستةهناك . ربية والعثمانية والفارسيةمدارس الخط كالمدرسة الع
ي  ي : العرن 

، الكوف  ، الثلث، الفارسي ي
من خالل مشاهدة بعض . الرقعة، النسخ، الديوان 

الفيديوهات المتعلقة بفن الخط، يتعلم الطالب كيفية رسم الحروف العربية واألرقام 
ي فن الخطوتوصيل النقاط واستخدام األدوات والمواد 

ي كما   . الالزمة ف 
يتعلم الطالب ف 

ي نهاية يُ . هذا النادي قواعد أنماط الخط ويتدربون عىل كتابة نمط من اختيارهم
قام ف 

ينظمه أعضاء النادي لبقية طالب المدرسة العربية حت  يروا  معرض   المدرسة العربية
ي الفريد الذي يقوم الطالب بإعداده ب يقوم الطلبة  . أنفسهمويستمتعوا بهذا الفن العرن 



ي المدرسة العربية، وعالوة عىل ذلك، 
ي لعرضها ف 

بإعداد لوحات خططوها بشكل فت 
ي  يعمل نادي الخط عىل تحسير  خط الطالب وتقدير  . الِقَيم الجمالية ِلفن الخط العرن 

 

Soap Operas Club:  

This club provides a wide selection of soap operas including 

comedy, tragedy, drama, romance, and action. Teachers and 

students view the selected soap operas and open discussion, so 

they can practice Arabic and reinforce the new vocabulary they 

learn. The aim of this club is to expose students to several Arab 

dialects to see how language is authentically spoken in selected 

soap operas. Additionally, students are introduced to the 

protagonists of these soap operas, their biographies, and how their 

roles change. Moreover, these soap operas expose students to 

diverse cultural values, traditions, and practices providing them 

with an opportunity to discuss the Arabic culture and compare it 

with their own.  

 المسلسالت: نادي 

 
 
 يقد

ُ
ي ت
ي البالد العربية بكل أنواعها عرَ م هذا النادي مجموعة من المسلسالت الت 

ض ف 

اجيدية، حيث يقوم األساتذة بعرض هذه الكوميدية والرومانسية واالج تماعية والي 

 
ُ
ي أ
ي عطيَ المسلسالت وفتح باب النقاش مع الطلبة من أجل تفعيل المفردات الت 

ت ف 

ي يطرحها المسلسل ،بداية الجلسة
كير  عىل القضايا الحياتية المختلفة الت 

وممارسة  ،والي 

هم الذاتية يقوم . اللغة العربية، ويتم الحديث عن أبطال هذه المسلسالت وسير

األساتذة بتنوي    ع لهجات المسلسالت من أجل إعطاء الفرصة للطلبة للتعرف عىل 

وعالوة عىل ذلك، تفتح هذه المسلسالت باب النقاش أمام . العاميات العربية المختلفة

ي ومقارنتها  الطلبة من أجل التطرق للعادات ي العالم العرن 
ة ف  الثقافية والتقاليد المنتشر

ي بلدانهم
 .  بالثقافات الموجودة ف 

 

 



Dance Club:  

This club introduces students to dancing as an art in the Arab world 

and provides a historical background for the well-known dance 

performances, for example, belly dance and dabkah. This club 

emphasizes the connection between dancing and culture, and the 

reason behind the emergence of specific dance movements in 

certain countries. Every session varies in dancing and includes a 

wide variety of Egyptian, Sudanese, Lebanese, and Moroccan 

dancing, to name a few. Students are given a list of vocabulary in 

Arabic related to the dancing movements. They are also expected 

to perform, in the Talent Show, a few dancing movements which 

they have learned in the club.  

 نادي الرقص: 

ي هذا النادي، يتعرف 
ي وتاريخه وأشهر الطالب ف  ي الوطن العرن 

عىل فن الرقص ف 

عالوة عىل ذلك، يقوم النادي بربط الرقصات . الرقصات مثل الرقص البلدي والدبكة

ي البالد  ،المختلفة بالثقافات المرتبطة بها 
ي أدت إىل انتشار هذه الرقصات ف 

واألسباب الت 

ي هذا الفن من خالل القيام بَ التدريب عىل الرقص من قِ يتم .  العربية
ف  ل أساتذة محي 

بتعلم المفردات المصاحبة لهذه الطالب بأداء الرقصات الشعبية المتنوعة ويقوم 

ي أجواء ممتعة الحركات الرقصات وتوظيف كثير من 
المتعلقة بفن الرقص وتدريباته ف 

ي أداء بعض هذه  وجميلة،
ي حفلة المواهبتكون ثمرتها ف 

 . الرقصات ف 

The Poetry Evening: 

The poetry evening is organized in the last week of the Summer 

Program. This event lasts for two hours and offers a great 

opportunity for both students and teachers to read poems they 

choose from Arabic literature. These poems include the classical 

poems of ‘Antra Ibin Shadad and Tarafa Ib Al Abid, the Andalusian 

muwashahat, and modern Arabic poetry. Students thus read 

poems written by such writers as Mahmoud Darwish, Nizar Qabani, 



Jubran Khalil Jubran, and other well-known Arab poets. The 

students are trained to read the poems before the event. The event 

helps students memorize new words, get exposed to Arabic poetry 

(both modern and classical) and, most importantly, learn about the 

Arabic culture in the past and present. They read poems that 

include satire, love, praise, and eulogy as an expression of Arabic 

traits, such as bravery, generosity, dignity, helping the needy, and 

respecting neighbors.  

 :األمسية الشعرية

ي األسبوع األخير من الي  
م األمسية الشعرية ف 

َّ
، تنظ نامج. تستمر هذه األمسية لساعتير 

ة لكٍل من الطالب واألساتذة لقراءة قصائد يختارونها من األدب  وتقدم فرصة ممير 

ي تتضمن قصائد 
، حيث يتدرب الطالب عىل قراءة القصائد قبل األمسية، والت  ي العرن 

اد وطرفة أبن العبد 
َّ
ة بن شد ات وهناك أيضا الموشح ،لشعراء من العرص الجاهىلي كعني 

ين بأشعارهم  ي الحديث ومن أهم الشعراء الذين يكونون حاض  األندلسية والشعر العرن 

هم من الشعراء العرب. وهناك  ان وغير ان خليل جي  ي وجي 
محمود درويش ونزار قبان 

ي كتبوها كثمرة 
مجهود شخىصي جميل من الطالب واألساتذة بإلقاء بعض القصائد الت 

.  تكمن أهمية األمسية  لتدريبهم المتواصل وشغفهم باللغة ي العربية والشعر العرن 

ي إثراء المخزون اللغوي للطالب، 
عىل قصائد من الشعر الحديث  واطالعهمالشعرية ف 

والقديم، وما يرتبط بهذه القصائد من ثقافات عربية متنوعة، فتتضمن هذه القصائد 

الغزل والرثاء والمديح وتتناول صفات يشتهر بها العرب كالشجاعة والكرم والكرامة 

ان.  ام الجير
 ومساعدة الملهوف واحي 

 

The Arabic Day (Dinner): 

Food attracts everyone. If we are talking about a huge buffet that 

offers more than 30 different dishes from some 10 countries or 

more, we are talking about the biggest highlight of the Arabic 

Summer School. This dinner is organized two weeks before the end 

of the program. Faculty members of the Arabic school work 



together in groups the night before the Arabic Day and are divided 

into main kitchens: the Egyptian-Sudanese cuisine, the Lebanese-

Syrian cuisine, the Jordanian-Palestinian cuisine, and the North 

African cuisine. The Arabic Day is an opportunity for students to see 

and taste richness of Arabic cuisine. It is a way to celebrate and 

appreciate the students’ hard work during the term. Furthermore, 

it gives students an opportunity to mix and interact with other 

teachers while practicing their language for almost four hours 

through listening to Arabic songs and music, singing, dancing and 

communicating in Arabic. The function has a very jovial, relaxed 

atmosphere. Students dress up, and teachers wear their traditional 

attire, so students can see, for instance, the Egyptian Jalabiya, the 

Palestinian kufieh, the Moroccan djellaba, and the Sudanese Ema 

or turban. The Arabic school community and guests sample 

different dishes, interact, and take photos. It becomes a memory 

that students do not forget. 

 : ي  العشاء العرب 

ا  30يجذب الطعام الجميع. فإذا كنا نتحدث عن بوفيه ضخم يقدم أكير من 
ً
ا مختلف

ً
طبق

ي المدرسة العربية  10من حواىلي 
، فإننا نتحدث بال شك عن أبرز حدث ف  دول وأكير

ي األسبوع قبل األخير من 
نامج. الصيفية. يتم تنظيم هذا العشاء ف  ع األساتذة  الي 

َّ
يوز

ي تتضمن المطبخ المرصي 
والموظفون اإلداريون عىل مجموعة من المطابخ والت 

 . ي ، والمطبخ المغارن  ي
ي والفلسطيت 

، والمطبخ األردن  ، المطبخ الشامي ي
ُيَعد هذا والسودان 

ي وتذوق أطباقه المختلفة. وهو  العشاء فرصة للطالب لمعرفة مدى ثراء المطبخ العرن 

 
ً
ا طريقة لالحتفال وإظهار التقدير عىل العمل الشاق الذي قام به الطالب خالل أيض

ا، هو فرصة للطالب للتحدث والتفاعل مع المعلمير  ومع  ً . وأخير الفصل الدراسي

بعضهم البعض ألكير من أرب  ع ساعات، فهناك الموسيق  العربية والرقص والغناء، مما 

ي العشاءُيشيع 
لفة والمحبة ف 

ُ
ي جًوا مريًحا للغاية تسوده األ وروح العائلة. يقوم   ،العرن 

مالبسهم التقليدية كالجالبية  ويرتدي المعلمون الطالب بارتداء مالبس رسمية أنيقة،



ة السودانية.  ويتذوق الحضور  ي والِعمَّ المرصية والكوفية الفلسطينية والجلباب المغرن 

 لصور التذكارية لتصبح ليلة ال ينساها الطالب. األطباق المختلفة ويلتقطون ا

 

Soccer Games: 

The games provide an opportunity for the Arabic School students 

and faculty to interact with each other and with the Italian and 

Korean Schools students as well. The games, full of fun and 

enthusiasm, allow them to build friendships that can lead to more 

discourse in Arabic. Most importantly, they enrich students with 

vocabulary that can be used in playing soccer, such as referee, 

goalkeeper, offside, etc. The games provide a breathing space for 

students who work hard in classes and for homework. At the end 

of the program, the Arabic School plays against the Korean and 

Italian schools, bringing these language schools together.  

 مباريات كرة القدم: 

ر مباريات كرة القدم فرصة للطالب والمعلمير  للتفاع 
 
ل مع بعضهم البعض ومع توف

ي مباريات يتخللها المرح والحماسة. وتدعم هذه 
طالب المدرستير  الكورية واإليطالية ف 

، وتزيد من التواصل بينهم مستخدمير  اللغة  الرياضة الصداقة بير  الطلبة والمدرسير 

ي الملعب 
العربية. تعمل مباريات كرة القدم عىل تزويد الطلبة بالمفردات المستخدمة ف 

سا م
َّ
ها من المفردات.  وتمثل مباريات كرة القدم متنف ثل الحكم والحارس والتسلل وغير

نامج،  للطالب بعد أسبوع طويل وشاق من الدراسة والقيام بالواجبات. قبل نهاية الي 

 تقوم المدرسة العربية بالتنافس مع المدرستير  اإليطالية والكورية. 

 

The Talent Show: 

The talent show is organized in the last week of the Summer 

Program. Students prepare for this show 2-3 weeks beforehand. 

The four-hour show gives a chance to students to share their 



talents and creativity with the others. They sing, dance, act, or 

produce comic sketches in Arabic. It is a fun evening. The audience 

enjoys, and the participants get a sense of achievement and more 

confidence in their language and talents.  

 حفل المواهب: 

نامج. يستعد الطالب لهذا الحفل  ي األسبوع األخير من الي 
يتم تنظيم حفل المواهب ف 

م للطالب فرصة  4قبله بأسبوعير  أو ثالثة أسابيع. يستمر الحفل لمدة 
 
ساعات، ويقد

لمشاركة مواهبهم وإبداعاتهم مع اآلخرين، يغنون أو يرقصون أو يعزفون الموسيق  أو 

ذلك باللغة العربية بالطبع. إنها أمسية ممتعة، يستمتع  يمثلون فقرات كوميدية؛ وكل

ي 
بها الطلبة والمدرسون، ويحصل المشاركون عىل شعور باإلنجاز ومزيد من الثقة ف 

ي مواهبهم. 
 لغتهم وف 

  

The Concert: 

This is one of the main events in the Arabic School. A well-reputed 

band is invited to perform a few Arabic songs and music, engaging 

the audience with music and singing. The purpose of this concert is 

to expose students to a snippet of the Arabic culture and the kinds 

of music and songs the Arabs listen to. It is also language practice 

for students in listening since they listen to songs in Arabic.  

 : ي
 الحفل الموسيقى

ي المدرسة العربية، وخاصة لعشاق 
ي هو أحد أهم الفعاليات ف 

الحفل الموسيق 

ي والمقطوعات 
فة ألداء بعض األغان  . يتم دعوة فرقة موسيقية محي  الموسيق 

اك الحضور وتفاعلهم مع  الموسيق  والغناء. وي  هِدف هذا الموسيقية، مما يعمل عىل إشر

ي والموسيق  
الحفل إىل تعرف الطالب عىل جزء بسيط من الثقافة العربية ونوعية األغان 

ي يستمع إليها العرب، كما أنه ُيَعد تدريًبا للطالب عىل مهارة االستماع حيث يستمعون 
الت 

 إىل أغاٍن باللغة العربية. 

 


