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Introducció 

En el context de la comunicació, la 

recerca i la coordinació, es va formar un 

grup de treball dels nous professors que 

s’han nomenat per a la comunitat de 

Catalunya com a professors de llengua  

d’àrab i cultura marroquina als nens de 

la comunitat marroquina en aquesta 

regió, i ha rebut un conjunt 

d’instruccions i orientacions a través 

d’una sèrie de reunions que estaven 

programades amb regularitat durant la 

temporada 2011/2012, i es va formar un 

petit grup incloent Karim Zarroudi i 

Abderrahim Khairoun, i que treballen 

respectivament a Lloret de Mar i 

Figueres filials de Girona. Aquest petit 

grup va decidir embarcar-se en una sèrie 

de projectes amb els alumnes, incloent la 

cal·ligrafia, la cuina marroquina, el 

vestit del Marroc, i les festes al Marroc. 

Els professors van realitzar aquests 

projectes amb la participació dels 

alumnes en diferents escoles on 

ensenyen, entre elles: Esteve Carles, 

Pere Torrent, Àngels Alemany i Ramon 

Coll i Rodes (Lloret de Mar) i també en 

Ramon Muntaner, Amistat, Anicet de 

pagès i puig (Figueres). 

 قديمـت 

في إطار التواصل والبحث والتنسيق، 

تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من األساتذة 

الجدد الذين تم إيفادهم للعمل بمنطقة كاتالونيا 

المغربية ألبناء كمدرسين للغة العربية والثقافة 

الجالية المغربية بهذه المنطقة، والذين تلقوا 

مجموعة من التعليمات والتوجيهات من خالل 

عدد من اللقاءات التي تمت برمجتها بشكل 

، فقد تم 1122/1121منتظم خالل موسم 

تشكيل مجموعة صغيرة منبثقة عن مجموعة 

العمل تضم كال من الألستاذين كريم الزرودي 

حيم خيرون، واللذين يعمالن على وعبد الر

( Lloret de Marالتوالي في يورت دي مار )

( التابعتين لمنطقة Figueresوفيجيراس )

(. هذه المجموعة الصغيرة Gironaخيرونة )

قررت االشتغال على مجموعة من المشاريع 

مع التالميذ، ومن ضمنها الخط العربي، 

األعياد المطبخ المغربي، الزي المغربي وكذا 

 والمناسبات في المغرب.

وقد قام كل من األستاذين بأجرأة هذه 

المشاريع، حيث تم االشتغال عليها بمشاركة 

المتعلمين في مختلف المدارس التي يدرسون 

 Pere Torrentو Esteve Carlesبها، ومنها 

 Ramon Coll iو  Àngels Alemanyو

Rodes ( بيورت دي مارLloret de Mar )
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El següent és un resum d’aquests 

projectes amb la participació dels 

alumnes i amb  àlbum fotos al final. 

 

 

 

 

I.    LA CAL•LIGRAFIA  

ÀRAB 

La cal·ligrafia àrab és l’art de 

dibuixar i escriure amb l’alfabet àrab. Es 

caracteritza per estar connectat, pel qual 

és viable per adquirir diferents formes 

geomètriques. 

S’associa amb la decoració àrab 

(Arabesques), ja que s’utilitza per 

decorar les mesquites i palaus, i també 

per decorar els manuscrits, els llibres, i 

sobretot per fer còpia de l’Alcorà. 

 En breu, la cal·ligrafia és l’art 

d’escriure emprant bells signes. 

Per apropar l’art de la cal·ligrafia als 

alumnes, s’han preparat tots els mitjans 

necessaris (vidre, instruments 

d’escriptura sobre vidre, fulles, colors 

especials de vidre...) amb la finalitat 

d’aprendre aquest art als alumnes, i se’ls 

ha deixat la llibertat per triar els noms i 

 Amistatو Ramon Muntaner كذا فيو

بفيجيراس  Anicet de Pagès i Puigو

(Figueres .)   

وفيما يلي ملخص هذه المشاريع 

في  الصورألبوم المقدمة بمشاركة التالميذ مع 

 النهاية.

I. العربي الخط 

هو فن وتصميم الكتابة  العربيالخط 

في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف 

بكونها متصلة العربية. تتميز الكتابة العربية 

كتساب أشكال هندسية مما يجعلها قابلة ال

 .مختلفة

بالزخرفة العربية  الخط فن ويقترن

حيث يستعمل لتزيين المساجد  سك()أرابي

القصور، كما أنه يستعمل في تحلية و

المخطوطات والكتب وخاصة لنسخ القرآن 

 الكريم. 

ومن أجل تقريب فن الخط العربي 

للتالميذ فقد تم توفير جميع الوسائل الضرورية 

)زجاج، أدوات الكتابة، ريشات، ألوان خاصة 

بالزجاج...(، وذلك من أجل تعلم هذا الفن 

وتلمس جماليته، وقد تركت الفرصة للتالميذ 

الختيار األسماء والمواضيع التي سيتدربون 

على كتابتها على الزجاج وتلوينها، ومن بينها 

http://lm5l.com/vb/showthread.php?t=9113
http://lm5l.com/vb/showthread.php?t=9113
http://lm5l.com/vb/showthread.php?t=9113
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temes que seran el model per escriure 

sobre les vidres i acolorir, per exemple 

el nom de l’escola a la que ells 

pertanyen, alguns proverbis àrabs, i 

també noms d’alguns professors que 

seran escrits en àrab com un regal per a 

ells dels alumnes. 

Aquest projecte va ser presentat a 

totes les escoles en què treballen els 

professors, tant a Lloret de Mar o a 

Figueres. Quant a la forma en què es fa 

la cal·ligrafia, inclou portar els mitjans 

necessaris: vidre, eines de dibuix, colors, 

fulles, així com alguns models que tenen 

escrits el que es va a calcar sobre el 

vidre, i per escriure sobre aquest últim, 

és obligatori seguir els impresos de 

paper que es col·loquen al seu torn sota 

el vidre, i després  pintar-lo per 

l'interior, i deixar-lo assecar. 

 A l’àlbum de fotos es troba uns 

exemples del treball dels alumnes.     

 

II- La  gastronomia 

marroquí 

Per tal d'enriquir el projecte de la 

gastronomia marroquina, s'ha estat duent 

a terme a cada escola per separat, i hi va 

اسم المؤسسة التي يدرسون بها، بعض األمثال 

العربية وكذا أسماء بعض األساتذة باللغة 

 .ية كهدية لهؤالء من قبل التالميذالعرب

المشروع في كل وقد قدم هذا 

المدارس التي يعمل فيها األساتذة، سواء في 

يورت دي مار أو في فيجيراس. أما عن 

الطريقة التي يتم االشتغال بها فهي تتضمن 

إحضار الوسائل الضرورية من زجاج 

وكذا بعض  ، األوراقاأللوان ،وأدوات الرسم

الشتغال بها، ومن أجل النماذج التي سيتم ا

اج يلزم اتباع التموذج الكتابة على الزج

المطبوع على الورقة التي توضع بدورها 

تحت الزجاج، وبعد ذلك تلون من الداخل، 

 .وتترك لتجف

وستجدون في ألبوم الصور بعض  

 النماذج من إنجازات التالميذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 - II الطبخ المغربي 

 بالطبخ الخاص المشروع إنجاز أجل من

 كل في عليه االشتغال تم ،وإغنائه المغربي

، وكل مدرسة اشتغلت على حدة على مدرسة
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treballar sobre un tema diferent. Per 

exemple a l'escola Esteve Carles a Lloret 

de Mar, es va treballar sobre el projecte 

del cuscús marroquí, per la qual cosa els 

estudiants van participar de manera 

eficaç i abundant per saber tot sobre 

aquest tipus de menjar marroquí. Aquest 

és el resum del projecte: 

 

1.  El Cuscús 

 
El cuscús és un plat tradicional del 

Marroc molt popular, és el més famós de 

la cuina marroquina al món. Sovint, es 

prepara el divendres que és un dia 

beneït. 

Al Marroc es pot menjar diversos 

tipus de cuscús, per regions, o segons els 

cuiners, els marroquins solen menjar-lo 

amb la mà, i també es pot menjar amb 

una cullera. 

Entre els tipus més famosos: el 

cuscús amb carn i verdures, preparat 

amb els següents ingredients: 

- 1 kg de xai (espatlla). 

- 1 kg de cuscús. 

- 1 tassa d'oli. 

- 2 cebes tallades. 

- Sal al gust. 

 مدرسة ففي. نوع معين من األكل المغربي

 Esteve ) في يورت دي مار كارلس استيف

Carles a Lloret de Mar)، على العمل تم 

 التالميذ أبدى الذي المغربي الكسكس مشروع

 هذا في البحث أجل من تاما استعدادا

  وإغنائه والتعريف به. ومناقشته الموضوع

 :المشروع ملخص وهذا

 الكسكس  .1

 
الكـسكـس طـبـق مـغـربـي تـقـلـيـدي ذو 

شـعـبـيـة كـبـيـرة، وهـو مـن أشـهـر 

الـمـأكـوالت الـمغـربـيـة فـي الـعـالـم. يـتـم 

تـحـضـيـره غـالـبـا يـوم الـجـمـعـة بـاعـتـبـاره 

 .يـومـا مـبـاركـا

الـتـجـوال فـي الـمـغـرب يـمـكـن وأثـنـاء 

أكـل عـدة أنـواع مـن الـكـسـكـس وذلـك ألن 

هـذه الـوجـبـة تـتـغـيـر بـحـسـب الـمـنـاطـق، 

وبـحـسـب الـطـبـاخـيـن أو الـطـبـاخـات، 

ويـؤكـل الـكـسـكـس عـادة بـالـيـد كـمـا يـفـعـل 

 .ـةالـمـغـاربـة، كـمـا يـمـكـن أكـلـه بـالـمـلـعـق

ومـن أشـهـر أنـواعـه: الـكـسـكـس 

بـالـلـحـم والـخـضـر، وهـذه طـريـقـة 

 :تـحـضـيـره

- 1kg لـحـم غـنـمـي مـن جـهـة الـكـتـف. 

- 1kg مـن الـكـسـكـس. 

 .كـأس شـاي مـن الـزيـت -

 .بـصـلـتـان مـقـطـعـتـان طـولـيـا -

 .الـمـلـح حـسـب الـذوق -

ـلـفـل أسـود مـلـعـقـة صـغـيـرة ف -

 .()إبـزار
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- 1 culleradeta de pebrot negre. 

- 1 culleradeta de safrà. 

- ½ kg de pastanagues. 

- 1/2 kg de naps grocs i blancs 

- 1/2 kg naps Salawi . 

- 1/2 kg de naps vermells. 

- Una lliura de mongetes tendres. 

- 1/2 kg de col 

- 1/2 kg de tomàquets. 

- Un manat de julivert lligat. 

- Suficient  aigua (3 litres). 

- 100 grams de cigrons, remullats en 

aigua. 

2. TE MARROQUINA 

Sobre el tema del te marroquí, 

aquest va estar abordat a l'escola Àngels 

Alemany i Boris a Lloret de Mar, així 

com es va observar el gran interès pels 

estudiants per a aquests temes, i la 

intensa participació en el projecte per 

enriquir-lo i fer-lo conèixer als altres 

alumnes. Aquest és un resum del 

projecte: 

“Atai” és la designació de te verd i 

te amb la menta pels marroquins. I 

s'estén per tot al nord d'Àfrica i el sud 

d'Espanya. Té un lloc especial per als 

marroquins, no només en les taules de 

 .مـلـعـقـة صـغـيـرة زعـفـران -

 .نـصـف كـلـغ مـن الـجـزر -

نـصـف كـلـغ مـن الـلـفـت األبـيـض  -

 .واألصـفـر

 .نـصـف كـلـغ مـن الـقـرعـة الـسـالويـة -

 .نـصـف كـلـغ مـن الـقـرعـة الـحـمـراء -

 .نـصـف كـلـغ مـن الـفـول األخـضـر -

كـلـغ مـن الـمـلـفـوف نـصـف  -

 (choux) ()الـكـرمـب

 .نـصـف كـلـغ مـن الـطـمـاطـم -

 .مـن الـقـزبـر مـربـوطـة بـخـيـطبـاقة  -

 .لـتـرات تـقـريـبـا( 3الـمـاء الـكـافـي ) -

غـرام مـن الـحـمـص الـمـنـقـوع  211 -

 فـي الـمـاء.

 

 المغربي الشاي .2

 فقد المغربي الشاي موضوع بخصوص

 ألماني أنجلس مدرسة في بالدراسة تناوله تم

 االهتمام لوحظ فقد وكذلك مار، دي يورت في

 المواضيع، هذه لمثل المتعلمين قبل من الكبير

 وإغنائه المشروع إنجاز في الكثيفة والمشاركة

 هذا. األجانب المتعلمين لدى به والتعريف

 :المشروع ملخص

 األخضر الشاي تسمية هي “أتاي”

 في وينتشر .المغاربة لدى بالنعناع شايالو

 مكانة له. إسبانيا وجنوب أفريقيا شمال ربوع

 موائد في فقط ليس المغاربة، عند خاصة

 الشعراء دواوين في أيضا وإنما األكل،
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menjar, sinó també en les col·leccions 

dels poetes i escriptors. El te marroquí 

és un símbol de benvinguda i 

hospitalitat, ja que és la primera cosa 

proporcionada per als convidats. És una 

beguda calenta i un signe d'hospitalitat i 

la calidesa de l'afecte. Es beu amb els 

dolços marroquins preparats per a 

aquestes ocasions. 

Per a la preparació de te marroquí 

-  menta verda 

- El te verd 

- Sucre al gust  

- Aigua 

• S'escalfa l'aigua fins que bulli.  

• En una gerra de te normal o si 

tenim alguna pitxer de te marroquí 

posem una mica de grans de te verd, i 

posem una mica d'aigua sobre ells (al 

voltant d'un got), d'aquesta manera ens 

rentem les grans de te, i abocar l'aigua.  

• netejar les fulles de menta verda i 

treure les arrels, a continuació, posar-los 

en la pitxer i afegir el sucre si cal.  

• Al final, afegir aigua fins que 

s'omple la pitxer.  

• Mantenir la pitxer sobre el foc per 

bullir el te fins que prengui un color 

vermell brillant.  

 .واألدباء

 رمز هو المنعنع المغربي فالشاي

 ما أول أنه ذلك الضيافة، حسن و الترحاب

 على داللة ساخنا ويشرب .للضيوف يقدم

 مع ويشرب .المودة دفء و االستقبال حرارة

 معدة لهذه المناسبات. مغربية حلويات

 

 :لتحضير الشاي المغربي -

  نعناع أخضر -

  شاي أخضر -

  سكر حسب الرغبة -

 ماء -

 بتسخين الماء لدرجة الغليان نقوم. 

  كناذا إبريق شاي عادي أو إفي 

 نضعبريق المغربي اإلعلى  نتوفر

فوقها  ونضع بعض حبات الشاي

القليل من الماء حوالي كأس واحد، 

بهذه الطريقة بغسل حبات  نقوم

 .الماء نسكبثم  الشاي

 عنها  نزيلأوراق النعناع و  نظفن

بريق و اإلها في ، ثم نضعالجذور

 .السكر حسب الطلب نضيف

  الماء حتى يمتأل  نضيف النهايةفي

 .بريقاإل

 بريق فوق النار كي يغلي اإلضع ن
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• Després ho aboquem en un got 

amb la finalitat de barrejar el sucre en el 

bon sentit. 

 

Informació addicional:  

Es canvia el color de te segons la 

quantitat de te verd que posem a la 

pitxer. Si posem una gran quantitat de te 

verd el color del te obtingut s'inclina a 

ser de color negre, però si posem una 

quantitat molt petita, el color del te serà 

groc, i aquest te no és marroquí. Tractem 

de posar dues culleradetes de te verd 

amb la finalitat d'obtenir el color 

desitjat, o de segons la manera que 

volem. 

3. ALHARXA 
 

Va ser portat aquest tema a estudiar 

a l'escola Pere Torrent a Lloret de Mar, i 

per tant, s'han assignat cursos als 

estudiants per presentar les seves 

investigacions sobre el tema, discutir i 

completar la síntesi. Aquest és el resum 

del projecte:  

Alharxa marroquina és un dels 

pastissos que s'ofereixen especialment 

per als convidats al matí o a la tarda 

 األحمر الفاتح. لونه يأخذالشاي و 

  س كي كأقوم بتقليبه في نبعد ذلك

 .يخلط السكر بطريقه جيده

 :إضافية معلومة

الشاي  كميةيتغير لون الشاي حسب 

 .بريقاإلضعها في نالتي األخضر 

مائال يصبح لونه فسكثيرة  كمية وضعناذا إ

جدا  قليلة كمية  وضعناأما اذا ، سوادال إلى

وهذا ليس بشاي  ا،أصفر افسيعطيه لون

 .مغربي

مقياس ملعقتين صغيرتين  نضعأن  نحاول

على اللون المطلوب أو حسب  نحصللكي 

 .هنريدالطلب الذي 

 

 الحرشة .3

تم تناول هذا الموضوع بالدراسة في 

مدرسة بيير تورنت بيورت دي مار، ولذلك 

تم تخصيص حصص للتالميذ من أجل عرض 

بحوثهم حول الموضوع ومناقشته وإنجاز 

 :خص جامع. وهذا ملخص المشروعمل

الحرشة هي من المأكوالت المغربية 

الخاصة، تقدم للضيوف في الصباح أو في 

المساء مع الشاي المغربي أو مع القهوة أحيانا. 

تختلف طريقة تحضيرها من منطقة ألخرى 
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amb te o amb cafè de vegades. El 

mètode de preparació varia de regió a 

regió, i segons els cuiners, així com es 

prepara: 

Ingredients:  

* Tassa de Sèmola prima, o al 

voltant de 125 g  

* Sal  

* Dues cullerades de sucre  

* 1 bossa del llevat  

* Dues cullerades de llet en pols  

* ½ cop d'oli  

* Aigua segons la mescla  

via:  

Es barreja la Sèmola amb l'oli i 

s’agrega la resta dels elements, es 

barreja tot i després s’aboca l'aigua fins 

a obtenir una massa bastant compacta. 

Recollim la bola de massa i la posem 

sobre la paella calenta que s'empolvora 

amb una mica de Sèmola perquè no 

s'enganxi al fons de la paella, i després 

el deixem sobre el foc per unir-se i 

agafar un color vermell i després la 

girem per l'altre costat. 

 

 .وحسب الطباخين كذلك

 وهذه طريقة التحضير:

 : المقادير

  غ 211 حوالي أو رقيقة سميدة زالفة  *

 ملح  *

  السكر من ملعقتان  *

 الحلوى خميرة من كيس2  *

 غبرةأو  بودرة الحليب من ملعقتان  *

 زيت كأس نصف *

 الخليط حسب الماء *

 : الطريقة

 باقي نضيف ثم الزيت مع السميدة نخلط

 في الماء نظيف ثم جيدا ونخلط العناصر،

 متماسكة عجينة على الحصول حتى األخير

 ونضعها ككرة العجينة نجمع. الشيء بعض

 من بقليل ومرشوشة ساخنة طيفال مقالة فوق

 نتركها ثم المقالة، بقعر تلتصق ال لكي السميدة

 نقلبها ثم وتتحمر تتماسك حتى النار فوق

 .األخرى الجهة من لتتحمر
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III- FESTES AL MARROC 

Aquest projecte va ser presentat 

als estudiants de les escoles següents: 

Anicet de Pagès i Puig, l'escola Amistat, i 

l'escola Ramon Muntaner de Figueres, 

aquests estudiants van investigar i 

preparar aquest projecte, i després el 

van presentar a les escoles per la 

discussió i l'enriquiment del projecte. 

Aquest és el resum del projecte: 

 

1. Eid al-Fitr 

Eid al-Fitr al Marroc es va celebrar 

desprès del Ramadà, és a dir el primer 

dia de Shawwal, i només té un dia. Des 

d’aquest dia es permet  menjar fins el 

pròxim Ramadà.. 

Els nens es vesteixen amb roba 

nova, i van resar amb els seus pares a la 

mesquita per la matinada.  

 

2. Eid al-Adha (festa del 

cordero) 

Eid al-Adha es celebra el 10 de Do 

Lhijja i acaba el 13 de Do Lhijja. Aquest 

 -IIIبالمغرب األعياد 

هذا المشروع تم تقديمه لتالميذ كل من 

 Anicetباجيس و بويج )مدرسة أنيست دي 

de Pages i Puig ومدرسة أميستات )

(Amistat ثم مدرسة رامون مونتانير )

(Ramon Muntaner لفيجيراس )

(Figueres هؤالء التالميذ قاموا بالبحث ،)

واإلعداد لهذا المشروع، ثم تقديمه داخل القسم 

قصد المناقشة واإلغناء. وهذا ملخص 

 المشروع:

 

   عيد الفطر .1

الفطر أول األعياد بالمغرب ويحتفل عيد 

 .به في أول يوم من أيام شهر شوال

  .عيد الفطر يأتي بعد رمضان

 .ومدته يوم واحد فقط

يلبس الصغار فيه مالبس جديدة، 

ويذهبون مع الكبار في الصباح الباكر إلى 

 المصلى ألداء صالة العيد.

 

 عيد األضحى .2

ذو الحجة  21يحتفل بعيد األضحى يوم 

ذو الحجة. في هذا اليوم يذبح  23وينتهي يوم 

 . المغاربة الخروف أوالجدي أو الثور
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dia, els marroquins sacrifiquen un xai, 

una cabra, o un brau.  

Es fa també la distribució de la carn 

als parents i als pobres. 

L'intercanvi de visites de 

Marroquins és en aquest dia. 

3. Cerimònia de l'Axura 

Celebrat el 10 de gener de cada any, 

en aquest dia s'alegren els petits i els 

grans. El dia de la cerimònia de Axura 

inclou el entreteniment i la distribució 

de jocs educatius per al benefici dels 

nens necessitats i orfes, i també els nens 

compren  petards (focs artificials) i les 

els fan explotar pel carrer, i es mullen 

amb aigua, i fan una gran foguera a la 

nit i juguen a prop i entinten passar-la 

para els nens amb mes coratge. 

 

IV- Vestimenta 

tradicional marroquina 

 
La Vestimenta tradicional 

marroquina és molt diversa, segons la 

diversitat de les regions i zones que el 

representen, i reflecteix els costums i 

tradicions de cada regió per separat. I 

per ressaltar les manifestacions més 

يتم فيه توزيع اللحم على األقارب 

 والفقراء.

كما يقوم المغاربة بتبادل الزيارات في هذا 

 اليوم.

 

 

 حفل عاشوراء .3

  محرم من كل سنة 10يحتفل به في

 .يفرح فيه الصغير والكبير

ويعد يوم عاشوراء حفل ترفيهي وتربوي  

، كما يتم يشمل توزيع األلعاب لفائدة األصدقاء

في  راء المفرقعات وتفجيرهاش خالل هذا اليوم

 كبيرة نارشعال إالرش بالماء، أو ، أو الشارع

بالليل واللعب حولها ومحاولة تجاوزها 

 للشجعان.

 

 

IV- ليدي ـاس التقـاللب

 ربيـالمغ

التقليدي المغربي متعدد وغني، اللباس 

ويأتي هذا التعدد من اختالف المناطق 

، ويعبر عن عادات والجهات التي يمثلها

ومن أجل إبراز . وتقاليد كل منطقة على حدة

أهم مظاهر هذا التعدد تم اختيار منطقة 
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importants d'aquesta diversitat es va 

seleccionar la zona de Chefchaouen, que 

es troba al nord-centre del Marroc, amb 

la finalitat d'estudiar i posar en relleu les 

manifestacions d'aquesta diversitat i 

riquesa. El projecte es va fer a totes les 

escoles de Figueres, a causa que la 

majoria de la gent de la comunitat 

marroquina en aquesta ciutat, són 

descendents de Chefchaouen i les seves 

regions. Els habitants de Chefchaouen es 

caracteritzen pels uniformes tradicionals 

dels altres marroquins, els homes es 

vesteixen amb Jellaba i Balgha, i per a 

les Dones Jellaba i Hayek (encoixinat 

vermell) que caracteritza els habitants 

d'aquesta regió d'altres àrees. Però amb 

el pas del temps, aquests hàbits s'han 

disminuït d’una generació a l’altra, però 

queden algunes festes religioses o 

celebracions familiars on es du aquest 

uniforme amb orgull davant de la gent. 

شفشاون وجبالة التي تقع شمال وسط المغرب، 

من أجل دراستها وإبراز مظاهر هذا التعدد 

والغنى. أنجز هذا المشروع مع جميع مدارس 

فيجيراس وذلك نظرا لكون أغلب الجالية 

المغربية التي تعيش في هذه المنطقة منحدرة 

 من شفشاون ومنطقة جبالة.

وسكان هذه المنطقة يتميزون بلباسهم 

بالنسبة التقليدي عن غيرهم من المغاربة، 

للرجال فهم يرتدون الجلباب والبلغة، أما 

اء فيرتدين الجلباب والحايك )اللحاف النس

األحمر( الذي يميز سكان هذه المنطقة عن 

سائر المناطق. ولكن مع مرور الزمن 

أصبحت هذه العادات تقل من جيل إلى جيل، 

لكن تبقى بعض األعياد الدينية أو المنايبات 

التقليدي العائلية فرصة الرتداء هذا الزي 

 واالفتخار به أمام الناس.
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V- Àlbum de fotos                                 ألبوم الصور –V 

 La cal·ligrafia Àrab-                       الخط العربي     -
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 La gastronomía marroquí -           الطبخ المغربي  -

 El Cuscús -                          الكسكس     -
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 Te Marroquina -                                                 الشاي المغربي         -
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 Alharxa -                                        الحرشة                -
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 FESTES AL MARROC -                       بالمغرب األعياد -

 Eid al-Fitr -                                                     الفطر عيد -

 

 

 

 Eid al-Adha (Festa del Xai -                                      عيد األضحى -

Cordero) 
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 Cerimònia de l’Axura -              حفل عاشوراء                  -
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 Vestimenta tradicional marroquina -            التقليدي المغربياللباس  -
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