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الن�شاط  الأول
عنوان الن�شاط:

ا�شتقبال الر�شائل الإعالمية وال�شتفادة من معلوماتها

)الن�شرة الجوية(

يتناول الن�ساط الن�سرة الجوية واأهميتها وما تت�سمنه من معلومات والو�سائل   : المقدمة 
الإعالمية التي تعر�ض بها الن�سرة مثل : التلفاز - وال�سحف - و�سبكة الإنترنت، 

وتدريب الطالب على كيفية اإعداد الن�سرة وتقديمها.

: ا�ستقبال الر�سائل الإعالمية المجال 
من ال�سف الرابع اإلى ال�سف ال�ساد�ض  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتو�سل اإلى ا�ستنتاجات من حوار مقروء اأو م�سموع.	•

يقدم عرو�سا �سفهية معلوماتية تت�سمن حقائق، وتف�سيالت .	•

ي�ستخل�ض بع�ض المعلومات من الن�سرة الجوية.	•

يف�سر الخرائط والر�سوم والأ�سكال وال�سور الخا�سة بالأحوال الجوية والمناخ.	•

يقدر اأهمية الن�سرة الجوية.	•

يتابع الن�سرة الجوية في التلفاز اأو الجرائد.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت - اأفالم ت�سجيلية .
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خطوات تنفيذ الن�شاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

يعر�ض المعلم على الطالب بع�ض برامج الن�سرات الجوية.  .3  

في  تعر�ض  التي  وال�سور  الخرائط  مالحظة  الطالب  من  المعلم  يطلب   .4  

الن�سرة الجوية ويناق�سهم فيها وفيما تت�سمنه من معلومات.

يق�سم المعلم الف�سل اإلى مجموعات ويطلب من كل مجموعة كتابة ن�سرة   .5  

جوية لأحد اأيام الف�سول الأربعة.

الموقف التعليمي:
تعال يا اأحمد �سوف تبداأ بعد قليل الن�سرة الجوية .  : الأب 

�سكرا يا اأبي.  : اأحمد 
ي�سود البالد نهارا طق�ض حار، فيما تكون الرياح �سمالية غربية مثيرة للغبار   : المذيع 
فوق المناطق المك�سوفة، تتراوح �سرعتها من 15 اإلى 45 كيلومتر في ال�ساعة. 

ت�سل  فيما  درجة،   29 عند  ال�سغرى  �ستكون  المتوقعة  الحرارة  درجات  اأما 

العظمى اإلى 40 درجة.

هذه ر�سالة اإعالمية يا اأبي يعدها خبراء في الأر�ساد الجوية ، ونحن ن�ستفيد   : اأحمد 
منها ...

كيف يا اأحمد ؟  : الأب 
:    ت�سل درجة الحرارة اإلى 40 ... الوقوف في ال�سم�ض خطر. اأحمد 

هذا �سحيح.  : الأب 
نعرف اأن الغبار �سيظهر في الأماكن المك�سوفة .  : اأحمد 

دعني اأذكر �سديقي �سعود.  : اأحمد 
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�سكرا يا اأبي.. الر�سائل الإعالمية �سيء مهم وبعد فح�سها نحتاج اإلى ن�سرها   : اأحمد 
للمحيطين.

التقويم : 
يطلب المعلم من الطالب ت�سميم ن�سرة جوية عن حالة الجو ويطلب من   .1  

كل مجموعة اختيار واحد منهم لقراءة الن�سرة ويتم الت�سويت على اأف�سل 

ن�سرة واأف�سل مذيع.

اإلى طابور  الجوية  الن�سرة  فقرة حول  اإ�سافة  الطالب  من  المعلم  يطلب   .2  

ال�سباح.
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الن�شاط  الثاني
عنوان الن�شاط:

القراءة النقدية للر�شائل الإعالمية

في مجال الأنظمة المرورية 

الإ�سارات  هذه  ومدلول  الإعالمية  المواد  في  المرور  اإ�سارات  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
و�سلوكيات النا�ض في التعامل مع هذه الإ�سارات ودور رجل المرور في الحفاظ 

الأنظمة  مجال  في  لل�سباب  الخاطئة  والعادات  واأمنهم،  المارة  �سالمة  على 

المرورية من خالل اأفالم توعوية.

تقييم الر�سائل الإعالمية في �سوء الإطار الثقافي للمجتمع    : المجال 
من ال�سف الأول اإلى ال�سف الثالث  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يلتزم بتطبيق قوانين المرور.	•

ي�سمم ر�سالة اإعالمية حول اأخطاء المرور.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط :  لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�شاط:
يعر�ض المعلم على الطالب بع�ض الأفالم التوعوية عن المرور.  .1  

يعر�ض المعلم على الطالب بع�ض المقالت عن حوادث الطرق.  .2  

يطلب من كل مجموعه الدخول على �سبكة الإنترنت والتعرف على اإ�سارات   .3  

المرور.
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يطلب المعلم ت�سميم ر�سالة اإعالمية ق�سيرة حول الأخطاء المرورية  .4  

يناق�ض المعلم مع طالبه الر�سائل الإعالمية حول الأخطاء المرورية التي   .5  

قام الطالب باإعدادها.

الموقف التعليمي:
�سوف اأعر�ض عليكم الآن ر�سالتين اإعالميتين حول اأخطاء المرور وبعد ذلك   : المعلم 

�سنناق�ض كاًل منهما .

اأ�سمع منكم الآن الأخطاء التي ظهرت في الر�سالة الإعالمية الأولى  اأن  اأريد   : المعلم 
والثانية.

تجاوز الإ�سارة الحمراء.  : تلميذ 1 
الوقوف في مكان ممنوع الوقوف.  : تلميذ 2 

عدم ترك م�سافة اآمنة.  : تلميذ 3 
الن�سغال بالجوال عن القيادة.  : تلميذ 4 

اأولوية ال�سارع الرئي�ض.  : تلميذ 5 
التجاوز في اأثناء ال�سير.  : تلميذ 6 

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه ت�سميم ر�سالة اإعالمية ق�سيرة حول الأخطاء المرورية ويناق�سها مع 

الطالب.

يعر�ض المعلم بع�ض اإ�سارات المرور على الطالب ويطلب من كل مجموعة التعرف عليها وكتابة 

جملة تعبر عنها.

يعر�ض المعلم �سورًاً لت�سرفات بع�ض الأ�سخا�ض ويطلب من كل مجموعة تحديد �سحة اأو خطاأ 

ال�سلوك في �سوء ما �ساهدوه من اإ�سارات وعالمات مرور.
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الن�شاط  الثالث

عنوان الن�شاط: 

القراءة النقدية للر�شائل الإعالمية

في مجال الحقوق والواجبات 

لتنمية  ويحللها  الطفل  حقوق  اتفاقية  ويعر�ض  الطفل  حقوق  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
بع�ض كفايات الثقافة الإعالمية.

تقييم الر�سائل الإعالمية في �سوء الإطار الثقافي للمجتمع  : المجال 
من ال�سف الرابع اإلى ال�سف ال�ساد�ض  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن:  : الأهداف 
يتعرف على بع�ض حقوق الأطفال وواجباتهم.	•  

ي�ستعين بما هو متوافر من ر�سائل اإعالمية للتعرف اأكثر على حقوق وواجبات 	•  

الطفل.

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط :لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�شاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.  .2  

يو�سح المعلم للطالب اأن للطفل حقوقا كثيرة وقد حر�ض المجتمع الدولي   .3  
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على الحفاظ عليه لذلك تم عمل اتفاقية دولية لحقوق الطفل .

يطلب المعلم من الطالب ذكر الحقوق والواجبات.  .4  

ي�ستعر�ض المعلم بع�ض الر�سائل الإعالمية حول حقوق الطفل وواجباته.  .5  

يعر�ض المعلم بع�ض ممار�سات الفهم الخاطئ لمفهوم الحقوق والواجبات.  .6  

فيلم عن  اختيار  اإلى مجموعات ويطلب من كل مجموعة  الطالب  يق�سم   .7  

حقوق الطفل وم�ساهدته ومن ثم تحديد الحق الذي يتحدث عنه الفيلم.

اأمام باقي الطلبة ومناق�سته  يطلب المعلم من كل مجموعة عر�ض الحق   .8  

معهم.

الموقف التعليمي:
�سوف  المناق�سة  نبداأ  اأن  وقبل   ، الطفل  وواجبات  حقوق  حول  اليوم  نقا�سنا   : المعلم 

اأعر�ض عليكم ر�سالتين اإعالميتين ...

الحقوق  هذه   ، الطفل  حقوق  معرفة  مني  تطلب  ات�سالت  عدة  و�سلتني  لقد   : المذيع 
المعترف بها عالميا تدور حول:

حق الطفل في ال�سم والجن�سية والهوية.	•

اأن يتمتع الطفل بفوائد ال�سمان الجتماعي.	•

الطفل المعاق ج�سميا اأو عقليا له الحق في العناية الخا�سة. 	•

للطفل حق في تلقي التعليم.	•

يجب اأن يتمتع الطفل بالحماية من جميع �سور الإهمال والق�سوة.	•

ووردتني ات�سالت تطلب مني معرفة واجبات الطفل ، وهي تدور حول النقاط   : المذيع 
التالية:

احترام المرّبين الذين قاموا على تربيته .	•

احترام قوانين الدولة التي يعي�ض فيها.	•

احترام العادات والتقاليد الخا�سة بالعائلة والدولة.	•

الإقبال على التعليم.	•
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في  ت�سنيفهما  منكم  واأريد  والواجبات  بالحقوق  قائمة  اأعددت  لقد  ح�سنا   : المعلم 
قائمتين: واحدة للحقوق والثانية للواجبات. وهذه هي القائمة:

الواجباتالحقوق

احترام المرّبين الذين قاموا على تربيتهالحق في ا�سم وجن�سية وهوية

احترام قوانين الدولة التي يعي�ض فيهاالتمتع بفوائد ال�سمان الجتماعي 

الطفل المعاق ج�سميا اأو عقليا له الحق

في العناية الخا�سة

احترام العادات والتقاليد الخا�سة بالعائلة 

والدولة

الإقبال على التعليمللطفل حق في تلقي التعليم

الحماية من جميع �سور الإهمال والق�سوة

 التقويم: 

يطلب المعلم من الطالب كتابة مقال عن حقوق الطفل.  .1  

يطلب المعلم من الطالب ر�سم �سعار يعبر عن حقوق الطفل العالمية.  .2  

يطلب المعلم من الطالب اإعداد قائمة بالحقوق والواجبات.  .3  
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الن�شاط  الرابع
عنوان الن�شاط: 

كيف تنتج ر�شالة اإعالمية مكتوبة

في مجال اإعالنات النتخابات 

التي  والإعالنات  الدولة  م�ستوى  على  تجري  التي  النتخابات  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
ت�ستخدم في الدعاية لها وتطبيق ذلك على م�ستوى الف�سل اأو المدر�سة كنموذج 

للر�سائل الإعالمية المكتوبة.

اإنتاج ر�سالة اإعالمية مكتوبة  : المجال 
من ال�سف الرابع اإلى ال�سف ال�ساد�ض  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يعلل راأيه في المادة الم�سموعة اأو المقروءة اأو المرئية.	•

ي�ستخل�ض من المادة الإعالمية مظاهر ال�سورى في وطنه.	•

ي�ستخدم الحا�سوب لإن�ساء دعوة اأو اإعالن.	•

25 دقيقة  : الزمن 
: جماعي نوع الن�شاط 

: حجرة م�سادر التعلم المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط :لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�شاط:
يعرف المعلم مفهوم النتخابات وال�سورى.  .1  

انتخابي ويقوم بالإعالن  اأن كل مر�سح يكون لديه برنامج  المعلم  يو�سح   .2  

عنه بطرائق مختلفة.
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يعر�ض المعلم عددا من الإعالنات الإلكترونية اأو المل�سقات التي يعدها   .3  

الناخبون للتعريف باأنف�سهم.

يطلب المعلم من الطالب فح�سها وتحديد محتواها والفكرة التي تدعو   .4  

لها وذلك للمقارنة بين عبارات البرامج النتخابية وفهم الآراء المتعار�سة 

والمتقاربة.

يق�سم الطالب اإلى مجموعات لت�سميم اإعالن عن انتخابات لختيار رائد   .5  

الف�سل، وت�سميم دعوة للم�ساركة في النتخابات.

يناق�ض مع الطالب مطالبهم ممن �سينتخبونه.  .6  

يطلب ممن يرغب في التر�سح من الطالب عمل برامج انتخابية.  .7  

ي�ستعر�ض البرامج النتخابية التي اأعدها الطالب ويقارن بينها.  .8  

الموقف التعليمي:
النيابية  المجال�ض  في  الم�سوؤولين  اختيار  يكون  اأن  لبد  ال�سورى  مجتمع  في   : المعلم 

بالنتخاب.

كل مر�سح يكون لديه برنامج انتخابي ويقوم بالإعالن عنه بطرق مختلفة .   

اأريد منكم اأن تنق�سموا اإلى مجموعتين  ل�ستخدام الحا�سب في ت�سميم اإعالن    

عن انتخابات لختيار رائد الف�سل، وت�سميم دعوة للم�ساركة في النتخابات .

يمر الوقت والطالب منهمكون في العمل على الحا�سب الآلي.  : الراوي 
لنرى الآن ماذا لدى كل مجموعة.  : المعلم 

رائدا  ها�سم  انتخاب  على  الطالب  لت�سجيع  اأعددناها  التي  اليافطة  هذه هي   : تلميذ 1 
للف�سل.

»�سوتك مهم �سارك في انتخابات رائد الف�سل ...  : الراوي 
انتخبوا ها�سم رائدا للف�سل .   

هو من يطالب بزيادة قاعات م�سادر التعلم «.  : ها�شم 



البرمجيات التعليمية

للمهارات الحياتية الثقافة اإلعالمية

13

رائدا  اأحمد  انتخاب  على  الطالب  لت�سجيع  اأعددناها  التي  اليافطة  هي  هذه   : تلميذ 2 
للف�سل.

»انتخبوا اأحمد رائدا للف�سل «.  : الراوي 
اأحمد يعمل لم�سلحتكم   

�سوتك يهمنا ... انتخب اأحمد   

»اأحمد يطالب بجهاز لوحي لكل طالب«   

عمل رائع ... وماذا بعد ؟  : المعلم 
كل مر�سح يكون لديه برنامج انتخابي ويقوم بالإعالن عنه بطرق مختلفة.   : تلميذ1 

�سوف نجمع برنامج ها�سم واأحمد ونقارن بينهما لن�ستطيع بعد ذلك تحديد من   : تلميذ2 
ننتخب.

هذا رائع ... لنرى ماذا �سيقدم لنا ها�سم واأحمد ... اإلى اللقاء.  : المعلم 
التقويم: 

يطلب المعلم من الطالب الدخول اإلى مواقع المجال�ض النيابية ثم ي�ستكمل   .1  

الجدول الآتي :

) ا�سم الموقع - عدد اأع�ساء المجل�ض - المعلومات الواردة به (   

عن  اإعالن  ت�سميم  في  الحا�سب  ا�ستخدام  الطالب  من  المعلم  يطلب   .2  

ت�سميم  واأي�سا  الف�سل  اإدارة  ومجل�ض  الف�سل  رائد  لختيار  النتخابات 

دعوة للم�ساركة في النتخابات.

يطلب المعلم من الطالب متابعة النتخابات التي تجري في الدولة ومتابعة   .3  

الإعالنات الخا�سة بها وبالمر�سحين والتعليق عليها .
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الن�شاط  الخام�س
عنوان الن�شاط:

كيف تنتج ر�شالة اإعالمية مكتوبة

من خالل ق�شة ق�شيرة

اإعالمية مكتوبة من خالل  ر�سالة  اإنتاج  بكيفية  التعريف  الن�ساط  يتناول هذا   : المقدمة 
ق�سة ق�سيرة ، وتدور هذه الق�سة حول معركة عين جالوت التاريخية.

اإنتاج ر�سالة اإعالمية مكتوبة  : المجال 
من ال�سف الرابع اإلى ال�سف ال�ساد�ض  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
 ي�ستخدم الأجهزة المرتبطة بو�سائل الإعالم وبرامج الإعالم بكفاءة .	•

ي�سف �سخ�سيات الق�سة الم�سموعة اأو المقروءة اأو المتلفزة .	•

ي�ستنتج الأفكار ال�سمنية الواردة بالمادة الإعالمية الم�سموعة اأو المقروءة .	•

يقدر ال�سخ�سيات الواردة بالمادة الإعالمية التي تتم�سك بمبادئ الإ�سالم .	•

ي�سف الأحداث والأماكن بكلمات منتقاة .	•

ا�ستخدام الأجهزة المرتبطة بو�سائل الإعالم وبرامج الإعالم بكفاءة. 	•

و�سف �سخ�سيات الق�سة الم�سموعة اأو المقروءة اأو المتلفزة .	•

ا�ستنتاج الأفكار ال�سمنية الواردة بالمادة الإعالمية الم�سموعة اأو المقروءة. 	•

تقدير ال�سخ�سيات الواردة بالمادة الإعالمية التي تتم�سك بمبادئ الإ�سالم .	•

و�سف الأحداث والأماكن بكلمات منتقاة. 	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 



البرمجيات التعليمية

للمهارات الحياتية الثقافة اإلعالمية

15

الأدوات الالزمة للن�شاط :لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 
خطوات تنفيذ الن�شاط:

يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

يقوم المعلم بتو�سيح خطوات اإنتاج ر�سالة اإعالمية مكتوبة، و�سياغة ق�سة   .3  

مكتوبة.

عن  ق�سة  لكتابة  مجموعة  تكوين  طالبه  من  يرغب  ممن  المعلم  يطلب   .4  

معركة عين جالوت.

ي�ستعر�ض المعلم في قاعة م�سادر التعلم ما تو�سلت اإليه المجموعة.  .5  

يطلب المعلم كتابة و�سف ل�سخ�سيات الق�سة وا�ستنتاج الأفكار ال�سمنية   .6  

الواردة بالق�سة. 

يطلب المعلم من طالبه كتابة ما يدل على تقدير ال�سخ�سيات التي تتم�سك   .7  

بمبادئ الإ�سالم كما وردت في الق�سة وو�سف الأحداث والأماكن بكلمات 

وا�سحة.

يفتح المعلم باب المناق�سة حول الق�سة مع طالبه.  .8  

يلقي المعلم بع�ض الأ�سئلة حول م�سمون الق�سة.  .9  

يناق�ض المعلم ما تو�سل اإليه مع طالبه في طريقة �سياغة ق�سة مكتوبة.  .10  

الموقف التعليمي:
بع�ض الر�سائل الإعالمية التي تبثها و�سائل الإعالم تكون اأحيانا على �سكل ق�سة   : المعلم 
ق�سيرة، �سوف ن�ساهد معا ملخ�سا لق�سة ق�سيرة عن معركة عين جالوت ، 

وبعد انتهائها �سوف نناق�ض معا هذه الر�سالة الإعالمية المهمة ...

في رم�سان من عام 658 هجري انطلق الملك المظفر �سيف الدين قطز من   : الراوي 
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القاهرة اإلى �سيناء حتى و�سل اإلى غزة و�سحق حامية التتار فيها ...

ومن غزة اتجه قطز اإلى عين جالوت، وبالتخطيط تمكن الملك المظفر �سيف    

الدين قطز من هزيمة التتار وقتل قائدهم .

هل تابعتم الق�سة والتركيز على النقاط المهمة فيها ؟  : المعلم 
نعم.  : الطالب 

الق�سة  ل�سخ�سيات  و�سفا  يحوي  الق�سة  عن  تقرير  كتابة  منكم  مطلوب   : المعلم 
وا�ستنتاج الأفكار ال�سمنية الواردة بالق�سة. 

واأريد منكم كذلك و�سفا لأحداث الق�سة واأماكنها بكلمات وا�سحة.   

اأريد كتابة ما يدل على تقديركم لل�سخ�سيات الإ�سالمية التي اأثرت في التاريخ    

كما وردت في الق�سة.

التقويم : 
يعر�ض المعلم على طالبه مجموعة من الأ�سئلة حول معركة عين جالوت.  .1  

يطلب المعلم من طالبه تحديد ال�سخ�سيات التي اأثرت فيهم بالق�سة.  .2  

يطلب المعلم من طالبه ا�ستنتاج الأفكار ال�سمنية الواردة بالق�سة.   .3  

يطلب المعلم من طالبه و�سفا لأحداث الق�سة واأماكنها بكلمات وا�سحة.  .4  

ي�ساأل المعلم طالبه عن اأهمية الق�سة كر�سالة اإعالمية.  .5  
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الن�شاط  ال�شاد�س
عنوان الن�شاط:

اإنتاج الأفالم ال�شمعية الب�شرية المعززة بر�شائل

المعلومات الر�شومية infograph عن طواحين الهواء 

بر�سائل  المعززة  الب�سرية  ال�سمعية  الأفالم  اإنتاج  كيفية  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
وكيفية  الهواء  طواحين  المو�سوع  ويتناول   infograph الر�سومية  المعلومات 

عملها، واأهمية طاقة الرياح.

اإنتاج ر�سالة اإعالمية �سمعية ب�سرية  : المجال 
من ال�سف ال�سابع اإلى ال�سف التا�سع  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على طاقة الرياح .	•

ي�سرب اأمثلة لبع�ض م�سادر الطاقة على �سطح الأر�ض . 	•

�سبكة 	•  ، المو�سوعة   ، الأطل�ض   ، المعجم   ( المعلومات  م�سادر  بع�ض  ي�ستخدم 

الإنترنت ( لدعم كتاباته .

يكتب ن�سا يت�سمن معلومات وحقائق داعمة وتف�سيالت ب�سيطة .	•

ي�سل اإلى الو�سائل الإعالمية المتاحة بالمجتمع عبر �سبكة الإنترنت .	•

يتعرف الأهداف الأ�سا�سية لمختلف الفنون الإعالمية .	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

:   م�سادر التعلم المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 
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خطوات تنفيذ الن�شاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

يناق�ض المعلم طالبه حول اأنواع م�سادر الطاقة في الأر�ض.  .3  

ي�سرح المعلم خطوات اإنتاج الر�سائل ال�سمعية الب�سرية.  .4  

�سمعية  ر�سائل  اإنتاج  في  الم�ساركة  في  يرغب  عمن  طالبه  المعلم  ي�ساأل   .5  

ب�سرية حول الطاحونة الهوائية.

ي�ستعر�ض المعلم في قاعة م�سادر التعلم ما تو�سل اإليه الطالب.  .6  

يفتح المعلم باب المناق�سة حول ما �ساهدوه.  .7  

يطرح المعلم بع�ض التمارين حول طاقة الرياح.  .8  

�سمعية  ر�سائل  لإنتاج  الطالب من خطوات  اإليه  تو�سل  ما  المعلم  يناق�ض   .9  

ب�سرية.

الموقف التعليمي :
اليوم �سنناق�ض معا مو�سوع الطاحونة الهوائية وهي عبارة عن اآلة تعمل بقوة   : المعلم 
من  اأخرى  اأ�سكال  اإلى  حركية  طاقة  من  الطاقة،  لتحويل  وم�سممة  الرياح، 

الطاقة مثل الطاقة الكهربائية.

الر�سومية  المعلومات  بر�سائل  معززا  برنامجا  يعمل  اأن  منكم  ي�ستطيع  من   : المعلم 
infograph  عن طواحين الهواء؟

اأنا .  : اأحمد 
واأنا اأي�سا.  : حامد 

»هذا �سيء رائع ، المطلوب من اأحمد وحامد :عمل تقرير مدعم بالمعلومات   : المعلم 
الر�سومية infograph  عن طواحين الهواء مت�سمنا النقاط التالية : 
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ما طاقة الرياح، وما الهدف من بناء الطاحونة الهوائية؟	•

مم تتركب الطاحونة الهوائية ؟	•

كيف تعمل طواحين الهواء ؟ 	•

والتقرير يجب اأن يو�سح م�سادر المعلومات.

اإن �ساء اهلل اأحمد وحامد : 
اأرجو اأن تتابعوا طريقة اإنتاج المعلومات الر�سومية، والآن لنبداأ بمتابعة تقرير   : المعلم 

اأحمد وحامد ...

عن  الناتجة  القوة  هي  الرياح  طاقة  الرياح،  طاقة  على  بالتعرف  اأول  �سنبداأ   : اأحمد 
الهواء المتحرك.

وتبنى الطواحين الهوائية لال�ستفادة من هذه الطاقة .  : حامد 
اأعالها  في  مرتفعة،  معدنية  قاعدة  عن  عبارة  الهوائية  الطاحونة  مكونات   : اأحمد 
من  يتم  تو�سيالت  على  القاعدة  وتحتوي  قوية،  �سفرات  ذات  �سخمة  مروحة 

خاللها تحويل حركة المروحة اإلى م�سننات في اأ�سفل القاعدة .

القاعدة، وهذه  اأ�سفل  الم�سننات  اإلى  التو�سيالت  المروحة عبر  تتحول حركة   : حامد 
الحركة ت�ستغل كطاقة ميكانيكية اأو لتوليد الطاقة الكهربائية.

هذا هو التقرير.  : اأحمد 
�سكرا لأحمد وحامد.  : المعلم 

التقويم : 
 infograph يطلب المعلم من طالبه اإعداد عر�ض للمعلومات با�ستخدام  .1  

حول م�سادر الطاقة البديلة على �سطح الأر�ض.

التوا�سل  و�سائل  خالل  من  ر�سائلهم  ن�سر  طالبه  من  المعلم  يطلب   .2  

الجتماعي.



البرمجيات التعليمية

الثقافة اإلعالميةللمهارات الحياتية

20

الن�شاط ال�شابع
عنوان الن�شاط:

اإنتاج الأفالم ال�شمعية الب�شرية المعززة بر�شائل المعلومات 

الر�شومية infograph للن�شرة الجوية

بر�سائل  المعززة  الب�سرية  ال�سمعية  الأفالم  اإنتاج  كيفية  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
المعلومات الر�سومية infograph لن�سرة جوية، كما يو�سح اأهميتها وما تت�سمنه 

من معلومات، وتدريب واإعداد الطالب على كيفية اإعداد الن�سرة وتقديمها.

اإنتاج ر�سالة اإعالمية �سمعية ب�سرية  : المجال 
من ال�سف ال�سابع اإلى ال�سف التا�سع  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتو�سل اإلى ا�ستنتاجات من حوار مقروء ، اأو م�سموع .	•

يقدم عرو�سا معلوماتية تت�سمن حقائق وتف�سيالت معززة بر�سائل المعلومات 	•

الر�سومية infograph لن�سرة جوية. 

يتعرف على اأهمية الن�سرة الجوية .	•

يتابع الن�سرة الجوية.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�شاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.
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يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

.infograph يتناول المعلم تعريف مفهوم المعلومات الر�سومية  .3  

اإنتاج الأفالم ال�سمعية الب�سرية المعززة بر�سائل  ي�سرح المعلم خطوات   .4  

.infograph المعلومات الر�سومية

يق�سم المعلم طالبه اإلى مجموعات للعمل على اإنتاج اأفالم �سمعية ب�سرية   .5  

مدعمة بالمعلومات الر�سومية حول الن�سرة الجوية.

ي�ستعر�ض المعلم في قاعة م�سادر التعلم ما تو�سلت اإليه المجموعات.  .6  

مقدم  وخ�سائ�ض  الجوية  الن�سرة  ومنها  الن�سرات  اأنواع  المعلم  يو�سح   .7  

الن�سرة ثم يطلب منهم ا�ستكمال الجدول الآتي :

المعلومات المناخية التي تت�شمنها الن�شرة ا�شم القناة التي تعر�ض الن�شرة

في  تعر�ض  التي  وال�سور  الخرائط  مالحظة  الطالب  من  المعلم  يطلب   .8  

الن�سرة الجوية ويناق�سهم فيها وفيما تت�سمنه من معلومات.

يفتح المعلم باب المناق�سة حول ما �ساهدوه من ر�سائل.  .9  

يطرح المعلم بع�ض التمارين حول الن�سرة الجوية.  .10  

يوؤكد المعلم اأهمية متابعة الن�سرات الجوية.  .11  

الموقف التعليمي :
اليوم �سنناق�ض معا مو�سوع الن�سرة الجوية  .   : المعلم 

الر�سومية  المعلومات  بر�سائل  معززا  برنامجا  يعمل  اأن  منكم  ي�ستطيع  من    

infograph  عن الن�سرة الجوية؟
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اأنا.  : �شعود 
واأنا اأي�سا .  : حمد 

»هذا �سيء رائع« ، المطلوب من �سعود وحمد :  : المعلم 
الجوية  الن�سرة  عن   infograph الر�سومية  بالمعلومات  مدعم  تقرير  عمل    

مت�سمنا النقاط التالية: 

ما الن�سرة الجوية ، وما الهدف من اإذاعتها في و�سائل الإعالم ؟	•

ما النقاط الأ�سا�سية في الن�سرة الجوية ؟	•

كيف يقراأ المخت�سون الن�سرة الجوية  ؟ 	•

والتقرير يجب اأن يو�سح م�سادر المعلومات .

اإن �ساء اهلل .  : �شعود و حمد 
اإذن نلتقي المرة القادمة لنناق�ض تقرير �سعود و حمد.  : المعلم 

اأرجو اأن تتابعوا طريقة اإنتاج المعلومات الر�سومية ، والآن لنبداأ بمتابعة تقرير    

�سعود  و حمد ...

�سنبداأ اأول بالتعرف على الن�سرة الجوية، الن�سرة الجوية هي عبارة عن توقع   : �شعود 
لأحوال الطق�ض في بلد ما .

وهذا التوقع يعتمد على المعلومات التي ي�ستخرجها الرا�سد الجوي من خارطة   : حمد 
الطق�ض.

الكتل  وتحركات  الجوي  وال�سغط  الحرارة  الجوية هي درجة  الن�سرة  مكونات   : �شعود 
الهوائية.

تتحول  قراءة خارطة الطق�ض اإلى توقع لحالة الطق�ض .   : حمد 
هذا هو التقرير.  : حمد 

الأفالم  با�ستخدام  للمعلومات  بعر�سكم  ا�ستمتعنا  لقد  وحمد،  ل�سعود  �سكرًا   : المعلم 
. infograph ال�سمعية الب�سرية المعززة بر�سائل المعلومات الر�سومية



البرمجيات التعليمية

للمهارات الحياتية الثقافة اإلعالمية

23

اأرجو من كل واحد منكم اأن ي�سلمني في المرة القادمة عر�سا لمعلومات اأخرى    

با�ستخدام الطريقة نف�سها.

التقويم: 
البلد  في  الجو  ن�سرة جوية عن حالة  ت�سميم  الطالب  المعلم من  يطلب   .1  

ويطلب من كل مجموعة اختيار واحد منهم لقراءة الن�سرة ويتم الت�سويت 

على اأف�سل ن�سرة واأف�سل مذيع .

يطلب المعلم من الطالب عمل ن�سرة جوية يومية مخت�سرة وعر�سها في   .2  

موقع المدر�سة الإلكتروني.
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الن�شاط الثامن
عنوان الن�شاط:

كيفية اإنتاج ر�شالة اإعالمية رقمية

حول مو�شوع بيئتنا في خطر

يتناول الن�ساط الأخطار البيئية التي تواجه المجتمع ويعمل على تدريب الطالب   : المقدمة 
المختلفة  الإعالمية  بالو�سائل  بال�ستعانة  العلمي  البحث  اإجراء  كيفية  على 

وكيفية اختيار المادة الإعالمية المنا�سبة التي تحقق الهدف المن�سود.

اإنتاج ر�سالة اإعالمية رقمية  : المجال 
من ال�سف العا�سر اإلى ال�سف الثاني ع�سر  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يحدد اأن�سب القنوات الإعالمية لطرح برامج عن الأخطار البيئية وتوقيت بثها .	•

يقترح حلوًل اإبداعية للم�سكالت البيئية التي تتناولها و�سائل الإعالم.	•

ي�ستنتج من المادة الإعالمية الأخطار البيئية العالمية .	•

الق�سايا 	• تجاه  الإعالمية  بالمادة  الواردة  الخاطئة  المفاهيم  بع�ض  ي�سحح 

والم�سكالت البيئية.

يبحث عن مو�سوعات من م�سادر مختلفة للكتابة عنها.	•

يختار مو�سوعًا ويكون مجموعة من الأ�سئلة حوله .	•

يوثق اقتبا�ساته في الهوام�ض ويكون قائمة بالم�سادر والمراجع في نهاية البحث.	•

يكتب تقريرا بحثيا عن مو�سوعات اأو اأفكار مهمة.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
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اأفالم م�سجلة عن  الإنترنت -  �سبكة  : لب توب - جهاز لوحي -  للن�شاط  الأدوات الالزمة 
الأخطار البيئية.

خطوات تنفيذ الن�شاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

يق�سم المعلم طالبه اإلى مجموعات.  .3  

خالل  من  البيئية  الأخطار  اأحد  درا�سة  مجموعة  كل  من  المعلم  يطلب   .4  

�سبكة   - التلفزيونية  البرامج   ( المختلفة  الإعالمية  الو�سائل  ا�ستخدام 

الإنترنت - ال�سحف والمجالت - برامج الإذاعة ( مع  �سرورة اللتزام 

بالقواعد المتبعة لكتابة التقارير البحثية.

يعر�ض الطالب نتائج بحثهم على �سا�سة العر�ض الكبيرة.  .5  

يطلب المعلم من الطالب التعليق على ما �ساهدوه.  .6  

يطلب المعلم من الطالب ت�سنيف الأخطار على البيئة اإلى اأخطار طبيعية   .7  

واأخطار ب�سرية.

تكتب كل مجموعة تقريرًا بما تو�سلت اإليه من نتائج .  .8  

الموقف التعليمي:
ح�سنا يا �سباب �سوف ننق�سم اإلى مجموعتين.   : المعلم 

كل مجموعة �ستقوم بدرا�سة اأحد الأخطار البيئية من خالل ا�ستخدام الو�سائل    

ال�سحف   - الإنترنت  �سبكة   - التلفزيونية  البرامج   ( المختلفة  الإعالمية 

والمجالت - برامج الإذاعة ( مع  �سرورة اللتزام بالقواعد التالية : 

البحث عن المو�سوع من م�سادر مختلفة للكتابة عنها.   

اختيار المو�سوع وطرح مجموعة من الأ�سئلة حوله.   
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توثيق اقتبا�ساته في الهوام�ض.   

اإعداد قائمة بالم�سادر والمراجع في نهاية البحث.   

كتابة تقرير بحثي عن المو�سوع  با�ستخدام البوربوينت.   

�سنلتقي في المرة القادمة ونناق�ض تقرير كل مجموعة.    

دعونا نتابع ما قامت به كل مجموعة.   

من الق�سايا المعا�سرة التي تهدد الحياة على الأر�ض : التلوث البيئي .  : طالب 1 
يعد ال�سلوك الإن�ساني �سببًا رئي�سيًا في تلوث البيئة واإحداث الخلل في توازنها    

الطبيعي، ب�سبب �سوء ا�ستخدامه لمكونات وموارد نظامها البيئي.

اأ�سا�ض  الإن�سان تكون متوازنة، على  الطبيعية دون تدخل من جانب  البيئة  اإن    

اأن كل عن�سر من عنا�سرها قد خلق ب�سفات محددة وبحجم معين بما يكفل 

للبيئة توازنها، تاأكيدا لقوله تعالى : 

  {  }   

�سورة الحجر/ اآية 19

اأبعادا  تاأخذ  التي بداأت  الملحة  البيئية  الم�ساكل  اأهم  اأحد  التلوث  تعد م�سكلة    

بيئية واقت�سادية واجتماعية خطيرة، حيث لم تعد الطبيعة قادرة على التخل�ض 

من هذه الملوثات بال�سرعة المنا�سبة.

ومن اأ�شكال التلوث :
تلوث الهواء - تلوث المياه - تلوث التربة - تلوث الغذاء - التلوث ال�سو�سائي...   

ما الحل ؟ 

تنمية الوعي البيئي لدى الأفراد واإك�سابهم القيم والمعارف والمواقف الإيجابية    

لحماية البيئة وتحمل الم�سوؤولية الفردية واللتزام بالأخالق البيئية.

التخطيط والتن�سيق ب�سكل يعزز تكاتف الجهود على م�ستويات مختلفة ومتكاملة.    

اللتزام بتنفيذ الت�سريعات والقوانين البيئية لحماية البيئة.   

�سكرا لح�سن ا�ستماعكم ....   
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قال تعالى  : {  } �سورة الأنبياء الآية : 30  : طالب 2 
مو�سوعنا هو عن تلوث الماء.    

يعي�ض،  كي  الماء  يحتاج  الإن�سان  الأر�سية،  الكرة  ثلثي  حوالي  الماء  يغطي    

اأج�سامنا وفي الزراعة وال�سناعة وفي التنقل من  ون�ستخدم الماء في نظافة 

مكان لآخر، وكذلك يحتاجه النبات والحيوان ...

ولكن ما هي م�شادر واأ�شباب التلوث :
 تتعر�ض المياه في م�سادرها الطبيعية لكثير من اأنواع التلوث :

المخلفات المنزلية.	•

المخلفات ال�سناعية.	•

المياه المت�سربة للمياه الجوفية وملوثة بالكيماويات .	•

ا�ستخدام الأ�سمدة والمبيدات.	•

دفن النفايات في مناطق غير موؤهلة لذلك .	•

وغيرها العديد 

ما ال�سرر من تلوث الماء ؟

�سرر ب�سحة الإن�سان .	•

ال�سرر بالأحياء المائية وخا�سة الثروة ال�سمكية.	•

ال�سرر بالتربة وانخفا�ض اإنتاجيتها.	•

وغيرها الكثير. 

اإلى متى ي�ستمر زيادة تلوث الماء ؟ ناأمل اأن نجد حال .

�سكرا لح�سن ا�ستماعكم.

�سكرا لهذا العر�ض الرائع والمعلومات المفيدة... واإلى اللقاء  : المعلم 
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التقويم : 
جهات  تن�سرها  التي  التقارير  بع�ض  قراءة  الطالب  من  المعلم  يطلب   .1  

علمية على �سبكة الإنترنت عن م�ساكل وتحديات )ثقب الأوزون - مخلفات 

الم�سانع - النفايات النووية - التغيرات المناخية( وتحليلها وعر�ض اأهم 

المعلومات التي وردت بها على موقع المدر�سة الإلكتروني.

يطلب المعلم من الطالب عمل مجلة مدر�سية اإلكترونية تن�سر على موقع   .2  

المدر�سة الإلكتروني عن الأخطار البيئية وت�سحيح المفاهيم الخاطئة في 

التعامل معها.
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الن�شاط التا�شع
عنوان الن�شاط:

ت�شميم واإنتاج ر�شالة اإعالمية مفيدة حول الق�شايا ال�شحية 

)الأنفلونزا المو�شمية - كورونا(

يتناول هذا الن�ساط كيفية ت�سميم واإنتاج ر�سالة اإعالمية مفيدة حول الق�سايا   : المقدمة 
ال�سحية المعا�سرة ومنها مو�سوع الأنفلونزا المو�سمية وفيرو�ض كورونا.

ت�سميم ر�سالة اإعالمية تعك�ض الق�سايا المحلية والإقليمية والعالمية  : المجال 
من ال�سف العا�سر اإلى ال�سف الثاني ع�سر  : ال�شفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على فيرو�ض كورونا والأنفلونزا المو�سمية .	•

يتقن طريقة عمل الر�سائل الإعالمية .	•

ي�ستخدم التقنيات المتاحة لعمل فيلم كرتوني .	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�شاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�شاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت - اأفالم �سحية 

خطوات تنفيذ الن�شاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويناق�سها معهم.  .2  

ي�سرح المعلم للطالب كيفية اإنتاج ر�سالة توعوية.  .3  
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يطلب المعلم من طالبه البحث عن اأ�سباب انتقال الفيرو�سات لنا ) كورونا   .4  

- الإنفلونزا(.

يطلب المعلم من طالبه تنفيذ فيلم توعوي عن فيرو�ض كورونا  .5  

اأنتجه  ما  لم�ساهدة  التعلم  م�سادر  مركز  اإلى  طالبه  المعلم  ي�سطحب   .6  

الطالب من اأفالم.

يق�سم المعلم طالبه اإلى مجموعات.  .7  

يطلب المعلم من كل مجموعة البحث عبر الإنترنت عن �سور ومعلومات   .8  

حول الأمرا�ض المعدية الأخرى.

الموقف التعليمي:
ال�سالم عليكم ... اأريد اليوم متطوعين لعمل ر�سالة توعوية عن فيرو�ض كورونا،    : المعلم 

اأريدها ر�سالة مبتكرة .

اأنا يا اأ�ستاذ �ساآخذ الكورونا .  : �شعد 
هذا �سيء رائع و�سوف نلتقي في المرة القادمة، لنتابع معا ماذا اأعد لنا �سعد .  : المعلم 

لقد جعلت ر�سالتي التوعوية على �سكل فيلم كرتوني بم�ساعدة الأ�سدقاء .  : �شعد 
يمكن  كورونا   فيرو�ض  موؤخرا،  ظهرت  التي  الجديدة  الفيرو�سات  من  كورونا   : �شعد 
اأن يت�سبب في مجموعة من العتاللت في الب�سر، تتراوح ما بين نزلة البرد 

العادية وبين المتالزمة التنف�سية الحادة الوخيمة.

ما هي اأعرا�ض فيرو�ض كورونا؟  : خالد 
اأعرا�سه:  : �شعد 

حمى   .1  

احتقان في الأنف والحلق  .2  

�سعال   .3  

�سيق في التنف�ض  .4  

اإ�سهال وقيء في بع�ض الحالت  .5  
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ويجب الذهاب للطبيب عند ظهور اأي اأعرا�ض �سبيهة بالأنفلونزا.

كيف ينتقل الفيرو�ض؟  : خالد 
يعتقد اأنه ينتقل من خالل:  : �شعد 

الختالط المبا�سر بالم�سابين  .1  

الرذاذ المتطاير من المري�ض اأثناء ال�سعال والعط�ض  .2  

لم�ض اأدوات المري�ض ثم لم�ض الفم اأو الأنف اأو العين  .3  

مع احتمال انتقاله عن طريق الجمال  .4  

ولكن ما هي  طرق الوقاية من فيرو�ض كورونا؟  : خالد 
ح�سنا...  : �شعد 

غ�سل اليدين بالماء وال�سابون با�ستمرار  .1  

تجنٌّب التقبيل والمعانقة عند ال�سالم  .2  

تجنٌّب مالم�سة العينين والأنف والفم بيدك قدر الم�ستطاع  .3  

وا�ستخدام المنديل عند ال�سعال اأو العط�ض  .4  

البتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجٌنّب المزارع والحيوانات  .5  

الأماكن  وفي  تنف�سية  باأمرا�ض  الم�سابين  مخالطة  عند  الكمام  لب�ض   .6  

المزدحمة

المحافظة على �سحة ج�سمك:  .7  

بالأكل ال�سحي المتوازن 	•

ممار�سة الريا�سة 	•

المحافظة على النظافة	•

هذه ن�سائح غالية �ساألتزم بها، واأنتم يا اأ�سدقائي التزموا بهذه الإر�سادات.  : خالد 
مع تمنياتي لكم بال�سحة وال�سالمة من الأمرا�ض... و�سكرا لح�سن ال�ستماع   : �شعد 

...

هذه الر�سائل الإعالمية ناجحة جدا واأتمنى اأن يكون الجميع قد ا�ستفاد منها .  : المعلم 
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التقويم : 
من  الفيرو�سات  عن  الموثوقة  المعلومات  جمع  طالبه  من  المعلم  يطلب   .1  

خالل �سبكة الإنترنت.

حول  مفيدة  اإعالمية  ر�سائل  واإنتاج  ت�سميم  طالبه  من  المعلم  يطلب   .2  

الق�سايا ال�سحية المعا�سرة.

الفيرو�سات  حول  توعوية  حملة  لعمل  التعاون  طالبه  من  المعلم  يطلب   .3  

ون�سرها من خالل اأدوات التوا�سل الجتماعي ) اأ�سبابها - كيفية الوقاية 

منها - العالج(.




