اإلعالم مرآة المجتمع

إعداد األستاذ  :صالح عٌواز

ما سأعرفه من خالل ال ّنصوص

الموضوعات
:

 1ـ أهمٌّة اإلعالم فً المجتمع عموما  ،والوسط المدرسً خصوصا .
 2ـ الحاجة إلى تنوٌع وسائل اإلعالم .
 3ـ ضرورة ترشٌد وسائل اإلعالم الحدٌثة .
الموارد اللّغوٌّة

ف ّنٌات ال ّتعبٌر

 1ـ بناء الفعل المضارع .
 2ـ اسم الفاعل وعمله .
 3ـ " ال " ال ّنافٌة للجنس .

ما سأنتجه مشافهة وكتابة

 1ـ الفقرة ال ّتفسٌرٌّة
(  1ـ  2ـ . )3
 2ـ الوضعٌّات التعلٌمٌّة .

 1ـ شرح قول مسموع  :تحرٌر كلمة حول ضرورة و أهمٌّة اإلعالم لكل المجتمعات .
 2ـ نقد رأي مسموع  :تحرٌر فقرة حول أهمٌّة تنوٌع وسائل اإلعالم .
 3ـ ال ّتعبٌر عن رأي  :كتابة فقرة تفسٌرٌّة حول ضرورة االستخدام الوجٌه لإلنترنت .

فً نهاٌة المقطع
 1ـ إنتاج خطاب مسموع .
 2ـ تحرٌر فقرة تفسٌرٌّة مترابطة حول دور اإلعالم فً المجتمع عموما وفً الوسط المدرسً خصوصا.
 3ـ توظٌف مكتسباتً خالل المقطع ومراعٌا النمط المناسب .

ما سأنجزه
ـ أشارك مع فوجً فً إنجاز المشروع المتمثل فً تصمٌم وتقدٌم برنامج إذاعً مدرسً م ّدته  15دقٌقة
الكفاءة العرضٌّة
ـ تذوّ ق المقروء
والحكم علٌه .
ـ اكتشاف معانً
المقروء وإبراز أبعاده
ـ تثبٌت القدرة على
القراءة الصحٌحة
الواعٌة .

القٌم والمواقف
ـ ٌقف على دور
اإلعالم وأهمٌته
الحٌاتٌة .
ـ ٌتبٌّن دور اإلعالم
وٌرشد استعمال
وسائله .

مركبات الكفاءة
ـ ٌجٌد اإلصغاء إلى منطوق
ذو طابع توجٌهً تفسٌريّ .
ـ ٌفهم المسموع وٌتفاعل
معه .
ـ ٌعبّر مشافهة بلغة سلٌمة
مناسبة للمقام

الكفاءة الختامٌّة
ـ ٌفهم خطابات
مسموعة ٌغلب علٌها
ال ّنمط التفسٌري
وٌنتجهما مشافهة فً
وضعٌات دالة متنوعة

مستوى الكفاءة ال ّشاملة :
ـ ٌتمكن ال ّتلمٌذ من ال ّتواصل
بلغة سلٌمة  ،وقراءة نصوص
متنوعة األنماط ال تق ّل عن
 180كلمة  ،مع ال ّتركٌز على
النمط ال ّتفسٌريّ  ،وإنتاجها
مشافهة وكتابة فً وضعٌّات
ّ
موظفا موارده المكتسبة
دالّة ،
خالل المقطع  ،وكذا مكتسباته
القبلٌّة .

مٌدان فهم المنطوق وإنتاجه :
فهم المكتوب :
فهم المنطوق وإنتاجه :
ـ ٌصغً باهتمام إلى خطابات ـ ٌقرأ قراءة مسترسلة ومعبرة
شفوٌّة تفسٌرٌّة وٌح ّدد أفكارها نصوصا تفسٌرٌّة مشكولة
جزئٌا محترما عالمات الوقف
وٌعٌد أنتاجها بلغة سلٌمة
وٌح ّدد فكرتها العامّة
موظفا رصٌده اللّغوي .
وٌستثمرها فً إثراء رصٌده
اللّغوي واستنباط ّ
الظواهر
اللّغوٌّة و ال ّنحوٌة والبالغٌّة .

اإلنتاج الكتابً :
ـ ٌحرّ ر فقرة تفسٌرٌّة سلٌمة
مترابطة  ،تتألّف على األقل
من اثنً عشر سطرا  ،موظفا
قٌمة من القٌم .

الوضعيّة المشكلة األمّ :
سٌاق الوضعٌّة :
اقتداء بمتوسّطة مجاورة  ،دعاك إلى حضور اجتماع رؤساء ال ّنوادي العلمٌّة ّ
والثقافٌّة من أجل طرح
فكرة إنشاء إذاعة مدرسٌّة بمتوسّطتكم  ،وأثناء ال ّنقاش قٌل لك  " :إنّ المجلّة الحائطٌّة كافٌة "  ،وقٌل أٌضا
" إنّ شبكات ال ّتواصل االجتماعً تغنً عن ك ّل وسائل اإلعالم التقلٌدٌّة " .
احتجت إلى أن تعرض الفكرة مبٌّنا أهمٌّة اإلعالم فً المجتمعات  ،وأن تبرّر ضرورة تنوٌع وسائل
اإلعالم بالوسط المدرسًّ  ،و تبٌّن مخاطر شبكات ال ّتواصل االجتماعًّ  ،وكٌف ٌت ّم ترشٌد استعمالها .
المهمّات  ( :حلول الوضعٌّات الجزئٌّة األسبوعٌّة )
 1ـ عرض أهمٌّة اإلعالم فً المجتمع عموما  ،والوسط المدرسً خصوصا .
 2ـ ئلٕاع أػضاء إٌّاد ٞاٌصّماف ٌٍّّ ٟإعّغح تاٌحاظح ئٌ ٝذٕ٠ٛغ ٚعائً اإلػالَ ف ٟاٌّرٛعّطح .
 3ـ تفسٌر كٌفٌّة ترشٌد استعمال وسائل اإلعالم .
المهمّة ال ّنهائٌّة ( :ح ّل الوضعٌّة المشكلة االنطالقٌّة ـ الوضعٌّة األ ّم ـ )
ـ كتابة مقال تفسٌريّ ونشره فً مجلّة المتوسّطة .

المذكرّ ة 16 :
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الفئة  :س 03

الموارد المستهدفة :
ـ ٌ ّتح ّكم المتعلّم فً القراءة وٌستوعب المقروء .
ـ ٌعبّر عن مشاعره وآرائه بأمثلة وشواهد وبراهٌن تناسب الموقف .
ـ ٌتذوّ ق المقروء وٌكتشف جوانبه الجمالٌّة .
ـ ٌتعرّ ف على اإلعالم فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع .

الوسائل :
ـ دلٌل األستاذ ص 80 :
ـ اٌىراب اٌّمشّس ؿ 31 :
ـ لٛاِ١ظ ـ اٌغثٛسج .

ص 35 / 34 :

المقطع ّ
الثانً  :اإلعالم والمجتمع .
ال ّنشاط  :أسمع نصًّ .
المورد المعرفً  :اإلعالم فً خدمة المجتمع .

األسبوع :األوّ ل
زمن اإلنجاز  01:سا
األستاذ  :صالح عٌواز

الوضعٌّات ال ّتعلٌمٌّة ال ّتعلّمٌّة :
تخلو البٌوت من أجهزة التلفاز  ،وال المكتبات والوراقات من
تقدٌم المقطع ٌ :ستحٌل أن َ
الجرائد  ،أو المدن من مقاهً اإلنترنت  .ففٌم تستخدم مثل هذه الوسائل ؟ ج  :اإلعالم
من المستفٌد من وسائل اإلعالم ؟ ج  :كل شرائح المجتمع .
عرض الوضعٌّة المشكلة اإلنطالقٌّة  :لم ٌعد اإلعالم مقتصرا على مجرّ د نقل األخبار فقد
تع ّدى ذلك إلى تقدٌم خدمات جلٌلة لإلنسان ،لٌنصّب بهذا نفسه ضمن ضرورٌات المجتمع
التً ال ٌستغنى عنها  ،نصّ الٌوم ٌنطلق من هذه الفكرة  ،فحاولوا تسجٌل أبرز معطٌاته
اٌٛضؼّ١ح اٌعضئّ١ح األ: ٌٝٚ
اٌمشاءج إٌّٛرظ١ح األٌٕ ٌٝٚـّ  :اإلػالَ ف ٟخذِح اٌّعرّغ .
ذإ ّدّ ٜ
ترأْ ٘ٚذٚء ٚترّصٌٍّ ً١ؼأ. ٟ
لشاءج إٌّـ إٌّطٛق ِٓ طشف األعرار ٚ ،ف ٟأشٕاء رٌه ٠عة اٌّحافظح ػٍ ٝاٌرّٛافً
اٌثقش ٞتٚ ٕٗ١تِ ٓ١رؼٍّّّ١ٙ٠ٚ ، ٗ١أ األعرار اٌظّشٚف اٌّصٌٍ ٝالعرّاع .
أعسٍح اخرثاس٠ح ٛي ِضّ ْٛإٌّـّ .
 1ـ اػرّادا ػٍِ ٝا عّؼد ِ ،ا ػاللح اإلػالَ تاٌح١اج االظرّاػّ١ح ؟
ض ٌٛ :الٖ ٌّا ّٔد اٌّعرّؼاخ ِٚ ،ا أرمٍد اٌرّعاسب ٚاٌخثشاخ ِٚ ،ا ذشاوّد اٌّؼاسف
ٚاٌّؼٍِٛاخ  ،وّا ٠ؼرثش أ ذ أتشص ٚعائً اإلذقاي ت ٓ١تٕ ٟاٌثؾش .
 2ـ ت ِٓ ّٓ١خالي ِا عّؼد و١ف١ح ذط ّٛس اإلػالَ ػٕذ اإلٔغاْ .
ض ّ١ِ :ض هللا ذؼاٌ ٝاإلٔغاْ تاٌمذسج ػٍ ٝذط٠ٛش ٚعائً اذّقاٌٗ  ،فّٓ اإلؽاساخ ٚاٌشّعَٛ
ئٌ ٝاٌشلـ ٚاٌغٕاء  ،ئٌ ٝاٌىٍّاخ إٌّطٛلح ٚ ،اٌحشٚف اٌّىرٛتح  ِٓٚ ،اإلػالَ اٌزاذٟ
ئٌ ٝاٌ ّؾخق ّ ِٓٚ ، ٟاإلػالَ اٌعّاػ ّ ٟئٌ ٝاٌعّا٘١ش ّ
 ِٓٚ ، ٞاٌّحٍّ ّ ٟئٌ ٝاٌ ّذ. ّٟ ٌٚ
 3ـ اروش ػثاساخ ِٓ اٌخطاب اٌّغّٛع  ،ذثشص أّّ٘١ح اإلػالَ .
ض  :اإلػالَ ٔؼّح ِٓ هللا ال ٠ذسن لّ١رٙا ئال ِٓ ػاػ ِٕؼضال ػٓ إٌّاط  ،أ ِٓ ٚفمذ اٌمذسج
ػٍ ٝاٌغّّغ ٚاٌثقش ٚاٌىالَ ٚإٌّظش ٚاٌٍّّظ ـ ٌمذ أشثصد اٌذساعح اٌؼٍّّ١ح ّ
أْ اإلػالَ
ضشٚسج ِاعّح ٌإلٔغاْ ٚ ،ػاًِ ِغاػذ ػٍ ٝذط٠ٛش ػمٍّ١رٗ ٔٚفغ١رٗ  ّٛٔ ٚظغّٗ .
اٌمشاءج إٌّٛرظّ١ح اٌصأ١ح  :ذإ ّد ٜتاألداء ٔفغٗ٠ .حس األعرار اٌّرؼٍّ ٓ١ػٍ ٝذغع ً١سؤٚط
األلالَ ٚاٌرشو١ض ِغ اٌىٍّاخ اٌّفرا ّ١ح ـ ٌ١رُ اعرىؾاف اٌىٍّاخ اٌقؼثح اٌّؼ١مح ٌٍف. ُٙ
ـ أششٌ ٞغر : ٟاخرضاْ  :ا ّدخاس .
ِٕالؾح العرخشاض اٌفىشج اٌؼاِح :
 1ـ ِا م١مح اإلػالَ ػٕذ اٌىاذة ؟ ض  :اػرثشٖ ظا٘شج ِٓ ظٛا٘ش اٌىٚ ْٛعّٕح ِٓ عٕٕٗ .
 2ـ ٌُ ال ّ٠ىٓ أل ّ
ِ ٞعرّغ االعرغٕاء ػٕٗ ؟ ض  :ألّٔٗ عثة ّٔٚ ، ٖٛعثة ذٛافً أفشادٖ .
 3ـ ِا اٌّف َٛٙاٌؼٍّ ٌّ ٟإلػالَ اٌ َٛ١؟ ض  :اذغغ ر ٝؽًّ و ًّ أعٍٛب ِٓ أعاٌ١ة ظّغ
ٔٚمً اٌّؼٍِٛاخ ٚاألفىاس .
ٌإلػالَ دٚس تاٌغ ف ٟذط٠ٛش اٌّعرّؼاخ ٘اذٛا فىشج ػاِح ِٕاعثح ٌٙزا .
ـ أعرىؾف اٌفىشج اٌؼا ِّح :
 1ـ اٌ ّذٚس اٌىث١ش اٌز ٞذم َٛتٗ ٚعائً اإلػالَ ف ٟذّٕ١ح ٚذط٠ٛش اٌّعرّؼاخ .
 2ـ دٚس اإلػالَ اٌحضاس ّ
ٚ ٞػاللرٗ تاٌح١اج االظرّاػّ١ح .

ال ّتقوٌم :
تشخيصي :
اٌرؼشّ ف ػٍٝ
ِضّْٛ
اٌّمطغ ٚػٍٝ
ِٛضٛع
اٌخطاب

مرحلً :
 1ـ ِش ٍح
اٌرؼشّ ف على
جزئٌات النصّ
 2ـ ٠غاُ٘ فٟ
إٌّالؾح
٠ٚرث ّٓ١دٚس
اإلػالَ ١اذ١ا

 3ـ اعرٕثاط
اٌفىشج اٌؼاِح .

مـــــــــــــــــرحلة الـــــــــــــــــــختام

ـ ِٕالؾح ِحر ٜٛإٌّـّ ٚذحٍٚ ٍٗ١ئششاؤٖ :
اعرخالؿ اٌؼٕافش ِش ٍّ١ا أشٕاء ذحٍ ً١ظضئّ١اخ إٌّـّ :
 1ـ اإلػالَ ضشٚسج ١اذّ١ح ٌى ًّ اٌّخٍٛلاخ .
ّ
 2 03ـ دٚس اإلػالَ فّ ِ ٟذ اٌرؼاٚ ْٚاٌرؼاسف ت ٓ١إٌاط .
 3ـ دٚس اإلػالَ ف ٟاٌرّّٕ١ح .
 4ـ إٌّمٍح اٌٙائٍح ف ٟذط ّٛس ٚعائً اإلػالَ .
 5ـ ٚظٛب ذشؽ١ذ ٚعائً اإلػالَ ٔظشا أل٘ ّّ١رٗ ٚخطٛسذٗ .
الوضعٌّة الجزئٌّة ّ
الثانٌة :
أنتج مشافهة  :المطلوب ص 31
إعادة تركٌب ال ّنص من خالل العناصر المستخلصة :
15
دور األستاذ :
ـ المراقبة والتوجٌه والتنشٌط  ،سائال ومع ّقبا عن كل ما ٌدور بٌن المتعلّمٌن أثناء المناقشة
مؤٌّدا ومصوّ با للمعارف والمعلومات والمعطٌات .
ـ ٌكلّف األستاذ المتعلّمٌن بإنتاج الموضوع شفوٌا بلغة سلٌمة مستعٌنٌن بما سجلوا من
رؤوس أقالم .
ـ نقد المقروء بالتداول فً أخذ الكلمة .
أحضّــــر :
ّ
ـ دعاك المدٌر لطرح فكرة إنشاء اإلذاعة المدرسٌّة فً اجتماع ال ّنوادي الثقافٌة للمتوسّطة
 02فاحتجت إلى تحضٌر كلمة تتناول أهمٌّة اإلعالم فً المجتمع عموما  ،وفً الوسط
المدرسًّ على الخصوص .
ـ استعن بنصّ " وسائل اإلعالم " للتعرّ ف على اتساع رقعة ال ّتواصل بٌن البشر بفضل
ال ّنقلة ال ّنوعٌّة التً و ّفرتها ال ّشبكة العنكبوتٌّة فً العصر الحاضر .
حكمة  " :الغرٌق ٌتمسّك بق ّشة " .

 4ـ اعرخالؿ
أتشص ظضئّ١اخ
اٌّغّٛع .

القدرة على
التحلٌل
والتركٌب
وإعادة بناء
ال ّنص ونقد
المضمون

ختامً :
نقد إعادة
اإلنتاج لدى
األقران .
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الموارد المستهدفة :
ـ ٌ ّتح ّكم المتعلّم فً القراءة وٌستوعب المقروء .
ـ ٌعبّر عن مشاعره وآرائه بأمثلة وشواهد وبراهٌن تناسب الموقف .
ـ ٌتذوّ ق المقروء وٌكتشف جوانبه الجمالٌّة .
ـ ٌتعرّ ف على ما تلعبه وسائل اإلعالم المعاصرة فً التف ّتح على العالم .

الوسائل :
ـ اٌىراب اٌّمشّس ؿ 32 :
ـ لٛاِ١ظ ِخرٍفح .
ـ اٌغثٛسج .

ص 37 / 36 :

المقطع الثانً  :اإلعالم والمجتمع .
المٌدان  :أقرأ نصًّ .
المحتوى المعرفً  :وسائل اإلعالم

األسبوع :األوّ ل
زمن اإلنجاز  1+1:سا
األستاذ  :صالح عٌواز

الوضعٌّات ال ّتعلٌمٌّة ال ّتعلّمٌّة :
أتهٌّأ ٌ :سعى اإلنسان إلى معرفة ما ٌقع فً العالم حوله من تغٌّرات وتطورات  ،فمالذي
ٌعٌنه على ذلك ؟ ج  :وسائل اإلعالم المختلفة  .هذا موضوعك الٌوم ص 32
أقرأ  :القــــــــــــــراءة :
أ ـ الصامتة البصرٌّة لنصّ  " :وسائل اإلعالم " ص . 32
ب ـ إٌّٛرظّ١ح  ِٓ :وشف األعرار ٌرّص ً١اٌّؼأ. ٟ
ض ـ إٌّٛرظّ١ح  :ذّ ٛصع فعائّ١ا ػٍ ٝاٌرّالِ١ز ٌرؼ٠ٛذُ٘ اٌّراتؼح .
أفٚ ُٙأٔالؼ :
 1ـ ِا ٘ ٟأٔٛاع ٚعائً اإلػالَ ؟ ض  :اٌٛعائً اٌّشئّ١ح ـ اٌّطثٛػح ـ اإلراػّ١ح (اٌّغّٛع)
 2ـ ف ُ١ذؾرشن ظّ١ؼا ؟ ض  :فٔ ٟمً األ ذاز  ٚاألخثاس ٌحظح ٚلٛػٙا .
 3ـ ً٘ ٠ىّٓ االعرغٕاء ػٓ ٚعائً اإلػالَ اٌ َٛ١؟ ض  :ال ّ٠ىٓ رٌه ٌّا ٌٙا ِٓ لّ١ح .
ـ اٌفىشج اٌؼا ِّح  :فح١ح ّ
أْ ٚعائً اإلػالَ لذ اخرٍفد ف ٟأٔٛاػٙا تِ ٓ١شئ ّٚ ٟعّؼ ّٟ
ِٚطثٛع  ،ئال أّٔٙا ذؾاسود ف٘ ٟذف ٚا ذ ٘ٔ ٛمً اٌّؼٍِٛح ٚاٌخثش٘ ،اذٛا فىشج ِٕاعثح .
ـ أٔٛاع ٚعائً اإلػالَ اٌّؼافش ٚدٚس٘ا فٔ ٟمً األ ذاز ٚاٌٛلائغ .
ـ ذؼ ّذد ٚعائً اإلػالَ اٌحذ٠صح ٚدٚس٘ا ف ٟئ٠قاي اٌخثش ٌٍّرٍمّ. ٟ
اٌمشاءج األّٔٛرظّ١ح ٠ :مشأ األعرار إٌّـ لشاءج ظٙشّ٠ح عٍغٍح ٠ٚ ،مرذ ٞتٗ ِرؼٍّ ّٓ١أ ٚشالشح
أفٚ ُٙأٔالؼ :
ـ ذمغ ُ١إٌّـّ ئٌ ٚ ٝذاذٗ اٌشّئ١غّ١ح تحغة ِؼ١اس اٌّؼٕ ( ٝاألفىاس األعاعّ١ح ) :
اٌفمشج األ [ ٌٝٚوسائل اإلعالم  ...أقصى ال ّشرق ] قراءتها وتذلٌل صعوباتها :
1ـ ِا أ٘ ُّ خافّ١ح اذقف تٙا اإلػالَ اٌّؼافش ؟ ض ٠ :م ّذَ ػٍِ ٝذاس اٌغّاػح األخثاس
ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌعذ٠ذج اٌر٠ ٟعٍٙٙا اٌّرٍمّ٠ ٌُٚ ، ٟىٓ ػٍ ٝػٍُ تٙا ئال ٌحظح ِطاٌؼرٙا .
 2ـ ِا اٌز ٞخقّقرٗ اٌمٕٛاخ اٌرٍفضّ١ٔٛ٠ح ٌثس آخش األٔثاء ٚاٌرّط ّٛساخ ؟ ض  :ؽش٠ظ أٔثاء
ِرحشّن أعفً اٌ ّؾاؽح ٠ ،م ّذَ ِا ٠عش ِٓ ٞأ ذاز أ ّٚال تأ ّٚي .
 3ـ ِا اٌز ٞعٌٛ ًّٙعائً اإلػالَ اٌم١اَ تّٙا ِّٙا ؟ ض  :األلّاس اٌقّٕاػّ١ح ٚاٌرّىٌٕٛٛظ١ا
اٌشّلّّ١ح .
ّ
أرٙط اإلػالَ اٌّؼافش ٌٕمً اٌّؼٍِٛح ئٌ ٝاٌّؾا٘ذ أعاٌ١ة ػذج  ،شؿ فٙ١ا ػٍ ٝئ٠قاي
األ ذاز أ ّٚال تأّ ٚي ِغرؼٕ١ا ػٍ ٝاأللّاس اٌقّٕاػّ١ح ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌشلّّ١ح  ،ػٕٛٔٛا ٌٍفمشج .
ـ اٌفىشج األعاعّ١ح األ: ٌٝٚ
 1ـ شؿ اإلػالَ اٌّشئ ّ ٟػٍ ٝتس اٌعذ٠ذج ٚدٚس األلّاس ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا .
2ـ ٚعائً اإلػالَ اٌّشئّ١ح ِالر اٌّؾا٘ذ ٌّؼشفح و ًّ ظذ٠ذ .
اٌفمشج اٌصّأ١ح [ وما ٌقال  ...العنكبوتٌّة ] قراءتها وتذلٌل صعوباتها :
 1ـ ِا اٌّ١ضج اٌرٛ٠ ٟفّش٘ا اإلػالَ اٌّطثٛع ؟ ض  :ص٠اسج ِٛلغ اٌقّح١فح ػٍِٛ ٝلغ إٌد .
 2ـ ف٠ ُ١ف١ذ ٘زا ؟ ض ِ :راتؼح ذفاف ً١اٌحذز تاٌرّضآِ ِغ ٌحظح ٚلٛػٗ .
 3ـ ٌِ َُ ٌَ ُْ ذؼشف ٘زٖ اٌرمّٕ١ح ِٓ لثً ؟ ض ٌ :ؼذَ ذٛفّش اٌ ّؾثىح اٌؼٕىثٛذّ١ح .
٘ا لذ فاس ٌإلػالَ اٌّطثٛع ؽأْ أوثش ٌ ّّا ستظ تاٌ ّؾثىح اٌؼٕىثٛذّ١ح  ،ئر ّ
أْ ٘زٖ األخ١شج

ال ّتقوٌم :
تشخٌصً :
ٌتبٌّن دور (وإ)

تكوٌنً :
ٌقرأ قراءة
صامتة .
ٌناقش و ٌبدي
رأٌه
وٌستخرج
فكرة ال ّنصّ
العامّة .
ٌقرأ ال ّنص
قراءة معبّرة
محترما آلٌّاتها
ّ
ٌتدخل فً
المناقشة
وٌعنون لك ّل
فقرة .

ذخ ّٛي ٌضائش ِٛلغ اٌقّح١فح ِٓ ِضإِح األ ذاز ٌحظح ٚلٛػٙا ٘ .اذٛا فىشج ذٕاعة ٘زا .
ـ اٌفىشج األعاعّ١ح اٌصأ١ح :
ّ
 1 02ـ ذط ّٛس اإلػالَ اٌّطثٛع تفضً اٌؾثىح اٌؼٕىثٛذّ١ح .
01
 2ـ إٌس ذح ّٛي اٌقّح١فح ئٌ ٝأوصشِٓ ٔغخح ٚسلّ١ح .
اٌفمشج اٌصّاٌصح [ وما ٌنطبق  ...اإلعالمٌّة ] قراءتها وتذلٌل صعوباتها :
بناء
ّ
ّ
 1ـ ِا إٌٛع اٌصاٌس ٌٛعائً اإلػالَ ؟ ض  :اإلػالَ اإلراػ ّ ( ٟاٌغّّؼ ّ) ٟ
ال ّتعلمات
 2ـ ِا اٌّّّ١ضاخ اٌر ٟذطثغ اٌٛعائً اإلػالِّ١ح ؟ ض  :اٌّثاؽشج ٚاٌع ّذج ٚاٌفٛسّ٠ح .
 02ـ أششٌ ٞغر : ٟفٛسّ٠ح  :اٌح ال تطأ فٙ١ا .
أفثح ٌٛعائً اإلػالَ ِؼٕ ٝآخش تّخرٍف أٔٛاػٙا  ،ئر اذغّد تاٌّثاؽشج ٚاٌع ّذج ٚاٌفٛسّ٠ح
ف ٟػٍّّ١اذٙا اإلخثاسّ٠ح ّ ٌ ،خقٛا ِضّ ْٛاٌفمشج ف ٟفىشج ِٕاعثح .
 02ـ اٌفىشج األعاعّ١ح اٌصاٌصح :
 1ـ عّاخ ٚعائً اإلػالَ اٌؼقشّ٠ح .
 2ـ ت ٓ١اٌؼٍّّ١اخ اإلخثاسّ٠ح ٚاٌٛعائً اإلػالِّ١ح .
ـ اٌم ُ١اٌّغرفادج :
ّ
 1ـ ٚعائً اإلػالَ ٘ ٟاٌى١اْ األل ٜٛػٍ ٝعطح األسك  ...ألٔٙا ذحىُ ػمٛي اٌعّا٘١ش .
 2ـ أػطٕ ٟئػالِا فادلا أػط١ه ؽؼثا ٚاػ١ا ـ ظٛص٠ف ظٛتٍض ـ
 3ـ ئرا ٌُ ذىٓ فطٕا فؼٍ١ه تاٌعشائذ ٚعائش ٚعائً اإلػالَ ـ ِاٌى َٛئوظ ـ
أقوّ م مكتسباتً :
أستثمر  05 .لو خٌّرت بٌن قراءة الجرٌدة الورقٌّة وقراءة الجرٌدة نفسها على شبكة اإلنترنت فماذا
تفضّل ؟ علّل إجابتك .
أتذوّ ق نصًّ  [ :الحـــــــــــل ]
 1ـ اعرخذَ وال اٌفؼٍ ٓ١اعرخذاِا ِعاص٠ا .
 2ـ أػ ّٛضّٙا تفؼٍ ٓ١آخش: ٓ٠
 05أ ـ واْ ف ٟاٌغّاتك ِضطشّا ٌالٔرظاس رِّٛ ٝػذ إٌّؾشج ٌ١طٍّغ ػٍ ٝآخش األخثاس .
ب ـ ِٚا ٕ٠طثك ػٍ ٝاإلػالَ اٌّشئ ّٚ ٟاإلػالَ اٌّطثٛع ٕ٠طثك وزٌه ػٍ ٝاإلػالَ اإلراػٟ
ـ ألاسْ ت ٓ١اٌّؼٕ : ٓ١١أفثح اٌّؼٕ ٝا ْ٢م١مّ١ا
[ اٌىالَ اٌحم١م ّ٠ ٟطاتك اٌٛالغ ٠ٚمثٍٗ اٌؼمً أِا اٌّعاص ٞف١خاٌف اٌٛالغ ٚال ٠مثٍٗ اٌؼمً ]
 3ـ اػرّذ اٌىاذة ػٍ ٝاألعٍٛب اٌخثش ٚ ٞذٖ ألّٔٗ تقذد ئفادج اٌّخاطة تحىُ ذض ّّٕٗ
اٌىالَ ( أ ٞذمش٠ش اٌحمائك ٚعشد اٌٛلائغ ) .
ّ
أوظف تعلّماتً :
(وما ٌنطبق على اإلعالم المرئً واإلعالم المطبوع ٌنسحب كذلك على اإلعالم اإلذاعً)
فً هذه العبارة كناات عن وسائل اإلعالم وهً كاآلتً :
04
ـ اإلعالم المرئًّ ( البصريّ )  :ما شاهد كال ّتلفاز .
ـ اإلعالم المطبوع ( المقروء)  :ما ٌقرأ كالصّحف و الجرائد وال ّدورٌّات ...
ـ اإلعالم اإلذاعًّ ( السّمعًّ )  :ما ٌسمع كالرّ ادٌو على موجات األثٌر ...
أحضّر درسً  :الصّحافة اإللكترونٌّة ص . 37
مثل صٌنًّ  " :ك ّل شجرة كانت حبـة "

ٌتعهّد لغته .

ٌستنبط قٌم
ال ّنص ومغزاه
العام .

ختامً :

ٌبدي

وجهة رأٌه
وٌشارك أفكاره

ٌتذوّ ق
جمالٌّات
المقروء .

ٌستثمر
معارفه
وٌستفٌد من
مقروئه .

المذكرّ ة 18 :

وضعٌّـة :
االنطالق 05

بناء
ّ
ال ّتعلمات

05

15

بناء
ّ
ال ّتعلمات

05

الفئة  :س 03

الموارد المستهدفة ٌ :كون المتعلّم قادرا على :
ـ ال ّتعرّ ف على حاالت بناء الفعل المضارع .
ـ ال ّتمٌٌز بٌن المضارعٌن ؛ المعرب والمبنً وبٌن نونً ؛ ال ّتوكٌد وال ّنسوة .
ـ إعراب المضارع بحالتٌه إعرابا صحٌحا .
ـ ربط القواعد باستعمالها الفعلًّ من خالل توظٌفها فً مواقف تعبٌرٌّة
متنوّ عة .

الوسائل :
ـ اٌىراب اٌّمشّس ؿ 34 :
ـ لٛاِ١ظ ِخرٍفح .
ـ اٌغثٛسج .

ص 39 / 38 :

المقطع الثانً  :اإلعالم والمجتمع .
المٌدان  :موارد لغوٌّة
المحتوى المعرفً  :بناء الفعل المضارع

األسبوع :األوّ ل
زمن اإلنجاز  01 :سا
األستاذ  :صالح عٌواز

الوضعٌّات ال ّتعلٌمٌّة ال ّتعلّمٌّة :
أتهٌّأ  :المعروف أنّ الفعل المضارع معرب  ،إذ ٌكون مرفوعا أو منصوبا بناصب أو
مجزوما بجازم ـ فإن لم ٌكن معربا بهذه الحاالت  ،كان حالة أخرى ستعرفها الٌوم .
أال ع ـ ػذ ئٌ ٝإٌّـّ  ٚ ،الشأٖ لقذ االعرصّاس:
ـ اٌ ّؾٛا٘ذ :
 1ـ ذم ّذَ ٚعائً اإلػالَ األخثاس ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌعذ٠ذج اٌر ٟواْ إٌّاط ٠عٍٙٔٛٙا .
ّ
ٌرٍرضِٓ اٌقّذق فٔ ٟمً
 2ـ لاي ِذ٠ش اٌّحطّح اٌرٍفضّ١ٔٛ٠ح ِخاطثا ِذ٠ش اٌرّحش٠ش " :
األخثاس ٚاٌع ّذج ف ٟف١اغرٙا  ،أ١ٌ ٚأذّٕٕ١ا إٌّمذ اٌٛاعغ " .
 3ـ اٌّز٠ؼاخ ٕ٠مٍٓ األخثاس ػٍ ٝاٌّثاؽش ٠ٚ ،مّٓ تاظشاء اٌحٛاساخ ِغ ؽٛٙد اٌؼ١اْ .
ـ ألشأ األِصٍح ـ أٔالؾٙا ـ ٚأؽش ٙا غة ع١الٙا اٌزٚ ٞسدخ ف: ٗ١
 1ـ ِا ٔٛع اٌفؼٍ ( ٓ١اٌٍّ ّ ) ٓ١ٔٛاٌٛاسد ٓ٠ف ٟاٌ ّؾا٘ذ األ ّٚي ؟ ض ِ :ضاسػاْ .
 2ـ ِا شورّٙا اإلػشاتّ١ح ؟ ض ِ :شفٛػاْ .
ّ
ّ
٠أذ ) ٓ١اٌٛاسد ٓ٠ف ٟاٌّصاي  3؟ ض  :فؼالْ ِضاسػاْ .
ذٍرضِٓ ـ
 3ـ ِا ٔٛع اٌفؼٍ( ٓ١
 4ـ ً٘ و ًّ شٚفّٙا أفٍّ١ح ؟ ض  :ال فمذ ص٠ذخ إٌٌّ ْٛىٍّٙ١ا .
 5ـ ِارا أفادخ ذٍه إٌّ ْٛاٌضائذج ؟ ض  :اٌرّٛو١ذ .
 6ـ ِا اٌحشوح اٌرٌ ٟضِد آخشٖ ؟ ض  :اٌفرحح .
 7ـ اٌّؼشٚف ّ
أْ اٌّضاسع ٕ٠قة ئْ عثمٗ ٔافة  ،ف ٛ٘ ًٙوزٌه ٕ٘ا ؟ ض  :ال .
 8ـ ِا عثة ظٛٙس اٌفرحح ئرْ ؟ ض  :اذّقاٌٗ تٕ ْٛاٌرّٛو١ذ .
 9ـ تُ اذّقً اٌفؼالْ اٌّضاسػاْ ف ٟاٌّصاي  3؟ ض  :تإٌّ. ْٛ
 10ـ ً٘ أفادخ ٘زٖ إٌّ ْٛاٌرٛو١ذ وّا ف ٟاٌّصاي  2؟ ض  ٌُ :ذفذ اٌرّٛو١ذ .
 11ـ ػٍ ِٓ ٝذؼٛد إٌّ ْٛف 3 َ ٟ؟ ض  :اٌّز٠ؼاخ .
أْ اٌّز٠ؼاخ ظّغ ِإّٔس عاٌُ ٘ٚزا ٠ذ ّي ّ
اٌّال ع ّ
أْ اٌّز٠ؼاخ ِعّٛػح ٔغٛج .
 12ـ و١ف ٔغ ّّ ٟإٌّ ْٛاٌّرّقٍح تعّاػح اإلٔاز ؟ ض  ْٛٔ :إٌّغٛج .
 13ـ ِا شوح اٌفؼً اٌّضاسع ٌ ّّا اذّقٍد تٗ ؟ ض ِ :عضِ . َٚا اعرٕراظه ؟
ـ األفً ف ٟاٌفؼً اٌّضاسع أْ ٠ىِ ْٛشفٛػا ِ ،ا ٌُ ذغثمٗ ٔٛافة أٚظٛاصَ .
ـ ّ٠راص اٌفؼً اٌّضاسع ػٓ اٌّاض ٚ ٟاألِش تأّٔٗ ِؼشب .
ـ ٠ثٕ ٝاٌّضاسع ف ٟاٌر: ٓ١
ّ
تأٔفغ"... ٓٙ
أ ـ ػٍ ٝاٌغّى ْٛئرا اذّقٍد تٗ ٔ ْٛإٌّغٛج ٚ " :اٌطٍّماخ ٠رشتّقٓ
ب ـ ػٍ ٝاٌفرح ئرا اذقٍد تٗ ٔ ْٛاٌرّٛو١ذ :
 1ـ اٌخف١فح ١ٌ :فؼٍَ ْٓ أ ذوُ اٌخْ١ش .
ّ
ٌ١خشظٓ األػ ّض ِٕٙا األر ّي "...
 2ـ اٌصّمٍ١ح " :
........ـ ذؼشب  ْٛٔ :اٌرّٛو١ذ  :شف ِثٕ ٟػٍ ٝاٌفرح ال ِح ًّ ٌٗ ِٓ اإلػشاب .

ـ ٔ ْٛإٌّغٛج  :شف ِثٕ ٟػٍ ٝاٌفرح ال ِحً ٌٗ ِٓ اإلػشاب  .

ال ّتقوٌم :
تشخٌصً :
ٌمٌّز وٌقازن

تكوٌنً :
ٌقرأ ال ّ
شواهد
قراءة إعرابٌّة
سلٌمة .

ٌتدخل فً
المناقشة
وٌبدي رأٌه .

ٌبنً أحكام
الدرس
وٌستنتج
القاعدة

اٌٛضؼّ١ح اٌعضئّ١ح اٌصأ١ح :
أٚظّف ذؼٍّاذ : ٟؿ : 34
أستثمر .
ّ
ّ
ّ
ً اٌرّش ٓ٠األ ّٚي  :ذحذ٠ذ األفؼاي اٌّضاسػح ٚاٌرّ١١ض ت ٟٔٛٔ ٓ١اٌرٛو١ذ ٚإٌغٛج :
ـ ٌنافسن ـ ٌفقنهم  :نون ال ّنسوة أل ّنه با ّتصالها ٌبنى الفعل على السّكون (حركة س و ق )
ـ ال تكثرنّ  :نون ال ّتوكٌد  :ألنّ الفعل باتصالها به ٌبنى على الفتح  ( .حركة الرّ اء)
حل ال ّتمرٌن ّ
الثانً  :توظٌف الفعلٌن فً جملتٌن بكال نونً بناء المضارع :
 10ألساعدنّ كل محتاج ـ المخلصات ٌنجزن أعمالهن على أكمل وجه .
حل ال ّتمرٌن ّ
الثالث  :شرح البٌت ال ّشعريّ :
ال ٌكون العلم نافعا إال كان حامله ذا أخالق فاضلة  ،فال بد من تزاوج بٌن العلم والخلق .
إعراب :
ال  :حرف نهً وجزم (مبنً على السكون ) ال محل لها من اإلعراب .
تحسبنّ  :تحسب  :فعل مضارع مبنً على الفتح ال ّتصاله بنون ال ّتوكٌد .والفاعل ضمٌر
مستتر تقدٌره " أنت "  ،ونون ال ّتوكٌد حرف مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب .
ٌتوّ ج  :فعل مضاره مجزوم بلم وعالمة جزمه السّكون ّ
الظاهر على آخره  ،والفاعل
ضمٌر مستتر تقدٌره " هو " .
ٌرسّخ معارفه
اٌؼًّ إٌّضٌــ ٟاعرصّش ٚأٚظّف ف ٟاٌث١د :
وٌستثمرها .
أٔعض اٌرّّش 04 ٓ٠ؿ. 34
 1ـ ٠ثم ٝاٌفؼً اٌّضاسع اٌّثٕ ٟػٍ ٝاٌغى ْٛأ ٚاٌفرح ِحافظا ػٍِ ٝحً ئػشاتٗ األفٍ( ٟسفغ ـ ٔقة ـ ظضَ )
ّ
الطالبات لم ٌكتبن الواجب ٠ :ىرثٓ  :فؼً ِضاسع ِثٕ ٟػٍ ٝاٌغى ْٛفِ ٟحً ظضَ تٍُ ...
فٛائذ
اٌّؼٍّاخ ٌٓ  ٍّٓٙ٠اٌرٍّ١زاخ  : ٍّٓٙ٠ :فؼً ِضاسع ِثٕ ٟػٍ ٝاٌغى ْٛفِ ٟحً ٔقة تٍٓ ...
ختامً :

ٌتد ّرب وٌطبّق
على ما تعلّم .

المذكرّ ة 19 :
وضعٌّـة :
االنطالق

زـد
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الوضعٌّات ال ّتعلٌمٌّة ال ّتعلّمٌّة :
أتهٌّأ  :من المؤ ّكد بأ ّنك ـ وفً أحٌان كثٌرة ـ تصادف كالما مبهما وغٌر مفهوم  ،سواء
تسمعته عن غٌرك أو حٌن تقرأه فً الكتب ونحوها  ،فما الذي ٌجعل هذا الكالم واضحا
ومفهوما ؟ ج  :ال ّتبسٌط ـ ال ّشرح ـ ال ّتفسٌر  ...لك الٌوم إطاللة على أحد هذه الوسائل .
ـ ػذ ئٌٔ ٝـّ ( ٚعائً اإلػالَ ) :
ـ أذؼشّف :
ـ ال ع لٛي اٌىاذة ِٚ " :ا ٠ماي ػٓ اإلػالَ اٌّشئ ّ٠ ٟماي وزٌه ػٍ ٝاإلػالَ اٌّطثٛع "
 1ـ ِا اٌز ٞل ً١ػٓ اإلػالَ اٌّشئ ّٚ ٟاعرح ّ
ك أْ ٠ماي ػٓ اإلػالَ اٌّطثٛع ؟
ض  :والّ٘ا ٠م ّذَ ِا ٠عش ِٓ ٞأ ذاز أ ّٚي تأ ّٚي ِٚ ،راتؼح ذفاف ً١خثش ٚلغ ٌٍرّ.... ٛ
 2ـ ِا األدٚاخ اٌرٚ ٟظّفٙا اٌىاذة ف ٟؽش ٗ ٚذفق ٍٗ١؟ ض  :ئر ـ تً ـ ٘ٚزا ِا ـ أ. ٚ
 3ـ ػالَ ذذ ّي ٘زٖ األدٚاخ ؟ ض  :ػٍ ٝاٌرّفغ١ش ٚاٌشّتظ .
 4ـ ِارا ذغ ّّ ٝاٌفمشج اٌر ٟذىصش فٙ١ا ِصً ٘زٖ اٌشّٚاتظ ؟ ض  :فمشج ذفغ١شّ٠ح .
 5ـ ئالَ خٍقد ؟
 1ـ اٌفمشج اٌرّفغ١شّ٠ح  :فمشج راخ أعٍٛب ذٛافٍ ّ٠ ٟرٕاٚي فٙ١ا اٌّشعً فىشج أٚ
ظا٘شج ف١فغّش٘ا ٠ٚؾش ٙا تاالعرٕاد ئٌ ٝاٌؾٛا٘ذ ٚاٌثشاِ٘ ٓ١غرخذِا سٚاتظ ِٕاعثح .
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 2ـ ٚظ١فح اٌرفغ١ش  :ذحٍ ً١اٌفىشج أ ٚاٌظا٘شج ٌرمش٠ثٙا ِٓ ف ُٙاٌّرٍمّ.ٟ
 3ـ اٌشّٚاتظ اٌّٛظّفح ف ٟاٌفمشج اٌرّفغ١شّ٠ح  °° :ـ اٌشّٚاتظ إٌّطمّ١ح ِٕٙٚ :ا :
اعرخٍـ :
أْ ـ تاٌفؼً ـ ّ
أ ـ اٌغّثثّ١ح  :تّا ّ
ألْ  ...ب ـ االعرٕراظّ١ح  :ئرْ ـ أ٠ضا ـ ٌزٌه ...
ض ـ اٌرفغ١شّ٠ح  :أ ٞـ ئرا ـ ٘زا ٠ؼٕ ٟـ ّ
ألْ ـ تغثة ـ فمذ ...
د ـ اٌغائّ١ح  ِٓ :أظً ـ ٌى ٟـ ٌٍٛفٛي ئٌ... ٝ
°° ..ـ اٌشّاتظ اٌٍغ٠ٛح  :وـ  :شٚف اٌؼطف ـ ِّا ٠فغش ـ ِٚش ّد رٌه ...
°°ـ اٌشّٚاتظ اٌضّٕ١ح ِ :صً  :ضّائش اٌغائة ـ اٌ ّؾٛا٘ذ ٚاٌثشا٘... ٓ١
 3ـ ِإ ّؽشاذٗ :
..
أ ـ اعرخذاَ ضّائش اٌغائة.
ب ـ وصشج أفؼاي اٌّؼإ٠ح ( اٌّال ظح ـ االعرٕراض ـ اٌٛفف )
ض ـ اٌرّشو١ض ػٍ ٝاألدٌح ٚاٌٛلائغ األدٌّح
اٌٛضؼّ١ح اٌعضئّ١ح اٌصأ١ح :
 15أذذسّب  :ؿ  : 35تترك الفرصة للمتعلّمٌن لحل لإلنتاج ـ ٌتدخل األستاذ للتوجٌه
واالرشاد أو اإلعانة على إتمام فكرة أو توضٌح معنى ـ ثم تناقش األعمال وتقوّ م .
 15أنتج  :حل الوضعٌّة الجزئٌّة األولى  :المطلوب  :ص . 35
وقفة على المشروع  :تصمٌم وتقدٌم برنامج إذاعً م ّدته خمس عشرة دقٌقة ـ الخطوة  ( 01انظر ص ) 48

ص 40 :

الموارد المستهدفة ٌ :كون المتعلّم قادرا على :
ـ التعرّ ف على الفقرة التفسٌرٌّة من خالل خصائصها  ،و الوقوف على بعض أحكامها .
ـ كتابة فقرة تفسٌرٌّة .
ـ تمٌٌز الفقرة التفسٌرٌّة عن غٌرها .

الفئة  :س 03

المقطع الثانً  :اإلعالم والمجتمع .
المٌدان  :ف ّنٌات التعبٌر
المحتوى المعرفً  :الفقرة ال ّتفسٌرٌّة ()01

األسبوع :األوّ ل
زمن اإلنجاز  01 :سا
األستاذ  :صالح عٌواز

ال ّتقوٌم :
تشخٌصً :
ٌتبٌّن فائدة
وضوح الكالم

تكوٌنً :
ٌناقش ٌبدي
رأٌه ووجهة
نظره .

ٌستنبط أحكام
الخالصة .
ٌتعرّ ف على
الفقرة
التفسٌرٌّة
وبعض
أحكامها .

ختامً :
ٌتد ّرب وٌطبّق
على ما تعلّم .

ٌتقن التقنٌة

