
موضوع الوحدة: الواقع  والخیال

غدیر زعبي+ أماني عبدإعدادالواقع والخیال في اإلعالمالموضوع
الحق

جمھور
الھدف

مدةالصف األول ابتدائي
الوحدة

التدریسیة

ساعات8

األھداف العامة
للوحدة

وكیف ینعكسأن یفھم الطالب / ة مفھوم ما ھو واقعي وما ھو خیالي,
ذلك في أفالم الكرتون, حسنات وسیئات ذلك

واقع بطریقةأن یدرك الطالب /ة أن وسائل اإلعالم تقوم غالبا بعكس
نعیشھ .جزئیة أو مشوھة أحیانا تختلف عن الواقع الحقیقي الذي

واقع افتراضيأن یدرك الطالب /ة أن لوسائل االعالم قدرة على بناء

اإلعالمي (فيأن یفرق  الطالب /ة بین الواقع الحقیقي وبین الواقع
التلفزیون أو اإلنترنت)

االفتراضيأن یدرك الطالب /ة األبعاد النفسیة واالجتماعیة للواقع
وتأثیره على المشاھدین

كتب,واقع, واقع افتراضي, خیال, وسائل أعالم (تلفزیون, انترنت,مصطلحات وقضایا :
/سینما, رادیو, صحف ومجالت /ورقیة  وإلكترونیة),  مشاھدین

متلقین, رسالة , تأثیر



األھدافالموضوعالدرس
التعلیمیة

التقییماقتراحات ألسالیب التدریس:  الفعالیةمصطلحات

الواقع1
والخیال

أن یدرك
الطالب /ة
الفرق بین
مفھومي
واقعي
وخیالي

واقع خیال

في
القصص

التي  نقرأھا
واألفالم
التي التي
نشاھدھا

ورقة عمل بمجموعات

تحدید2
الفرق بین

الواقع
والخیال.
ممیزات
الواقع

والخیال
في

الكرتون

أن یتمكن*
الطالب من

تحدید الفرق
بین الواقع

والخیال

* أن یتمكن
الطالب من
تحدید ما ھو
خیالي وما
ھو واقعي
عن طریق

إعطاء
أمثلة.

التمییز بین
الواقع

والخیال في
الصور

المتحركة.

نقاش

الصفات3
الواقعیة
والخیالیة
لشخصیا

ت
الكرتون

أن یتمكن*
الطالب من

تحدید الفرق
بین الواقع

والخیال

* أن یتمكن
الطالب من

تحدید ما ھو

صفات
واقعیة.

صفات
خیالیة.

نقاش

شریحة عرض

فیلم قصیر



خیالي وما
ھو واقعي
عن طریق

إعطاء
أمثلة.

* أن یتعرف
الطالب على

الصفات
والممیزات
التي تمیز

الشخصیات
الكرتونیة،

ھل ھي
صفات

خیالیة أم
واقعیة؟

خیال /4+5
واقع  في
فلم سنو
وایت

* أن یدرك
الطالب
أھمیة
عنصر

الخیال في
أفالم

الكرتون

* أن یدرك
الطالب /ة

الصفات
الشخصیة

للشخصیات
الخیالیة
التي قد

تكون قریبة
للواقع

عنصر
الخیال.

عنصر
الواقع.

فیلم قصیر



6

خیالي
لكن

واقعي

أن یدرك
الطالب
أھمیة
الخیال
إلیصال
رسائل

اجتماعیة
مفیدة

أھمیة
الخیال.

رسالة
اجتماعیة.

أمثلة للتمھید: بن تن  الطفل الشقي
والمربیة

https://www.youtube.com/
watch?v=kyJ5hVTLG90

سبونج بوب (كبسولة الزمن)

https://youtu.be/II8HyvQd
mRE

_____1___رقم_________________درسمجرى

وسائل تكنولوجیةالواقع والخیالالموضوع
مساعدة

لوح ذكي / عارضة /
انترنت

مصطلحا
ت:

قصة / أدب / واقعي /
خیالي

مصادر اكادیمیة
https://www.uop.edu
.jo/download/researc
h/members/42_993_
%D8%B1%D8%B2
%D8%A7%D9%86.
pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kyJ5hVTLG90
https://www.youtube.com/watch?v=kyJ5hVTLG90
https://youtu.be/II8HyvQdmRE
https://youtu.be/II8HyvQdmRE
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_993_%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86.pdf


مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یدرك الطالب  مفھومي الواقع والخیال في  القصص●

*

*

*

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

افتتاحیة
وتمھید

د)10(

تعریف الواقع والخیال في األدب من خالل
أحد نصوص اللغة العربیة / قصة قصیرة /

قصة قصیرة سبق تدریسھا أو مشاھدتھا

https://www.youtube.com/watch
?v=j3BP4KsriLo

قراءة قصة قصیرة

https://www.youtube.com/watch?v=j3BP4KsriLo
https://www.youtube.com/watch?v=j3BP4KsriLo


صلب الدرس

د)20(

فھم المصطلحات في حیاتنا الیومیة قبل
التطرق لإلعالم

ورقة عمل / جمل مختلفة تقرأھا المعلمة
وعلى الطالب /ة أن یكتب بجانب كل جملة

(و) – ان كانت واقعیة یمكن أن تحدث و (خ)
– إن كانت من وحي الخیال

(امثلة لجمل – یمكن للبقرة أن تطیر, أوراق
األشجار خضراء, كانت األلعاب تضحك

سویة)

تلخیص
د)10(

تلخیص مفھوم الواقع الحقیقي والخیال
الجمیل / المتمني / البدیل

نقاش صفي: ھل یمكن للبقرة أن تطیر؟
ھل تحبون أن تتخیلوا للبقرة أجنحة؟ ھل

تتخیلون ألوانا أخرى لألشجار حولكم؟ ھل
تودون أن تكون لعبتكم المفضلة تتكلم؟

البحث عن قصة خیالیة یحبونھامھام بیتیة

ورقة عمل للدرس االول:

بمجموعات) أن یكتب بجانب كل جملة (و) – ان كانتتقرأ المعلمة الجمل التالیة  وعلى الطالب /ة  (یفضل
واقعیة یمكن أن تحدث و (خ) – إن كانت من وحي الخیال



(بامكان المعلمة عرض الجمل على عارضة شرائح مع مصور / حسب مستوى القراءة للصف فالھدف
واحالط من یستصعبون ذلك)تحفیز تفكیال الطالب بالموضوع ال اختبار مھاراتھم بالقراءة

یمكن للبقرة أن تطیر●
أوراق األشجار خضراء●
كانت األلعاب تضحك سویة●
سوبرمان یسكن في بلدتنا●
بعد ركض متواصل یشعر االطفال بالتعب●
أعد والدي لنا فطیرة لذیذة●
عند جدتي طنجرة سحریة ال یبرد الطعام فیھا●

3+2رقمالمتحركة.الصورفيوالخیالالواقعبینالتمییزدرس:مجرى

التمییز بین الواقعالموضوع
والخیال في الصور

المتحركة

وسائل
تكنولوجیة

مساعدة

اللوح الذكي

مصطلحا
ت:

ممیزات الواقع/الخیال

حدث واقعي-حدث
خیالي

صفات (میزات) خیالیة

صفات (میزات) واقعیة

كتاب التلفزیون وأثره في حیاةمصادر اكادیمیة
.77-71صتحدیًدااطفالنا-



مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یتمكن الطالب من تحدید الفرق بین الواقع والخیال*

عن طریقأن یتمكن الطالب من تحدید ما ھو خیالي وما ھو واقعي*
إعطاء أمثلة.

أن یتعرف الطالب على الصفات والممیزات التي تمیز الشخصیات*
الكرتونیة، ھل ھي صفات خیالیة أم واقعیة

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة



افتتاحیة
وتمھید

ما ھو الفرق بین الواقع والخیال؟

ماذا تفضلون؟ األحداث الواقعیة على الخیالیة
أم العكس؟

ھل ھنالك صفات (ممیزات) خیالیة وأخرى
واقعیة؟

(حك دماغ لكٍل منھم).

أیة صفات تعتبر خطیرة أكثر- الواقعیة أم
الخیالیة؟

ھل یجب أن نبتعد عن تقلید ھذه الشخصیات
(الطیران مثًال میزة خیالیة في شخصیة

سوبرمان")- نظریة التعلم والتقلید وخطورتھا.

-شریحة عرض

تحوي أسئلة للنقاش، صور...

صلب الدرس
–        محادثة، تفسیر وتحلیل.

–        تخیلو انفسكم «سوبرمان»
Jجمیلھذاكمهللایا!!!!

–        سوبرمان یعتبر شخصیة
خیالیة أم واقعیة؟ فسر لماذا ...

–        ما یمیزه؟
–        تعریف

"المیزة"-"الممیزات"- "میزة/صفة
خیالیة"- "میزة/صفة واقعیة"

–        متى یتحول سوبرمان الى
شخصیة حقیقة واقعیة؟

–        (مشاھدة فیدیو وتحلیلھ).
–        صفاتھ التي یتحلى بھا (مثًال
مساعدة اآلخرین) تعتبر صفة واقعیة

أم خیالیة.؟

شریحة عرض-

تحوي أسئلة للنقاش، صور، فیلم
قصیر...

https://drive.google.com/file/d/1f-VzgrW7_nkdH-83Sleb0Vp7PV1sY6CY/view?usp=sharing


–        ھل كنت تفضل أن تتحلى
بصفة واقعیة أم خیالیة (الطیران

مثًال).
–        لماذا تحوي الرسوم

المتحركة لقطات خیالیة؟
–        ما ھو الھدف من ھذه

اللقطات؟
–        عرض صور

تلخیص تعریف الصفات الخیالیةتلخیص
شریحة عرضوالواقعیة...

أكتب صفتین خیالیتین تود أن تتحلى بھمامھام بیتیة

وصفتین واقعتین.

5+4رقموالخیال)(الواقعدرسمجرى

سنو وایت مابین الواقعالموضوع
والخیال

وسائل تكنولوجیة
مساعدة

عارضة / انترنت

مصطلحا
ت:

واقع , خیال, شخصیة,
عبرة

مصادر أكادیمیة
https://www.scientifi
camerican.com/arab
ic/articles/from-the-
magazine/imagine-t
hat-fantasy-may-hel
p-kids-learn/

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/


https://www.sasapos
t.com/translation/the
-power-of-magical-th
inking/

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة

https://www.youtube.com/watch?v=fFowwdL0fX4الفلم:رابط

مركزیة إن شاھده(یفضل تكریس حصة كاملة لمشاھدة الفلم أو  مشاھدة مقاطع
الطالب مسبقا)

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یدرك الطالب أھمیة عنصر الخیال في أفالم الكرتون*

التي قدأن یدرك الطالب /ة الصفات الشخصیة للشخصیات الخیالیة*
تكون قریبة للواقع

أبعاد واقعیة* أن یدرك الطالب أن الشخصیات الخیالیة قد یكون لھا

*

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

افتتاحیة
وتمھید

فعالیة افتتاحیة : ھیا نكتب معا كل منا بكلمة
واحدة  عن ماذا كان الفلم..

https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.youtube.com/watch?v=fFowwdL0fX4


(أمیرة, مرآة سحریة, غابة, أقزام.......)

د)25(الطالب:معللنقاشأسئلةصلب الدرس

ھل استمتعتم بالفلم؟ لماذا؟

ھل ھنالك أقزام, مرآة سحریة, ساحرة... في
عالمنا؟

ھل من الممكن أن تقابلوا شخصیات شبیھة
باالقزام في عالمنا؟

(من ناحیة صفات شخصیة وفكرة االخوة
والوحدة یمكن, لكن ال یوجد اقزام لیسوا بشرا

یعیشون في الغابات – ھذه فكرة خیالیة)

ھل تفضلون لو أن سنو وایت التقت ببشر
عادیین في الغابة بدال من األقزام؟

(الشخصیات الخیالیة ھي إضافة ممتعة للقصة
والفلم)

من ھي الشخصیة المفضلة لدیكم في الفلم؟
لماذا؟

ھیا نكتب ما ھي العبر التي نتعلمھا من الفلم؟



ھل تودون تغییر بعض األمور في الفلم ؟
ماذا؟

ھل ترغبون بإعادة تمثیل مشاھد معین من
الفلم؟ كیف یمكننا أن نحضر لذلك؟

(نحن أیضا نفكر ونتخیل!!)

د)10(:للنقاشتلخیصتلخیص

شرح مفھوم الخیال , الشخصیات الخیالیة
التي قد تكون لھا صفات حقیقیة ونتعلم منھا

دروسا وقیما مختلفة (مثل التعاون / الصداقة
/ الوفاء…), أھمیة الخیال في حیاتنا

تحضیر بمجموعات: إعادة تمثیل  أحدمھام بیتیة
المشاھد  باضافة واقعیة / خیالیة للمشھد

مثال ان یكون احد االبطال عاطال عن العمل
)

6رقماإللكترونیة)/(الشاشاتاالعالمفيالواقعیظھركیفدرسمجرى

كیف یظھر الواقع فيالموضوع
االعالم (الشاشات

اإللكترونیة)

وسائل تكنولوجیة
مساعدة



مصطلحا
ت:

شاشات / وسائل
اإلعالم

واقع , خیال

مصادر أكادیمیة
https://www.scientifi
camerican.com/arab
ic/articles/from-the-
magazine/imagine-t
hat-fantasy-may-hel
p-kids-learn/

https://www.sasapos
t.com/translation/the
-power-of-magical-th
inking/

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة

https://al-sharq.com/opinion/31/10/2015/%D8%A7%D9
%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D
9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%
D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یدرك الطالب أھمیة  وصفنا لما نراه في الواقع*

الواقع منأن یدرك الطالب /ة  كیف یمكن أن یختلف ما نراه في*
وجھات نظر مختلفة

في عكس* أن یدرك الطالب مسؤولیة اإلعالم (الشاشات من حولنا)
الواقع وتصویره

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/imagine-that-fantasy-may-help-kids-learn/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://www.sasapost.com/translation/the-power-of-magical-thinking/
https://al-sharq.com/opinion/31/10/2015/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://al-sharq.com/opinion/31/10/2015/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://al-sharq.com/opinion/31/10/2015/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://al-sharq.com/opinion/31/10/2015/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9


سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

افتتاحیة
وتمھید

تطلب المعلمة من الطالب رسم مستطیل
وقّصھ من الداخل, بحیث یشكل قصاصة

ورقیة شبیھة بـ الشاشات االلكترونیة. تطلب
المعلمة من الطالب التجول داخل الصف

والنظر فقط من خالل المستطیل المقصوص
د)10((الشاشة)

محموعات ( استخدام أوراق
ومقصات)

صلب الدرس

طالب5أو4كل:بمجموعاتفعالیة
بالمجموعة یصف كل منھم مشھدا واحدا

شاھده في غرفة الصف

د)15(

وصفخاللمنالحظتمماذاد)10(:نقاش
زمالئكم؟ ھل ھذا ما شاھدتم ایضا؟ ماذا

تستنتجون من الفعالیة؟

اإلعالمفينشاھدهلمایمكنالد)10:(تلخیص
(الشاشات المختلفة) أن یعكس الواقع



بطریقة كاملة, ھنالك دوما زوایا مختلفة

للواقع ال یمكن أن نراھا في الشاشات.

ھل بامكانكم البحث عن أمثلة ال یعكسمھام بیتیة
االعالم فیھا الواقع ؟

:مصادر

Educator's Survival Guide for Television Production and Activities

By Keith Kyker, Christopher Curchy

https://sites.google.com/site/havnayamedya/home

نظریھ بناء الواقع (תיאוריית הבניית המציאות)

السابق للمدارس الثانویة(تلخیص مواد من كراس االعالم الجماھیري بناء على المنھاج

لھذهالمركزياالدعاءالقویة،التأثیراتإلىالعودةفترهفيتطورتالتيالمھمةالنظریاتإحدىھي

ذلكمن,أكثرممكنغیرأمرفھذاودقیقھموضوعیھبصورهالواقعتعكسالاإلعالموسائلأنالنظریة

إن وسائل اإلعالم متھمھ بتزییف وتشویھ الواقع .

https://sites.google.com/site/havnayamedya/home


ھيوالتي,للواقعصحیحةوغیرجزئیةواحدةصورةتخلقللواقعآخرتمثیلكلمثلاإلعالمیةألتغطیھ

بتغطیھخاصبشكلنشھدهاألمرھذا.وموضوعیھمتوازنةدقیقھ,بصورهالواقعتعكسالبالتأكید

یمیلاإلعالمأنیدعيطرفكلغالباالوضعھذافيعلیھ.متفقغیرالواقعیكونعندماأيالصراعات

في تغطیتھ  للطرف األخر أكثر .

والذي)mediatingמתווכת-(מציאות"الموسطالواقع"جدیدامصطلحاتقترحالواقعبناءنظریھ

یعتبر واقعا إعالمیا  مختلفا عن الواقع الحقیقي .

أنوبماالجماھیریة,اإلعالموسائلخاللمنللواقعالجمھوریتعرضاألحیاناغلبفيأنھالنظریةتدعي

" وغیر مالئم للواقع الحقیقي.واقع موسطفي  "اإلعالم ال یقوم بدوره كمرآه, فان المستھلكین یعیشون

,المشاھدینومشاعراالتجاھات,المعتقداتعلىمباشربشكلیؤثراإلعالموسائلفيالمعروضالواقع

التيصوراأیضاینمياإلعالميالواقعالحاالتاغلبفيوالمجتمع.الفردعنصوراینميالواقعھذا

العنفظاھرهأبحاثذلكعلىمثال"-الغرس"تأثیریسمىالتأثیروھذااالجتماعياالستقرارعلىتحافظ

عنیف والعالم قاس أكثر من الواقع الحقیقي   .اثبت أن وسائل اإلعالم تنمي صورة عن الواقع على أنھ

بتشویھتقوماإلعالموسائلכבדים).(צופיםالثقالالمشاھدینعندخاصبشكلبرز"الغرستأثیر"

,التربیة,العائلیةالحیاة:مثلكثیرةمواضیعفيأیضاوإنماالعنفظاھرهموضوعفيفقطلیسالواقع

الشیخوخة العالقات بین األجیال , العمل وغیرھا ,

في المجتمع ویھمش التیارات الھامشیة .الواقع الموسط מציאות מתווכת یعكس التیارات المركزیة

ھذه,فيمجندهصورهبخلقیمثلھالذيالجانببمساعدهاإلعالمیقومالنزاعوحاالتالصراعاتوقتفي

ومساندهمساعدهبھدفوذلكالعالمعنومشوھھجزئیھصورهإعطاءفياإلعالموسائلتجیدالحاالت

اإلسرائیلیةاإلعالموسائلتقومالیھوديالعربيالصراعفيذلكعلىمثال–الصراعفيجانبھا/طرفھا



حماسمنظمھمناالستشھادیینصورهفتظھرالمحتلةالمناطقفيیحدثعماجزئیھصورهبعرض

المحطاتفيیحدثنفسھاألمراالحتالل.تحتالصعبةالفلسطینیینحیاةمنأكثرالعربوالمتظاھرین

اإلسرائیلي  كالعملیات التفجیریة  .العربیة التي تعرض وضع الفلسطینیین الصعب دون عرض الجانب


