
موضوع الوحدة: حریة التعبیر واإلعالم

رنا خوريإعداد  حریة التعبیر واإلعالمالموضوع 

جمھور
الھدف

مدةالصف السادس
الوحدة

التدریسیة
 

حصص6

التعرف على مصطلح الحریة كحق في النظام الدیمقراطي.●األھداف العامة للوحدة
التعرف على حریة التعبیر.●
التعرف على المجاالت التي تعكس حریة التعبیر.●
معرفة أھمیة حریة التعبیر في تحقیق الذات وتطویر المجتمع.●
معرفة دور اإلعالم في تطبیق حریة التعبیر .●
معرفة حدود حریة التعبیر والحفاظ على حقوق اآلخرین .●
حریة التعبیر في االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي●

بالمعرفة ، حریةحق , حریة تعبیر عن الرأي والذات ، دیمقراطیة ، حق الجمھورمصطلحات وقضایا :
حقوقالصحافة ،الموازنة ، تحقیق ذات ، إحداث تغییر في المجتمع،

،حریة التعبیر فياآلخرین،اإلعالم اإللكتروني ، شبكات التواصل االجتماعي
التواصل االجتماعي على حریةاالنترنت  (استعماالت إیجابیة وسلبیة)، تاُثیر شبكات

) .التعبیر والحقوق األخرى (الحق بالخصوصیة، السمعة الطیبة

اقتراحاتمصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
ألسالیب

التدریس: 
الفعالیة

التقییم

1

مقدمة عن حریة
التعبیر كحق

أساسي في النظام
الدیمقراطي

أن یتعرف الطالب
على مصطلحین :

نظام.1
دیمقراطي

الحق في.2
حریة التعبیر

دیمقراطیة

حق

حریة تعبیر

الحق بالمعرفة

عارضة

2

أنواع(مجاالت)
الحریة عن

التعبیر

*أن یتعرف الطالب
عن المجاالت

واألسالیب التي بإمكانھ
تطبیقھا من أجل
التعبیر عن نفسھ

حریة الكالم

حریة الكتابة

الرسم

الغناء

االحتجاج
والتظاھر

فیدیو+ عرض
ملصقات

ومناقشتھا في
الصف

+ عارضة
(تلخیص الشرح
عن الملصقات)

تقدیم مھمة
بیتیة



3

اإلعالم وحریة
التعبیر

*أن یتعرف الطالب
على مفھوم اإلعالم

ووسائل اإلعالم
وأھمیتھ في التعبیر عن

الرأي.

* أن یتعرف الطالب
على مصطلحات حریة

الصحافة وحریة
المعلومات

*أن یفھم الطالب على
ممیزات اإلعالم

كوسیلة لتمكین حریة
التعبیر.

*أن یعرف الطالب أن
التعبیر عن الرأي في

وسائل اإلعالم بإمكانھ
تحویل الرأي شخصي

لرأي عام

اإلعالم

حریة
المعلومات

حریة
الصحافة

عارضة

+

أخبار من
الصحافة المكتوبة

والرقمیة عن
قضایا كشفھا

اإلعالم

+

تطبیق الشرح في
العارضة بما
یتعلق بحریة

الصحافة وحریة
المعلومات وكیفیة

تكوین الرأي

حریة التعبیر في4
عصر اإلعالم

الحدیث وشبكات
التواصل

االجتماعي

*أن یعرف الطالب ما
ھو اإلعالم
اإللكتروني.

* أن یمیز بین اإلعالم
التقلیدي واإلعالم

الحدیث (االلكتروني)

*أن یتعرف الطالب
على ممیزات شبكات
التواصل االجتماعي
كجزء من اإلعالم

االلكتروني .

*أن یعرف كیف
بإمكانھ استخدام
شبكات التواصل

االجتماعي للتعبیر عن
رأیھ وذاتھ (استعمال

ایجابي).

*االستعمال السلبي
لشبكات التواصل

االجتماعي :

انتھاك.1
الخصوصیة

* إعالم
حدیث

(الكتروني)
وإعالم تقلیدي

*شبكات
التواصل

االجتماعي

*الحق
بالخصوصیة
وانتھاكھ في

شبكات
التواصل

*الحق
بالسمعة
الطیبة

* التحریض
وعواقبھ

عارضة

+

مناقشة مقال عن
خطاب الكراھیة

في شبكات
التواصل

االجتماعي

+

مقطع فیدیو

یلخص أقسام
الوحدة



المس.2
بالسمعة
الطیبة

التحریض.3
في شبكات
التواصل

*أن یتعرف  الطالب
عن ایجابیات وسلبیات

التعبیر الحر في
شبكات التواصل

االجتماعي

1رقمالدیمقراطيالنظامفيأساسيكحقالتعبیرحریةعنمقدمةدرس مجرى

مقدمة عن حریة التعبیر كحقالموضوع 
أساسي في النظام الدیمقراطي

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب
جھاز عرض

دیمقراطیةمصطلحات:

حق

حریة تعبیر

الحق بالمعرفة

موقع جمعیة حقوق اإلنسان والمواطن فيمصادر اكادیمیة
اسرائیل

https://www.arabic.acri.org.il/

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
pptxالتعبیر.حریةحقتعریف

13.jpg
12.jpg
14.jpg
11.jpg

التعرف على مصطلح "حق "(حقوق اإلنسان)●األھداف التعلیمیة للدرس
التعرف على مصطلح "دیمقراطیة"●
التعرف على مصطلح الحریة كحق في النظام الدیمقراطي.●

https://www.arabic.acri.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1CSERtRLN2ryrjG9uLGeR5nmtZgDY4ieq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epkig6IPB-mqqHVe9bI0r8K3cjZxeGg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3Yp5p3uXpNhqVFMFhX5OwoxPUOyorje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljLnODSG8Vm21XDe4EVq4-lBezDIgM-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBXgobaWZFPSa7OMLaCOwUcVVLZj4MsF/view?usp=sharing


التعرف على الحق في حریة التعبیر.●

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

افتتاحیة وتمھید
افتتاحیة الدرس تبدأ  بعرض ملصقات عن حقوق

اإلنسان لمناقشتھا :
وكلمجموعات4ل-الصفتقسیم:صغیرةفعالیة

مجموعة تحلل الملصق الذي استلمتھ  حسب :
وصف الملصق.1
تحلیل الملصق.2
تلخیص المغزى.3
تختار المجموعة مندوب لیشرح للصف عن●

ما قاموا بھ أعاله وُتكتب المالحظات على
اللوح

عرض صور للمناقشة
13.jpg
12.jpg
14.jpg
11.jpg

*شرح المصطلحات المركزیة : الحق والدیمقراطیة:صلب الدرس
اإلنسانحقوقأوحق""بكلمةنعني.ماذا1
"دیمقراطیة"بكلمةنعنيماذا.2

*ماذا نشتق من مصطلح الدیمقراطیة ؟
حریة.1
الحریة في التعبیر عن الرأي.2

(شرح ومناقشة المصطلحات )

عارضة
pptxالتعبیر.حریةحقتعریف

تلخیص المصطلحات التي تم تعلیمھا بالصفتلخیص
ومراجعتھا وربطھا مع تحلیل الملصقات التي

وزعت في الفعالیة.

مھام بیتیة

2رقمالتعبیرعنالحریةأنواع(مجاالت)درسمجرى

وسائل تكنولوجیةأنواع(مجاالت) الحریة عن التعبیرالموضوع 
مساعدة  

حاسوب
جھاز عرض

https://drive.google.com/file/d/1epkig6IPB-mqqHVe9bI0r8K3cjZxeGg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3Yp5p3uXpNhqVFMFhX5OwoxPUOyorje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljLnODSG8Vm21XDe4EVq4-lBezDIgM-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBXgobaWZFPSa7OMLaCOwUcVVLZj4MsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSERtRLN2ryrjG9uLGeR5nmtZgDY4ieq/view?usp=sharing


حریة الكالممصطلحات:

حریة الكتابة

الرسم

الغناء

االحتجاج والتظاھر

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/vie
w?usp=sharing

pptxالتعبیر.حریةانواع

docxالرأي.عنالتعبیرأشكالعنبیتیةمھمة

تطبیقھا من أجل التعبیر عن نفسھ*أن یتعرف الطالب عن المجاالت واألسالیب التي بإمكانھاألھداف التعلیمیة للدرس

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

*مراجعة مصطلح حریة التعبیر .افتتاحیة وتمھید
*عرض فیدیو بعنوان "بحقلي":

مناقشة قصیرة مع الطالب :.1
ماذا رأیتم ؟ ماذا تقول الشخصیات في الفیدیو

؟
ما القصد بكلمة "بحقلي " ؟

ھل حسب رأیك ھم على حق في ادعاءاتھم
ھذه ؟

ما الھدف من تنوع المھارات والمواھب
المطروحة في الفیدیو ؟

بعد اتخاذ اجابات الطالب ننتقل لصلب الموضوع

فیدیو :
I'lam...إعالممركز-بحقلي Media

Center- I have the right!
3-5-2012.mp4

شرح عن انواع واشكال حریة التعبیر :صلب الدرس
الكالم.حریة1
الكتابةحریة.2
الرسم.حریة3
والغناءالعزف.حریة4
الرقصحریة.5
والتظاھراالحتجاجحریة.6

عارضة
pptxالتعبیر.حریةانواع

https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WrPjV7AXXO17hcRTFrrJhMPPymCol4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10noKRFcpX0XKWkHoZFuQBM3ucz1fExUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRxYbwhJFZesj16-5PwXAXJadceEWyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WrPjV7AXXO17hcRTFrrJhMPPymCol4x/view?usp=sharing


تلخیص أشكال التعبیر من خالل  التشدید على أنتلخیص
حریة التعبیر ھي ممارسة یومیة : شرح المھمة

البیتیة المطلوبة من الطالب
مھمة بیتیة عن أشكال التعبیر عن2+1الدرسینلمخططتلخیصیةمھمةتقدیممھام بیتیة

docxالرأي.

3رقمالتعبیروحریةاإلعالمدرس مجرى

وسائل تكنولوجیةاإلعالم وحریة التعبیرالموضوع 
مساعدة  

حاسوب
جھاز عرض

مصطلحات:

*اإلعالم ووسائل االعالم

*حریة المعلومات

*حریة الصحافة

Word-matter-Arabic-2016.pdfمصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
pptx.التعبیروحریةاالعالم

وأھمیتھ في التعبیر عن الرأي.*أن یتعرف الطالب على مفھوم اإلعالم ووسائل اإلعالماألھداف التعلیمیة للدرس

* أن یتعرف الطالب على مصطلحات حریة الصحافة وحریة المعلومات

التعبیر.*أن یفھم الطالب على ممیزات اإلعالم كوسیلة لتمكین حریة

بإمكانھ تحویل الرأي شخصي*أن یعرف الطالب أن التعبیر عن الرأي في وسائل اإلعالم
لرأي عام

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

ما معنى كلمة أعالم ؟ ما ھي وسائل اإلعالم ؟افتتاحیة وتمھید
ماذا تعطینا وسائل اإلعالم ؟

رسم شمس تداعیات على اللوح وتصنیف
إجابات الطالب

https://drive.google.com/file/d/10noKRFcpX0XKWkHoZFuQBM3ucz1fExUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10noKRFcpX0XKWkHoZFuQBM3ucz1fExUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dguloP97un5okBj7WYOj602bSSGtxFLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgIw3UlFDgg2PAsSIA1o_CRHoYxd52EQ/view?usp=sharing


ھل ھي أساسیة ومھمة في حیاتنا ؟ لماذا ؟

شرح مواضیع العارضة :صلب الدرس
اإلعالمووسائلاإلعالم.تعریف1
اإلعالموسائلفيآرائناعننعبر.كیف2
واآلراءالمعلوماتنشرفيالصحافةأھمیة.مناقشة3
الصحافةوحریةالمعلوماتحریة.شرح4
والحریاتالدیمقراطيالنظامبینالعالقة.شرح5

كضمان الستمراریتھ
.استنتاجات6

عارضة
pptx.التعبیروحریةاالعالم

فعالیة تلخیصیة في الصف :تلخیص
إحضار أخبار من الصحف والمواقع وتوزیع

الطالب ألربع مجموعات لتحلیل األخبار بموجب
مخططات الجریان التي طرحتھا في العارضة :

حریة صحافة تمكن حریة المعلومات وبالتالي
تحلیل اآلراء الناتجة لدى الطالب عن الخبر

ومناقشة اآلراء المختلفة .

مھام بیتیة

5+4رقماالجتماعيالتواصلوشبكاتالحدیثاإلعالمعصرفيالتعبیرحریةدرسمجرى

حریة التعبیر في عصر اإلعالمالموضوع 
الحدیث وشبكات التواصل

االجتماعي

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب
جھاز عرض

* إعالم حدیث (الكتروني) وإعالممصطلحات:
تقلیدي، شبكات التواصل

االجتماعي ،الحق بالخصوصیة
وانتھاكھ في شبكات التواصل

،الحق بالسمعة الطیبة ، التحریض
وعواقبھ

Word-matter-Arabic-2016.pdfمصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
التواصلوشبكاتالحدیثاالعالمعصرفيالتعبیرحریة .pptx

والتعبیرالرأيحریة .mp4

https://drive.google.com/file/d/1sgIw3UlFDgg2PAsSIA1o_CRHoYxd52EQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dguloP97un5okBj7WYOj602bSSGtxFLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7mLPcyFgLealNQEETOsz3bzgjMpRRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ol_tpkme_HhoSGawkypWnEq9VvdBjm-q/view?usp=sharing


عالمفياجتماعيتواصلمواقع5افضل .mp4

https://o-t.tv/u8N

السلبیةالتعبیروحریةاالیجابیةالتعبیرحریةعنبیتیةمھمة .docx

*أن یعرف الطالب ما ھو اإلعالم اإللكتروني.األھداف التعلیمیة للدرس

* أن یمیز بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم الحدیث (االلكتروني)

كجزء من اإلعالم االلكتروني .*أن یتعرف الطالب على ممیزات شبكات التواصل االجتماعي

للتعبیر عن رأیھ وذاتھ (استعمال*أن یعرف كیف بإمكانھ استخدام شبكات التواصل االجتماعي
ایجابي).

*االستعمال السلبي لشبكات التواصل االجتماعي :

انتھاك الخصوصیة.4
المس بالسمعة الطیبة.5
التحریض في شبكات التواصل.6

في شبكات التواصل االجتماعي*أن یتعرف  الطالب عن ایجابیات وسلبیات التعبیر الحر

یعبر عن رأیھ وبالمقابل أن ال* أن یعرف كیف یستعمل شبكات التواصل االجتماعي : أن
یتعدى على باقي الحقوق (الموازنة)

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

* كتابة اسماء وسائل اإلعالم األربعة المعروفةافتتاحیة وتمھید
للطالب : صحیفة ، رادیو ، تلفزیون ، مواقع االنترنت

وشبكات التواصل .
وكتابة مصطلحي : إعالم تقلیدي واعالم حدیث

(الكتروني )
وأطلب من الطالب تصنیف كل وسیلة تحت نوعیة

اإلعالم التابعة لھ .
بعد أخذ االجابات نبدأ بالتطرق إلى الوسیلة "الشاذة"

بینھم والتي ھي "اإلنترنت وما تتخللھ".

كتابة االجابات على اللوح ومناقشتھا في
الصف.

*نبدأ بالشرح عن اإلعالم اإللكتروني والتقلیدي حسبصلب الدرس
ما ورد في العارضة (التطرق إلى آراء الطالب : اي

نوع یفضلون ؟)

*التطرق إلى ممیزات اإلعالم االلكتروني وكیف
بإمكانھم استعمالھ للتعبیر عن رأیھم.

اجتماعي)تواصلمواقع5افضل:فیدیو(مشاھدة

شرح من العارضة:
الحدیثاالعالمعصرفيالتعبیرحریة

التواصلوشبكات .pptx

فياجتماعيتواصلمواقع5افضل
mp4.عالم

https://drive.google.com/file/d/1IHtE7l5TREJUYlvz0b2j7TKVbqkZf_yn/view?usp=sharing
https://o-t.tv/u8N
https://drive.google.com/file/d/11uUjQ7bmSjLOkgJo5wbDJi4SGoTCUwDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7mLPcyFgLealNQEETOsz3bzgjMpRRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7mLPcyFgLealNQEETOsz3bzgjMpRRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHtE7l5TREJUYlvz0b2j7TKVbqkZf_yn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHtE7l5TREJUYlvz0b2j7TKVbqkZf_yn/view?usp=sharing


* التطرق إلى سلبیات االستعمال لشبكات التواصل
(مشاركتھم بالشرح : ھل انتم تتعرضون لمثل ھذه

السلبیات ؟ كیف تتعاملون معھا ؟ )

*شرح عن قانون الحق بالخصوصیة والحق بالسمعة
الطیبة وقانون التحریض كخطوط حمراء.

(مناقشة المقال المرفق عن خطاب الكراھیة)
ارفاق أخبار من مواقع اخباریة تثبت كیف یتم المس

بھذه الحقوق دون وجود رقابة.

*شرح ایجابیات وسلبیات التعبیر الحر

https://o-t.tv/u8N

مشاھدة الفیدیو التلخیصي عن حریة الرأيتلخیص
والتعبیر وشرح فكرة الموازنة بین حریة التعبیر

وباقي الحقوق كشرط أساسي الستمرار حریة
التعبیر.

mp4والتعبیر.الرأيحریة

مھام بیتیة
مھمة عن حریة التعبیر اإلیجابیة وحریة التعبیر

السلبیة

االیجابیةالتعبیرحریةعنبیتیةمھمة
السلبیةالتعبیروحریة .docx

https://o-t.tv/u8N
https://drive.google.com/file/d/1ol_tpkme_HhoSGawkypWnEq9VvdBjm-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uUjQ7bmSjLOkgJo5wbDJi4SGoTCUwDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uUjQ7bmSjLOkgJo5wbDJi4SGoTCUwDa/view?usp=sharing

