
موضوع الوحدة: لغة األخبار

اسماء حسنإعداد  لغة االخبارالموضوع 

جمھور
الھدف

مدةالصف الرابع ابتدائي
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المعلوماتمصادر,5ال,المیماتمقدمة,جسم),الخبر(عنوانمبنى,خبرمصطلحات وقضایا :
,تسریبات, نشرات,الصحفیة (مراسل ,شاھد عیان,وسائل إعالم ,وكاالت أنباء

اقتراحات ألسالیب التدریس: مصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
الفعالیة

التقییم

تعریف الخبر1
+مبنى الخبر

تعریف الخبر

التعرف على مبنى
الخبر(عنوان
,مقدمة,جسم
الخبر)وكیفیة

كتابتھ(طریقة الھرم
المقلوب)

خبر,عنوان,

مقدمة ,جسم الخبر

حق الجمھور في
المعرفة

power"عارضةاستعمال
point

2

مضمون
األخبار

)5ال(المیمات

ان یتعرف الطالب
على المضمون الذي

یجب ان یحتویھ
الخبر وبذلك یستطیع

التمییز بین الخبر
الجید والخبر االقل

جوده

5الاألسئلة :

من

متى

ماذا

لماذا

(مكان(این

العمل بمجموعات

(فعالیة جمع المعلومات من
مجموعة اخبار)

عارضة

https://docs.google.com/presentation/d/1Bi7w_LprnNdJqF_FvS1JRSQl0RvnN3EFr91Yx361J84/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Bi7w_LprnNdJqF_FvS1JRSQl0RvnN3EFr91Yx361J84/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1294_gnwiLsT-rP_ztPZR74_Nor3wjURA/edit#slide=id.p1


مصادر3
المعلومات
الصحفیة

التعرف على أھم
مصادر المعلومات

الصحفیة المؤھل منھا
والغیر مؤھل

الرسمي والغیر
رسمي

الصحفيالمراسل

االنباءوكاالت

النشرات

االعالموسائل

الصحفيالمؤتمر

عینشاھد

منالمعلوماتمصادرشرح
عارضةخالل power
point

تطبیق على مجموعة اخبار

انواع االخبار4
(خبر خفیف
وخبر صعب
,خبر سلبي

وخبر ایجابي
(

خفیفخبر

ثقیلخبر

سلبيخبر

ایجابيخبر

فعالیة تصنیف االخبار
بمجموعات

مقارنة بین5
األخبار
التقلیدیة
واالخبار
الحدیثة

ان یتعرف الطالب
على التطور الذي
طرا على الخبر
نتیجة التطور في
وسائل اإلعالم

تكنولوجيتطور

حتلنھ

فوریة

الزمنعامل

تكنولوجيتطور

حتلنھ

فوریة

الزمنعامل

_____1___رقمومبنى______درس _________تعریفمجرى

الموضوع 
تعریف الخبر مع التعرف على

مبناه

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

powerعارضة point

خبر , حق الجمھور بالمعرفةمصطلحات:
,عنوان,مقدمة ,جسم الخبر,صورة

,

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مرفق عارضة
حق الجمھور في المعرفة:

وتلقیھا.من حق كل مواطن في الدولةھي جزء من حریة التعبیر . حق كل مواطن في طلب المعلومات

الحاكمة لیتسنى لھ بلورة رأي والعملالدیمقراطیة أن یطالب بالحصول على المعلومات عن السلطات

بموجبھ ولیستطیع انتقاد السلطة.

https://docs.google.com/presentation/d/18ENafx-B4upmD2K_OK_7aQLHfyeM_41q/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18ENafx-B4upmD2K_OK_7aQLHfyeM_41q/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18ENafx-B4upmD2K_OK_7aQLHfyeM_41q/edit#slide=id.p1


األھداف التعلیمیة
للدرس

*ان یتعرف الطالب على تعریف الخبر

*التعرف على مبنى الخبر

*التعرف على مصطلح حق الجمھور بالمعرفة

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

10
دقائق

محتلنةاخبارنشرةمندقائق5بمشاھدةالدرسافتتاحافتتاحیة وتمھید
(محاولة اختیار اكثر نشرة محتلنة مع االنتباه ان ال

تحتوي النشرة على مضامین غیر مالئمة لألطفال مثل
العنف…)

5الخاللشاھدتمماذابسؤال:للطالبنتوجھبعدھا
دقائق ؟

بعد الحصول على اإلجابة اخبار نفتح نقاش مع
الطالب(لماذا نشاھداو نقرا االخبار وھل من یجب ان

نعرف مایدور حولنا ولماذا ؟

استعمال مقطع فیدیو
نقاش مع الطالب

20
دقیقة

اوال بعد النقاش الذي دار باالفتتاحیة حول موضوعصلب الدرس
لماذا نشاھد األخبار یعرف المعلم مصطلح حق

الجمھور بالمعرفة وان االخبار ھي إحدى الوسائل
التي تلبي ھذا الحق.

ثانیا نبدا بتعریف الخبر ومبنى الخبر(عنوان ,مقدمة
(مرفقpowerpointعارضةخاللالخبر)منوجسم

العارضة)

powerpointعارضة

10
دقائق

تلخیص
یقسم الصف الى مجموعات كل مجموعة تحصل
على صفحة من صحیفة محلیة جدیدة یطلب من

كل طالب ان یختار خبر ویحدد أقسامھ حسب
المبنى الذي تعلمھ الیوم .

في النھایة یعرض كل زوج عملھ أمام الطالب

عمل جماعي

مھام بیتیة
على كل طالب ان یختار خبر من اي صحیفة

الكترونیة
ویقسم الخبر الى االقسام التي تعلمھا الیوم في درس

مبنى الخبر

_2_______رقمالخبر_______________درس __مضمونمجرى



الموضوع 
)5ال(المیماتالخبرمضمون

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

عاكس ضوئيמקרן

مصادر اكادیمیةمصطلحات:

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

وھي:الخبر الصحفي یجیب على أكبر عدد من األسئلة الخمسة

( من ؟)، (متى ؟)، ( ماذا ؟ )، (أین ؟)، (لماذا ؟).

مرفقةpowerpoinعارضة

األھداف التعلیمیة
للدرس

(مضمونھ)*ان یتعلم الطالب على اي معلومات یجب ان یحتوي الخبر

5الالمیماتعلىالطالبیتعرف*ان

خالل محتواه*ان یستطیع التمییز بین الخبر الجید واألقل جودة من

*

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

10
دقائ
ق

افتتاحیة وتمھید
یفتتح المعلم الدرس بعرض خبر من احدى الصحف

االلكترونیة (یفضل خبر محتلن ویجذب الطالب)
نتوجھ للطالب بسؤال : على أي أسئلة ممكن ان یجیب

الخبر التي أمامك ؟
نجمع االجوبة عن طریق شمس تداعیات على اللوح .

5الالمیماتعلىیركزاناالمكانقدرالمعلمیحاول

نقاش وجمع اجوبة من خالل شمس تداعیات

25
دقیقة

من)5ال(المیماتالخبرعناصربشرحالمعلمیبدأصلب الدرس
العارضة)(مرفقpowerpointعارضةخالل
بعد5الاالسئلةمنسؤالكلعلىمثالاعطاءیفضل

شرحھ (المثال من خالل اخبار)

استعمال عارضة
عرض اخبار من مواقع إلكترونیة عن
طریق العاكس الضوئي العطاء امثلة

10
دقائق

تلخیص
عرض خبر كامل على الشاشة قراءتھ وتحدید

بمشاركةالمعروضالخبرفي5الالمیمات
الطالب وفي النھایة یقرر الطالب ھل الخبر جید

تلخیص الدرس من خالل تحلیل خبر
(عمل جماعي)



ام ال بناءا على عدد االسئلة التي اجاب علیھا
الخبر

مھام بیتیة

___3_____رقماالخبار_____درس ____________مصادرمجرى

الموضوع 
مصادر المعلومات الصحفیة

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

powerعارضة point

مصادر معلومات صحفیة , مندوبمصطلحات:
صحفي,وكالة

انباء,نشرات,تسریبات,مؤتمر
صحفي,وزارات,مصادر مؤھلة

,مصادر رسمیة

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة أو
محوسبة 

powerعارضةمرفق point

األھداف التعلیمیة
للدرس

الصحفي على المعلومات* أن یتعرف الطالب على المصادر التي یحصل من خاللھا

مؤھل والمصدر الرسمي والغیر*ان یستطیع الطالب التمییز بین المصدر المؤھل والغیر
رسمي.

*

*

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

5
دقائق

افتتاحیة وتمھید

یحصلانیمكناینمنبسؤالالدرسالمعلمیبدأ
رأیك؟حسباالخبارعلىالصحفي

نقاش



فيیدخلھناومناللوحعلىأجوبةالمعلمیجمع
الصحفیةالمعلومات(مصادرالدرسصلب )

35
دقیقة

صلب الدرس
یبدا المعلم بعرض مصادر المعلومات الصحفیة من

خالل عارضة ومع شرح كل مصدر مع إعطاء امثلة .
بعدھا یعرف الفرق بین المصادر المؤھلة والغیر

مؤھلة والرسمیة والغیر رسمیة .

استعمال عارضة مع نقاش

5
دقائق

تلخیص

معلوماتمصادرمجموعةاللوحعلىالمعلمیكتب
وغیرمؤھلةلمصادرتصنیفھمالطالبمنویطلب
رسمیةوغیر,رسمیةمؤھلة

العمل بأزواج (تطبیق)

مھام بیتیة

_____4___رقمدرس _________________مجرى

الموضوع 
انواع االخبار

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

مصطلحات:
خبر خفیف ,خبر صعب ,خبر

سلبي وخبر ایجابي

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مادة للدرس
تصنیف االخبار

األخبار السلبیة واألخبار اإلیجابیة-



إنجازات، تطویرات، بناء، إبداعات، ، تعاون. مثالً تغطیةاألخبار اإلیجابیة: أخبار ُتغّطي أحداث إیجابیة مثل
افتتاح مدرسة جدیدة، أو مشروع جدید لمساعدة المكفوفین.

دمار، اختالسات، جرائم، عملیات إرھابیة،األخبار السلبیة: أخبار ُتغّطي أحداث سلبیة مثل: انحرافات،
قتل أو حوادث اختالس أموال من الوزارات.نزاعات وغیرھا. مثالً تغطیة الحرب على لبنان أو جریمة

من إیجابیة، وغالباً القیمة اإلخباریة لألخبار السلبیةغالباً تحوي الصحف ونشرات األخبار أخباًرا سلبیة أكثر
أكبر منھا في األخبار اإلیجابیة.

األخبار الصعبة واألخبار الخفیفة-

تغطیة جرائم ومصائب حروبات وكوارثاألخبار الصعبة: تقاریر حقیقیة بمواضیع سیاسیة أو اقتصادیة،
أي أن تغطیتھا یجب أن تتم بموعد قریب جداً لحصولھاطبیعیة. ھذا النوع من األخبار ُیسمى "أخبار الساّعة"

أو أسرع ما یمكن. أمثلة لھذه األخبار: حوادثوإال تفقد أھمیتھا. تغطیة ھذه األحداث یجب أن یكون فورًیا
سیاسیة.طرق، انفجارات، كوارث طبیعیة، اقتراح وسن قانون، تطورات

أو الجوانب الُمثیرة. ھذه األخبار ال ُترّكز على الحدثاألخبار الخفیفة: أخبار ُتعنى بالجانب اإلنساني للحدث
خبرالُمحیطة بالحدث. أمثلة لھذه األخبار: مسابقة أكل،وعلى الحقائق المرتبطة بھ وإنما على التفاصیل المثیرة

والدة أربعة توائمعن ھوایة أحد السیاسیین، والدة فیل في حدیقة الحیوانات،

األھداف التعلیمیة
للدرس

*أن یتعرف الطالب على انواع االخبار

*أن یستطیع الطالب التفریق بین انواع االخبار من محتواھا

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

10
دقائق

یفتتح المعلم الدرس بعرض مجموعة اخبار من صحفافتتاحیة وتمھید
مختلفة (االخبار یجب ان تكون متنوعة صعبة,خفیفة,

سلبیة وایجابیة )
مفضل ان تكون اخبار محتلنة حتى تجذب الطالب

لیتفاعلوا مع الدرس أكثر.
یدیر المعلم نقاش مع الطالب عن فحوى األخبار التي

أمامھم .

عرض أخبار على العاكس الضوئي و نقاش

25
دقیقة

یخطط المعلم جدول مقارنة على اللوح فیھ یقارن اوالصلب الدرس
بین الخبر السلبي واالیجابي ویتوجھ للطالب بسؤال

كیف یمكن ان تعرف كل نوع من ھذه األنواع حسب
رأیك؟

یجمع المعلم االجوبھ من الطالب ویكتب النقاط المھمة
على اللوح وبالنھایة یعطي الطالب التعریف لكل نوع

مع امثلة (مفضل استعمال االمثلة التي عرضت في
افتتاحیة الدرس)

نقاش



تستعمل نفس الطریقة مع المقارنة بین االخبار الصعبة
واالخبار الخفیفة .

بالنھایة یتوجھ المعلم للطالب بسؤال : اي نوع من ھذه
األخبار یجذبكم اكثر؟

لیصل الى نتیجة ان االخبار السلبیة والصعبة ھي التي
تجذب المتلقي أكثر من غیرھا من األخبار لذلك ھي

األكثر شیوعا في وسائل اإلعالم .

10
دقائق

یعرض المعلم للطالب موجز أخبار من نشرةتلخیص
محتلنة مفضل نشرة الیوم ذاتھ او الیوم السابق

ویطلب من كل زوج طالب ان یصنفوا عناوین
االخبار التي شاھدوھا بالموجز الى اخبار صعبة

,خفیفة ,سلبیة ,ایجابیة .
یجمع المعلم األجوبة على اللوح عن طریق جدول

مثال :
خبر سلبيخبر ایجابيخبر خفیفخبر صعب

افتتاح مدرسة
حادث طرق

العمل بازواج (تطبیق لدرس الیوم )

مھام بیتیة
عناوین8االعالموسائلمنیختارأنطالبكلعلى

فيعنھمتعلمناالتياالنواعمننوعكلمن2مختلفة
درس الیوم

_5_______رقمدرس _______________مجرى

الموضوع 
مقارنة بین األخبار التقلیدیة

واالخبار الحدیثة

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

عاكس ضوئي

أحادي االتجاه, تفاعل ,نقاش فوریةمصطلحات:
, تفاعل, إعجاب ,مشاركة

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

جدول مقارنة (مرفق)

األھداف التعلیمیة
للدرس

الحدیث*ان یتعرف الطالب على الفرق بین الخبر التقلیدي والخبر

حسنات اإلعالم الجدید*من خالل التعرف على الفرق یتمكن الطالب من التعرف على



اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

5
دقائق

یبدأ المعلم الدرس بان ھناك نوعان من األخبار(اخبارافتتاحیة وتمھید
تقلیدیة واخبار حدیة )وان االخبار الحدیثة ھي نتیجة

لتطور التكنولوجیا وبالتالي تطور وسائل اإلعالم
الحدیثة .

خالل درس الیوم سنجري مقارنة بین األخبار التقلیدیة
واالخبار الحدیثة .

58
دقیقة

یقسم المعلم اللوح الى قسمین :صلب الدرس
القسم األول بعنوان األخبار التقلیدیة والقسم الثاني

االخبار الحدیثة ویطلب من الطالب ان یعطوه الفرق
بین النوعین من االخبار یجمع المعلم اإلجابات ویكتب

نقاط مھمة على اللوح .
بعدھا یعرض المعلم جدول مقارنة بین النوعین من

األخبار یشرح المیزات بالترتیب مع امثلة (مفضل أن
یربط المعلم بین المیزات التي یعرضھا وبین االجوبة

التي اعطوھا الطالب في البدایة )
وھكذا حتى ینتھي من شرح كل المیزات .

نقاش +عرض جدول مقارنة

5
دقائق

یوزع المعلم على الطالب ملخص الدرس(جدولتلخیص
المقارنة ) ویستمع الى اسئلة ومالحظات من

الطالب

تلخیص من خالل توزیع ورقة ملخص
للدرس

مھام بیتیة


