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 11: جذاذة التحضيز رقم– التزبية على المواطنة  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: ادلستـوى                                     ثالث حصص:  النهوض بقيم المواطنة                              الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .  التدرب على توظيف شبكة القتراح برامج إعالمية للنهوض بقيم المواطنة:الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

 
 مقــدمــة

 .ادلواطنة      تلعب الربامج اإلعالمية دورا مهما يف النهوض بقيم 
  فما مواصفات هذه البرامج؟ - 
  المواطنة؟   وكيف يمكن اقتراح برامج إعالمية للنهوض بقيم - 
 المعنية؟   و ما خطوات كتابة مذكرة لعرض االقتراحات على الجهات - 

 

تعرف دور وسائل  - 
اإلعالم يف النهوض 

 .بقيم ادلواطنة

* 

I  - دور البرامج
اإلعالمية في النهوض 

 :بقيم المواطنة

 
1الوثيقة   
 نص
2الوثيقة   
 صور

( 205الصفحة ) 

 

يف النهوض بقيم  أبرز دور وسائل اإلعالم- 
 .ادلواطنة

برامج إعالمية لرتسيخ  استخرج شروط وضع- 
 .ادلواطنة قيم
وسائل اإلعالم يف  استخلص أمهية مسامهة -

 .بقيم ادلواطنة النهوض

 ادلواطنة والنهوض هبا خاصة إذا  تلعب الربامج اإلعالمية دورا أساسيا يف ترسيخ قيم
 .ادلسؤولية  لكن على أساس أن متاَرَس ىذه احلرية يف نطاق متتع اإلعالم باحلرية

 يف مناىج عملو، وتوفَـّْر لو   لكي يقوم اإلعالم بدوره كامال، جيب أن تتم إعادة النظر
الالزمة، وأن يدرك اإلعالميون مكانتهم ودورىم يف  نصوص قانونية وأدوات العمل

 .الدميقراطية  بناء

 
 تعرف خطوات  -

اقرتاح برامج 
 .إعالمية وتوظيفها

* 

 
II    - التدرب على توظيف

شبكة اقتراح برامج 
إعالمية للنهوض 

: بقيم المواطنة
 

 جدول

( 206الصفحة  ) 
 

إعالمية تنمي  أذكر خطوات اقرتاح برامج- 
 .قيم ادلواطنة

اليت ميكن  أبرز أنواع وسائل اإلعالم- 
 .توظيفها

كل وسيلة من  حدد اخلطوات ادلتبعة يف -
 .اإلعالم وسائل

 رصد ظاىرة متس بقيم ادلواطنة والتفكري يف كتابة مقال حوذلا أو : على مستوى التصور
 . إجناز إذاعي أو تلفزي مث حتديد الفئة ادلستهدفة

 حتديد عناصر ادلقال أو الربنامج  مث االتصال بصحيفة وطنية : على مستوى التخطيط
 . أو بإدارة اإلذاعة والتلفزة حتديد حجم ادلقال الكتايب، أو مدة بث الربنامج

 الضبط اللغوي، وضوح العبارات ادلستعملة يف ادلوضوع الكتايب، : على مستوى التدقيق
 .    أو تنظيم فقرات الربنامج اإلذاعي أو التلفزي
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التمرن على كتابة  - 
 .مذكرة اقرتاحات

* 

 

 -III   التدرب على كتابة
مذكرة لعرض اقتراحات 

: إلى الجهات المعنية

 

 خطاطة
 جدول

( 207الصفحة  ) 
 

بعرض  سم مكونات ادلذكرة اخلاصة -
  .برنامج إعالمي االقرتاحات حول

لعرض  حدد خطوات كتابة مذكرة -
 .االقرتاحات

االقرتاحات  أكتب مذكرة معتمدا على- 
 .بالربنامج اإلعالمي اخلاصة

ْرَسْل إليها، مع حتديد ادلوضوع * 
ُ
رِسل واجلهة ادل

ُ
 .وتاريخ كتابة ادلذكرة حتديد ادل

 .وإرفاقها بالوثائق الضرورية كتابة نص موضوع ادلذكرة مع ختمها بالشكر والتوقيع * 
 :تنظيم ادلذكرة *  
  .وحتديد األىداف ادلتوخاة منو   يربز أمهية ادلوضوع يف نشر قيم ادلواطنة:التقديم - 
   يعرض االقرتاحات ادلقدمة للنهوض بقيم:العرض - 

 .والرباىني ادلواطنة، مع مراعاة ترتيب االقرتاحات  وتقدمي احلجج 
 .أو ادلقال اإلعالمي  التأكيد على قيمة وأمهية موضوع الربنامج:الخاتمة - 

الخـاتـمـة  
 

بقيم ادلواطنة وسيلة  تعترب مسامهة اجلميع يف اقرتاح برامج إعالمية للنهوض   
 .من وسائل بناء اجملتمع ادلدين احلديث

  
 

 أسئلـة التقويـم

 اإلجمـالـي

يف النهوض  أذكر دور الربامج اإلعالمية -  
 .بقيم ادلواطنة

إعالمية لتنمية  أبرز خطوات اقرتاح برامج - 
 .قيم ادلواطنة

لعرض اقرتاحات   بني منهجية كتابة مذكرة-
 .ادلعنية على اجلهات

 :مفاهيم-    مصطلحات 

 .البرهنة- المواطنة - البرامج اإلعالمية    * 

 


