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م٢٠١١األولالدراسيالفصللنھایةاالبتدائيالسادسللصفالمواطنةامتحان

المجتمعفياإلعالم:الثالثالدرس

اإلعالموسائل
االلكترونیةالبصریةالسمعیةالسمعیةالمقروءةالشفویة

 الندوات.

 المؤتمرات.

 المحاضرات.

الكتب.

 المجالت والصحف
 المطبوعات.

 المذیاع.

 األشرطة السمعیة.

 اآلیبود واآلیفون.

 السینما.

 التلفاز.

 الفیدیو.

 االنترنت.

 الھاتف.

 الحاسوب.

والبترلمنع نشر األكاذیب وقلب الحقائق والتزییف والتحریف:والمطبوعاتالسینمائیةاألشرطةبمراقبةاإلعالموزارةتقوم.

تص ال المتع ددة بالحق ائق واألخب ار     ھو كل النشاطات التي تزود الجمھور عب ر وس ائل اال  ......................
.والمعلومات عن قضایا والموضوعات بطرائق مختلفة تؤدي إلى نقل المعارف وبناء الوعي لھم 

اإلعالمتعریف

اإلعالمعناصر

مستقبل المعلومة الوسیلة اإلعالمیة المعلومة أو الرسالة اإلعالمیة

....:اإلعالممنالھدف .اإلدراك وصناعة االتجاھات لدى الجمھور نقل المعارف وبناء الوعي وصقل : :اإلعالممنالھدف

اإلعالمیةالدعایةأقسام

دعایة تجاریة ھدفھا ترویج بضاعة معینة بالترغیب فیھا 
.وتحریك الحس االستھالكي في الناس 

دعایة تستھدف محاولة التأثیر في األفراد والجماھیر والسیطرة 
.على سلوكھم ألغراض مشكوك فیھا كنشر األكاذیب 

اإلعالموظائف

.شرح سیاسة الدولة والدفاع عنھا  .المساھمة على نشر المعرفة .العمل على تنویر الفرد والمجتمع 

.تعزیز دور المدرسة لتوجیھ الطالب  بیر عن الرأي واإلبداع الثقافي التع
والفكري 

الناجحاإلعالمخصائص

.إتاحة المجال أمام المواطن للتعبیر عن رأیھ  .التعبیر عن قضایا الوطن والمواطن 

.الموضوعیة في نقل األحداث وإبراز المواقف واالتجاھات .إدارة اإللعام من قبل كوادر مؤھلة فكریا وإعالمیا 



....اإلعالممنالھدف .تجمعھم عادات وتقالید مشتركة مجموعة من الناس یعیشون على قطعة محددة من األرض یتبعون حكًما معیًنا..::

الحكمأنظمة:الخامسالدرس

الجمھوريالحكمونظامالملكيالحكمنظامبینمقارنة

المقارنةأوجھ
الحكمنظام

جمھوريملكي
االنتخابوراثي.الحكمتوليطریقة
سنوات٧إلى ٤من مدة حیاتھ.الحكممدة
حسب الدستورحسب الدستور.الحاكممسؤولیة
جمھوریة مصر العربیةمملكة البحرین.منھماكلعلىأمثلة

المعلمعليفوزي.أ:إعداد
والنجاحبالتوفیق

الرسمیةالبحرینیةاإلعالمیةسساتالمؤ

.وكالة أنباء الخلیج  .ھیئة اإلذاعة والتلفاز  .إدارة المطبوعات والنشر  .وزارة اإلعالم 

انالرئیسالدولةركنا

األرض الشعب

....:اإلعالممنالھدف .اًال عدیدة ھو األسلوب الذي تدار بھ الدولة وھو یأخذ أشك..: :الحكمأنظمةتعریف

:الدولةتعریف

الحكمأنظمةأنواع

نظام جمھوري نظام ملكي

....:اإلعالممنالھدف تمثل القانون األساسي للدولة وتبین نظام الحكم وتحدد السلطات العامة مكتوبةوثیقة: :الدستورتعریف

....:اإلعالممنالھدف .من بعد الحاكم إلى أحد الورثة دستوري وراثي ینتقل حكم:

س نوات  ٧إلى ٤طریق االنتخاب ولمدة محدودة من نظام یتم اختیار رئیس الدولة عن 

:الملكيالحكمنظام

:الجمھوريالحكمنظام



اإلعالم والرأي العام:الدرس الرابع 

 تعریف الرأي العام:

ھوتعبیر الجماعة أو المجتمع أو الجمھور العام عن رأیھ ومشاعره وأفكاره ومعتقداتھ واّتجاھاتھ في 
.وقت معین بالنسبة إلى موضوع معین یخصھ أو قضیة تھمھ أو مشكلة تقلقھ 

 عناصر الرأي العام:

.الرأي أو االتجاه السائد 

.جماعة أو أغلبیة من الناس 

.مشكلة أو موضوع معین 

.فترة زمنیة محدودة 

 أنواع الرأي العام:

.ھو الرأي الذي یكون الفرد لنفسھ نتیجة التفكیر في موضوع معین ویعبر عنھ :الرأي الشخصي 

.ھو الرأي الذي یحتفظ بھ الفرد لنفسھ وال یبوح بھ لغیره خوًفا من تعرضھ للضرر :الرأي الخاص 

.ھو تجمع الرأي الشخصي وتكرار حول موضوع معین :الرأي المحلي أو رأي األغلبیة 

.یتكون نتیجة تأثیر اإلعالم المحلي من إذاعة وتلفزیون وصحافة :الرأي الوطني 

.بفضل وسائل اإلعالم األرضیة والفضائیة إلطالع الشعوب بأھم األحداثیتكون :الرأي العام العالمي 

ي اإلعالم في تشكیل الرأي العام أثر الرأ:

.یعمل اإلعالم على ترسیخ األفكار السائدة في المجتمع ویطورھا :إرساء االستقرار في الرأي العام 

.تعمل وسائل اإلعالم على تسلیط األضواء على موضوع معین وطرحھ للجمھور :تحدید األولویات 

.تعمل وسائل اإلعالم على رفع قدر بعض األشخاص واإلعالء من شأنھم :الترفیع واإلعالء 

المعلمعليفوزي .أ:إعداد 


