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االنتخابات البرلمانية في مصر
الموضوع :قراءة جزء من كتاب" حدث فً أنتٌكا " خاص باالنتخابات فً أنتٌكا
الهدف :بنهاٌة هذا الصف ٌستطٌع الطالب/ـة أن -:
ٌ فعل المفردات والعبارات التً قرأها وتعلمها قبل الحضور للصف.
ٌ فهم الجوانب الثقافٌة المصاحبة لعملٌة االنتخابات فً مصر.
ٌ فهم كٌف كانت تتم عملة االنتخابات فً مصر سابقا ً مع فهم الجوانب الثقافٌة المصاحبة لها.
ٌ كون قادراً على االشتراك فً أي حوار مع أبناء اللغة بهذا الموضوع.


ٌكون فكرة جٌدة عن الجدل القائم فً مصر حالٌا ً عن األنتخابات البرلمانٌة الحالٌة واالنتخابات الرئاسٌة القادمة.

ٌ تعلم الطالب طرٌقة كتابة بعض العبارات والمفردات باللهجة العامٌة المصرٌة وٌفهمها.
ٌ شعر بثقة أكثر عند التحدث فً مثل هذا الموضوع.
األنشطة المصاحبة للدرس:
 - 0االحماء  :مقدمة ( 5دقائق )
فً هذه المقدمة البسٌطة أسأل الطالب عن آخر أخبار األنتخابات األمرٌكٌة وأبرز المرشحٌن لها وأهم ما ٌمٌز هذه
االنتخابات من وجهة نظرهم.

 - 2األنشطة:
 نشاط ( :0حوالي  01دقيقة تقريبا)
فً مجموعات صغٌرة مكونة من ثالث أفراد أو فردٌن ٌقوم الطالب باستعراض أهم ما جاء فً الجزء المخصص
للقراءة وهو خاص باالنتخابات البرلمانٌة فً دولة أنتٌكا.

 نشاط :2

(حوالي  01دقيقة تقريبا)

ٌعمل كل طالب مع زمٌل أو زمٌلة لإلجابة على األسئلة المُعدة للربط بٌن فقرات هذا الجزء وما كان ٌحدث فً
مصر أثناء حكم مبارك من أنتهاكات صرٌحة وواضحة لألنتخابات.

نشاط :3


(حوالي  01دقيقة تقريبا)

حٌث ٌُدار حوار مع الطالب عن أهم ما جاء فً هذا الجزء وما فهموه من القراءة وما استوضحوه أثناء عمل
المجموعات.

 نشاط 01( :4دقائق )
استماع إلى تقرٌر الجزٌرة عن انتهاكات انتخابات مجلس الشعب فً عام  2112وما صاحبها من أعمال عنف
وبلطجة حسب التقرٌر .أثناء االستماع ٌجاوب الطالب على سؤالٌن حسب ما فهموا من نص االستماع تمهٌداً
للمناقشة.

 - 3الختام  5 ( :دقائق )
تعقٌب
حٌث ٌتم التعقٌب النهائً وٌطرح الطالب وجهات نظرهم عن موضوع القراءة.
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