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 "االنترنت"
  اهلدف العام للوحدة:

البحث عن معلومات يتعرف الطالب على امهية استعمال االنرتنت يف أن 
 جديدة.

 األهداف اخلاصة:
 ان يفهم الطالب النص ويتفاعل معه. -1

 & ان حيدث الطالب عما يراه يف الصورة.
 & ان جييب الطالب على اسئلة فهم شفوية.

 & ان يذكر الطالب معلومة جديدة تعلمها واستفاد منها.
 & ان يرسم الطالب رمسة تعرب عن حدث معني يف النص؟

 
 الطالب بلغة معيارية يف مواقف خمتلفة. ان يتكلم -2

 & ان يسرد الطالب حكاية عن صور تعرض امامه.
 & ان يقوم الطالب بتمثيل شخصية املعلمة وهي حتدث الطالب عن االنرتنت.

 & ان يقوم الطالب باعادة سرد النص.
مقابلة مع احد طالب صفه ليتم طرح اسئلة عن  & ان يقوم الطالب باجراء

 املوضوع ومن مث االجابة عنها من قبل الطالب.
 
 ان يذوت الطالب مهارة القراءة لديه. -3

 & ان حيدد الطالب تفاصيل معينة من النص.
 & ان يرتب الطالب مجال مبعثرة.

 & ان يكمل الطالب الناقص مستعينا مبخزن الكلمات.
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 ى اسئلة مفتوحة.& ان جييب الطالب عل
 & ان يكمل الطالب اجلملة باضافة الصفة املناسبة.

 & ان يرتب الطالب احداث النص.
 
 ان يذوت الطالب مهارة الكتابة بشكل سليم لغويا. -4

 & ان يقوم الطالب بتنفيذ تعليمات معينة )كتابة,رسم(
 & ان يضع الطالب الكلمات يف مجل مفيدة.

 & ان يكتب الطالب عن نفسه.
 
 يعرف الطالب االصوات اللغوية ومتثيلها الكتايب. ان -5

 & ان حيلل الطالب الكلمات اىل حروف.
 & ان حيلل الطالب الكلمات اىل مقاطع.
 & ان يركب الطالب كلمات من املقاطع.

 & ان مييز الطالب الكلمات اليت هلا نفس الوزن الصريف.
 & ان يتمكن الطالب من معرفة مذكر ومؤنث كلمات حمددة.

 & ان يتمكن الطالب من معرفة مفردات وعكس كلمات حمددة.
 & ان يتمكن الطالب من حتويل كلمات يف اجلمع اىل املفرد.

 & ان يكتب الطالب الكلمة يف حالة التناوين الثالثة.
 & ان يتمكن الطالب من كتابة اسم االشارة املالئم يف املكان املالئم.

اصل اجنيب اىل معناها الذي هو من  & ان يكتب الطالب الكلمة اليت هي من
 اصل عريب.
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 ان يطور الطالب مهارة تازر يد عني.-6
 & ان يلون الطالب الرسومات اليت ختص النص.

 & ان ميسك الطالب القلم بصورة صحيحة.
 & ان يكتب الطالب على السطر.
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نِتإ  نإتَرإ ِ  أَْلإ

 

 أُسبوٍع َدْرَس اْلحاسوِب بَِشْوٍق. فاقي ُكل  أْنتَِظُر أَنا ور 1

ثَْتنا ُمَعلَِّمةُ اْلحاسوِب َعْن َشبََكِة ااِلتِّصاِل  2  هذا اْْلُسبوَع َحد 

بََكةَ اْلَعجيبَةَ َسه لَِت ااِلتِّصاَل َمَع ُشعوِب   3 "اإِلْنتَرنِْت", َوقالَْت إِن  الش 

 قَْريَةً َصغيَرةً.اْلعالَِم اْلواِسِع, َوَجَعلَْت ِمَن اْلعالِم  4

بََكِة,ثُم  طَلَبَْت  5 بَْعَد ذلَِك أَْرَشَدْتنا اْلُمَعلَِّمةُ إِلى طَريقَِة اْستِْعماِل هِذِه الش 

 أَْن يَْختاَر ُكلُّ تِْلميٍذ َوتِْلميَذٍة َمْوضوًعا؛ لِنَْجَمَع َعْنهُ اْلَمْعلوماِت ِمَن  6

 اإلْنتَْرنِْت. 7

قًا لِل 8 ِف َعلى َمعلوماٍت في َموضوِع الط يَراِن؛ْلَن نيُكْنُت ُمتََشوِّ  ت َعرُّ

 أَتََمن ى أَْن أَزوَر بُْلداَن اْلعالَِم. 9 

َكْم كانَْت َدْهَشتي َكبيَرةً ِحيَن َعَرْفُت أَن  اإِلْنساَن كاَن دائًِما يَْحلُُم  11 

ال ذيَن حاَولوا الط يراَن, بِالط يَراِن ِمْثَل اْلَعصافيِر, َوأَن  أََحَد اْلُعلَماِء  11

 كاَن العالَِم اْلَعَربِي  َعبّاس ْبَن فِْرناس, حيَن َصنََع لِنَْفِسِه ثَْوبًا ِمنَ  12

     الّريِش,َوَجَعَل لَهُ َجناَحيِن َكبيَرْيِن طاَر بِِهما في الَجوِّ َمسافَةً  13 

 بَعيَدةً, ثُم  َسقَطَ فَماَت.14

لَقَْد ِصرُت ماِهًرا في اْلبَْحِث َعِن اْلَمْعلوماِت  َكْم أّنا َمْسروٌر! 15

 الَجديَدةَ, وإِْرسالِها ِْلَْصِدقائي.16

 

 

 قاموس الكلمات الصعبة من النص:

 رفاق: اصدقاء     دهشتي :استغرابي    ماهر: بارع    
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-1- 

 "مهارة االستماع":

هل تملك حاسوبا في البيت؟ان كنت تملك أي البرامج  -1

 تستعملها عند دخولك الحاسوب؟

 ما هي البرامج التي تعرفها في الحاسوب؟ -2

 من هو المتحدث في النص؟ -3

 ظر الراوي كل اسبوع؟ماذا ينت -4

 عن أي موضوع حدثت المعلمة؟ -5

 أي موضوع اختار الراوي؟ -6

 من هو العالم الذي حاول الطيران؟ -7

 ماذا حدثت المعلمة عن االنترنت؟ -8

 ما هي المعلومة التي حدثها الراوي عن االنسان؟ -9

 ماذا فعل عباس بن فرناس حين حاول الطيران؟ -11

 سموع؟اذكر معلومة جديدة استفدتها من النص الم -11

 قم برسم رسمة تعبر عن حدث معين في النص؟ -12
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 :"مهارة التكلم"

 ؟ حسب ما فهمت النّص قم باعادة سرد -1

,احد الطالب يقوم بدور  اختيار بعض الطالب واجراء مقابلة -2

المعلم والطالب الثاني يقوم بدور الطالب نفسه حيث يطلب 

المعلم من الطالب ان يختار موضوع للبحث عنه  في 

ت ,وتجرى المقابلة بان يسال المعلم الطالب سبب االنترن

اختيار الموضوع,وما هي المعلومات التي استفادها الطالب 

عند عملية البحث  عن الموضوع؟ وهل عملية البحث عن 

المعلومات كانت صعبة ام سهلة؟ وهل تلقى الطالب مساعدة 

 من احد ام ال؟

 سرد حكاية عن صور تعرض امام الطالب.3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االبتدائيةاخليام مدرسة  -ماتيا أم الفحم                                                                       االنرتنت                                

 
7 

قم بتمثيل شخصية المعلمة حين شرحت للطالب عن  -1

 "االنترنت" وحين أرشدتهم إلى طريقة استعماله؟

 

 "مهارة القراءة":

 & تحديد تفاصيل:
بوٍع: -  ( 1)سطر  ماذا يَنإتَِظُر الّراوي ُكلَّ أُسإ

 َدْرَس الفُنوٍن. -1

 َدْرَس الحاسوِب. -2

 َدْرَس الِحساِب. -3

 

 (7-6)سطر  الحاسوِب ِمَن التَّالميِذ؟ ماذا طَلَبَت ُمَعلَِّمةُ  -

 جمع َمواد في الِحساب. -1

 َجمع قَناني بالستيِكي ة . -2

 َجمع َمعلومات ِمَن اإِلنتَرنِت. -3

 

تاَر الراوي لَِجمِع الَمعإلومات َعنإهُ؟ - )سطر أَيُّ َموضوع اخإ

8 ) 

 َموضوَع الط يراِن. -1

 َموضوع الطُّيوِر. -2

ِو. -3  َموضوع الج 

 

 (12: )سطر ُهوَ  َعبَّاس بن فِرناس -

 ُمَعلِّم َعَربي. -1

 عالِم َعَربي. -2

 َرُجل فَضاء. -3
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 :رتِّب الُجَمل الُمبعثرة التَّالية 

 ْرَس , بَِشْوٍق , أَْنتَِظُر , اْلحاسوِب .دَ  -1

._______________________________ 

 

 

يِش , َصنََع , ِمَن , ثَْوبًا . -2  الرِّ

._________________________________ 

 

, في .الط   -3  يَران , حاَوَل , الَجوِّ

._______________________________ 

 

 أَزوَر , أَْن , أَتََمنى , العالَِم , بُْلداَن. -4

._______________________________ 
 

 

ِزن الَكلِمات:@  تَعينًا بَِمخإ ِملإ النّاقِص ُمسإ  أَكإ

 

 أَْنتَِظُر أَنا َوِرفاقي َدْرَس ________ بَِشْوٍق. -1

ثتَنا ________ الحاسوب َعن _______ اإِلتِّصاِل.حَ  -2  د 

بََكِة. -3  ______ الُمَعلَِّمةُ الى طريقَِة _______ هِذه الش 

 هَُو _______ بِن فِْرناس. الط يَرانِ ُعلَماِء الذيَن حاَولوا أََحَد ال -4

 

 

 

 

 

تِعإماِل. ُمَعلَِّمةُ, َشَدتإنا , َعبَّاس , َشبََكِة , اسإ  , الحاسوِب , أَرإ
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قاِم )&  ِع األَرإ داَث الإنّص بَِوضإ   (:3-1َرتِّب أَحإ

 نا الُمَعلَِّمةُ الى طَريقَِة استِْعماِل اإِلْنتَْرنِتأَْرَشَدتْ      

 اْختَْرُت َمْوضوَع الط يَراِن.     

ثَْتنا ُمَعلَِمةُ الحاسوِب عن َشبََكِة اإِلتصاِل .        َحد 

 "مهارة الكتابة":

 :تعليمات تنفيذ& 

 اكتب عنوان الن ص داِخل الُمَرب ع اْلَكبَر. -1

 

 

 بًا داِخل اإلطار الُمَحد د. ارُسم حاسو -2

 

 

 

 

 

 

 اكتُب َكلِمات تَْحتَوي على أل الت عريف:-3

______ ______ ______ ______  ______ 

.______ ______ ______ ______ ______ 
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 اْكتُْب الُحروف ال تي ُذِكَرت في الن ص.  -4

._______ _______ _______ ______ 

 

 ي على تاء َمفتوَحة:كلمات تَْحتَو 3اكتُب  -5

._______ ________ _______ 

 

 كلمات تَْحتَوي على تاء َمْربوطَة: 3اكتب  -6

 ._______ _______ ________ 
 

 "مهارة المعرفة اللغوية":

 

 حلِّل الَكلِمات التَّالإيَّة إلى ُحروف : 

 

o  :  ---- ---- ---- ----  ----  ----  ----  ---اِْلنتَرنِتإ

o  : ِرفاقي----   -----  -----  ----- ----- 

o  : الحاسوِب----- ---- ---- ----- ----- ----- ----- 

o  :اِْلتَّصاِل----- -----  -----  -----  -----  ----  ----- 

o  :الطَّيَراِن----- ----- ----- ----- ----- ----- ----  

o  :ًَمسافَة----- ----- ----- ----- ----- 
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َمِر, والَمقاِطع قُمإ بِتَلإ #  وين المقاِطع القصيرة باللَوِن األَحإ

َرِق: ِن األَزإ  الطَّويلَة باللَوإ

 

 

 

 

 

 

 
  ن  كلِمات من المقاِطع الُمبَعثَرة:كوِّ

 

                   __________ 

 

 __________ 

 

 __________ 

 

 

                      __________ 

                      __________ 

 

  

 

 

 

ا

ـ سإ

 كا ِصـ دا

ص أَرإ 

 اُ 

 َدرإ  ثَوإ 

 رِ  -فا  –قي 

 سو -ِب  -الـ-حا

 بَرإ  -جِ –نا  -َمــ

 ــــةٍ  -قَرإ  –يـَ 

 ذٍ  -تِلإـ  -ميــ
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 َحلِّل الَكلِمات التَّالية إلى مقاطع: 

 ------------أَْنتَِظُر : -2

 ------------أُْسبوٍع : -3

 -----------اإِلْنتَرنُِت: -4

 -----------َمْوضوَع: -5

 ------------َعبّاس:  -6

 -------------َمسافَةً:  -7

 -------------فِْرناس: -8

 

 

  َ؟لِمات التّالية لَها نفس الَوزنَهلإ الك 

 

  مختلفة في الوزن كلمات متشابهة أو 

سَ  بَ  َدرإ  نعم / ال َدرإ

 نعم / ال ِوّسام َرّسام

 نعم / ال لَقَطَ  َسقَطَ 

 نعم / ال قُلوبِ  ُشعوبِ 

 نعم / ال بَعيَدةِ  َجديدةِ 

 نعم / ال قَميصِ  ريشِ 

بًا ًرا ثَوإ  نعم / ال ثَوإ
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 :حل اللغز التالي 

فًا من النَّص  -1 فَيإن.اكتب حرإ ن من َحرإ  ُمَكوَّ

 ُمذكر "َجَعلَت". -2

 مؤنث "َصنََع". -3

 عكس كلمة بعيدة. -4

 معنى كلمة "ماِهًرا ". -5

قًا ". -6  معنى كلمة "ُمتََشوِّ

 

 1- 

  

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 

 6- 

 

 

 :تُبإ ُمفإَرد َكل َكلإمة ِمما يَلي مستعينا بمخزن الكلمات  اكإ

 

 ---------------:معلومات                 ----------:علماء

 ---------------:برامج                 ----------:عصافير

 ---------------ُشعوٌب:                   ------------: قرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َمْعلُْوَمة ,َشْعب,  َقْرَية,  َعالِم,  َبْرَناَمج, ُعْصفُْور
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 :ن الحاسوب التَّالي  لَوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جو أر

لكم 

 التوفيق
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 "مهارة القراءة":

 

ئِلَة   التَّالإية:& أَِجب عن األسإ

 

 َمنإ الُمتََحدِّث في النَّص؟  -1

------------------------------------- الُمتََحدِّث في الن ص هو -

--------------------- 

 (3-2ماذا َحدَّثَت ُمعلَِّمةُ الحاسوب طاُلبَها؟ ) سطر  -2

ثَت ُمعلَِّمةُ الحاسوب طاُلبَها - ------------------------- عن َحد 

--------------------------------- 

ثَتإها المعلَمة عِن اِْلنإتَرنِت؟ ) -3  (4-3ما ِهي المعإلومات الَّتي ّحدَّ

----------------------------------------------------------- 

اوي؟)سطر  -4 تاَر الرَّ ضوع اخإ  (8أَيُّ َموإ

------------------------------------- اختار الراوي موضوع

-------------------- 

ناس؟ ) سطر  -5  (11َمنإ ُهَو عبَّاس بَن فِرإ

----------------------------------------------------------- 

ناس الطَّيَران؟) سطر  -6 َكيإَف حاَوَل العالُِم الَعَربِيُّ عبَّاس بَن فِرإ

12-14 ) 
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ِمل الُجَمل فِة الُمناِسبِة من  أَكإ النَّاقِصة بِإِضافِة الصِّ

 النّص:

. ---------َسه لَِت اإِلتِّصاِل َمَع ُشعوِب اْلعالَِم  -----------الَشبََكةُ  -

 (4-3)سطر 

 (1-13.)سطر ------------طاَر العالُِم الَعَربِيُّ في اْلَجوِّ َمسافَةً  -

 

 

قا&  ِع األَرإ داَث الإنّص بَِوضإ  (:4-1ِم )َرتِّب أَحإ

 أَْرَشَدْتنا الُمَعلَِّمةُ الى طَريقَِة استِْعماِل اإِلْنتَْرنِت.     

 .الَجديَدةَ  في اْلبَْحِث َعِن اْلَمْعلوماتِصْرُت ماِهًرا      

 اْختَْرُت َمْوضوَع الط يَراِن.     

ثَْتنا ُمَعلَِمةُ الحاسوِب عن َشبََكِة اإِلتصاِل .        َحد 

 

 الكتابة": "مهارة

 َضعإ الَكلِمات التَّالِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

 ------------------------------------------------ُشعوب :-1

 -------------------------------------------------أَتََمن ى : -2

 ----------------------------------------------اإِلْنتَْرنِت : -3

 ------------------------------------------------اْلُعلَماء: -4

 ------------------------------------------------َمسافَةُ: -5
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تُب ُعن نَفإَسك :  & اكإ

أَتََعلَُم في الَمْدَرَسِة ُدروًسا َكثيرة ِمْنها:  -

_____________________________________________

______________________________._______________ 

ُل أْن أَتََعلََم َدْرَس ___________ ْلَنَهُ___ -  ______________أُفَضِّ

_____________________________________________ 

 أَْعِرُف مْعلومات َكثيرة في َمْوضوع ____________  -

 _________________________________________ ِمْنها:

_________________.____________________________ 

 

 "مهارة المعرفة اللغوية":

 :تُبإ ُمفإَرد َكل َكلإمة ِمما يَلي  اكإ
 ---------------:معلومات                 ----------:علماء

 ---------------:برامج                 ----------:عصافير

 ---------------ُشعوٌب:                   ------------: قرى
 

ّم, الفَْتح( :  & أُْكتُْب ُكل  َكْلَمٍة ِمّما يَلي في حاالت التَنوين ) الَكْسر, الض 

ر أَلإَكلَِمةُ  م تَنإوين الإَكسإ  تَنإوين الإفَتإح تَنإوين الضَّ

    موضوع

    أُْسبوع

    َشبََكة

    قَْريَة

    درس
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في الَمكان  ) هذا, هذه , هؤالء( َضع اسم اِْلشارة الُمناِسب 

 الُمناِسب:

o .ٌقَْريَةٌ َصغيَرة   _________ 

o .ِرفاٌق ُجُدٌد  _________ 

o .ُبََكةُ الَعجيبَة  _________  الش 

o .ٌَمْعلومات كثيَرة  _________ 

o .تِْلميٌذ ماِهٌر _________ 

 

نَبِي   اكتب بجانب الكلمة  التي من& ٍل أَجإ الكلمة التي هي من  أَصإ

 اصل عربي بحسب الصورة وبحسب مخزن الكلمات:

 تِلإفِزيون  ____________     &

 

  & تِلِفون  _____________

 

  & كاميرا   _____________

 

 & راديو   _____________ 

 

نِت  ____________   &اِْلنإتَرإ

 

 

 

ويرٍ  ِمرناةُ   ياٌع, الَةُ تَصإ  , الَشبََكةُ الَعنإَكبوتِيَّةُ , هاتٌِف, ِمذإ
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 قُمإ بِتَلإوين الِعبارة التَّالية:# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


