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  تنو ر قرائي  إلكرتون   -ةي  الوحدة: الرتبية اللغو  وضوعم
 يف درب الدراجة اهلوائي ةعنوان الوحدة: 

 ُمرشد للمعل م

 

 (وردت الصيغة ابملذك ر، وهي موج هة إىل اجلنسْين على حد  سواء)

 

  

 يف درب الدراجة اهلوائّية الوحدةعنوان 

 الصّف الرابع الفئة العمري ة

ة تنفيذ  مد 
 وحدةال

 دروس 6-5 بني تدريس وتنفيذ وتطبيق، نوصي بتنفيذها على مدار  ل،مراح 10 هلذه الوحدة. 
 

: التعّلم يف بيئة ُمحَوسبة، والتنّور اللغوّي يف اللغة العربّية. تدمج - وصف الوحدة  الوحدة بني هدفنين
أمام  ها يف الصفّ عن الدرّاجة اهلوائّية، وعرض قةشائالستخالص معلومات تدعو الوحدة التالميذ  -

 زمالئهم.
الوحدة على العثور على معلومات واستخالصها من اإلنرتنت: بدًءا من اختيار الكلمات اليت ترتّكز  -

يكتبوهنا يف ُمّرك البحث، مرورًا بتحليل صفحة النتائج واإلحبار يف موقع خمّصص هلذا الغرض، 
 .معلومات من نصوص ومصادر بصريّة راجستخوانتهاًء اب

 من خالل نصوص خمتلفةوردت  "اهلوائي ة ةالدر اج دربيف "يف موقع الواردة  واملعرفة  لوماتاملع -
صور، رسوم بيانّية ؛ ةبصريّ  معروضاتمن خالل كذلك وتفعيلّية، و  إقناعّية، معلوماتّية؛ األنواع

 وخريطة.
 

استمراري ة 
الوحدة/ 
دمج سياقات 

 لوحدةمع ا

 :س والتعّلمتستدعي الوحدة سياقات أخرى للتدري
 .يّ ملة العايوم الصحّ  -

الواردة يف للصف الرابع، " "سباق الدرّاجات ووحدتن  "اهلوائي ة ةالدر اج دربيف " ميكن الربط بني وحدة - 
: البيداجوجيا احملوسبةموقع 

-https://sites.google.com/site/arabic4education/home/class_site/whdte
alrab-llsf-aldrajat-sbaq 

 :دي فرانس" الواردة يف موقع أمواجو"سباق التور 

th/armstrong/competence.htmlhttp://www.amwaj.org.il/heal 
 

 فردّي أو زوجيّ  اإلطار التعليمي  
 الصّف بكامل هيئته

https://sites.google.com/site/arabic4education/home/class_site/whdte-sbaq-aldrajat-llsf-alrab
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/class_site/whdte-sbaq-aldrajat-llsf-alrab
http://www.amwaj.org.il/health/armstrong/competence.html
http://www.amwaj.org.il/health/armstrong/competence.html
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 .مكتوبة وبصريّةمصادر معلومات رقمّية  منومعرفة استخراج معلومات  - وي ةأهداف لغ

استنتاج، مقارنة، تصنيف وخفّية،  صرحيةمعاٍن استخراج الّتدّرب على أبعاد الفهم املختلفة يف النصوص املكتوبة واملرئّية:  -
 .ودمج معلومات

 اخليارات.على أسئلة مفتوحة، وأسئلة متعّددة  دّربالتّ   -
مهارات القرن 

 21 الـ
 :عنكبوتّيةشبكة الال يفالعثور على معلومات 

  .كتابة كلمات حبث -

 .الكتابة يف خانة البحث -

 .وتقييمها علوماتامل فحص ، النتائج الواردة يف صفحة البحثمن بني صحيحاالختيار ال -
 عنكبوتّية:شبكة الال يفاستخراج معلومات من مواقع  

 النقر على موقع محعًطى وتصّفحه.  -
 .وتبويباته، مقابل اإلحبار احلرّ  اإلحبار املوجَّه يف املوقع، التنّقل بني الروابط -
 .واقعامل منالعثور على معلومات  -
 .رسوم البيانّيةاألفالم القصرية الصور، ال لشائعة يف بيئة احلاسوب واإلنرتنت، مثل:استخراج معلومات من أنواع النصوص ا-
 ، كميزة هاّمة يف املنتدايت. "التشات" –فهم الرتابط والتسلسل الظاهر يف احملادثة  -

 املعرفة املسبقة
 املطلوبة

 .للتالميذ العمريّة للمرحلة مالئمة نصوصوفهم قراءة  -
 وص وظيفّية وممّيزاهتا.االّطالع على نص -
 التدّرب على التعّلم احملوسب. -
 تصّفح اإلنرتنت. -
 .لوحة املفاتيح والكتابة بواسطتهامعرفة   -

وسائط التعل م 
 احملوسبة

 .نوصي ابلسماح للتالميذ ابلعمل مع من خالل احلواسيب النّقالة -
 .chrome"" الـ -"ل خرومغو غ"اإلنرتنت: نوصي بدخول الوحدة التعليمّية من خالل متصّفح  -
 يف لوحة املفاتيح، ومبوازاة ذلك النقر على زر +. Ctrl  ميكنكم تكبري شاشة العرض إبحدى الطريقتني: النقر على -
 ومبوازاة ذلك حتريك عجل الفأرة. ،يف لوحة املفاتيح Ctrl  النقر على -
 عرض جترييب يف بيئة أحستوديو.موقع مصّغر:  -
.مفاتيححاسوب ولوحة  -  
 .مكّّب صوت أو مسّاعات -
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 مرشد املعل م

 تفصيل اخلطوات يف الوحدة
 

مصطلحات أساسي ة يرك ز عليها 
 املعل م 

 اخلطوة التدريس سري

دثة يف الصّف حول نوصي إبجراء ُما
يف هناية الدردشة: مجانة ما قالته 

  ."غوغل"
مصادر  ننصح بدعوة التالميذ القرتاح

على معلومات، ابإلضافة أخرى للعثور 
إىل "غوغل"، مثل: خّباء، موسوعات، 
أفالم، برامج تلفزيونّية، موقع خمّصص 

 .وغريها

 :  التعّلم إطار
 

 .الصّف بكامل هيئته فردايّن،

 

 : اهلدف
بناء عالقة وصلة بني الدردشة وعملّية 

 .التعّلم
 : اإلطار الزميّن الذي ننصح به

 .دقيقة 20 حوايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 الشاشة
 :مقّدمة

  ."دّواسونجمموعة "البني أفراد دردشة القراءة 

 هّمة:بناء صلة وسبب للمح 
 ةالدرّاج حول قةشائ العثور على معلومات

أو سباق  العامليّ  يوم الصّحةمبناسبة  اهلوائّية
 "تور دي فرانس".
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 اخلطوة التدريس سري مصطلحات أساسي ة يرك ز عليها املعل م

 هّم إجراء نقا  يف الصّف بكامل هيئتهمن امل
ما الفرق بني البحث احملّدد، : حول السؤال

 (سؤال كلمات، مجلة أومثل كتابة بعض  )
  وبني كتابة كلمة حبث واحدة فقط؟

)عند كتابة كلمة واحدة يف خانة البحث،  
إىل تشكيلة كبرية من  ميكن أحياًًن الوصول

 معروفة،وإىل معلومات جديدة وغري ج/ النتائ
 ...حياًنً االبتعاد عن هدف البحث أ أو
 

احلوار بني املعّلم أثناء  جيب تعميم املعلومات
 . والتالميذ

 

التالميذ على تقدمي شروح  مهّم جدًّا تشجيع
   وتعليالت الختياراهتم. 

 
 

 
الصّف بكامل ، فرداينّ : التعّلم إطار
 .هيئته

 
اهلدف: تنمية مهارة البحث احلكيم 

 . اإلنرتنتيفوالصحيح 

 
 : اإلطار الزميّن الذي ننصح به

 .حّصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2 اشةلشا
 ماذا نكتب يف خانة البحث؟
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 مرشد املعل م
 تفصيل اخلطوات يف الوحدة

 
 

مصطلحات أساسي ة يرك ز عليها 
 املعل م

 اخلطوة التدريس سري

 3 السؤال
التالميذ على شرح  مهّم جدًّا تشجيع

مثل:  ،مثرية علوماتسبب كون امل
ديدة ابلنسبة يل، ج املعلومات

ات مفيدة ابلنسبة يل أو علومامل
 االستطالع بّ ، لدّي حلآلخرين

... شاهدتح  عن ذلك... تح مسع
  ...توسيع معرفيتيهّمين 

  

قر على "فحص"، تفتح أيقونة عند الن
وفيها قائمة من وسائل  "المبة"

املساعدة اليت من شأهنا أن تساعد 
 التالميذ يف كتابة الشرح. 

 
 4 السؤال

ملاذا : جيب إجراء نقا  حول السؤال
 هذا املوقع ابلذات؟ رمياختارت 

مهارة تنعكس يف هذه الفّعالّية  
"التصّفح إىل و التجّول يف املوقع

 .اخللف"

 

أن  رميل على أنّه ميكن التأكيدّم همن امل
ك لهنا، فتدخل إىل مواقع أخرى أيًضا

 . ة يف اختيار املوقعخمتلف اتتوّجه

الصّف بكامل  ،فرداينّ : التعّلم إطار
  هيئته

 
 :األهداف

 والصحيح تنمية مهارة االختيار احلكيم
 .من صفحة نتائج البحث

 
 فحص معلومات  ىالقدرة علتطوير 

ونصوص  وفق عناوين، عناوين فرعّية
 .بصريّة

 
 : اإلطار الزميّن الذي ننصح به

 .حّصة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 الشاشة 
 نتائج البحث  
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 مرشد املعل م
 تفصيل اخلطوات يف الوحدة

 

 اخلطوة التدريس سري مصطلحات أساسي ة يرك ز عليها املعل م

حمادثة يف  – العثور على معلومات
 :الصف

مهّم جدًّا تشجيع التالميذ على التوّقف 
درب  يف" البداية ملوقع عند صفحة

وفحص ما الذي ميكن  "اهلوائي ة ةالدر اج
 .تعّلمه منه قبل بدء القراءة

 

ينبغي أن ترّكز احملادثة يف الصّف بكامل 
ما الذي ميكننا "هيئته، على السؤال: 

تعّلمه من العناوين، الصور واأليقوًنت، 
بط "ما اوبعد ذلك جيب النقر على الر 

له أيًضا؟" والتوّسع الذي حيّبذ أن ننتبه 
يف النقا  حسب األسئلة األخرى اليت 

  يستدعيها الرابط: 
 َتظنَهرح  يتٱلَّ  ٱلنَمواضيعح  ماِهيَ *
َحةِ  يف  ٱلرَّئيِسيَِّة؟ ٱلنصَّفن
 
َتطيعح أَنن نـَتَـَعلََّم * ماذا َنسن

 ؟َقدَِّمة  مح  هلا ٱلَّيت َعناوينِ ٱلن  ِمنَ 
 
َتطيعح أَنن نـَتَـَعلََّم  *   ٱلنَعناوينِ  ِمنَ ماذا َنسن

 ؟محَقدَِّمَة هَلا ال ٱلَّيت
 
" ٱلنَعناويِن " ِمنَ  َأي   *  ِشفح  لَنا َيكن

؟  َمونضوَع الَنصِّ

 
 ٱلصَُّوِر؟ ِمنَ  نـَتَـَعلَّمَ  أَنن  ميحنِكنحنا ماذا *

 الصّف بكامل هيئته: التعّلم إطار
 .وفرداينّ 
 استخالص تنمية مهارات: اهلدف

 .قبل القراءة معلومات

 
 

 : الزميّن الذي ننصح به اإلطار
 .دقيقة 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 الشاشة
 

 ُمادثة يف الصفّ  -العثور على معلومات
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 مرشد املعل م
 تفصيل اخلطوات يف الوحدة

 

 
مصطلحات أساسي ة يرك ز عليها 

 املعل م
 اخلطوة التدريس سري

يحدعى  ،وحدةخالل تعّلم هذه ال
 11 السؤال يف) مر تْييذ التالم

 ستخالصاللالستعداد  (20والسؤال 
: العثور للوحدة وهو الناتج النهائيّ 

على معلومات مثرية عن الدرّاجات 
، استعداًدا ليوم واستخراجها اهلوائّية

 أو تور دي فرانس. مليّ الصّحة العا
 

أن يذكروا هل  ، عليهم11يف سؤال 
تعّلموا شيًئا جديًدا ومثريًا عن 

 ؟تلدرّاجات اهلوائّية وما هي املعلوماا
  مايتعّلموا ينبغي أن يشريوا إىل إذا مل 

 .كانوا يوّدون معرفته

 

، عليهم أن يقرتحوا على 20يف سؤال 
فرقة "الدّواسون" الذين يقومون 
ابلدردشة أّي املعلومات ينبغي أن 

 يعرضوها أمام الصف.

 

من استطاع التالميذ كتابته ما 
فيذ املهّمة ني توظيفه يف تنبغ، يلسؤالنيا

 . 21األخرية ورقمها 

 فرداينّ : التعّلم إطار
 

معلومات من  استخراج: اهلدف
  .مكتوبة وبصريّة نصوص

 
 :اإلطار الزميّن الذي ننصح به

 .حّصتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8-5  الشاشات  

 العثور على معلومات 
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 مرشد املعل م
 تفصيل اخلطوات يف الوحدة

 
 

أساسي ة يرك ز عليها  مصطلحات
 املعل م

 اخلطوة التدريس سري

 حمادثة يف الصف  
من "يف نّص  تحعرض املعلومات

 "الدوالب إىل احملر ك الكهرابئي  
 لعناوينا بطريقة الروابط، )فالنقر على
 (.جديدة الظاهرة تفتح فقرة معلومات

هبذه الطريقة تتاح للقارئ فرصة اّّتاذ 
 ما  ءة، واختيارالقرار بشأن ترتيب القرا

 كان يريد قراءة املزيد أم ال.    إذا
عرض املعلومات يف يف هذه الطريقة 

ّيَِّزة لل شبكة العنكبوتّيةال اللغوّي تنّور ممح
 . 21يف القرن الـ

إىل  ، يحنصح ابلتوّصلخالل النقا  
أّن الصور، الرسم البيايّن، حقيقة 

أليقوًنت واإلشارات هي اخلريطة، ا
خمتلفة  ةبصريّ ات مصادر ومعروض

وهذه   .تستخدم يف عرض املعلومات
 املعروضات هي مصادر أخرى للمعرفة.

 21 السؤال
 هذا السؤال يوّجه التالميذ الستخالص

العثور على للوحدة:  الناتج النهائيّ 
اجة در  لا حولقة ائمعلومات ش

أو  ة العاملي  اهلوائي ة مبناسبة يوم الصح  
  سباق "تور دي فرانس".

 
أّن غري نصوص،  مخسة ملوقعيف ا

الوحدة التعليمّية تعاجل ثالثة نصوص 

 
 .الصّف بكامل هيئته: التعّلم إطار

 
التفكري فوق املعريّف اهلدف: تنمية 

ابلنسبة لطريقة  (التفكري حوللتفكري ا)
  .عرض املعلومات

 
 

 :اإلطار الزميّن الذي ننصح به
  حّصتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 10-9 اتالشاش  

 
 علوماتامل ننظّم   
 

التجّول يف املوقع والعثور على معلومات 
 .إضافّية
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 ٰهذا ِلَمن) بشكل مكّثف فقط
 ملَُحرِ كِ ٲ ِإىل لد والبِ ٲ ؛ ِمنَ لرَّصيفُ ٲ
َرابِئي ِ ٲ  (.ُمرور   َوِإشاراتُ  َقواِعدُ  ؛لَكهن
 بذلك تستجيب للتباينهي و 

 ، حبيثواالختالف يف عملّية التعّلم
يتصّفح التالميذ املوقع، وجيدون 

اترة ، و موّجهبشكل اترة املعلومات 
 .للتوّسع واإلثراء مستقلّ أخرى بشكل 

 يف املوقع نّصان إضافّيان:
 "نـَرنَكُب يف ُمتنَـَزِه احلوَلةِ "
بَـرُ  ئِزُ ٱلنفا"  َكن  "ٱْلن

ميكن للمعّلم أن يقرتح على تالميذه 
 قراءة هذه النصوص وفق اعتباره.

كذلك ميكن أن يقرتح املعّلم على 
معلومات  ستخراجاالتالميذ املتمّيزين 

 نشبكة العنكبوتّية، واإلجابة عال من
 أسئلة أخرى هتّمهم.

بَـرُ  ٱلنفائِزُ "ابلنسبة لنّص  َكن نوصي  "ٱْلن
ى مبدأ العمل يف جمموعة ابلتشديد عل

فرد من أجل حتقيق ودعم اجملموعة لل
، كقيمة تعليمّية اهلدف اجلماعيّ 
    وأخالقّية سامية. 

استخالص الناتج للتالميذ ميكن 
للوحدة من قراءة النصوص  النهائيّ 

 الثالثة فقط.
 

  

 

 

http://storage.cet.ac.il/oryanut/bicycles/arb_bicycles/arb_bicyclesPages/arb_bicycles_signs.html

