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 شريحة األولى من الوحدةال
 ُمرشد للمعّلم

 (وردت الصيغة بالمذّكر، وهي موّجهة إلى الجنسْين على حّد سواء)

 

  

 أسراُر البحِر امليِّتِ                     ُعنوان الوحدة:     الوحدةعنوان 

 الصّف الثالث الفئة العمريّة

مّدة تنفيذ 
 الوحدة

 دروس تقريًبا. 5-6 وتطبيق، نوصي بتنفيذها على مدار ني تدريس وتنفيذب ل،مراح 7 هلذه الوحدة 
  ّوالقسم الثاين، مرحل  تالميذ، وهي موّجه  لكاّف  ال6 املرحل  رقم ل حّت تنقسم الوحدة إىل قسمني: القسم األو .

وفق اعتباراته قط، قدِّمني فاملتتالميذ أو مع ال تالميذه، وهي مهّم  اختياريّ ، ميكن للمعّلم أن ميّررها مع كاّف  7
 واختياره. 

 يت ينوي تطبيقها يف كّل درس.للمعّلم حّريّ  القرار يف عدد املراحل الّ  -
: التعّلم يف بيئ  ُُمَوسب ، والتنّور اللغوّي يف اللغ  العربّي . وصف الوحدة  تدمج هذه الوحدة بني هدفنين

 جم ومبدأ "التعّلم ذو معىن" كهدف أساسّي يف عملّي  التعليم/ التعّلم.هذه الوحدة هي وحدة تعليمّي  ال وحدة تقييم، تنس -
ل: "ما هي . حيث يسعى التالميذ خالل الوحدة للتوّصل إلجاب  عن سؤال البحث األوّ سؤالْي بحثتشتمل الوحدة على  -

عّي ؟"، ويف املهّم  االختياري ، يسعى التالميذ يت بفضلها مّت ترشيحه لعجائب الدنيا السبع الطبياألُمور املمّيزة يف البحر املّيت، والّ 
 يت ُُتيط بالبحر املّيت؟".للتوّصل إلجاب  عن سؤال البحث الثاين: "ما هي املشاكل واملخاطر الّ 

يت سُتكتب ترّكز الوحدة على البحث عن معلومات واستخالصها من خالل الشبك  العنكبوتّي ، بدًءا من اختيار الكلمات الّ  -
البحث، مرورًا بصفح  نتائج البحث وتصّفحها، وانتهاًء باستخراج املعلومات من املصادر اليت اختريت واإلجاب  عن  يف ُمّرك

 األسئل  واملهاّم.
اكتسبوها سابًقا من   ،معلومات ومصطلحات من عامل الشبك  العنكبوتيّ التالميذ  راجعخالل العمل على هذه الوحدة، ي -

مثل: الصفح  الرئيسّي ، شريط التنّقل، التصّفح، خانات، عالم  التبويب، عنوان املوقع، اسم املوقع " وحدة "السمندل الناريّ 
 وغريها.

من عامل الشبك  العنكبوتّي ، مثل: استعمال  جديدةخالل العمل على هذه الوحدة، يكتسب التالميذ معلومات ومفاهيم  -
، قراءة الرموز )الرمسات( على تبويبات ب إىل أخرى، التجّول احلّر يف املوقعُمّرك البحث "غوغل صور"، التنّقل من عالم  تبوي

 يبات، وهي: التبو  شريط التنّقل، واليت تدّل على مضامني
 فنادق وترفيه          جتارب              صور               أفالم          

         
 أنواع النصوص الشائع  يف بيئ  احلاسوب واإلنرتنت، مثل:باإلضاف  إىل ذلك، يلتقي التالميذ بعدد من  -

 األفالم القصرية، الصور، الدعايات.
من حيث املضمون، فإّن هذه الوحدة تعّزز قيم  معرف  األماكن املمّيزة يف البالد، تشجيع السياح ، احملافظ  على أماكن  -

 ومعاجل  املشاكل احمليط  هبا. ،هاّم  وحيويّ  يف البالد
ستمراريّة ا

الوحدة/ 
سياقات للتطّرق 

 للوحدة

 :تستدعي الوحدة سياقات أخرى للتدريس والتعّلم

 (. ח"של"ميدان، قومّي  وجمتمع" ) معرف  البالد ضمن حصص اجلغرافيا أو التاريخ، أو مشروع -
 .22.4الكرة األرضّي  بتاريخ  يوم  

 .5.6يوم احملافظ  على البيئ  بتاريخ   -



 رحل  مدرسّي . اىل قبل اخلروج  -
 قسم التعليم االبتدائّي.ميكن الربط بني وحدة "أسرار البحر املّيت" وبني وحدة "ملح الطعام" الواردة يف موقع  -

 فردّي أو زوجيّ  اإلطار التعليميّ 
 جمموعات

 الصّف بكامل هيئته
األهداف في 

 مجال اللغة
 استخراج معلومات من مصادر معلومات رقمّي  وفق املنهج. -
 استخراج معلومات من نصوص كالمّي  ونصوص بصريّ  )أفالم، صور، دعايات(. -
 دمج معلومات واملقارن  بينها. -
 على أبعاد الفهم املختلف  يف النصوص املكتوب  واملرئّي : استخراج معاٍن صرحي  وخفّي ، استنتاج، مقارن  وتصنيف. دّربالتّ  -
 متعّددة اخليارات.على أسئل  مفتوح ، وأسئل   دّربالتّ   -
 .)جترب  البيض ( هلا عالق  مبضمون الوحدةتطبيق جترب  علمّي   -

مهارات القرن 
 21 الـ

 العثور على معلومات يف شبك  اإلنرتنت. -
 .الكتاب  يف خان  البحث -

 .طرق خمتلف  للكتاب  يف خان  البحث -

 .االختيار الصحيح من بني النتائج يف صفح  البحث -
 ها.فحص  املعلومات وتقييم -
 استخراج معلومات من مواقع خمّصص . -
 .النقر على موقع ُمعًطى وتصّفحه -

 نسخ لصق. ارتامه -
 جّر معلومات أو صور. -
 واالنتقال بني الروابط للتصّفح واالّطالع.  ،الفرق بني اإلحبار املوجَّه يف املوقع وتبويباته، مقابل اإلحبار احلرّ  -
 .العودة إىل الصفح  الرئيسّي  -

 .استخراج معلومات من أنواع النصوص الشائع  يف بيئ  احلاسوب واإلنرتنت، مثل: األفالم القصرية الصور، الدعايات-

 :شبك  اإلنرتنت، مثل من خاللاسرتجاع املعرف  مبصطلحات وتسميات خاّص  باملوقع  -
 .، الرابط، واإلعالنالتصّفح، خانات، عنوان املوقع، اسم املوقع  الصفح  الرئيسّي ، شريط التنّقل،

 ، التنَقل"غوغل صور"وتسميات خاّص  باملوقع على شبك  اإلنرتنت، مثل: مصطلحات جديدة  إىلالتعّرف -
 بني عالمات التبويب، التجّول احلّر يف املوقع، اإلحبار يف الشبك .

 المعرفة المسبقة
 المطلوبة

 االّطالع على نصوص وظيفّي  وممّيزاهتا. -
 التعّلم احملوسب. التدّرب على -
 تصّفح اإلنرتنت. -
 التعّرف إىل  لوح  املفاتيح والكتاب  بواسطتها. -

وسائط التعّلم 
 المحوسبة

 .chrome"" الـ -"جوجل خروم"اإلنرتنت: نوصي بدخول الوحدة التعليمّي  من خالل متصّفح  -
 ح  املفاتيح، ومبوازاة ذلك النقر على زر +.يف لو  Ctrl  النقر على  ميكنكم تكبري شاش  العرض بإحدى الطريقتني: -
 ومبوازاة ذلك ُتريك عجل الفأرة. ،يف لوح  املفاتيح Ctrl  النقر على -
 عرض جترييب يف بيئ  ُأستوديو. -
 فيديو. -
 حاسوب ولوح  مفاتيح. -
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 تفصيل الخطوات في الوحدة
 الشرحية األوىل يف الوحدة

يم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المفاه سير التدريس الخطوة
 *المعّلم

زيارة العّم ماجد وتخطيط 
 الميذ رحلة له داخل البالدالتّ 

 إطار التعّلم: الصّف بكامل هيئته
 :مهّم  للتالميذ

 .مشاهدة فيلم فيديو قصري -
اإلشارة إىل سؤال البحث األّول:  -

"ما هي األُمور املمّيزة يف البحر 
لها مّت ترشيحه املّيت، واليت بفض

 لعجائب الدنيا السبع الطبيعّي ؟"  
اإلشارة إىل هدف البحث:  -

كتاب  رسال  و  ،ختطيط رحل 
زيارة البحر توصي  للعم ماجد ل

 ت. امليّ 

 .َخلق عالق  َوِصل  بني الوحدة وعملّي  التعّلم
 

 
 

 غوغل" دون التشكيلأّن باستطاعتهم كتاب  كلمات البحث يف "مكان املعّلم أن يوّجه التالميذ بإ.  
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 الشرحية الثانية يف الوحدة
 

 ُمرشد للمعّلم
 تفصيل اخلطوات يف الوحدة

 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

 
يت تعّلمناها يف وحدة ر مًعا املعلومات الّ نستذكّ  -

  يف خان  "السمندل النارّي" حول: إمكانّيات الكتاب
 كلم  مفردة، كلمات أو مجل (. البحث )سؤال،

يُفرتض يف كلمات البحث اليت ُتكتب أن تتضّمن هدف البحث  -
 أو سؤال البحث. 

املعرف  املسبق  عند التالميذ، وبسبب الّتفاوت يف بسبب  -
اختالف األهداف اليت ينبغي ُتقيقها يف هذه الوحدة، فإن الوحدة 

كتاب    "آالء"شرح سبب االختيار، وإمنا تتوىّل  ال تتوقف كثريًا عند
نـْيَا َعَجاِئبُ  َوأَينًضا اْلَميِّتُ  اْلَبْحرُ  :مجل  البحث )تعال نكتب  الدُّ

ع ذلك، ميكن للمعّلم التوّقف عند كلمات البحث اليت م(.  السَّْبعُ 
، وإثارة مناقش  مع التالميذ، وربط اجلمل  بسؤال "آالء"اختارهتا 

 زّي للوحدة. البحث املرك
باستطاع  التالميذ كتاب  كلمات البحث يف جوجل دون أي  -

 .تشكيل ألهنم سيحصلون بكال احلالتني على نفس النتائج
ُتُبوايف التوجيه: " - ، ميكن  "حَبنث" َعَلى ٱنـنُقُروا أَينًضا.. مث أَنـنُتمن  اُكن

 "Enter" كذلك استعمال كلم  
 ك استعمال كلم  "اضغطوا".ٱنـنُقُروا" ميكن كذليف التوجيه: " -

 

 التعليمّي: فردّي أو زوجّي   اإلطار
 الصّف بكامل هيئته

 مهّم  للتالميذ
 الكتاب  يف خان  البحث 
  مناقش  مجل  البحث اليت

تكوين آراء و  "آالء"اختارهتا 
 عاّم .

 َمْعُلوَمات   َعنْ  نـَْبَحثُ 
 الشََّبَكةِ  ِفي
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يف الوحدة  الشرحية الثالثة  
 

 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

 
املسبق  عند التالميذ يف  والّتجرب  املعرف  بسبب -

يف  التعامل مع صفح  النتائج واختيار املوقع الصحيح
وبسبب اختالف  ،"السمندل النارّي"وحدة 

لوحدة، فإن األهداف اليت ينبغي ُتقيقها يف هذه ا
الوحدة ال تتوقف كثريًا عند صفح  النتائج. سرتون 
أّن املواقع الثالث  مغلق  وأن موقع البحر املّيت هو 

موقع أّن " "آالء وسامي"ر املفتوح فقط. كذلك يقرّ 
مع . هو األنسب ة "ت أعجوبة طبيعيّ البحر الميّ 

هذا، ميكن للمعّلم مناقش  صفح  النتائج مع 
، واحلكم "آالء"نهم تعليل اختيار الطالب، فيطلب م

على عناوين املواقع األخرى ومدى مالءمتها، عن 
 موقع. صات الواردة ُتت كلّ طريق قراءة امللخّ 

هذه فرص  ملراجع  قصرية ملبىن صفح  النتائج )مبا يف  -
، كلمات البحث pdfذلك روابط ملواقع، وصفح  

ها اليت ُكتبت وتظهر مشّددة، بعض النتائج يُفرتض في
أن تناسب سؤال البحث، القرار هو مرحل  حامس  يف 

 عملّي  العثور على املعلومات املطلوب (. 
هذه فرص  للتحّدث عن أمهّّي  الكتاب  السليم   -

والدقيق  والتأّكد منها. يُفّضل أيًضا عرض حال  من 
: كتاب  الكتاب  اخلاطئ  والنتائج املرتتّب  عليها )مثاًل 

س(، مبا يف ذلك االستعان  مجل  البحث بني أقوا
 مبصّحح احلاسوب.

قراءة الرموز )الرمسات(  وتبويباته، ف على املوقعالتعرّ  -
على تبويبات شريط التنّقل، واليت تدّل على مضامني 

 التبويبات، وهي: 
 فنادق وترفيه    جتارب          صور        أفالم        

          
-  
ميذ الفيلم القصري يف هذه املرحل ، يشاهد التال -

مخس  أسئل  متنّوع  ن األول وجييبون ع صّ ويقرأون النّ 
 يف أبعاد الفهم، مفتوح  ومغلق . 

يف هذه املرحل ، يشاهد التالميذ الفيلم يف وضعني:  -
( دون توجيه مسبق ودون سؤال ممهِّد. 1األول )سؤال

الميذ الفيلم مع توجيه ( يشاهد التّ 4اين )يف سؤالوالثّ 
. ولكّل طريق  قيمتها وفائدهتا يف تذويت ومقارن 

 التعليمّي: فردّي أو زوجيّ   اإلطار
 -لتالميذمهّم  ا

 .اختيار املوقع املناسب  -
 الدخول للموقع.  -
 .مشاهدة الفيلم -
  .لاألوّ  صّ قراءة النّ  -
  اإلجاب  عن األسئل . -

 ِفي وَمات  َمْعلُ  َعنْ  نـَْبَحثُ 
  ٱْلَمْوِقعِ 



 املعلومات لدى التلميذ. 
 قبل حّل األسئل . عّدة مرّاتميكن مشاهدة الفيلم  -
غري من املمكن أن نسأل التالميذ عن الكلمات  -

أو مشاهدة  ثناء قراءة النصّ تهم أيت واجهالّ  الواضح 
 الفيلم.

ل من املمكن لفت نظر التالميذ إىل أّن شريط التنقّ  -
 ،وميكن التنّقل بني التبويبات فيه ،يف املوقع فّعال

 واالّطالع على ُمتواها. 
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 الشرحية الرّابعة يف الوحدة
 

 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

يتعّلم التالميذ االنتقال من عالم  تبويب إىل أخرى  -
غوغل "إىل ( Dead Sea- "لبحر املّيت"ا)من موقع 

 (.Google Images -رصو 
يتعّرف التالميذ على ُمّرك البحث "غوغل صور"   -

 من مصادر املعرف  على الشبك .  مّ كمصدر مه
لتبويب الذي يظهر على الشاش  أمامهم مسّجل ا -

 باللغ  االجنليزي 
 يشري املعّلم إىل أمهّّي  الصورة كنّص تعليمّي. -
يشري املعّلم إىل فائدة استعمال "غوغل صور" يف  -

 ت واستيفائها يف عملّي  البحث.استكمال املعلوما
من املمكن أن ترد كلم  "غوغل" هبذا الشكل أيًضا:  -

 "جوجل".
 تكرار استخدام املصطلحات التالي يتعنّي عليكم  -

 والتمييز بينها: النقر، الكتاب ، التصّفح، استخدام الفأرة.
بعد االنتهاء من هذه املرحل  ومهّماهتا،  ،من املمكن -

التبويب "جتارب من عامل البحر املّيت" قراءة االنتقال إىل 
ميكن  ؟"التجرب  "ملاذا تطفو األجسام يف البحر املّيت

 تطبيق التجرب  وتصويرها. ستكون جترب  ممتع  للتالميذ! 

 
 

أو يف  التعليمّي: فردّي أو زوجيّ  اإلطار
 الصّف بكامل هيئته

 -مهّم  للتالميذ
ك البحث استعمال ُمرّ   -

 - (Google "غوغل صور"
Images) . 

 فتح عالم  تبويب جديدة -
ك البحث "غوغل فتح ُمرّ  -

 صور". 
 كتاب  مجل  البحث -
 النقر على "صور" -
  معاين  الصور والتعامل معها -

للمعلومات أو كنّص كمصدر 
 . تعليميّ 

 اإلجاب  عن السؤال -

   
 ِفي َمْعُلوَمات   َعنْ  نـَْبَحثُ 

 "ُصَور ُغوِغل"
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 الشرحية اخلامسة من الوحدة
 

 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

 
 التنّقل بني التبويبات املختلف  يف شريط التنّقل. -
 اكتساب معلومات جديدة يف كّل عملّي  تنّقل.  -
 لنقر، التصّفح.ميكن تكرار استخدام املصطلحات: شريط التنّقل، التبويب، ا -
مهّم  نسخ لصق، يرجى الرتكيز عليها مع الطالب. تنفيذ مهّم   7يف سؤال  -

 نسخ لصق يف هذا السؤال تأيت وفق هذه املراحل: 
شّددوا/ حّددوا بالفأرة األسطر اليت تدّل على اهلدايا والتذكارات اليت ميكن أ. 

 شراؤها من البحر املّيت.
 )نسخ(. Ctrl +C    اضغطوا يف لوح  املفاتيح ب. 
 .5عودوا إىل السؤال ص جـ.
 )لصق(. Ctrl +V   اضغطوا يف لوح  املفاتيح  د.

ُتُبوا8يف سؤال  َبابِ  ُكلَّ  ، "اُكن َسن رِ  زِيَاَرةِ  َعَلى ُتَشجِّعُ  ٱلَّيِت  ٱألن ٱلنَميِّت"، من  ٱلنَبحن
 .أو جمموعات املمكن أن يعمل الطاّلب على حّل السؤال يف أزواج

التعليمّي: فردّي أو  راإلطا -
 زوجيّ 

 مهّم  للتلميذ -
الدخول إىل تبويب جديد  -

يف شريط التنّقل )فنادق 
 وترفيه(

 اإلجاب  عن األسئل  -
تلخيص املعلومات اليت  -

وتكوين آراء  ،حصلوا عليها
عاّم  قبل كتاب  رسال  التوصي  

 ماجد. إىل العمّ 
  

 َأنْ  قـَْبلَ  َلَحظَات  
 لِْلَعمِّ  ِرَساَلةً  َنْكُتبَ 
 َماِجد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

: 6מסך   
 الشرحية السادسة من الوحدة

 
 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

هتدف هذه املرحل  إىل استخراج تبّصرات وأفكار، وتكوين آراء  -
   املستقبلّي من شبك  اإلنرتنت. عاّم  ختدم التالميذ خالل تعّلمهم

وفيها مبدأ االختيار الذايت  ،يف األسئل  مهّم  جّر معلومات -
حّبب  واملمّيزة يف البحر املّيت مع 

ُ
للتالميذ حول اختيار األماكن امل

 تعليل األسباب.
متكني التالميذ من قراءة النصوص الرقمّي  واإلجاب  عن  من املهمّ  -

، لتتوّفر هلم أجواء متع  التعّلم و"التعّلم ذو معىن"، األسئل  وفق وتريهتم
والشعور بأهّنم يسعون إىل ُتقيق اهلدف املنشود، وهو فهم املاّدة 

  واإلجاب  الصحيح  عن السؤال املرافق لكّل خطوة تعليمّي .
 
 

 التعليمّي: فردّي أو زوجيّ  اإلطار
 مهّم  للتالميذ

 الوصول ملنتوج الوحدة.  -
 أماكن خمتلف . اختيار  -
 تعليل سبب االختيار. -
 ماجد.   للعمّ وصيت كتاب  رسال -
 
 

   

 َماِجد اْلَعمَّ  نُوِصي
  اأْلََماِكنِ  ِبزِيَارَةِ 

 اْلُمَميـََّزةِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 מסך  

الشرحية السابعة من الوحدة   
 الخطوة  سير التدريس  المفاهيم األساسّية الّتي يجب أن يرّكز عليها المعّلم

من املهّم اإلشارة إىل أّن هذه املرحل  هي اختياري   -
 م وحسب مستوى التالميذ.حسب اعتبار املعلّ 

 نوصي بتكريس درس أو درسنين هلذه اخلطوة.  -
املبدأ األساسّي من هذه املرحل  هي أن يفهم التالميذ  -

د ندخل طبيع  البحث يف الشبك  العنكبوتّي ، ويف أنّنا ق
أحيانًا للبحث حول موضوع معنّي، لكننا نصطدم 
مبعلومات جديدة وخمتلف  جتعلنا نغرّي توّجهنا ومسارنا يف 

 البحث. 
 
 

 التعليمّي: فردّي أو زوجّي. اإلطار-
  -مهّم  للتالميذ

 قراءة النّص الثاين-
   اإلجاب  عن األسئل  - 

 ِفي َمْعُلوَمات   َعنْ  نـَْبَحثُ 
  ُمِهمَّة  ) رَ آخَ  َمْوُضوع  

 اْخِتَيارِيَّة (

 


