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م
ّ
 ُمرشد للمعل

 السمندل النارّي والدفاع عن النفس""وحدة 
 

مثل: ، التنّور القرائّي ومهارات التنّور الحاسوبّي  مهارات تدريب التالميذ علىعلى هذه الوحدة  تعمل

تائِج، اختيار املوقع أو الرابط املالئم، قراءة نصوص رقمّية 
ّ
البحث في شبكة اإلنترنِت، قراءة صفحة الن

 واستخالص املعرفة من مصادر مختلفة. 

 املواقع في الشبكة وهمّية، وقد تّم  دّربيتّم الت
ّ
على هذه املهارات في بيئة ُمحوسبة مغلقة؛ بمعنى أن

ها خّصيًصا للوحدة.
ُ
 بناؤ

 

ر، وهي موّجهة إلى الجنسْين على حّد سواء
ّ
 * وردت الصيغة باملذك

  

 الوحدةعنوان  كيف يداِفُع السمندل النارّي عن نفسه؟

 الثالث
ّ

 الفئة العمرّية الصف

o دروس تقريًبا. 5-4 مراحل بين تدريس وتنفيذ وتطبيق، نوص ي بتنفيذها على مدار  8 لهذه الوحدة 

o .م حّرّية القرار في عدد املراحل التي ينوي تطبيقها في كّل درس
ّ
 للمعل

 مّدة تنفيذ الوحدة

o  م في
ّ
 .قرائّي بيئة ُمَحوسبة، والتنّور التدمج هذه الوحدة بين هدفْين: التعل

o م ذو معنى" كهدف أساس ّي في عملّية  وليست هذه الوحدة هي وحدة تعليمّية
ّ
وحدة تقييم، تنسجم ومبدأ "التعل

م.
ّ
 التعليم/ التعل

o  يسعى التالميذ خالل كّل الوحدة إلى التوّصل إلجابة عن السؤال: كيف يدافع السمندل الناري عن نفسه من

 أعدائه؟

o  ز
ّ
الوحدة على البحث عن معلومات واستخالصها، من خالل الشبكة العنكبوتّية، بدًءا من اختيار الكلمات  ترك

التي سُتكتب في محّرك البحث، مروًرا بصفحة نتائج البحث وتصّفحها، وانتهاًء باستخراج املعلومات من املصادر 

ختيرت واإلجابة عن األسئلة.
ُ
 التي ا

o  ،يتعّرف التالميذ على مصطلحات ومفاهيم من عالم الشبكة العنكبوتّية، مثل: خالل العمل على هذه الوحدة

 الصفحة الرئيسّية، شريط التنّقل، التصّفح، خانات، عنوان املوقع، اسم املوقع وغيرها.

o  :باإلضافة إلى ذلك، يلتقي التالميذ بتشكيلة من أنواع النصوص الشائعة في بيئة الحاسوب واإلنترنت، مثل

 لقصيرة واأللعاب.األفالم ا

o .من حيث املضمون، فإّن هذه الوحدة تعّزز قيمة توفير الحماية للكائنات الحّية وحمايتها من خطر االنقراض 

 وصف الوحدة

م
ّ
استمرارّية الوحدة/  :تستدعي الوحدة سياقات أخرى للتدريس والتعل
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o 07.02 لحماية موائل الكائنات الحّية" واملنعقد بتاريخ" يّ اليوم العالم 

o 22.04الكرة األرضّية بتاريخ  يوم 

o  05.06يوم املحافظة على البيئة بتاريخ 

o قبل الخروج لنزهة في الطبيعة 

سياقات للتطّرق 

 للوحدة

o  ّفردّي أو زوجي 

o بكامل هيئته 
ّ

 الصف

 اإلطار التعليمّي 

o .استخراج معلومات من مصادر معلومات رقمّية وفق املنهج 

o على أبعاد الفهم املختلفة في النصوص املكتوبة واملرئّية: استخراج معاٍن صريحة وخفّية، استنتاج،  دّربالت

 مقارنة وتصنيف.

o على أسئلة مفتوحة، وأسئلة متعّددة الخيارات: يختارون إجابة من بين خيارات معطاة. دّربالت 

األهداف في مجال 

 اللغة

o .العثور على معلومات في شبكة اإلنترنت 

o طرق مختلفة للكتابة في خانة البحث. 

o الكتابة في خانة البحث. 

o االختيار من بين النتائج في صفحة البحث. 

o فحص وتقييم املعلومات. 

o استخراج معلومات من مواقع مخّصصة 

o ى وتصّفحه
ً
 .النقر على موقع ُمعط

o التنّقل بين أجزاء املوقع، االنتقال بين الروابط -اإلبحار. 

o  الرئيسّيةالعودة إلى الصفحة. 

o استخراج معلومات من أنواع النصوص الشائعة في بيئة الحاسوب واإلنترنت، مثل: األفالم القصيرة واأللعاب. 

o التعّرف على مصطلحات وتسميات خاّصة باملوقع على شبكة اإلنترنت، مثل: 

 ...واإلعالن التصّفح، خانات، عنوان املوقع، اسم املوقع، الرابط، الصفحة الرئيسّية، شريط التنّقل،

 21 مهارات القرن الـ

o .الع على نصوص وظيفّية وممّيزاتها
ّ
 االط

o .م املحوسب
ّ
 التدّرب على التعل

o .تصّفح اإلنترنت 

o .التعّرف إلى  لوحة املفاتيح والكتابة بواسطتها 

 املعرفة املسبقة

 املطلوبة

o اإلنترنت: نوص ي بدخول الوحدة التعليمّية من خالل متصّفح جوجل خروم-   chrome. 

o :النقر على  يمكنكم تكبير شاشة العرض بإحدى الطريقتين  Ctrl .+ في لوحة املفاتيح، وبموازاة ذلك النقر على زر 

o النقر على  Ctrl .في لوحة املفاتيح وبموازاة ذلك تحريك عجل الفأرة 

o ستوديو. يّ عرض تجريب
ُ
 في بيئة أ

o .فيديو 

o .حاسوب ولوحة مفاتيح 

م 
ّ
وسائط التعل

 املحوسبة
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م
ّ
 تفصيل الخطوات في الوحدة -مرشد للمعل

 

 األولى من الوحدة صفحةال 

 

  الصفحة الثانية من الوحدة

 

 

 

 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

م
ّ
لق عالقة َوِصلة بين الوحدة وعملّية التعل

َ
 .خ

 

 بكامل هيئت
ّ

م: الصف
ّ
 هإطار التعل

مشاهدة فيلم  -مهّمة للتالميذ

 فيديو قصير

 نبحث في شبكة اإلنترنت؟ كيف

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

o  في خانة محّرك   هنالك عّدة إجابات وحلول

 البحث، مثل:

 طرح أسئلة 

 كتابة كلمة منفردة 

 كتابة عّدة كلمات 

o كتب
ُ
أن  ،ُيفترض في كلمات البحث التي ت

 تتضّمن هدف البحث أو سؤال البحث. 

o  ا أن ُيطلب من التالميذ شرح سبب مهّم جدًّ

اختيارهم الكلمة أو الكلمات املعّينة التي 

 استخدموها في البحث.

o  
ّ

ضافة للمناقشة في الصف
ُ
إّن القيمة امل

ل في استخراج تبّصرات 
ّ
بكامل هيئته، تتمث

م ، وتكوين آراء عاّمة تخدتالميذوأفكار من ال

مهم املستقبلّي من شبكة 
ّ
التالميذ خالل تعل

 اإلنترنت.

 التعليمّي: فردّي أو زوجّي   اإلطار

 بكامل هيئته
ّ

 الصف

 مهّمة للتالميذ

 الكتابة في خانة البحث 

  التعّرف على إجابات وحلول

 لتالميذ آخرين 

  تكوين آراء عاّمة فيما يخّص

 طرق كتابة التالميذ وحلولهم.

 البحثالكتابة في خانة  
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 الصفحة الثالثة من الوحدة

 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

وا نا أن نفترض أّن معظم التالميذ قد جّربيلع

وهذه فرصة  ،الكتابة في خانة البحث من قبل

ة
ّ
د من أّنهم يكتبون بدق

ّ
والتحّدث  ،مناسبة للتأك

 عن أهّمّية الكتابة السليمة. 

ُيفّضل أيًضا عرض حالة من الكتابة الخاطئة 

بة عليها، بما في ذلك االستعانة 
ّ
والنتائج املترت

 .بمصّحح الحاسوب

 اإلطار التعليمّي: فردّي أو زوجيّ 

الكتابة في خانة  -مهّمة للتالميذ

  البحث

 الكتابة في خانة محّرك البحث

 

 الصفحة الرابعة من الوحدة

 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

o إلى   يتعّرف التالميذ من خالل الفيلم القصير

مبنى صفحة النتائج )بما في ذلك روابط 

 (.pdfملواقع، وصفحة 

o  تعكس صفحة النتائج كلمات البحث التي

تبت.
ُ
 ك

o  بعض النتائج ُيفترض فيها أن تناسب سؤال

 البحث وهدفه. 

o  االختيار/ القرار هو مرحلة حاسمة في عملّية

 العثور على املعلومات املطلوبة. 

o  على كيفّية االختيار 
ّ

ز النقاش في الصف
ّ
يترك

من صفحة البحث. يفترض أن يسعى هذا 

النقاش إلى تعميم في الرأي، ووفق هذا 

ة اسم نتيجة البحث التعميم ينبغي قراء

 األسود البارز واملعلومات املكت
ّ
وبة بالخط

وبناًء على ما هو مكتوب فيهما، يجب  ،بتمّعن

خاذ القرار بشأن أّية نتيجة قد توصلنا إلى 
ّ
ات

 املعلومات املطلوبة. 

أو  التعليمّي: فردّي أو زوجيّ   اإلطار

 بكامل هيئته
ّ

 .في الصف

 مهّمة للتالميذ

 الكتابة في خانة البحث 

  .مشاهدة فيلم قصير 

  اختيار نتيجة من صفحة

 النتائج

 تعليل االختيار 

 صّحة  من التحّقق

خالل تصّفح  من االختيار

الصفحة الرئيسّية في كّل 

 نتيجة.

ما الذي نراه في صفحة نتائج 

 البحث؟
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o  يجب تحليل كّل نتيجة وشرح ملاذا يجدر

 اختيارها أو ال يجدر.

o  ا تشجيع التالميذ على تصّفح مهّم جدًّ

د من أّن اختيارهم 
ّ
الصفحة الرئيسّية للتأك

أوصلهم إلى النتيجة املطلوبة، ثم تعليل 

   اختيارهم.

 

 من الوحدة الخامسة الصفحة

 

 

 ة من الوحدةالسادسالصفحة 

 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

التدريسسير   الخطوة 

o  ،هدف هذا البحث تكوين لغة مشتركة

مصطلحات ومفاهيم ذات صلة بالحقل 

ق باستخدام شبكة اإلنترنت. 
ْ
 الداللّي املتعل

o  ،يتعّرف التالميذ إلى عناصر النص الرقمّي

مثل: الصفحة الرئيسّية، شريط التنّقل، 

 خانات، اسم املوقع، عنوان املوقع، إعالن.

o  م، وفق ما يراه مناسًبا، أن
ّ
يمكن للمعل

 يختار فّعالّية الجّر أو صفحة الشرح. 

o  اقع َيجُدر تجسيد هذه املمّيزات في مو

 ملمّيزاتا أخرى، واالنتباه إلى أّن بعض

يختلف مكانها من موقع إلى آخر )مثل 

اإلعالنات التي ال تظهر دائًما في أسفل 

   املوقع(.

 التعليمّي: فردّي أو زوجيّ   اإلطار

التعّرف إلى  -مهّمة للتالميذ

مصطلحات ومفاهيم ذات صلة 

بشبكة اإلنترنت من خالل فّعالّية 

جّر املصطلحات واملعلومات، أو 

النقر على "مواضع/ نقاط هاّمة في 

 املوقع. 

ْفتح 
ُ
عند النقر على هذه النقاط، ت

  .نافذة مع معلومات

   

 التعّرف إلى املوقع

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

o  يتعّين عليكم تكرار استخدام املصطلحات

 والتمييز بينها:   التالية

 النقر، الكتابة، التصّفح...

  

o التعليمّي: فردّي أو   اإلطار

 زوجيّ 

o مهّمة للتلميذ: النقر 

  

 زيارة املوقع املناسب
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o  م، –خالل التدريس
ّ
م التعل

ّ
 يجدر باملعل

مناسبة وعليه أن استخدام مصطلحات 

يشّجع التالميذ على ذلك، مثل: التصّفح، 

ة، نقر، كتابة، استخدام  ئيِسيَّ الصفحة الرَّ

  ..الفأرة وغيرها.

 
 ة من الوحدةبعاالسالصفحة 

 
 الصفحة الثامنة من الوحدة

 
 
 
 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

o  .نوص ي بتكريس درسْين لهذه الخطوة 

o  ا تمكين التالميذ من قراءة مهّم جدًّ

النصوص الرقمّية واإلجابة عن األسئلة 

م 
ّ
ر لهم أجواء متعة التعل

ّ
 وفق وتيرتهم، لتتوف

م
ّ
ذو معنى"، والشعور بأّنهم يسعون  و"التعل

إلى تحقيق الهدف املنشود، وهو العثور على 

إجابة عن السؤال املرافق لكّل خطوة 

  تعليمّية.

 التعليمّي: فردّي أو زوجّي.  اإلطار

قراءة، مشاهدة،  -مهّمة للتالميذ

تعامل مع أسئلة مفتوحة، 

أسئلة متعّددة الخيارات، وأسئلة 

   مالءمة.

   

 عن معلومات في املوقعنبحث 

ز عليها 
ّ
تي يجب أن يرك

ّ
املفاهيم األساسّية ال

م
ّ
 املعل

 الخطوة سير التدريس

استخراج تبّصرات   تسعى هذه الخطوة إلى

وأفكار، وتكوين آراء عاّمة تخدم التالميذ خالل 

مهم املستقبلّي من شبكة اإلنترنت.
ّ
  تعل

o  التعليمّي: مجموعةاإلطار 

o  ا
ً

جري كّل مجموعة نقاش
ُ
ت

طرح فيه توصيات بشأن 
ُ
ت

 استخدام شبكة اإلنترنت 

 .ونصائح للتالميذ اآلخرين

o .
ّ

 نقاش في الصف

o .ا  تلخيص التوصيات كتابيًّ

 
ّ

يقّدمون استشارة لتالميذ الصف

 الثاني
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