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  .............................................................  .....................................................:االسم و الّلقب 

 

  

   :النص

انضممت إلى نادي االعالمّية حيث قضيت أسبوعا كامال وأنا أشـاهد رفـاقي             

شاشة صـغيرة ولوحـة بهـا    : العجيب يتخاطبون ويتعاملون بالحاسوب هذا الجهاز     

عديدة فازدادت رغبتي كـي     أزرار ناتئة تحمل حروفا وأرقاما وصندوق به أقراص         

هذا أتساعدني على التعامل مع     "فتقّدمت من المنشّط قائال     . أتعلّم التعامل مع الحاسوب   

اقترب منّي وشغّل الحاسوب فلمعت الشاشة أمامي وبـدأ يالمـس الفـأرة             " الجهاز ؟ 

وينطق بجمل أجهد نفسي كي افهم بعضها ثّم ضغط على زّر فظهر على الشاشة عالم               

بدأ الحاسوب  ولّما اخترت األرنب    " اختر حيوانا "في ألوان زاهية والجملة     ت  الحيوانا

  ...يقّدم معلومات حول أنواعها وأين تعيش وطريقة غذائها

لـم  بقيت مذهوال من كّل هذه التفاصيل التي أحضرها في رحلة بحثـه التـي               

  .تستغرق سوى بعض الدقائق
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  .............................................................  .....................................................:االسم و الّلقب 

 

  األسئلة

  الحدث الذي قامت بهأآتب في الجدول اسم الشخصّية أو  -1

  الحدث   الشخصية

.........................................................................  المنشط 

..  

  یتعاملون مع الحاسوب  .................................

..................................

.  

  اآتشف معلومات حول األرنب

  

  الفكرة الرئيسية في النصمام  أ xأضع عالمة -2

   األطفال يتعاملون مع الحاسوب -

   المنّشط یساعد الطفل على معرفة الحاسوب -

   تعّلم الطفل آيف یتعامل مع الحاسوب ليكتشف المعلومة -
  

  ؟ أرّتب األحداث التالية حسب ورودها في النص  - 3

  . الحاسوب یقّدم معلومات عن عالم الحيوان-  

  یتعاملون مع الجهاز العجيب فال  األط-  

   انضممت إلى نادي اإلعالمية -  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

  : ابحث في النص عن آلمات بمعنى  – 4

  = .................................. آبرت -

   أ2معـ 

أ2معـ
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   = ................................. یحّرك-  

  = ................................... مندهشا -  

  قرائن تدّعم األفكار التالية  استخرج من النص -5

 .شعر الكاتب برغبة في معرفة الحاسوب -

  .................................: .............................................................................القرینة

 . حاول المنشط أن یشرح للطفل آيفية التعامل مع الحاسوب-

  : ..............................................................................................................القرینة

  .يزقّدم الحاسوب معلومات عن عالم الحيوان ي وقت وج -

  : ..............................................................................................................القرینة
  

  ولماذا ؟ آيف یبدو لك موقف الكاتب من الحاسوب ؟ – 6

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
  

حيوان من الحاسوب ما رأیك في هذا االختيار وماذا تزّود الطفل بمعلومات عن عالم ال

   أخرى للبحث ؟تعتمد أنت آوسيلة

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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