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لوحة المفاتيح   الطابعة   األقراص المدمجة    الفأرة

الذاكرة الوميضة                                السماعة



ممنوع التصوير

رسالة عبر البريد االلكتوني

ممنوع استخدام الهاتف

األطباق الهوائية
األقمار الصناعية



أذن الولد يجلس خلف شاشة الحاسوب وأحمد يست

ويدخل 

ما معني كلمة : أحمد يسأل والده 

انترنت ؟

ي يا أحمد كلمة أجنبية تعن(االنترنت: )الوالد 

الشبكة العالمية 

وهي عبارة عن عشرات 

الماليين من أجهزة الحاسوب 

تتصل مع بعضها في أن واحد

تتبادل المعلومات من جميع أأنحاء

ما البريد االلكتروني ؟ : أحمد العالم بيسر وسهولة 

ائل هو وسيلة لتبادل الرس: الوالد 

عبر هذة الشبكة 

شكرا  يا أبي فقد علمتني اليوم أشياء مفيدة عن شبكة المعلومات : أحمد 



كان يتصفح االنترنت –خلف شاشة الحاسوب 

سأله عن معني كلمة االنترنت 

حات تساعده في عمله النها تحتوي علي كما هائال من المعلومات وعددا اليحصي من الصف

والمواقع والكثير من الكتب االلكترونيه 

ومات نستفيد منها في مجال التعليم وتسهيل تواصل الطالب فيما بينهم وتبادل المعل

عن طريق البريد االلكتروني 

كيف يرسل الولد الرسائل ؟

لماذا يستخدم الولد البريد االلكتروني ؟



البريد االلكتروني االنترنت          









لزيارة جارهم في المستشفي النه مريض 

النه يؤثر علي بعض االجهزة الطبية 

عندما نستخدمه في االغراض الضرورية 

الطائرة –المساجد 

األب واالبن عن الجوال محاورة –مميزات وسلبيات الجوال –الجوال 

سنشعر جيدا بمميزاته وسلبياته ونحاول فيما بعد أال نسئ استخدامه 

بشاشة كبيرة حتي يكون أكثر راحة للعين 

عدم استخدامه فترات طويلة واغالقه في: والحل –ازعاج المصلين –ضرر العينين 

المساجد 





أماكن صعود             

طبية جهاز                       
ُولوج محمول             

يقفل يفتح                               

يغلق الولد هاتفه في المسجد فعل مضارع 

أبصر 

فقط                   يمنع 

أنعم 



تةت 

ةة

ة



مستشفي  الي  علي 

عند   منع     مثل 

قد     في     أن 
الولد  الهادف   األماكن 

صعودنا  المحمول  خشوعهم 
ن تشير   رنين   المصلي
فواز   أهم   من 

الهاتف المحمول    المستشفي 

أجهزة                  الطائرة

النباتات الفتيات     البنات      الطالبات       



استمع       اجتمع         اكتمل          اندفع



أسرع 

أحب 

أكبر

مصنوع 

عالم



كاتب 

قارئ

ممنوع 

مسموع 





فواز

تهنئة

ازصديقي فو

عيد األضحي المبارك

رأعاده هللا علينا جميعا بالخير وكل عام وأنت بخي

حازم 







لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة 

االنسان صنعهاهي أجسام في الفضاء الخارجي حول األرض وقد 

مهمات كثيرةألداء 

وني المباشر تستخدم لمعرفة حالة الطقس ولالتصاالت كالهواتف النقالة ولنقل البث التلفزي

النها تشبه القمر في دورانه حول االرض 

النها أجسام تدور في الفضاء الخارجي حول األرض 

يستخدم القمر الطبيعي خلقه هللا وجعله نورا لنا بالليل والقمر الصناعي صنعه االنسان و

لمعرفة حالة الطقس ولالتصاالت ولنقل البث التلفزيوني المباشر 

تتعطل اتصاالت الهواتف النقالة ويتعطل البث التلفزيوني المباشر 



هي الفراغ الموجود بين الكواكب والنجوم 

اتصاالت 

األسرة

كثير

صناعية

جديد

يشاهد

قديم                                  حديث 

اسم                                          اشتريت كتابا جديدا 





قنيةالتلفاز    الصناعية   الت

القمر     الملك    األرض 
رة الصناعية  التقنية  األس

التلفاز   الصناعية  مجال

العلوم   المعلومات الرجوع

كثير   جديدا    مزيد
بثا     الصناعية  الخارجي 

تشاهد     مباشرا  

تشبه            دورانه



قطعا           منعا            سحبا           ضربا  

مشكالت    صعوبات      تحديات      اقتراحات 



حضر الطالب                     زيدا  

رأيت أصحابي                   فهدا  

اجتمعت الطالبات                 نورة



نائم                    نائمة 

عائم                 عائمة

خائف              خائفة





مشاهدة التلفزيون عن قرب عادة سيئة

مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة يضر العينين 

قد تؤدي العادات الخاطئة في مشاهدة 

التلفاز الي اضطرار استخدام النظارات 



سهولة التواصل ن األماكن المختلفة 

سهولة تسجيل األرقام الجديدة 

معرفة الوقت 

يؤذي العينين 

يزعج المصلين 

يؤثر علي بعض األجهزة الطبية



اصطحب 

ابنه

استخدم

الي 
الهاتف –الولد 

المستشفي 

المحمول 

داخل 

ناجح

حافظ



يوم عرفة

كيف 

لماذا



الولد يصلي الضحي 

الولد يلقي القاذورات في السلة

الوالدة تسقي النباتات 

الولد يبكي 

الولد يجري ويلعب الكرة



ما أكثر 

مهمات 

ابنه




