
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   4/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا *

         4design/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة تصميم ولجميع الفصول, اضغط هنا *

         

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة تصميم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/4design2     

                   grade4/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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إجابة أسئلة الوحدة األوىل
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Accessing the internet daily to complete day to day activities.

Like playing games online, using social media websites and Apps, 

online shopping.



Activity 2 page 15 & 16

yes

yes

تختلف اإلجابات 
حسب استخدام 
ن الطالبة للجهاز يمك

اختيار أي إجابة من
في قائمة االجابات

الصفحة التالية

عدد ساعات استخدام
الطالبة للجهاز



yes

yes

yes

No

No

قائمة اإلجابات المحتملة
Playing games.

Watching movies

Making call

Sending message

Search for information

Doing homework

Communicate with other

------

عدد 
ساعات 
استخدام 
الطالبة 
للجهاز

Reading – search for information

Lighting the place
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ازعاج مالحقة

معلومات 
ر اشياء غيخاطئة

الئقه

اختراق



WhatsApp

Activity 3 page 18-19

Phone - iPad

Lms.moe.gov.ae 

ahmed@hotmail.com

ahmed@Gmail.com
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Communicate with others     

Office work          

Play games Search for information                     

Sending email

Shopping



Watching videos online      

Playing online games       

Video calling         

Online banking          

Emails         

Streaming music              
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• Lack of devices 

• Lack of knowledge, as not everyone can use or can 

interact with technology

• الفقر  Poverty 

• Not everyone can buy the devices 

• Not all areas or countries have the same devices. 
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يتم اإلجابة بمساعدة ولي األمر
مزود خدمة االنترنت سواء اتصاالت أو دو

ما هي الخدمات التي يتلقاها ولي االمر من مزود الخدمة مثال 
Internet network

Elife TV

Data package 

12GBوما هي سعة البيانات التي يستخدمها ولي األمر مثل 
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ر يجب على الطالبة اختيا
الخدمة التي ترغب 

بالحصول عليها من مزودي
خدمة شبكة االنترنت
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