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 بالدَّرً علىً َمعا ً
 1 

اإلعداديّةفعالّيات لطالب المرحلة   

 

  (ّدرسين)دقيقة  90 :مدةًالدرس

 

 :ُمقّدمة

 .بات استعمال االنترنت في السَّنوات األخيرة جزًءا ال يتجّزأ من حياتنا خاّصة بالنسبة لألطفال والشبيبة

ارسة المتعة، استغالل فرص معيّنة، األنترنت كمجال حياتي اضافي، يمتلك خصائص مميّزة تتيح لنا مم

 .الخوض في تحّديات وحتى التّعّرض لألذى والخطر

إلى بما أن الّشباب يقضون جل وقتهم في الّشبكة، فانّهم أّول من سيعلم وسيشعر إذا ما كان رفاقهم يحتاجون 

طيعون مّد يد العون ، لذلك من الواجب علينا كبالغين ومّربين أن نعّزز لدى طالبنا فكرة أنهم يستمساعدة

والمساعدة، وأن يقوموا بشيء ايجابي تجاه اآلخرين، أن يستعملوا قواهم بطريقة صحيحة ومدروسة ألهداف 

 .مختلفة بأوقات مختلفة وفي بيئات متنوعة

 ذلكإلى . أضف اإلنقاذمحادثة، اعالم، تقديم العون و إصغاء،هذه القوة قد تظهر بعدة أشكال: تعاطف وتماهي، 

من المهم أن نقّوي لدى الطالب االحساس بأننا كبالغين نشكل عنوانا لتوّجهاتهم وأننا دائما على أهبة أنه 

االستعداد إلسداء النّصيحة وتقديم العون في حاالت التّضّرر عبر الشبكة والتي قد تصادفهم أو يتعّرض لها 

 أصدقاءهم.

نًمكّملينًلبعضهماًالبعضًوالهدفًمنهماًتذويتًالفكرةًهذينًالّدرسيًأنإلىًًالمقّدم،ًأوللمعلّمًًاإلشارةيجدرً

هناًيجبًًنأخرى.ًمعلىًتقديمًالمساعدةًمنًجهةًًةجهة،ًوالقدرالّرئيسيّةًوهيًالتّوّجهًلطلبًالمساعدةًمنً

 تقديمًالّدرسينًمعا.

 

 األهداف:

  وبشكل عام. لشبكةاحيّز أن يتناقش الطالّب في قضيّة مرّكبة وهي تقديم العون في 

 ّور الطالب آليّات وعي داخليّة تُساعدهم في التعّرف على الحاالت التي يكونون فيها ُهم يُط

 .أنفسهم أو أشخاص آخرين في حاجٍة إلى مساعدة

 يتمّرن الطالب على التوّجه لطلب مساعدة أو التماس اقتراحات ُمساعدة. 

 يتمّرن الطالب على اقتراح تقديم مساعدة لآلخرين. 
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 :سي رًالدرس

حادثة معيّنة . ممكن اختيار تعّرض ألذى عبر الشبكةالتعالج موضوع  حادثة بعرض الدرس المعلِّميفتتح  . 1

المشروع النّهائي ليوليا لفيتش في موضوعها التّصميم ): بكةفيلم بلطجة عبر الشمن مقطع  أو (1 قُمْلح  )

 الصّف. على ما في هذه المقطوعات قبل العرض في المعلِّممن المستحسن أن يتعرف  (الغرافي

ا من مالّتي عرضت مشكلتهالفتى / ويطلب منهم أن يضعوا أنفسهم مكان الفتاة  الطالّبإلى  المعلِّميتوّجه  . 2 

 وأن يجيبوا عن االسئلة التّالية عبر استبيان رقمي أو بواسطة التّصويت في حادثةال وصف وخالل الفيلم أ

 على الّلوح. االجابات وكتابتهايقوم بعّد  المعلِّم الصّف،

 

 ال –نعم  هل هذه الحادثة تصنّف على أنّها حادثة مؤذية بحسب رأيكم؟ 

  ال –نعم  ون لطلب المساعدة؟هل كنتم ستتوجه مثل هذه الحالة؟كيف كنتم ستتصرفون في 

  ؟أليهمفي حال كانت اجابتكم بنعم من هم أّول األشخاص الّذين ستتوّجهون 

 آخر-أصدقاء    ث-المستشارة    ت/الصّف  مربية-ب   الوالدان-أ    

 

 أعقاب المعطيات الّتي حصل عليها. فيالصّف  فيحواراً  يجريأن  المعلِّمعلى . 3

 

 ما تعّرضتم ألذى عبر الشبكة؟ إذاأو يصعّب عليكم التّوّجه بطلب المساعدة  يعقيكمالّذي قد  ما 

  والديكم، نم ،معلميكم نم ،أصدقائكمأي نوع من المساعدة كنتم ترغبون بالحصول عليها من  
   أخرىجهة  من      

 ر مريح وصحيح؟ما الّذي يجب أن يحدث حتّى تشعروا بأّن التّوّجه لطلب المساعدة هو أم 

  

 تلخيصًوتطبيق . 4

 .من يستطيع أن يخبرنا عن عدد االشخاص الموجودين في قائمة التّواصل لديه في جهازه المحمول 

 هم االشخاص الّذين قد  نواضح للجميع أنّه يسهل علينا طلب المساعدة من أشخاص نتواصل معهم. م  

 ذى عبر الّشبكة؟تتوّجهون إليهم لطلب المساعدة في أعقاب تعّرضكم أل

  وعلى كل طالب أن ينشئ مخّططا يحوي أسماء أشخاص سيتواصل معهم في حال  ورقةة المعلِّمتوّزع

 تعّرضه ألذى عبر الّشبكة. )عليك تنظيمها على شكل قص ولصق(.

 

 

ساالن تِقاِلً ًناهًاضغط ًالثاني()ًإلىًالدَّر 

 

http://viewpure.com/ung2QO-iFaM?start=0&end=0
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ح    
ْ
  (1) قُمل

 المجدالمنبر و في االسبوع السابق أقيمت مباراة نهائي الكأس بين منتخبي كرة القدم لمدرستي:

وأفراد  ءاالصدقا ،الطالبأقيمت المباراة في الملعب البلدي بين الفريقين بمشاركة جمهور واسع من 

 .العائلة

الدفاع  يفكثيرا على مدار المباراة  دكثيرا، اجتهالفوز أراد هذا  المنبرابن الرابعة عشر العب فريق  حسام

الكرة بيده االمر الذي جعل  حساماحدى محاوالت الدفاع عن المرمى أصاب  لالمرمى. خالوالهجوم باتجاه 

 . 0-1 حسامأعقاب هذه الضربة خسر فريق  يالمنافس، وفالحكم يحكم بضربة حرة للصالح الفريق 

 :الصفّ لطالب سلبيّة  بتعليقاتواتسأب الصفية الصورة التالية مرفقة في الغد نشر في مجموعة ال

 

 

 

ًاماذا؟ًأالًيعلمًبأنن... العبًفاشل

ًنمارسًهناًلعبةًالكرةًقدم؟

 خسرناًالكأسالعوجاءًيدهًبسببً

 !منًاالفضلًلوًبقيًعلىًالمدرج.
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 ورقة تواصل في حاالت التّعّرض ألذى عبر الّشبكة 

 (آخرين/بالغين /معلّمين/أهل) معهماالشخاص البالغين الذين نتواصل 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 

 أصدقاء:

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3 .________________________  
 
 
 

 
 

 :دون ذكر االسم الحقيقي بشكل كمجهول أليهمجهات لتقديم الّدعم والمساعدة ممكن التّوجه 
 

Yelem – 
 فوروم دعم للّشباب 
 

www.yelem.org.il 
 

ًساهر –סה"ר 

 مساعدة واصغاء عبر الّشبكة

 
http://www.sahar.org.il/ 

 

ًعيران –ער"ן 

 مساعدة نفسية أولية

 
 1201 هاتف

 

 
ً"االحمر  الزرجمعية "

www.redbutton.co.il 
WhatsApp: 

0547002185 
 

 
 مركز االنترنت اآلمن

 االسرائيلي االنترنت اتّحاد

WhatsApp: 

054-8858911 

 
 :وزارة المعارف

 .الخط المفتوح للطالّب
 

1-800-25-00-25 

 

http://www.yelem.org.il/
http://www.yelem.org.il/
http://www.sahar.org.il/
http://www.redbutton.co.il/
http://www.redbutton.co.il/
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 صديق ا!جئناًلنساعدً

 

 مقّدمة:
 

هذا درس مكّمل للّدرس الّسابق والّذي سلّطنا فيه الّضوء على قضية طلب المساعدة. خالل هذا الّدرس نوّد أن 

 .لعرض المساعدة على اآلخرين عند الطالّبنتيح الفرصة للتدّرب على طرق 

أن تتقّمص دور المساعد هذا يعني  .شخص يعرض المساعدة يقّر من خالل ذلك على أن لديه قوى وامكانيّات

 .بأنّك قادر

وتقوية مستوى القدرة الذاتية للطالّب على تقديم المساعدة وذلك من منطلق  رفعإلى في هذا الّدرس نصبو 

وقضايا قد يتعّرض لها الّطالب أثناء  حاالتإلى المشاركة والمسؤوليّة المتبادلة وذلك بواسطة التّطّرق 

 استعمالهم للّشبكة.

 

 األهداف:

  ّواصل وبشكل عامأن يتبادل الطالب اآلراء حول أهميّة مساعدة الغير في شبكات الت. 

  أن يكشف الطالب مواقفهم ازاء قدرتهم وقّوتهم لمساعدة اآلخرين في شبكات التّواصل

 .وبشكل عام

 أن يكشف الطالب مواقفهم ازاء المسؤولية االجتماعية والمشاركة وأن يفحصوا ذلك. 

  أن يتدّرب الطالّب على عرض مساعداتهم على اآلخرين في أعقاب حوادث حدثت في

 .كةالّشب

 

  :االفتتاحية

 : الصّف  ة تقرأ أو تعرض حادثة داخلالمعلِّم.1

 

يوجد نفس  الصّف  الثّامن ولمجموعة من زمالئه في الصّف  تّم شراء جهاز باليستيشن عامر وهو طالب في"  

عاً  الجهاز وهم يلعبون موعة نّظم أدم صديق عامر مج األخيرة شهراأل في .بألعاب بشكل متزامن عبر الّشبكةم 

يتبارى ضد فرق أخرى في لعبة شهيرة "حرب العظماء "وذلك بواسطة استعمال  كفريقالصّف  من طالب

 .الّسماعات

في اللعب، لم تكن لعامر خبرة في هذه الّلعبة وفي مباراته االولى  المجموعةإلى طلب عامر من أدم االنضمام 

عليه في مّرات سابقة بسهولة. االمر الّذي أغضب في صفوف الفريق خسروا المباراة ضد فريق كانوا قد فازوا 

عبر الّسّماعات وقد وّجه له أصبع االتّهام على  ذلكإلى أدم فأخذ يوبخ عامر أمام الجميع والّذين كانوا يستمعون 

 .أنّه المسؤول االّول واالخير عن خسارة فريقه



 
 

 

 وزارة التربية والتعليم
اآلِمن رلإلبحااللجنة الوزارّية   

بأنّه سيخرجه من الفريق ولن يسمح له وهذه كانت اهانة كما انه أهانه بقوله أنّه سيئ في اللعب وأخبره 

 .باالنضمام اليه مّرة أخرى وأضاف العديد من االنتقادات االخرى والّتي جرحت عامر وأساءت اليه

حاول عامر أن يدافع عن نفسه ويقول بأنّه غير متمّرس في هذه اللعبة وأنّه لم يتدّرب بما فيه الكفاية لكن أدم 

المحادثة المهينة عبر السماعات،  هذهإلى ذلك وجميع أعضاء المجموعة يستمعون  قاطعه ولم يستمع لتعليله. كلّ 

والتّوجه اليه بكّل هذا الكالم الجارح الّن هذا االمر ال يتعّدى  عامرجميعهم ظنّوا أّن أدم بالغ كثيرا في مهاجمة 

 " ..ما الّذي عليهم أن يقوموا به.وروا حاكونه لعبة وقد 

 

 جموعة:أسئلةًللنقاشًفيًالم

 

هل تجدون  تخيّلوا أنّكم االشخاص الّذين يراقبون الوضع )متفّرجون( في الحادثة الّتي عرضت أمامكم. -

  ال-نعم إساءة؟في هذه الحادثة 

 ال -هل بحسب رأيكم هناك حاجة لتقديم المساعدة؟ نعم -

 كانت االجابة بنعم بأي شكل كنتم ستساعدون في هذه الحالة؟ إذا -

  ينا منعكم من تقديم المساعدة؟ ما الذي كان يساعدكم على التغلب على ذلك؟هل وجدتم عائقا مع -

تستطيعون فعله حتّى تجعلوا االشخاص المحيطين بكم ينظرون اليكم كعنوان للتّوجه وتقديم  ما الّذي -

 المساعدة؟

إلجابات: ابالغ أفكار ل) ما هي أنواع المساعدة الّتي قد تقّدمونها في الّشبكات االجتماعيّة؟ أو بشكل عام -

شخص بالغ، أخذ موقف ضد تصريحات عدائية، التعاطف مع الشخص الذي تعّرض لإلساءة، مثال 

 .) وغيرهاارسال رسالة دعم بشكل شخصي أو جماعي، محادثة هاتفيّة، لقاء وجاهي 

 

  :تلخيصًوتطبيق

إلى طالّبه االشتراك في مبادرة اجتماعية والتي تهدف  المعلِّميدعو 

حيث يقوم   طلب يد العون عبر الشبكة./موضوع تقديم على طالتسلي

عبر وتسأب أو الفيسبوك وصياغة  صورة البروفايل تغيير الطالب

جمل وشعارات تعبّر عن أهميّة المساعدة. مثال:) أنا قريب حتى لو 

كنت بعيدا( " تحّدثوا الّي" " ساعدوني حتّى أساعدكم" " ال يوجد أية 

 .وغيرها مشكلة فقط قولوا أين"

 

 

 

ة بروفيل شخصي وفي داخله تعليق مثال لتصميم صور  انظر الملحق 
 يعبّر عن الّرغبة في تقديم المساعدة. 
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ممكن تحضير مجموعة من الّشعارات الّتي تعبّر عن مدّ يد العون على شاشة  

 الملحق. رالمحمول. انظ
 

 

 


