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 التاسع ماّدة للتفكير"، للصفّ  -ب"القنّ  -بواسطة الشبكة درس  

 دهع  ل الدرس أو بَ ب  مكن تنفيذها قَ ي   قتَرَحةم   فعّاليّة

 :مقّدمة
 بتزويد التالميذرات والكحول، حيث سنقوم ِمن خالله ذ هذا الدرس في إطار فعّاليّات شهر مكافحة استخدام المخدّ ي نف  

ل القنّب، وسن   ِمن بلَوَرة  همسنمّكنكما  ل أسباب استخدامه ِمن قِبَل المراهقين،و  حَ  محادثةمعهم جري بمعلومات دقيقة َحو 

    ل الموضوع.َحو  مواقفهم 

لى الحقائق فيما يتعلّق بتجريب القنّب أو ترتكز عنرجو أن يساعد مضمون الدرس التالميذَ على اتّخاذ قرارات عقالنيّة 

 استخدامه.  

 ل الدرس:ب  يّة ق  فعّاليّة صفّ 

ل خالل ابشكل فعّ  طلب منكم أن تشاركوااب استخدامه. أر حول القنّب وأسبـة: سنشاهد اليوم درًسا يتمحوَ \قول المعلّمت\يـ

 سنناقشها باقتضاب.   وة أسئلة عدّ اآلن  الموضوع. سأطرحل و  اتكم وأفكاركم حَ وأن تعبّروا عن آرائكم ومعلوم ،الدرس

 ر؟ ما هو المخدّ 

 ماذا تعرفون عن القنّب؟ 

 ل استخدامه؟ و  أفكاركم حَ هي  ما

 ؟ أو أن يستخدموه القنّب أن يجّربواما األسباب التي تجعل أبناء الشبيبة يختارون 

 استخدامه؟  \يمكن أن يؤثّر على أبناء الشبيبة ويدفعهم إلى االمتناع عن تجريب القنّب ما الذي

  

َحوله،  عامّ  . رغم ذلك، يدور في السنوات األخيرة حديثفي إسرائيل ف للقانونـة: استخدام القنّب مخالِ \قول المعلّمت\ـي

ل ع  جَ ، وهناك َمن يتحّدثون عن منه حذيرالت يلجؤون إلىهناك َمن يتحّدث عن تأثيراته، وهناك َمن "يمدحه"، وهناك َمن 

 ن الناحية القانونيّة.  استخدامه مسموًحا مِ 

للى الحقائق ععلى معلومات علميّة ترتكز  درسال ستحصلون ِمن خالل هذه  قنّب وتأثيراته. نرجو أن تذكرواال َحو 

 . بخصوصهتتّخذون القرار معلومات عندما تفّكرون وال

 الصّف بالدرس.ك يشارِ 

 ن التالميذ أن يتطّرقوا إلى اآلتي:ـة مِ \طلب المعلّمت\ـيبعد مشاهدة الدرس 

 أفكارهم في أعقاب الدرس..
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 ...أنّ  فوجئت  عندما اكتشفت  

 ه..أمٌر جديٌد عرفت  

 معلومات إضافيّة أوّد الحصول عليها..   

 
 

 

 


