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 نتوّقف، نفّكر ونقّرر

 في الشبكة األفضل سلوكال موضوع حولدرس مهارات حياتّية 

 الصف الثالث( -)الصف األول

 

 

 :1تمهيد

تكمن فيها تحديات عديدة. لقد باتت شبكات التواصل بيئة تطّورية خاصة  الشبابالعصر الرقمي لألوالد و يوّفر

كتسب بعض األشخاص قدرتهم على التأثير على اومعلومات ونشرها، الاالجتماعي الوسيلة المركزية للتزّود ب

 الحاسوب لمشاركين في ألعابظاهرة اانتشرت كما ، )outubersY) ةواألوالد ِمن خالل الشبك الشباب

، وازداد الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، وانخفض العمر الذي يتّم فيه استخدام الوسائل (amersGالشبكة )و

 ية. ناإللكترو

، كما االتصال المباشر )وجًها لوجه( يتدنّ بالتزامن مع  في هذا الواقع اليومي المعّقدلقد ازداد استخدام الشاشات 

يثير تساؤالت حول ما للجيل؛  ةغير مالئم نكوتقد عديدة، مضامين ى عليّطلعون  الشبابأن األوالد و

اخترنا أن نتمحور خالل األسبوع ؛ . لذلكاستخدام الشبكة ة التي نتحّملها أثناءة واالجتماعيّ ة الشخصيّ المسؤوليّ 

توجد  التالية:رسالة الننقل وأن  الحدود في الشبكة؟تقع أين بحار اآلمن في هذه السنة حول السؤال: القومي لإل

 .في الشبكة أيًضا حدود

باألمان والسكينة في  ابشبال. يشعر األوالد والشبابسّيما حياة األوالد و الوالحدود مهمة في حياتنا جميًعا، 

. ال يفيدهمالعالم الذي تكون فيه الحدود واضحة، َفُهم يعرفون ما هو متوّقع منهم، وما المناسب والصحيح، وما 

ة والقدرة على االنخراط في المجتمع، كما ة الشخصيّ إن تذويت الحدود والنظام مهم جًدا ويسهم في تطوير الهويّ 

المساعدة لطالبنا  أن نقّدم العاملين في التربية والتعليم، نحن ،عليناّطراد واالنتماء. اللشعور باالستقرار وايمنح ا

 ، حيثأيًضا في شتى مجاالت الحياة، ويشمل هذا الشبكة بوجود حدود افواالعتر في داخلهم الحدود رسيختفي 

 الحدوديجعل موضوع  اممن األحيان، مناطق رمادية" في كثير "و عدم وضوح   فيها الشبابيواجه األوالد و

يتطّور ف، ن كونها شبكةمِ  جزءهذا ف ،في الشبكة أيًضا يتّم اختراق الحواجز والحدود  .األهميةفي غاية  أمًرا

                                                                 
1
 سواء. بصيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حدّ كتبت الجمل  

في الشبكة،  مني لإلبحار اآلاألسبوع القوم

2019 
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تحديات قد تعّرضهم للخطر، حيث يمكن أن  هذا االختراقفي ، َبْيد أن اللذان يدفعان بطالبنا قُدًما اإلبداع والتجّدد

مواجهة حاالت خطر  إلىالشبكة بوالعالقات االجتماعية التي تنشا  االهتمام التمجاستطالع والا يدفعهم حبّ 

طرح األسئلة حول الحدود في بتشجيع طالبنا على األسبوع القومي لإلبحار اآلمن سنقوم خالل وإيذاء أيًضا. 

 كيم العقلاالعتماد على تحب التصّرفتطوير قدرتهم على كما سنشجعهم على عديدة تتعلّق بالشبكة،  نواح  

 اإلحساس بالذات واآلخرين.   و االحترامو

  

 :هدف الفعالّية

 التالية: ن الخطواتنة مِ سيرورة التفكير المكوّ  الطالب على تدريبإلى  هذه الفعالّية خاللن نهدف مِ 

في  همسلوك شأنوالتوّجه إلى شخص بالغ ب لعقلاتحكيم لديهم ز عزّ نرسخ ونوذلك كي  ،نقّرر –نفّكر  –نتوّقف 

 . بكةالش

 

 الثالثحتى الصف  األّول صفلطالب في اللَعّد هذا الدرس م  

 .دقيقة 90: لفعالّيةل صالوقت المخصّ 

 

 :سير الفعالّية

 عديدة.أن نقوم فيها بأمور  نحبّ نحن نملك جميًعا أوقات فراغ يقول المعلم:  .1

فيلم، اللعب  ائلة، مشاهدةمع العجولة  لعب مع األصدقاء،ال) علوا خالل أوقات الفراغ؟ون أن تفماذا تحبّ  .أ 

أن نحرص  من المهمحياتّية مؤّثرة وممتعة، و بارتج هذه الفعالّيات هي .بألعاب الحاسوب وغيرها(

 .القيام بها عند نين األمن والسالمةعلى قوا

ة مالحظ؟ )اّتباعهان المهم والتي مِ  في العالم "الحقيقي"التي تعرفونها  مةنين األمن والسالما هي قوا .ب 

بمرافقة فقط و معبر المشاة عندعبور الشارع ، الركوب على الدراجةاعتمار الخوذة عند لم: عللم

 ث مع أشخاص ال نعرفهم وغير ذلك(.التحدّ عدم شخص بالغ، 

 

 نتطّرق إلى السلوك في الشبكة. بشكل عام،بعد أن تحّدثنا عن السلوك اآلِمن  :لمعلممالحظة ل* 

نترنت؟ اإلبشبكة  رتبطينالتابلت عندما تكونون مو خلويال وب، الهاتفالحاسواسطة ون أن تفعلوا بماذا تحبّ ج. 

 ، نتواصل مع أصدقائنا(.ىنستمع إلى الموسيق واألفالم، الصَور شاهدنلعب، نُ عن معلومات، البحث )

، والديّ رأيتم/ سمعتم/ قرأتم أّي شيء  غير لطيف  في الشبكة؟ كيف واجهتم ذلك؟ )استدعيت  صل أند. هل ح

 معلّمي، لم أفعل شيًئا(.خبرت أحاسوب، ال وقفت تشغيلأ

التي ُترشدكم إلى التصّرف الحكيم  عدحسب رأيكم؟ ما هي القوا في الشبكةهـ. كيف يجب عليكم التصّرف 

 واآلمن في الشبكة؟
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 (:قسم  منها حاقترا يمكنإذا لم يقترحها الطالب القواعد )هذه ل : أمثلةللمعلّممالحظة  *

أّي تفاصيل شخصّية في الشبكة، ال نقابل أشخاًصا تعّرفنا  عطي، ال نلنسبة لناإنترنت معروفة باقع نتصّفح موا)

 ة السرعليهم في الشبكة، ال ُنهين أحًدا في الشبكة، ال نلعب ألعاًبا تتضّمن عنًفا ولغة غير لطيفة، ال ُنرسل كلم

 واجهضامين، نستشير شخًصا بالًغا عندما نملار وننش صورال حّملنوأموًرا  قبل أن نكتب نحّكم عقلنا لآلخرين،

 لشاشات(.ل ة استخدامنامدّ مشكلة ما، ننتبه إلى 

 

الفيلمْين بأحد  باالستعانة النقاشي فع توسّ ال في هذه المرحلةكن يم :المعلّم وفق اعتباراتاختياري و **

 التالَيْين:

  "ونتوّخى الحذر من الَمخاطر في الشبكةنتعّرف ونتعلّم "

  في عالم اإلنترنت األمان –براينبوب  

 

 خاللها وغير مألوفة، تماًما كما نواجهأحداًثا جديدة  في الشبكةنصادف  ّننااللطالب  قول المعلّمي، النقاش لتلخيص

 اشخصً  ستشيروأن نحّكم العقل ون ،نافعلرد  ئرجِ وأن نُ  توّقف،أن نحاالت الخطر، علينا  كي نتفادى. الحياة الحقيقّية

 شخص بالغ.ن مِ  دةساعطلب الملتوّجه أو ن ابالغً 

 

 :ل التاليةحالمرا الطالب يعلّم المعلم .أ 

تفاصيَل  عطي، قبل أن ُنرسل صوًرا، قبل أن نُ غير مألوفة)قبل أن ندخل إلى مواقع نتوّقف 

 شخصّية وما شابه ذلك(.

 (.، المعلمينأفراد العائلة، والدينال –ونستشير أشخاًصا بالغين  عقلتحكيم الب قوم)ننفّكر 

 (.أن ندخل/ ال ندخل إلى موقع ما، أن نلعب/ ال نلعب –قّرر كيف نتصّرف )نُ ر ن قرّ 

 

 :على الطريقة ن أجل التدّربمِ  بعرض/كتابة أمثلة على اللوح قوم المعلميب. 

https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_691/subjects_1610/
https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_691/subjects_1610/
https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_691/subjects_1610/
https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_691/subjects_1610/
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 تام الدرس:تخالج. 
 

ن استبدال الشعار يمك (2مثال\1مثال) "نتوّقف، نفّكر ونقّرر" –الشعار  يكون في أعالهاوالطالب  لّونهايورقة 
 بشعار باللغة العربية(

 أو:

 عن الرسالة: "نتوّقف، نفّكر ونقّرر"عّبر شخصّية تُ  "إيموجيهات"تصميم 

 على سبيل المثال:

 
 
 
 

 

 .يكناس   مكاناسمي وعن د الالعبين وسألني أح في الشبكة لعبةَ شاركت في 

  نتوّقف!

 .والدينالر يالمفضل أن أرسل تفاصيل شخصية ألشخاص ال أعرفهم؟ أستشن أنا ال أعرف هذا الشخص، هل مِ  :نفّكر

 .على ذلك والديّ  سأطلعفر األمر، وإذا تكرّ  ،أّي تفاصيل عطيهال أ ن قّرر:

تَِب ت رسالة ماستل  سأحصل على هدية بمناسبة عيد ميالدي.ف، يريخ ميالدي وعنواناإذا أرسلت  تفيها أنني ك 

  نتوّقف!

هدّية   توجدعيد ميالدي؟ الا ويريد أن يعطيني هدية بمناسبة هل هذا حقيقي؟ هل هناك شخص ما ال يعرفني حقًّ  :نفّكر

 .والديّ أستشير س ؛مجانّية. لذلك

 .لكفسأطلع والدّي على ذمّرة أخرى،  كهذهة وإذا ظهرت رسال ،التفاصيل عطيال أ ن قّرر:

 

ي لإلبحار اآلمن في القوم سبوعاأل فيتاجكم لوا لنا نِ سسيسعدنا أن تر
التالي:بريد اإللكتروني إلى ال يمكن إرسال النتاجالشبكة.   

shefinet@education.gov.il 
ةريّ ة االستشاة، الخدمات النفسيّ قسم برامج المساعدة والوقاي  
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