
بويّ 
ّ
ة للطاقم الّت

ّ
مة ُمعد

ّ
:  مقد

.  بإمكانكم تنفيذ هذا الّدرس وجًها لوجه أو بواسطة التّعلّم عن بُْعد: ـة\مالحظة للمعلّم

لقد باتت . لمختلفةإلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداء المرونة في المواقف الحياتيّة االكورونالقد اضطّرتنا أزمة 

في حياتنا، كما ل األمور تسلسشبكة االنترنت حيًّزا وجوديًّا نعيش فيه، حيث تعيننا الّشاشات على الحفاظ على 

التّعلّم -التّدريستوسيروراأنها أصبحت جزًءا ال يتجّزأ من إدارة العالقات الّشخصيّة، والعائليّة، واالجتماعيّة، 

.     والعمل

مّر األمر على هذا ، وغرفة الّصّف في المدرسة، ويست"الّزوم"طالبنا بين غرفتهم في البيت، وغرفة " يتنقّل"

باعد الجسدّي طوال هذه الفترة الّصعبة الّتي نخوضها، كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا على التّ المنوال 

. والذي قد يظهر كتباعد اجتماعّي أحيانًا

ع الطالب ، سنشجّ "خليك بأمان، باإلنترنت كمان"في إطار األسبوع القومّي، والذي يتّم هذا العام  تحت عنوان 

ا  باإلضافة إلى (. ْعدعن بُ )على الحفاظ على العالقات االجتماعيّة الفُضلى والمهّمة من خالل شبكة االنترنت أيضًّ

حو أنفسهم إدارة أمورهم في الّشبكة بشكل آمن ومحمّي وحّساس، سواء نذلك، سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة 
.  أو نحو اآلخرين
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م\يمكن أن يـ
ّ
.ـا\ـة المعطيات للطالب تبًعا العتباراته\تعرض المعل
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(:االقتراح األول الفتتاح الدرس)استبانة إلثارة التفكير في بداية الدرس -"أوافق أو ال أوافق"

.واألفكار بخصوص استخدام الهواتف الذكيّةيتّم االستيضاح حول المواقف األحاسيس

ول ، حيث يعكس الطرف األ(أو إلصاق شريط الصق)ـة برسم خط مائل على أرض الصف \تقوم المعلّم\يـ

. الموافقة التاّمة على الجملة ويعكس الطرف الثاني عدم المواقفة التامّ 

. تطلب من الطالب التموضع على الخط وفق مدى موافقتهم عليها\ـة الجملة ويـ\تقرأ المعلّم\يـ

.الخطتتطّرق لتوزيع الطالب على\بطرح أسئلة على الطالب بخصوص اختيارهم، ويـتقوم\ذلك، يـبعد 
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-(ُصلب الدرس" )تجربة شخصّية"
م. أ

ّ
ة لدى المعل

ّ
ي سل

 
رس بواسط. ـة\يطلب من الطالب وضع هواتفهم المحمولة ف

ّ
ذ الد

ّ
ف
ُ
م عن ُبعد إذا ن

ّ
ة التعل

اضّية"يمكن استخدام  ة افتر
ّ
م\حيث يـ" سل

ّ
ي  أجمع هواتفكم الخ: "ـة\تقول المعل

ة ثّم تخّيلوا ان 
ّ
لوّية داخل سل

ي 
". أضعها عىل طاولتر
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ي المجموع. ب
 
ا)ة الحديث ف

ً
ث الطالب تباع

ّ
(:يتحد

ماذا تشعرون حي   يأخذون منكم الهاتف المحمول؟ •
ما التشبيه الذي يتوارد إىل أذهانكم بعد أخذ الهاتف منكم ؟•

م\يـ. ت
ّ
ص التشبي\تكتب المعل

ّ
ي طرحت خالل النقاش عىل اللوح أو تلخ

ي ذكرها ـة التشبيهات التر
تر
ّ
هات ال

 ّ .الطالب بشكل شفهي
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ي احداث يخوضها المراهقون -معضالت بخصوص استخدام الهواتف الذكية
 
رسُصلب)التمّعن ف

ّ
(:الد

ي مجموعات.أ
 
ي :العمل ف

 
رف 4ينقسم الصّف مجموعات مكّونة من أربعة طالب أو ينقسمون ف

ُ
ذ )غ

ّ
ف
ُ
إذا ن

م)تحصل كل مجموعة عىل معضلة (. الدرس بواسطة الزوم
ّ
ار المجموعة، ـة أو تبًعا الختي\وفق اعتبارات المعل

ائح اآلتية-هناك ثالث معضالت ي الشر
 
(تظهر ف

ا حول المعضلة تبًعا لألسئلة المرافقة
ً
م)تجري المجموعة نقاش

ّ
األسئلة عىل يمكن عرض: ـة\مالحظة للمعل

ي الملف المرافق
 
(اللوح أو طباعتها وتوزيعها ف
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م\يـ
ّ
ن الطالب\تعرض المعل

ّ
ي تعمل فيها المجموعات، كي يتمك

تر
ّ
ة ال يحة طوال الفتر من إجراء محادثة ـة الشر

. تبًعا لألسئلة

ي المجموعة الكاملة. ب
 
نتاج تعرض كل مجموعة الحدث أمام الصّف بواسطة أداء أدوار أو أغنية، أو االست:ف

ي المجموعة
 
.  الذي توصلوا إليه ف
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م\يـ: نقاش تلخيصي . ت
ّ
ي أعقاب عرض المعضالت، حيث يعرض الطالب\تجري المعل

 
ا ف

ً
خالله ـة نقاش

ي أعقاب الدرس
 
. استنتاجاتهم ف
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(:االقتراح األول الختتام الدرس)نطبّق ما تعلّمناه : اختتام الدرس

المختلفة في ـة الطالب إلى اقتراح وسائل إلدارة وقت الشاشات بشكل متّزن وأمثل خالل األوقات\تدعو المعلّم\يـ

و وقت الفراغ اليوم، على سبيل المثال، خالل الوجبة العائليّة، أو قضاء الوقت مع األصدقاء، أو خالل التعلّم، أ

:يمكن كتابة االقتراحات وتعليقها في الصفّ . وغيرها

(:مكتوبة في الشريحة القادمة)يمكن استخدام االقتراحات اآلنية : ـة\مالحظة للمعلّم

.استخدام تطبيق يعّد المرات الّتي تستخدم فيها الهاتف خالل اليوم1.

بدال من . بتاتًااتّخاذ قرار يتّم فيه تحديد ساعة خالل اليوم ال نستخدم فيه الهاتف وال نفحص الرسائل2.

.لقد اشتاقوا لكم كثيًرا.ذلك، يمكن إجراء محادثة مع الوالدين، األصدقاء، اإلخوة

.نحرص على أن يخلو وقت تناول الطعام مع العائلة من وجود الهواتف3.

.إذا كنا نسير، فال نكتب الرسائل، هذه مسألة حياة أو موت4.

ليست . ةال تضعوا الهاتف بقربكم، واشحنوه خارج الغرف! هل أنتم ذاهبون للنوم؟ تصبحون على خير5.

خالل المنطلقة منه هي السبب فحسب، بل بسبب الالوعي الخاص بكم والذي يرصد الهاتفاإلشعة

. نومكم أيًضا

.حص الهاتف نصف ساعة بعد االستيقاظتفن! هل استيقظتم؟ صباح الخير6.

دون أن سيطروا على ما توّدون أن يصلكم وما ال تري(. من المواقع اإلخباريّة مثال)pushنلغي رسائل7.

. يطرون على المعلومات التي تصلكميصلكم، وهكذا تس

.رسائل جديدة من الواتساب والتطبيقات األخرىنلغي اإلنذارات بوصول8.
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م)نعمل على تطبيق ما تعلّمناه(:االقتراح الثّاني)اختتام الدرس 
ّ
تنفيذ ال حاجة إىل-ـة\مالحظة للمعل

(يمكن اختيار األنسب للصّف . االقّتاحي   
(.موجودة في الشريحة اآلتية)نقرأ االقتراحات إلدارة وقت الشاشات . أ

. نرسل رابط االستبانة للطالب ونطلب منهم اختيار ما سينفّذونه من االقتراحات. ب

.من المفّضل أن نطلب منهم إخبارنا حول اختياراتهم واألسباب لذلك. ت
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م)نعمل على تطبيق ما تعلّمناه(:االقتراح الثّاني)اختتام الدرس 
ّ
تنفيذ ال حاجة إىل-ـة\مالحظة للمعل

(يمكن اختيار األنسب للصّف . االقّتاحي   
.نقرأ االقتراحات إلدارة وقت الشاشات. أ

. نرسل رابط االستبانة للطالب ونطلب منهم اختيار ما سينفّذونه من االقتراحات. ب

.من المفّضل أن نطلب منهم إخبارنا حول اختياراتهم واألسباب لذلك. ت
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