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 1؟يأحافظ على صديقأن أحافظ على الصداقة أم يجب أن هل 
 (الحادي عشرالصف  -الصف التاسع)ة درس مهارات حياتيّ

 

 

األهداف
2

: 
  ،مساعدة تقديم الإيضاح المصطلحات التالية: االختيار، المسؤولية، التداخل، التدّخل

 لصديق.

  وتحّمل المسؤولية تجاه األصدقاء. التدّخل حولرفع الوعي ومعاينة مواقف المراهقين 

  ّالتدّخل واتّخاذ الذي يعتري المراهق عندما يتوّجب عليه ف على الصراع الداخلي التعر

 موقف.

 قف المواخالل  صدقاءالتأثير على األفي  الكامنين االستيضاح حول الربح والخسارة

 المعقّدة.

 

 

 

 سير الدرس:
 

 يجلس الطالب بشكل دائري. 

 

ق في هذا الدرس إلى التداخل والشعور بالمسؤولية تجاه األصدقاء. سنشاهد سنتطرّ : ربييقول الم

 (0:51حتى الثانية يجب مشاهدة الفيلم ) مقطًعا من فيلماآلن 

 

 :مربييسأل ال

  ؟ونستفعلكنتم ماذا 

  فّعال فليتقّدم نحو مركز الدائرة.سيتدّخل بشكل َمن يعتقد أنه 

 

التدّخل، واالعتبارات التي دفعت  إلىيستفسر المربي حول االعتبارات التي دفعت الطالب 

 .االمتناع عن التدّخل إلى ريناآلخالطالب 

 

 اإلجابات الممكنة التي يمكن أن يذكرها الطالب:

 َضْير في ذلكب، هذا يحدث كثيًرا وال : أنا أيًضا فضولي وأريد أن أجرّ ألني ال أتدّخل ،

األمور على ما يرام، ربما سيقول شاب آخر أن هذا ليس شأني،  سيرتفي نهاية المطاف 

بالًغا فسوف تتعقّد األمور، لم يكن هناك  ت، إذا أخبراآلخرين ثقة األصدقاءربما سأفقد 

 أتوّجه إليه...شخص 
                                                

היחידה למניעת שימוש בסמים אלכוהול וטבק,  לשמור על חברות או לשמור על החבר?كتب هذا الدرس باالعتماد على الدرس:  1

 אגף תכניות סיוע ומניעה, שירות פסיכולוגי ייעוצי.
 كتبت الجمل بصيغة المذكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. 2

https://www.youtube.com/watch?v=5PHQpvcNMjk
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/meyda.education.gov.il/files/shefi/samim/Hodesh_Maavak_Dec_2018/Lishmor_Al_Haheverut.pdf
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 ال يكون هناك خطر أو تعقيدات، أنا أكترث  : كي ال تتدهور األمور أكثر، كيأنا أتدّخل

كما أحافظ عليه اآلن، هذه  سيحافظ عليّ كان ، أريد الحفاظ على سالمته، ألنه صديقيل

 قيمة الصداقة..

 

 

 

 يسأل المربي:

 موقفًا حيال ما يحصل؟ ونهل ستتّخذ 

 شيئًا؟ ونهل ستفعل 

 ؟ونماذا ستفعل 

  يمكن التوّجه إليه؟ )صديق آخر، بالغ..( شخصهل هناك 

  حصل؟يلماذا يجب إطالع بالغ على ما حصل؟ َمن هو البالغ الذي ستطلعونه على ما 

 

 يعود الطالب إلى الجلوس في المجموعة بشكل دائري. 

 

 يسأل المربي: 

  خاذ موقف وأهمية التدّخل حول وجوب اتّ فيها تتخبّطون ال هل هناك حاالت اجتماعية

 كهذه. لحاالت ؟ أعطوا أمثلة على ما يحصلإطالع بالغ ال تترّددون في و بشكل فّعال

  خاذ موقف وأهمية التدّخل بشكل حول وجوب اتّ  فيها تتخبّطونهل هناك حاالت اجتماعية

 كهذه.  لحاالت؟ أعطوا أمثلة على ما يحصلإطالع بالغ  تترددون فيفّعال، و

 في التي ذكرتموها ها في السؤال األول والحاالت ما الفرق بين الحاالت التي ذكرتمو

 السؤال الثاني؟

  حاالت أخرى؟اختلفت حول آراؤكم حول حاالت معينة و تشابهتلماذا 

 

 

 

 .. ، عليك االنتباه إلى ما يليربيأيها الم

أمر عادي أثناء مرحلة المراهقة؟ هل  استخدام المخدرات أو الكحول عتقدون أنهل هناك طالب ي

ن مظاهر االستقاللية؟ ما المسؤولية م   ايعتبرون شرب الكحول أو استخدام المخدرات مظهرً 

 لونها عندما يتّخذون القرارات؟ متى يمكن أن يتدّخل األصدقاء؟ة التي يتحمّ الشخصيّ

 

 

 

مناه خالل ق بما ذّوتناه وتعلّ تعلّ يعليك أن تشير إلى أن القرار بشأن التدّخل أو االمتناع عن ذلك 

 م والمعايير التي نتّبعها.يَ فاهيمنا االجتماعية والق  مق بشخصيتنا ويتعلّ كما رنا، سيرورة تطوّ 

شرب الكحول واستخدام المخدرات،  في مفهوم خطورة يًاتدنّ نالحظ في السنوات األخيرة 

 يقلّد المراهقون هذا التصّرف. ف ؛على هذه التصّرفاتالتي يضفيها البالغون الشرعية في وارتفاًعا 
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لقد أظهرت نتائج األبحاث أن المراهقين يعتبرون الوالدين شركاء يمكن إطالعهم على ما يجري 

تصّرفات الفي حياتهم، ولكننا نالحظ أنهم ال يسارعون إلى ذلك عندما يدور الحديث حول 

ية االختيار، وحرّ ية الفرد، ق إلى مفاهيمهم ومواقفهم حول حرّ التطرّ  لذلك، ال بّد م نخطرة. ال

  والمسؤولية الشخصية، واالستقاللية.

ماذا ستكون نتائج إطالع البالغ على ما حصل؟ ماذا سيقول البالغون وماذا  :المربي سألي

 سيفعلون؟

 

 

 

 

 في الختام:

 :ربييسأل الم

  تواجهون ما الذي يمكن يساعدكم على التوّجه لطلب المساعدة أو تقديم المساعدة عندما

 حالة خطرة أو معقّدة؟

 

 

 للتلخيص:

 :ن المهمم  

 .أن يمهل كّل منكم نفسه وقتًا للتفكير، وأن يكون مستقال في تفكيره وقراراته 

  الكحول،  استخدام المواّد ذات التأثير النفسي تَب عاتأن يتذّكر كّل منكم المعلومات حول(

 .(..المخدرات

  أن يعاين كّل منكم االعتبارات التي توّجهه في قراره حول إطالع اآلخرين على ما

 يحصل أو عدم إطالع اآلخرين. 

 بالنسبة  ما األهمو يما القيم التي توّجهني؟ ما هو سلّم أولويات -أن يسأل كّل منكم نفسه

أحافظ على أن أحافظ على الصداقة أم أن ، أن أقّدم المساعدة أم أن أكون كالجميع؟ لي

  صديقي؟

 

 


