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 وبالعيون …متّصلون بالشبكة 
 التصفّح اآلِمن في الشبكة ضوعبموخّطة درس 

 

 األهداف:

  التوقّف والتفكير بخصوص تصّرفاتنا في الشبكة وتداعيات ما نقوم به. –تطوير القدرة على التأّمل 

 الجاري في شبكة التواصل االجتماعي. بالحوارالوعي واإلدراك النقدّي في ما يتعلّق  تطوير 

  تطوير المشاعر والتماهي مع اآلخرين وتحّمل المسؤوليّة والمشاركة االجتماعيّة في كّل ما يتعلّق

 بنشاطنا في الشبكة.

 

 الّسادس-: طالب الصفوف الّرابعالجمهور الهدف

 دقيقة )حسب ما تراه المعلّمة مناسبًا( 45َدرسان حتّى ثالثة دروس، مّدة كّل درس  :مّدة الفعاليّة

 أو وسائل رقميّة. بريستول، / الِصقة، أوراق/ post-itبطاقات، بطاقات  :مواد مساعدة

 

 1الدّرس  –الفعاليّة  رَسي  

 

 :مقّدمة

خالل السنة كلّها إلى مواضيع تتعلّق بتصفّح الشبكة، وأنّنا سنناقش الموضوع. إضافةً  تشرُح الُمعلّمة أنّنا سنتطّرق

إلى ذلك، وككّل سنة، سنقوم هذه السنة، أيًضا، بتخصيص أسبوعٍ نُرّكز فيه على موضوع السلوك األفضل وتجنّب 

 إلحاق األذى بشخٍص ما عبر الشبكة في كّل المدارس.

د عليه؟ب: تُوّجه المعلّمة سؤااًل للطال يمكن  لماذا، حسب رأيكم، نُركّز جهودنا كّل سنة على هذا الموضوع ونُشّدِّ

 . WORLDEتركيز إجابات الطالب على اللوح/أو استعمال برنامج 

 

 مشاهدة فيلم قصير بعنوان "وجًها لوجه": –المرحلة )أ( 

  ُالمعلّمة أنّه كجزٍء من تعلّم الموضوع، قام طاّلٌب من الصّف الّسادس في القدس بتحضير فيلٍم عن  تشرح

لماذا ُسمَي الفيلم  –موضوع عنوانه "وجًها لوجه". قبل الُمشاَهدة، تطلب المعلّمة من الطالب أن يخّمنوا 

 .1من الفيلم مشَهًدابعد جْمع اإلجابات، تعرض المعلّمة أمام الطالب  "وجًها لوجه"؟
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" بأداء طالب الصّف الّسادس في مدرسة عميطال، َحّي هار حوما بالقدس. في إطار مشروع "أوالد يصنعون أفالًما، لوجهوجًها فيلم " 

2015." 

http://www.wordle.net/
https://www.youtube.com/v/x8uyy1oD49k?version=3&start=42&end=103&autoplay=0&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;loop=0&amp;playlist=x8uyy1oD49k
https://www.youtube.com/watch?v=x8uyy1oD49k
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 الُمشاَهدة، تفحص المعلّمة مع الطالب: لماذا، حسب رأيكم، أرسَل الطالُب الفيلَم ألصدقائه؟ ما الذي  بعد

 أراد تحقيقه من خالل ذلك؟

  تطلب المعلّمة من الطالب التفكير كيَف كانوا سيرّدون )ما هي هي الردود التي كان سيكتبونها( لو كانوا

 ر الفيلم فيها.أصدقاء ضمن المجموعة التي قام الولد بنش

  ساب التي أٌرسلَت في مجموعة الوات أحد الردودتعرض المعلّمة مشَهًدا إضافيًّا من الفيلم يظهر فيه

الخاّصة بالولد. مع إتمام الُمشاَهدة، تقول المعلّمة: تخيّلوا أنكم من ضمن األصدقاء داخل مجموعة 

"( الذي الحمار الواستاب الخاّصة بالولد الذي نشر الفيلم. ماذا كنت ستكتبون في رّدكم على الفيلم )"فيلم

ر بطاقات، وبعد ذلك، إلصاق شاهدتموه؟ تقوم المعلّمة بدعوة الطالب إلى كتابة ردودهم على ظه

. يجب التشديد على (linoit –بادوات بطاقات رقميّة البطاقات على اللوح )أو يمكن كتابة الردود، أيًضا، 

 أّن الكتابة على البطاقات يجب أن ال تشمل أّي أسماء. بعد إلصاقات البطاقات، يجري النقاش:

"؟ ما الذي يدفع األوالد إلى دعم/مشاركة/عمل اليك لفيلم "فيلم الحمارالصّف ردود تدعم  هل كان في -

 كهذا؟ ماذا يشعر الولد الذي في الفيلم، حسب رأيكم، عندما يحصل على ردود تدعم الفيلم؟

الذي يمكن أن يُنبّه األوالد إلى االعتراض على فيلم كهذا؟ هل  "؟ ما"فيلم الحمارهل ُكتبت ردود تعارض  -

من الّسهل التعبير عن معارضة فيلم كهذا؟ كيف يشعر الولد الذي في الفيلم، حسب رأيكم، عندما يحصل 

 على ردود فعل تعارض الفيلم الذي في المجموعة؟

 

)الفيلم واألسئلة في  – التالي ا لوجه" عبر الرابطابتداًء من هذا المرحلة، في اإلمكان متابعة مشاهدة فيلم "وجهً 

 ( تشمل مشاهدة الفيلم أسئلة للنقاش.(Zaptionبيئة 

 

 وإجراء نقاش حسب األسئلة الواردة أدناه: التاليكذلك، يمكن االستمرار بمشاهدة الفيلم عبر الرابط 

)من المفّضل عرض الفيلم من بدايته حتّى الدقيقة  4:15تستمّر المعلّمة في عرض الفيلم حتّى الدقيقة  -

حتّى يفهم الطالب تتابع األحداث(. أثناء الدرس الذي يتحّدث عن "أحّب لغيرك ما تحّب لنفسك"،  4:15

في رأس أوري، حسب  يدور"(. ما الذي "فيلم الحمارعلى أوري )الولد الذي نُشر عنه  تُرّكز الكامير

 رأيكم؟ بماذا يفّكر؟ بماذا يشعر؟

 . 5:55تستمّر المعلّمة في عرض الفيلم حتّى الدقيقة  -

  ب . مع إتمام المشاهدة، تُوّجه المعلّمة سؤااًل للطال5:55تستمّر المعلّمة ف ي عرض الفيلم حتّى الدقيقة

"؟ )كثير من األوالد فيلم الحمار"اتجاه مشاهدة  البيئة المحيطة فعل ماذا يمكن أن نقول عن ردود  –

 سيضحكون على أوري، سيواصلون السخرية منه حتّى وجًها لوجه، هناك صديٌق واحٌد يقف مع أوري(.

  هل ينجح أوري في االنقطاع عّما جري في المدرسة عندما يكون في  – 7:12نستمّر في المشاهدة حتّى

 البيت؟ لماذا؟ ما الذي يختار فعله؟

  هل وما رأيكم يمكن فعله في حالة أوري؟ ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكانه؟ – 8:48المشاهدة حتى 

 

https://www.youtube.com/v/x8uyy1oD49k?version=3&start=177&end=187&autoplay=0&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;loop=0&amp;playlist=x8uyy1oD49k
http://en.linoit.com/
http://zapt.io/txpbsy8r
https://www.youtube.com/watch?v=x8uyy1oD49k
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  اح صديق أوري عن وتسأل الطالب: ما رأيكم باقتر 9:14تستمّر المعلّمة في العرض حتى الدقيقة

 "االنتقام"؟

  هل توافقون على ما قاله داني؟ هل حقًّا ال يمكن عمل شيء أبًدا في هذه الحالة  – 12:25المشاهدة حتّى

 كما قال؟

تستمّر المعلّمة في عرض الفيلم حتّى نهايته. مع إتمام المشاهدة، تُجري المعلّمة نقاًشا مع الطالب عبر 

 األسئلة التالي:

  بالحّل الذي توّصل إليه أوري في النهاية؟ما رأيكم 

 حدث ذلك لنا؟ كيف كان ماهل صادفنا في حياتنا اليوميّة حاالٍت من حالة أوري؟ كيف كان رّدنا عند

 رّدنا عندما حدث ذلك آلخرين؟

  الذي أستنتُِجه من مشاهدة الفيلمما 

في أعقاب  تأخذون معكمماذا  حالة أوري؟  القول معكيف ينطبق هذا  - "قبل النشر والمشاركة ثانية للتفكير 30نكّرس  "

 ؟وجًها لوجه مشاهدة الفيلم

 العمل ضمن مجموعات: –المرحلة )ب( 

  كّل مجموعة على بطاقتْين في كّلٍ  طالب. تحصل 6-4تقوم المعلّمة بتقسيم الصّف إلى مجموعات من

منهما أسئلة إلجراء حوار. يُطلب من المجموعات إجراء نقاٍش من خالل األسئلة وعرض إجاباتهم أمام 

الصّف. باإلضافة إلى ذلك، يُطلَب من كّل مجموعة كتابة شعار )رسالة دعائيّة قصيرة وسهلة الِحفظ( 

تُستكَمل فعاليّة ثل وتجنّب إلحاق األذى عبر الشبكة. تريد المجموعة طرحه في موضوع التصّرف األم

 .الشعارات التي كتبتها المجموعات في اللقاء التالي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حوار إيجابي في الشبكة – 1البطاقة 

 اختبرتموه في شبكة التواصل االجتماعّي. إيجابيًّا"تصفّحوا" ذاكرتكم وشاركوا أصدقاءكم في المجموعة حواًرا 

 جعل الحوار إيجابيًّا بالنسبة لكم؟ أ. ما الذي

 ب. ما هي الرّدود التي ُطرَحت في هذا الحوار؟ ماذا كتبتم أنتم؟ ماذا كتب اآلخرون؟

ج. ما الذي يدفكم إلى كتابة ردود إيجابيّة؟ كيف تشعرون عندما تحصلون على ردود إيجابيّة عن األشياء التي 

 نشرتموها؟

 األوالدوالشباب على إجراء حواٍر إيجابّي وبنّاء في الشبكة؟د. ما الذي يمكن أن يساعد 
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כחלק מהתנהלותנו בחיים הממשיים אנו נוהגים להעלות לרשת החברתית  ,חיים בעידן בו אנו

את חברינו. חשוב שנהיה מודעים בו תמונות, סרטונים או כל דבר שהיינו רוצים לשתף 

 להשלכות של הפעולות שאנו עושים ברשת ולחשוב לפני כל פרסום, תגובה ושיתוף, כך שלא 

 

 

 2الدرس  –سي ر الفعاليّة 

 

 العمل من خالل أغنية الفاستيجال "كلمات مؤذية": –المرحلة )أ( 

 

  تطلب المعلّمة من الطالب أن يتذّكروا ماذا فعلوا وماذا ناقشوا في اللقاء الّسابق. بعد ذلك، تُسمعهم المعلّمة

عن و اغنية أ (مترجمة الى العربيةكلمات األغنية  ملحق " )لمات مؤذيةك: "2015أغنية الفاستيجال لعام 

 ( مترجمة الى العربيةكلمات األغنية  ملحق (  Cyberbullying Turn It Around باللغة االنجليزيةالتنمر 

  ّما يشعرون به أثناء سماع األغنية. وتطلب من الطالب كتابة أفكارهم، مشاعرهم وكل 

 .في نهاية االستماع، يشارك الطالب المضامين التي كتبوها 

 :أثناء الحوار، يُفّضل االستعانة بأسئلة اإلرشاد التالية 

 2015أغنية الفاستيجال لعام 

 لماذا، حسب رأيكم، اخترُت أن أحضر هذه األغنية بالذات إلى هذا اللقاء؟ -

 "...أنت وكالمك شيء واحد، وكّل ما تقوله هو أنت..."ما رأيكم في جملة:  -

رددتم عليه في شبكة التواصل االجتماعّي لم يعبّر، بشكٍل /عنه /كتبتمعنه ما تحّدثتم وأن كانث هل حد -

 خاّص، عنكم؟ )في أوقات الغضب/الخصام/الحزن/االنفعال والمزيد(.

 حوار سلبّي في الشبكة – 2البطاقة 

 اختبرتموه في شبكة التواصل االجتماعّي. سلبيًّا"تصفّحوا" ذاكرتكم وشاركوا أصدقاءكم في المجموعة حواًرا 

 جعل الحوار سلبيًّا بالنسبة لكم؟ أ. ما الذي

 ب. ما هي الرّدود التي ُطرَحت في هذا الحوار؟ ماذا كتبتم أنتم؟ ماذا كتب اآلخرون؟

ج. ما الذي يدفكم إلى كتابة ردود سلبيّة؟ كيف تشعرون عندما تحصلون على ردود سلبيّة عن األشياء التي 

 نشرتموها؟

 بيّة وحتّى مؤذية في شبكة التواصل االجتماعي؟د. لماذا، حسب رأيكم، يتّم بعث رسائل سل

 كيف، حسب رأيكم، يجب الرّد عندما نكون غاضبين أو عندما ال نوافق على ما ينشره اآلخرون؟ه. 

 و. ما هي المسؤوليّة االجتماعيّة لكّل واحٍد منا في منع إلحاق األذى باآلخرين في شبكة التواصل االجتماعي؟

ز. كيف يمكن التدّخل بشكٍل يعّزز احترام ومصلحة كّل واحد منا؟ اقترحوا طرق عمل من شأنها أن تمنع إلحاق 

 األذى في شبكة التواصل االجتماعي.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0lyWmXjEqqw
https://www.youtube.com/watch?v=qwQHirjrqG4
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 ؟ما هي الرسالة التي يريد كاتب األغنية أن يوصلها إلينا -

 هل تتماهون مع الرسالة؟ -

هل تعرفون حوادث من النوع الذي يرُد في األغنية في حياتكم اليوميّة؟ ماذا فعلتم في حاالت من هذا  -

 النوع؟ كيف تعاملتم معها؟

 كيف يمكن أن نقّدم أنفسنا كأشخاص إيجابيّين من خالل الحوار الي نُجريه؟ -

   Cyberbullying Turn It Aroundأغنية 

 ..."ليس أمًرا رائعًا المضايقة عبر اإلنتنرت) التنمر( ليست أمًرا صحيًحاما رأيكم في جملة:  -

 ما هي الرسالة التي يريد كاتب األغنية أن يوصلها إلينا؟ -

 هل تتماهون مع الرسالة؟ -

ا هل تعرفون حوادث من النوع الذي يرُد في األغنية في حياتكم اليوميّة؟ ماذا فعلتم في حاالت من هذ -

 النوع؟ كيف تعاملتم معها؟

 جزًءا من الحلّ  نكوناو ان  ؟ لتصحيح األمورأنفسنا  نساعد  كيف يمكن أن -

 

 

 العمل ضمن مجموعات: –القسم )ب( 

 

  تطلب المعلّمة من الطالب أن يتوّزعوا إلى المجموعات التي عملوا ضمنها في اللقاء الّسابق. تذكر كّل

الَمفاعيم التي ُطرَحت في الحوار الجماعّي الذي تّم إجراؤه، وما هو الّشعار مجموعة في اللقاء الّشامل ما هي 

 الذي كتبوه.

  تختار كّل مجموعة كيفيّة تسويق وتطوير الّشعار والرسالة التي تهتّم بتمريرها في موضوع السلوك األمثل

 تصوير فيلمر عرض، وتجنّب إلحاق األذى في الشبكة )أفكار للمباَدرة: تحضير عريضة افتراضيّة، تحضي

 ، كتابة أغنية، تحضير ملصقات والمزيد(.2عن الموضوع
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 بنموذج تصوير األفالم القصيرة. يُنَظر الُملَحق.لتصوير فيلم قصير، يُمكن االستعانة  
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ن في الشبكة  نموذج إلعداد فيلم قصير عن موضوع التصفّح اآلمِّ
 ثانية 120فيلم طوله نحو 

  
  

 ثواٍن( 10 المرحلة التي يتّم فيها عرض معلومات أّوليّة أساسيّة. )نحو – افتتاحيّة

يجري . )منظر للمكان الذي األمور حتّى حدث شيٌء ما غيّر الحياة االعتياديّة تُبيّن هذه المرحلة كيف كانت

 فيه الحدث، الحياة االعتياديّة لألبطال الرئيسيّين(

ثواٍن.  10نحو  –المرحلة التي يجري فيها حدٌث ما يهدف الحياة االعتياديّة  – حدث يغيّر الحياة االعتياديّةب. 

ا، شخٌص ما يفعل شيئًا ما لشخٍص آخر وما شابه ذلك(.  )نقّدم شيئًا جديًدا، نستلم رسالة جديدة، نفقد شيئًا مهمًّ

تحاول الشخصيّة الرئيسيّة التعامل مع التغيّر الذي طرأ على الحياة االعتياديّة  – التعامل مع الصراع الداخليج. 

عليها  –حياة اعتياديّة جديدة. أثناء ذلك، تواجه الشخصيّة الرئيسيّة صراًعا داخليًّا ما  والعودة إليها أو البدء بصيغة

اختبار إمكانيّة واحدة من بين إمكانيّتْين أو أكثر بحيث تكون لكّل اختيار أهميّة مختلفة مع تطّور الحبكة. هذا هو 

 داخلّي. )أكثر من نصف وقت الفيلم(الجزء المركزي من الفيلم الذي تتعامل فيه الشخصيّة مع الصراع ال

 ثواٍن( 10د. مرحلة الحّل التي تسترّد الحياة االعتياديّة أو تبني صيغة جديدة من الحياة االعتياديّة. )نحو 

 

 دقيقتان( –دقائق(. )مّدة الفيلم  10-5في نهاية الفيلم، نقول "شكًرا للجميع" حسب العادة. )
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 :اركادي دوخين الفاستيجال "كلمات مؤذية"أغنية 

 

 

 الكالم البذيء، يبصُق ناًرا

 تحرُق بها وتضرب

 مثل مسدٍّس مصّوٍب نحو القلب

 يُطلُق الكلمات ويزرُع األلم

 كلماٍت تقطع وأخرى تلمع

 لها القدرة على المالطفة والقدرة على الَخدش

 

 إذ كّل ما لديك هو كالمك أنت

 هَو أنتوكيفما تكّلمت، فذاَك 

 

 في الفيسبوك والواتساب خارجون على القانون

 يشّوشون التّوازن ويسخرون منك

 يُهينون، يَدوسون ويكشوف أسراًرا

 كلماٍت تبني كلماٍت خِطرة

 كالم الشّر يُربّي عداوةً صاحب 

 كالم الّسالم يُولّد محبةصاحب 

 

 إذ كّل ما لديك هو كالمك أنت

 وكيفما تكّلمت، فذاَك هَو أنت

 

 يِدن كتبت عنّي كلمتْينع

 إليانا حمقاء

 ومن وقتها واألوالدُ يضحكون

 لم يعد التواجد في غرفة الصف ممتعًا

 وحتّى في الصباح، ال أشعر برغبِة النّهوض من الّسرير

 العالُم الّزهرّي أصبح أسودَ اللون في ثانيٍة واحدة

 

 إذ كّل ما لديك هو كالمك أنت

 وكيفما تكّلمت، فذاَك هَو أنت

 

 

 

  לשון רעה, יורקת אש

  אתה שורף אתה קוטש

  זה כמו אקדח לתוך הלב

  יורה מילים משליט כאב

  מילים חצים מילים נוצות

  יכולות ללטף יכולות לשרוט

 

  כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך

  ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

 

  בפייסבוק בוואטסאפ פורצי החוק

  מפרים איזון עושים ממך צחוק

  משפילים , רומסים חושפים סודות

  מילים בונות מילים מסכנות

  מדבר רע, יוצר איבה

  מדבר שלום, מוליד אהבה

 

  כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך

  ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

 

  עדן כתבה עליי שתי מילים

  אליאנה דפוקה

  ומאז הילדים צוחקים

  וזה כבר לא כיף בכתה

  ר לא בא לי לקום מהמיטהואפילו בבוק

  העולם הורוד הפך לשחור בשנייה

 

  כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך

  ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

  כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך

 ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה
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Cyberbullying Turn It Around 

 

Music & Lyrics by Dean Saunders 

 

If you feel you’re being bullied  

And you're feeling down  

Tell someone you trust  

To help turn it around  

You can feel so alone  

But there’re things you can do  

Trust in someone who’s always there 

for you 

Cyberbullying, it’s just not right  

It’s just not cool  

It's time to make it right  

Be part of the solution  

C'mon make a stand  

Hector and his friends will lend a 

helping hand 

If you feel you’re being bullied  

And you're feeling down  

Tell someone you trust  

To help turn it around  

Tell someone you trust  

And soon you will see  

The power of a caring community 

Cyberbullying, it’s just not right  

It’s just not cool  

It's time to make it right  

Be part of the solution  

C'mon make a stand  

Hector and his friends will lend a 

helping hand 
 

 

 التنمر() إذا شعرَت أنّك ُعرضة للمضايقة

 وأنّك ُمصاٌب باالكتئاب

 أخبر شخًصا ما تثُق به

 ليساعدك في تغيير الوضع

 قد تشعر أنّك وحيدٌ للغاية

 لكّن هناك أموًرا تستطيع فعلها

 ثِق بشخٍص يكون

 دائًما معك 

 ليست أمًرا صحيًحا التنمر() المضايقة عبر اإلنتنرت

 ليس أمًرا رائعًا

 حان الوقت لتصحيح األمور

 ا من الحلّ َكن جزءً 

 موقفًا ذهيّا، اتّخ

 هيكتور واصدقائه سيساعدون
 التنمر() إذا شعرَت أنّك ُعرضة للمضايقة

 وأنّك ُمصاٌب باالكتئاب

 أخبر شخًصا ما تثُق به

 ليساعدك في تغيير الوضع

 قد تشعر أنّك وحيدٌ للغاية

 لكّن هناك أموًرا تستطيع فعلها

 ثِق بشخٍص يكون

 دائًما معك 

 ليست أمًرا صحيًحا التنمر() بر اإلنتنرتالمضايقة ع

 ليس أمًرا رائعًا

 حان الوقت لتصحيح األمور

 َكن جزًءا من الحلّ 

  موقفًا ذهيّا، اتّخ

 


