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في  شخصيّتي" عرض الشرائحتوجيهات لتدريس 

 " الشبكة

  التاسعة –الصفوف السابعة : جمهور الهدف

 : الفكرة

اإليجابيّة أو السلبيّة التي ( الُسمعة) شخصيّةال من خاللالتالميذ تأثير نشاطهم في الشبكة  دركي

عالوة على ذلك، يمنح التالميذ . يكّونونها ألنفسهم وعلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم

في الشبكة، من خالل التركيز على أهّميّة فحص المواضيع المهّمة إيجابيّة  شخصيّةأدوات لتكوين 

 . وها على الشبكةالتي يهّمهم أن يعرض( قِيَمهم)لهم حقًّا 

توفّر مناقشة  عرض الشرائحمن المهّم التأكيد على أّن المضامين في . دقيقة 54 :فعّاليّةمّدة ال

على  فعّاليّةمن المحبّذ توزيع ال. داخل الصّف، كما يمكن التوسُّع فيها خالل أكثر من درس واحد

فإنّه من المهّم االنتباه إلى  ،في درس واحد عرض الشرائحدرَسْين، ولكن إذا قررتم تمرير 

. في إسرائيل إلى التالميذ( Google)بتوّجه ممثّلة غوغل  فعّاليّةتبدأ ال. التوزيع الصحيح للوقت

غوغل   لممثّلة ولذلك من المهّم تخطيط الدرس بحيث يبقى وقت كاٍف أيًضا للتوّجه األخير

(Google )فّضل تخصيصه لكّل يي تمدّة الال عّاليّةفشاهدوا خالل ال. إلى التالميذ في نهاية الدرس

   .دقيقة 54شريحة في درس مكّون من 

 : خلفيّة

الصورة . المجتمع الهيئة العاّمة وما شابه الشخص، الصورة هي الطريقة التي يرى فيها المحيطُ 

 . لى إشاعات وافتراءاتإتستند  قدللواقع، وهي  اوصحيحً  احقيقيًّ  اليست بالضرورة انعكاسً 

/ نوع الصور: على سبيل المثال. الصورة التي ترتسم لنا فيفي الشبكة يؤثّر " نعمله"شيء  كلّ 

مجموعات نُشرك بها أّي روابط أو أّي " اليكات"األفالم التي نضعها، لمن نضع / البوستات

البوستات / اآلخرين، أّي أحداث نصادق على الوصول إليها، عدد أصدقائنا، مع أّي الصور

   ...ما شابهيَِسمونَنا و

بصور وأفالم  مشاركةبواسطة ال: تتكّون الصورة اإليجابيّة في الشبكة، على سبيل المثال قد

تشجيع  مواجهة صعوبات، تقديم دعم لآلخرين، أقوال)تُظهر جوانب قويّة لنا كبشر قصيرة 

 . ، وتعاملنا مع األصدقاء وأفراد العائلة(وغيرها

 أكبر، ولذلك كان لصورتنا في الشبكة مدلواًل  ،مركزيًّا أكثر في حياتناما احتّل اإلنترنت حيًّزا كلّ 

رة تعكس بناء صو فيشبيبة وأن نساعدهم من المهّم جدًّا أن نتناول هذا الموضوع مع أبناء ال

 . والقيم التي يرغبون في عرضها على العالم والميزات بشكل صادق ما هم عليه



 
 
 
 

 

   ومطاح لصالح اإلبحار اآلِمن في الشبكة الذي تقوده وزارة التربية والتعليم (Google)غوغل قام بتطويره 
 

  2 
 

في مّرات كثيرة، . تماعيّةلتأثيرات ما ينشرونه على الشبكات االجأبناء الشبيبة ليسوا واعين دائًما 

أّن أبناء الشبيبة يضعون تعليقات وصور وأفالم ال تظهرهم بشكل إيجابّي، ودون أن نالحظ 

 . يكونوا واعين لالنعكاسات المستقبليّة لهذا األمر

ي إزالة األمور السلبيّة التي موضوع آخر من المهّم أن نثيره أمام التالميذ، وهو الصعوبة الجّمة ف

تضع فتاة صورة غير محتشمة لها : على سبيل المثال. مشاركتها تبعد أن تمّ ُوضعت في الشبكة 

أصدقائهم بهذه الصور، في هذه الحالة سيكون من الصعب جدًّا تصليح  مشاركةفيقوم آخرون ب

  .أّي شيء مشاركةالتفكير مليًّا قبل  –لذلك من المهّم جدًّا . الوضع

قًا للطرق التي بها يمكن تكوين صورة إيجابيّة في الشبكة تعكس  فعّاليّةطوال ال: تنبيه تجدون تطرُّ

والتركيز هو على الشكل الذي به ينظر إليهم المحيط بشكل إيجابّي . الجوانب اإليجابيّة للتالميذ

روا كي كبيرة لكون ّن هناك أهّميّة إ مع ذلك، من المهّم أن نقول للتالميذ. ال يتأذّوا أو يتضرَّ

بمعنى أّن االمتناع عن شتم شخص ما في . وقيمهم الشخصيّةأعمالهم في الشبكة تعكس آراءهم 

بل ألنّني ال أريد اإلساءة إلى اآلخرين  ،الشبكة ليس فقط لكي ال ينظرون إلّي كإنسان عدوانيّ 

وم بهذا الربط للتالميذ وأاّل نبقي المناقشة من المهّم أّن نق. ألنّني أومن بالتعامل باحترام مع الجميع

الذي استعمل في العرض التقديمّي بغرض تجسيد تأثير " كيف ينظر إلّي اآلخرون"على مستوى 

   .الصورة في الشبكة

 

  :فعّاليّةسير ال

 (دقيقتين حوالي) 1الشريحة رقم 

 .في هذه الشريحة يُعرض موضوع الفعّاليّة

 :أسئلة للمناقشة
  في  لشخصيّةالمقصود باما هو

 الشبكة؟ 

  ،من المهّم تناول  حسب رأيكم،لماذا

موضوع الصورة التي ترتسم في 

 الشبكة؟ 

 في الشبكة أن  شخصيّتيكيف يمكن ل

 ّي؟ فتؤثّر 

 

 

 
 

 

  (دقائق 4 حوالي) 2 الشريحة رقم
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 :في الصورة

 نوعا إلفنط لفلر  

 في مديرة كبيرة لسياسة العالقات الحكوميّة

Google  إسرائيل 

في هذه الشريحة يعَرض فيلم قصير فيه 

 Googleتشرح نوعا إلفنط ممثّلة 

إسرائيل، للتالميذ لماذا من المهّم طرح 

موضوع الصورة في الشبكة أمام أبناء 

الشبيبة وتدعو التالميذ إلى المشاركة 

 .  الة في الدرسالفعّ 

 
 

 :أسئلة للمناقشة
  هل اصطدمتم ذات مّرة بسلوك في الشبكة كّون لشخٍص ما صورة سلبيّة؟ 

  كيف يمكن للصورة السلبيّة أن تؤذي صاحبها أو تسبّب له ضرًرا؟ 

  ًثّم ندمتم ولم تستطيعوا أن تمحوه؟  ،ا ما في الشبكةهل حدث لكم ذات مّرة أن وضعتم شيئ 

 . يحدث نتيجة لصورة سلبيّة في الشبكة دقحبّذ أن تطلبوا من التالميذ عدّة أمثلة على ضرر يُ 
 

  (دقائق 4 حوالي) 3 الشريحة رقم

 
 

في هذه الشريحة يُْعَرض فيلم قصير 

يَعِرض كيف أّن االعمال التي نقوم بها في 

الطريقة التي ينظر بها  فيالشبكة تؤثّر 

 . المحيط إلينا ويتعامل بها معنا

 

 

 

 :أسئلة للمناقشة

  كيف شعرتم خالل مشاهدتكم للفيلم؟ 

  ،في آخر الفيلم وحيدًا؟ الولدرأيكم، بقي  حسبلماذا  

  ،في آخر الفيلم عندما بقي وحيدًا؟ الولدرأيكم، شعر  حسبكيف 

  ،سيتصّرف هكذا مّرة أخرى؟  الولدرأيكم، كان  حسبهل 

 بكة؟ هل حدث معكم ذات مّرة أن حكموا عليكم بسبب مضامين نشرتموها على الش 
 

 

  (دقائق 7 حوالي) 4 الشريحة رقم



 
 
 
 

 

   ومطاح لصالح اإلبحار اآلِمن في الشبكة الذي تقوده وزارة التربية والتعليم (Google)غوغل قام بتطويره 
 

  4 
 

في هذه الشريحة يظهر استطالع آراء تفاعلّي، 

 فيهدفه التشجيع على التفكير في الفيلم الذي 

جراء تصويت إفّضل يُ . السابقة الشريحة

والتأشير على الشريحة عدد التالميذ الذين 

أن نطلب من التالميذ  فّضليُ . اختاروا كّل إجابة

 الولدأّي األعمال التي قام بها  –أن يعلّلوا 

 يختاروا اإلجابة التي اختاروها؟دفعتهم أن 
 

 
   :يُسأل التالميذ

 (بطل الفيلم)؟  الولدما هو رأيكم في 

 : عليكم أن تختاروا إمكانية واحدة من اإلمكانيّات التالية

 . أن يكون صديقًا لي كنت أودّ . يبدو أحسن إنسان. أ

 . رغب في االبتعاد عنهأ. يبدو لي عدوانيًّا وليس صديقا جيّدًا. ب

 األمر ال يهّمني، إنّكم تحيكون حكاية من عدّة بوستات؟. ج

 . يبدو إنسانًا رائعًا وكنت أقترح عليه أن يفّكر أكثر قبل أن يتصّرف في الشبكة على هذا النحو. د

ثارة المناقشة بين التالميذ حول إالهدف هو  .وإجابات غير صحيحة هناإجابات صحيحة  بالطبع ال

عمليًّا بعد مشاهدة . في الفيلم في أعقاب أعماله في الشبكة الولدالطريقة التي بها ينظرون إلى 

شخصيّته على أعماله وبذلك تتكّون  بناءً  الولدالذي يحكم على " المحيط"الفيلم يتحّول التالميذ إلى 

 . ةفي الشبك

 

 :أسئلة للمناقشة

  لماذا يختفي أصدقاؤه في آخر الفيلم؟ 

  ،انصراف الجميع؟  الولد بعدرأيكم، يشعر  حسبكيف 

  ليفعل ما فعله مرة ثانية؟  حسب، في الولدهل كان ، 

  حسب رأيكم، لتصليح االنطباع الذي تكّون عنه؟ الولدما الذي يمكن أن يفعله ، 

 
 :أسئلة للمناقشة

  ،في  الولد في الفيلمذات مّرة، بأوالد أو ببالغين عملوا أشياء مشابهة لما عمله هل اصطدمتم

   الشبكة االجتماعيّة؟

  رأيكم فيهم؟  فيهل أثّر هذا 

  هل حدث معكم، ذات مّرة، أن حكموا عليكم بسبب أشياء عملتموها في الشبكة؟ 

 إذا حدث ذلك فكيف شعرتم؟  

  تؤذيه، هل كنتم ستلفتون انتباهه إلى ذلك؟  قدإذا فعل أحد أصدقائكم في الشبكة بطريقة 

  أصدقائكم في الشبكة تقتربون أو تبتعدون  يجعلكم نشاطُ  إلى أّي درجة 11إلى  1في السلّم من

  عنهم؟

 

نت له اذكروا أمام التالميذ بأّن نداف هو شخصيّة وهميّة غير حقيقيّة ومع ذلك تكوّ  لإلجمال،
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 كيفتجّسد هذه الحقيقة . صورة معيّنة على خلفية األعمال التي ُوِصفت وكأنّه يعملها في الشبكة

األشخاص الذين ال يعرفونهم يرون ما يفعلونه ويمكنهم . صورة في الشبكة لهميمكن أن تتكّون 

. تكّونت لهم أن يحكموا عليهم بناء على هذه األعمال وأن يتعاملوا معهم بناء على الصورة التي

أعمالنا في الشبكة وال نأخذ بعين ( نتائج)في كثير من األحيان نحن ال نفّكر في انعكاسات 

أّن هدف هذا الدرس هو الحديث عن هذا اشرحوا للتالميذ . ظهر في الشبكةاالعتبار كيف تجعلنا ن

    .ا اإليجابيّةإيجابيّة تعكس جوانبن شخصيّةبالضبط وأن نفّكر كيف نكّون ألنفسنا في الشبكة 
 

 

 

  (دقيقتين حوالي) 5 الشريحة رقم

أنشأ له، ألّول مّرة،  ولدفي هذه الشريحة تُعَرض قّصة . ربع شرائح ثانويّةأهذه الشريحة هي شريحة رئيسيّة لها 

 .  صفحة في الشبكة االجتماعية وهو يطلب أن يعرف كيف عليه أن يتصّرف في هذه الشبكة

كيف : السؤال اوفيه أخرىعلى أّي موضوع يقودنا إلى صفحة  نقرال. أربعة مواضيع على هذه القصة ويتحت

 .على التالميذ أن يقّرروا ما هي اإلجابة األصّح في رأيهم. أن يتصّرف في هذا المجال الولدعلى 
 ::المواضيع الثانويّة هي

 كتابة بوستات في الشبكة  -

 مشاركة في مضمون  -

شخص ما آخر في حالة  ردّ على -

 وجود اختالف في اآلراء 

 نشر صورة بروفيل
انقروا على المستطيالت للحصول السابق   

 التاليعلى معلومات إضافيّة  

 

 
 

  

  (يقةدق 21 حوالي) د -أ 5 الشريحة رقم

في هذه الشرائح يُطلب من التالميذ اإلجابة 

في الشريحة  عن المواضيع التي ُعرضت

 . 4 رقم

بالنسبة إلى كّل موضوع تنفتح نافذة فيها 

 .سؤال مع ثالث إجابات

بعد . نوصي بقراءة السؤال بصوت مرتفع

ذلك يختار كّل واحد من التالميذ اإلجابة 

 .  التي يرى أنّها هي األصحّ 

بالنسبة إلى كّل إجابة، انقروا على أيقونة الـ 
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لكي تشيروا إلى عدد التالميذ الذين " اليك"

بعد الحصول على . هذه اإلجابةاختاروا 

الصورة الكاملة عن توزيع اإلجابات في 

 . الصّف، أجروا مناقشة قصيرة في الصفّ 

 

 
 :أسئلة للمناقشة

  ،؟ لماذا؟ شخصيّة الولدرأيكم، هذا العمل على  حسبكيف يؤثّر 

 الصّف ببعض األمثلة هل حدث أن اصطدمتم بمثل هذه المنشورات في الشبكات االجتماعيّة؟ أشركوا . 

 . في الشبكة في شخصيّتهالقيام به  الولدتعالوا نشاهد كيف يؤثّر كّل عمل يختار : بعد ذلك قولوا للتالميذ

 . شخصيّةبجانب كّل إجابة وشاهدوا المردود ومقياس ال الظاهرةانقروا على أيقونة ميزان الحرارة 

 

 :أسئلة للمناقشة

  ن صورته أم يسيء إليهاالولد في صورتهما هو رأيكم في تأثير عمل  . ؟ هل تعتقدون أنّه يحّسِ

  ،رأيكم، سيعود يوني إلى مثل هذا العمل في المستقبل؟ لماذا سيعود؟ ولماذا لن يعود؟   حسبهل 

  جون هذا العمل؟  لو كنتم تملكون مقياًسا لقياس الصورة كيف كنتم ستدّرِ

 

 

 

  (نيتقيدق حوالي) 6 الشريحة رقم

في هذه الشريحة تعَرض الطرق التي 

بواسطتها يمكن للصورة السلبيّة أن تسيء 

 : إلينا

 يغضبون علينا

 يبتعدون عنّا

  نخسر الفرص

 نشعر باالرتباك 

 لن نستطيع إطالقًا إزالة ما نشر 

 

 

 
 .اطلبوا من أحد التالميذ أن يقرأ الطرق المختلفة
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 تنا السلبيّة أن تسيء إلينا بواسطتها؟  شخصيّ يمكن ل أخرىطرق  هنالكرأيكم،  حسباسألوا التالميذ هل، 

حبّذ أن نؤّكد للتالميذ حقيقة كون ما يدخل إلى الشبكة يبقى فيها، ولذلك حتّى وإن كان ما أدِخل ال يسيء يُ  :تنبيه

فإّن منشورات  عندما ينتقلون إلى صّف أو تخّصص جديد،: يسيء إليهم في المستقبل، مثاًل  قدفإنّه  ،إليهم اآلن

قولوا للتالميذ بأنّه أصبح من مألوفًا اليوم أكثر من أّي وقت مضى، البحث في غوغل . . تسيء إليهم قدمعّينة 

Google  عن مرّشحين للعمل، وهكذا يمكن للمشغّلين في المستقبل أن يّطلعوا على المضامين التي نشرت والتي

 .  قد تسيء إليهم

 
 
 

 

  (دقيقتين حوالي) 7 الشريحة رقم

 : في هذه الشريحة يُعرض السؤال

إذن ماذا علينا أن نعمل من أجل تكوين 

 . إيجابيّة في الشبكة شخصيّة

 :اليكم النصائح التالية

قبل كّل عمل تقومون فيه في الشبكة، 

  :توقّفوا واسألوا أنفسكم

  هل كنت سأشعر باالرتياح لو شاهدت

 جدّتي هذا؟ 

 أو سأتصّرف هكذا لو  هل كنت سأتكلم

 حدث هذا وجًها لوجه؟ 

  مفيد؟ / هل ما أنشره حيوّي 

 

 

 
 !!!فال تنشر –إذا كانت اإلجابات عن هذه التساؤالت بالنفي 

 . اطلبوا من أحد التالميذ أن يقرأ المكتوب

 :اسألوا التالميذ

  ؟(أعينكم تضعونها نصب)من بين النصائح التي قُدّمت لكم أّي نصيحة تتبنون؟  

  لماذا هذه النصيحة بالذات؟ 

  في الشبكة؟ ما هي؟  شخصيّتكمللمحافظة على أخرى هل عندكم نصائح 

 

 
 

  (دقائق 3 حوالي) 8 الشريحة رقم



 
 
 
 

 

   ومطاح لصالح اإلبحار اآلِمن في الشبكة الذي تقوده وزارة التربية والتعليم (Google)غوغل قام بتطويره 
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في هذه الشريحة يعرض فيلم إجمالّي فيه 

إسرائيل  Google لغتتوّجه ممثّلة غو

ة ثانية إلى التالميذ وتشّجعهم مرّ  طنوعا ألفن

 شخصيّةوتحثُّهم على أن يبنوا ألنفسهم 

 . إيجابيّة في الشبكة
 

 
 

 

 

 

 :اإلجماليّة أسئلة للمناقشة

  ّمتموها في درس اليوم؟ ما هي األشياء التي تعل 

  في الشبكة؟  الشخصيّةبَم تغيّر تعاملكم مع موضوع 

 هي الطرق التي ستستعملونها من أجل تحويل صورتكم في الشبكة إلى إيجابيّة؟  ما 
 

 : تطوير وإنتاج

 .إسرائيل  Google لفلر،إلفنط نوعا 

 ليمور إفرايم: تصميم

 لفينغر  أودي –التحرير اللغوّي للنّص العبرّي 

 غنايم  جميل –الترجمة إلى العربيّة 

   صالح سواعد – المراجعة العلميّة والتحرير اللغويّ 
 


