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 اىػٍو ورشث عؽث غيٕ اىٔذ٘لث ْؼه حشخٍو :ٌالخظة
 فٖ ٌؼنٔرة اىػٍو ىٔرشث األعؽى اىٍهُٔات سٍ٘ع. فلػ

 فٖ غي٘ٓا االؼالع وٍٗهِّ اىٍػرب، ىػيً أدُاه اىلائٍث
. األٌٔر ألوى٘اء اىخٍٓ٘ػٗث اىػٍو ورشث ٌيف

 

 اىػٍو ورشة خطة •

 ىيٍدرب ٌرجػ٘ة كراءة •

 ألوى٘اء اىجٍٓ٘دٗة اىػٍو ىٔرشة ثلدٍٖٗ غرض •

 األٌٔر

 اىػٍو ورشة أُشطة •

 االخج٘اري ىالسجخدام اإلضاف٘ة االُشطة •

 ىيجٔزٗع ثدرٗب٘ة ٌذنرات •

 اىػٍو ورشة ثلً٘٘ اسجب٘ان •

 

 ٌهُٔات 

 اىػٍو ورشة
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 :اىٍسجٓدف اىجٍٓٔر
 األٌٔر أوى٘اء 

 
 :اىػٍو ورشة ٌهُٔات

 

 اىػٍو ورشة خطة •

 ىيٍدرب ٌرجػ٘ة كراءة •

 اىجٍٓ٘دٗة اىػٍو ىٔرشة ثلدٍٖٗ غرض •

 األٌٔر ألوى٘اء

 اىػٍو ورشة أُشطة •

 االخج٘اري ىالسجخدام اإلضاف٘ة االُشطة •

 ىيجٔزٗع ثدرٗب٘ة ٌذنرات •

 اىػٍو ورشة ثلً٘٘ اسجب٘ان •

 

 

   ٌلدٌة

 طفيم سالٌة غيٕ اىدفاظ فٖ ساغد

 اإلُجرُت شبهة غيٕ
 

 ـاغخان :اىػٍو ورشة ٌدة
 

 : اىػٍو ورشة غيٕ غاٌة ُظرة

 غيٕ اىٍطافظث فٖ ـاغػ "غٍو ورشث حٓػف
 ُظؽة حلػًٗ إىٕ" اإلُخؽُج غيٕ ؼفيم ـالٌث

. اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌاْ٘ث غيٕ شاٌيث غاٌث
 واىػٍق؛ ةاىشٍٔى٘ث ْؼه اىػٍو ورشث وحخفً

 ٍٗهَ اىخٖ اىٍغاؼؽ شؽح ٌَ حِخلو فٖٓ
 إىٕ األٌٔر ألوى٘اء اإلُخؽُج غاىً فٖ ىٓا اىخػؽض

 وحِف٘ؼْا ٌٍارـخٓا ٍٗهَ أـاى٘ب ٌِاكشث
 شتهث غيٕ األؼفال أٌَ غيٕ ىيٍطافظث

 فًٓ فٖ األٌٔر أوى٘اء وىٍفاغػة. اإلُخؽُج
 فإًُٓ اإلُخؽُج، غيٕ اىفالٌث ٌفاًْ٘

 اىفؽضث حٍِطًٓ أُشؽث ـتػث فٖ ـ٘شارنٔن
 ةشهو اىػٍو ورشث فٖ ٗخػئٍُّ ٌا ىٍٍارـث

 .ٌتاشؽ
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: ٌالخظات ىيٍدرب
 ةل٘ادة وكً اىخلػٍٖٗ اىػؽض حشغ٘و اةػأ

 ٌلػٌث غيٕ اىػؽض وٗلخطؽ. حختػّ فٖ اىٍشارنَ٘
 دغج إذا إال اىخفاض٘و إىٕ حخؽؽق ال وىؼا ٌٔسؾة،
 اىؽئ٘ف٘ث األفهار ةخٔع٘ص كً ذىم، وةغالف. اىطاسث

 اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ىغث اـخغػام حؼنؽ. فطفب
 ُشؽ وفٔائػ اإلىهخؽوُٖ اىخػػي ٌغاؼؽ وحٔع٘ص
 أذ٘ؽت وإذا. اىخهِٔىٔس٘ا ُطٔ إٗشاةٖ ٌٔكف

. إٗشاة٘ث ٌٔاكف حشه٘و وضاول ششػٓا ٌِاكشث،
 أٍْ٘ث غيٕ حؤنػ أن اىػؽض حلػًٗ أذِاء أٗغًا حؼنؽ

 حلػًٗ ْٔ ْػفم إن. اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث
 فٖ حفخؽؽد فال حِاوىٓا، ـ٘خً اىخٖ اىٍٔعٔغات

 .نر٘ؽًا اىِشاط ْؼا
 

 إىٕ اىجٔجّ كبو بػِاٗة اىجلدٍٖٗ اىػرض اكرأ
 غيٕ اىشرائح ثدجٔي خ٘ح اىػٍو، ورشة

 اكرأ. غِٓا اىجددث ن٘ف٘ة بشأن ثػي٘لات
 اىجلدٍٖٗ اىػرض فٖ اىٔاردة اىٍالخظات

 .ف٘ٓا اىجفاص٘و ٌَ اىٍزٗد وسججد – ُفسّ
 

  ٌلدٌة

 غٍو ورشة

 
: اىِشاط ألداء ٌجِٔغة طرق

 فٖ غِٓا حخطػث اىخٖ اىٍٔعٔغات أن الضظج إذا
 اْخٍام وحر٘ؽ حٍاًٌا سػٗػة اىخلػٍٖٗ اىػؽض ْؼا

 ف٘ٓا االـخفاعث حلؽر أن ةإٌهاُم اىٍشٍٔغث،
 ضاسخم وإىٕ اىٔكج غِطؽ إىٕ اُختّ وىهَ كي٘الً،

 اـخؽؽدت إذا اىخاى٘ث األُشؽث أضػ غَ اىخغيٖ إىٕ
. اىٍٔعٔع ْؼا فٖ

 
 ؼؽح غَ ٗخٔكفٔن ال ٌشارنٔن ِْاك ٗهٔن أض٘اًُا

 واضػًا وسػت إذا حِؾغز ال. اىظٓٔر ىٍشؽد أـئيث
 اىٍشٍٔغث ٌَ اؼيب. اىٍشارنَ٘ ةَ٘ ًٌِٓ

 أذِاء أـئيخًٓ نافث ٗهختٔا أن ٌٓؼب ةأـئب
 ذىم ةػػ ؼؽضٓا ذً اىخلػٍٖٗ اىػؽض إىلاء

 .ىيٍِاكشث وكخًا حغطص غِػٌا
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: اىٍدة
 حلؽٗتًا دك٘لث 120
 

: اىٍجطيبات

 غؽض سٓاز  

 شتهث اُخؽُج الـيهٖ ىيٍػرب 

 غؽفث غادٗث 

 ؼاوالت ٗفغو أن حهٔن دائؽٗث 

 اىٍٔاد اىخػرٗت٘ث 

 ٌيفات 
 

: اىٍشارنَ٘ غدد
 أكطٕ ةطػ 25
 

 :اىػام اىٓدف
 ىغٍان األـاـ٘ث ةاىٍٓارات األٌٔر أوى٘اء حؾوٗػ

 .اإلُخؽُج شتهث غيٕ اىفالٌث
 

: اىٍسجخدٌة اىٍٔاد

 ىٔضات اىشؽح 

 أكالم حظي٘و 

  عؽث ورشث اىػٍو 

 ٍٖٗغؽض حلػ   

  اىػٍو ورشة خطة

 طفيم سالٌة غيٕ اىدفاظ فٖ ساغد
 اإلُجرُت شبهة غيٕ

: األْداف 
ـٔف ٗخٍهَ اىٍشارنٔن ٌَ حلػًٗ غػة  .1

أـتاب ىختؽٗؽ أٍْ٘ث اىٍطافظث غيٕ ـالٌث 
 .األؼفال غيٕ شتهث اإلُخؽُج

ـٔف ٗطتص اىٍشارنٔن غيٕ دراٗث  .2

اىفٍػث اإلىهخؽوُ٘ث، : ةاىٍطؽيطات اىخاى٘ث

واىتطٍث اىؽكٍ٘ث، واىخػػي اإلىهخؽوُٖ، وإغػادات 

 .اىغطٔض٘ث، وأدوات اىؽكاةث األةٔٗث، اىظ

ـٔف ٗخػؽف اىٍشارنٔن غيٕ غػد ٌَ ؼؽق  .3

عٍان اىطفاظ غيٕ ـالٌث األؼفال فٖ ة٘ئث 

 .حهِٔىٔس٘ا االحطاالت واىٍػئٌات

ـٔف ٗهٔن ةٍلػور اىٍشارنَ٘ حلػًٗ أٌريث  .4

غَ ردود األفػال اىٍٍهِث إزاء اىٍٔاكف اىطػتث 

 . اىٍخػيلث ةاىفالٌث غيٕ اإلُخؽُج

ـٔف حخاح اىفؽضث ىيٍشارنَ٘ ىؽؽح ٌٔعٔغات  .5

 .عاضث وؼيب اىٍشٔرة
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 اىٔكت اىٍٔاد اىٍشارنَ٘ اىٍدرب اىػٍواىِشاط  

 ٌٔضٔغات 1

  –اىداجز  ىهسر

 غيٕ اىخػؽف

 اىتػظ ةػغِا

 نفؽ ٌٔعٔغات أضػ اىٍػرب ٗغخار

 وفلًا وِٗفؼْا اىلائٍث ٌَ اىطاسؾ

 ىئضف

 ىٔضف وفلًا

 نفؽ ٌٔعٔع

 .اىطاسؾ

 كائٍث

 ٌٔعٔغات

 .اىطاسؾ نفؽ

 دكائق 5

األْداف  ثددٗد 2

 اىؼي ٌا  –

 أٌؽ نٔىٖ أحٔكػّ

 اىػٍو ورشث ٌَ

 ْؼه؟

 اىٍشارنَ٘ ٌَ اىٍػرب ٗؽيب

 ذِائٖ أو فؽدي ةشهو اىػٍو

 فٖ ٗؽغتٔن ىٍا أفهار وإٗشاد

 اىفالٌث ُاض٘ث ٌَ غِّ اىخطػث

 اىٍػرب وٗلػم. اإلُخؽُج غيٕ

 إذا ـخفػيّ اىؼي ٌا: ٌرو حيٍ٘طات

 ؼٔٗالً وكخًا ٗلغٖ ؼفيم نان

 اىؼي ٌا اإلُخؽُج؟ شتهث غيٕ

 ةٍغاٗلث ؼفيم شػؽ إذا ـخفػيّ

 اىظ ...اإلُخؽُج؟ ةشتهث احطاىّ ةػػ

 ٗخأٌو

 اىٍشارنٔن

 ةػظ فٖ

 األفهار،

 وٗهختُٔٓا،

 اىِٓاٗث وفٖ

 ٗلػٌُٔٓا

 .وِٗاكشُٔٓا

 وأكالم وركث

 حظي٘و

10 — 15 

 دك٘لث

 غٍو ورشة 

 ثٍٓ٘دٗة

 األٌٔر ألوى٘اء

 غاٌة ٌلدٌة

  وٌداضرة

 غَ  –ٌصغرة 

 ورشث غؽض

 واىيغث اىػٍو،

 واىٍفاًْ٘

 األـاـ٘ث

 وٗشػيٓا ٌطاعؽة اىٍػرب ٗيلٖ

 واكػٖ ٌرال ةاـخغػام حفاغي٘ث

 ؼؽضٓا غيٕ ٗششع أو أـئيث وؼؽح

 ٗفخٍع

 اىٍشارنٔن

 وٗطاوىٔن

 فٖ اىٍشارنث

 اىٍِاكشث

 غؽض

 غَ حلػٍٖٗ

 اىػٍو ورشث

 اىخٍٓ٘ػٗث

 األٌٔر ألوى٘اء

 دكائق 10

  -خاىة دراسة 3

 ٌجِٔغة كضاٗا

 ثجػيق

 غيٕ باىسالٌة

 ىػب) – اإلُجرُت

 (األدوار

 ىػراـث أوضاف اىٍطاعؽ ٗلػم

 وٗؽيب ٌغخيفث ٌٔاكف ٌع ضاىث

 .ٌشٍٔغات فٖ األدوار ىػب

 ٗلٔم

 اىٍشارنٔن

 ةاإلغػاد

 .واىخلػًٗ

 دراـث أوضاف

 ضاىث

 دكائق 20

 ىدّٗ طفيٖ 4

 نٍب٘ٔثر

 غٍو )ٌدٍٔل

 (جٍاغٖ

 ضٔل اىٍِاكشث ةإذارة اىٍػرب ٗلٔم

 إدعال وـيت٘ات إٗشاة٘ات

. األؼفال حِشئث فٖ اىخهِٔىٔس٘ا

 فٖٓ )األٌؽ ىؾم إذا أٌريث وٗلػم

 واإلةػاع، اىؼانؽة، ىخػرٗب ٌف٘ػة

 أن ٍٗهَ نٍا ىيِظؽ، ٌغؽة وىهِٓا

 وٗهخب ؛(الئق غ٘ؽ اىٍطخٔى ٗهٔن

 أوراق ىٔضث غيٕ اىِلاط اىٍػرب

 .اىشؽح

 ٗلػم

 اىٍشارنٔن

 أٌريخًٓ،

 وٗخِاكشٔن

 ىٍطاوىث

 إىٕ اىخٔضو

 غَ إساةات

 أـئيخًٓ

 وحطػٗػ

 .اىطٔاب

 أوراق ىٔضث

 وأكالم اىشؽح

 .حظي٘و

10 — 15 

 دك٘لث
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 اىٔكت اىٍٔاد اىٍشارنَ٘ اىٍدرب اىػٍواىِشاط  

 ثجأند ن٘ف 5

 سالٌة ٌَ

 غيٕ األطفال

 اإلُجرُت؟

 (سٍاغٖ غٍو)

 اىٍشارنَ٘ ٌَ اىٍػرب ٗؽيب

( 1: ىخػؽٗف ٌشٍٔغخَ٘ إىٕ االُلفام

 .واىفًٓ اىرلث

 .واىخٔكػات اىل٘ٔد (2

 غيٕ اىٍشارنَ٘ اىٍػرب وٗششع

 ْؼَٗ ةَ٘ اىطط٘طث اىِفتث ٌِاكشث

 كادرَٗ زىِا ٌا ُهٔن ةط٘د األـئةَ٘

 وعٍان أؼفاىِا غيٕ اىخأذ٘ؽ غيٕ

 .أٗغًا اإلُخؽُج شتهث غيٕ ـالٌخًٓ

 ٗػؽف

 اىٍشارنٔن

 األـاى٘ب

 وٗهختٔن

 غيٕ األفهار

 ٌيطلات

 وٗيطلُٔٓا

 أوراق ىٔح غيٕ

 اىشؽح؛

 .وِٗاكشُٔٓا

 أوراق ىٔضات

 وأكالم اىشؽح

 حظي٘و

 وٌيطلات

 ىيخػوَٗ

 دكائق 10

 اىلٔاغد 6

 فٖ واىِظً

 اىد٘اة

 األسرٗة

 (سٍاغٖ غٍو)

 

 

  :ٌفخٔضًا ـؤاالً اىٍػرب ٗؽؽح

 ٌا ة٘ٔحِا؟ حطهً اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ ٌا

 اىٍػرـث؟ حطهً اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ

 غيِ٘ا ٗفؽعٓا اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ ٌا

 اإلـالم؟

 أوراق ىٔح غيٕ أفهارًا اىٍػرب ٗهخب- 

 .اىشؽح

 ٗلػم

 اىٍشارنٔن

 أفهارًا

 أوراق ىٔضات

 وأكالم اىشؽح

 حظي٘و

20 — 30 

 دك٘لث

 حطػٗػ اىٍشارنَ٘ ٌَ اىٍػرب ٗؽيب

 .األوىٔٗث ذات اىلٔاغػ

 ٗلػم

 اىٍشارنٔن

 أفهارًا،

 إىٕ وٗخٔضئن

 ُٓائ٘ث ُخ٘شث

 ضٔرة فٖ

 كائٍث

 .ةاىلٔاغػ

 إٗشاد اىٍشارنَ٘ ٌَ اىٍػرب ٗؽيب

 اىلٔاغػ حيم ةَ٘ ىيؽةػ أفهار

 اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ ٌا - واىخهِٔىٔس٘ا

 اـخغػام أذِاء حشاوزْا اىٍٍهَ ٌَ

 اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ وٌا اىخهِٔىٔس٘ا،

 اىخهِٔىٔس٘ا، عالل ٌَ حػيٍٓا ٍٗهَ

 فٖ حغخيف اىخٖ اىلٔاغػ ْٖ وٌا

 .اىٔاكع فٖ غِٓا اىخهِٔىٔس٘ا غاىً

 ٗهخب

 اىٍشارنٔن

األفهار 

 اىخالصة 7

 واىجػي٘ق

 واألفهار اىِخائز اىٍػرب ٗيغص

 إىلاء ٌع اىػٍو ىٔرشث اىؽئ٘ف٘ث

 اىط٘اة ةَ٘ اىؽواةػ غيٕ اىغٔء

 وٗؼّنؽ. اإلىهخؽوُٖ واىفغاء اىٔاكػ٘ث

 ضل٘لث كتٔل غيً٘ٓ ةان اىٍشارنَ٘

 ْٔ اىٔض٘ػ اىطو وأن ٗخغ٘ؽ اىػاىً أن

 ٌع ىيخػاٌو ؼؽق وإٗشاد حػيً

 اىخغ٘ؽات ٌطارةث وى٘ؿ اىٍشهالت

 ٌَ اىٍػرب وٗؽيب.ُففٓا

 ىيخػي٘ق اـخلطاء ٌوء اىٍشارنَ٘

 .اىػٍو ورشث غيٕ

 ٗفخٍع

 اىٍشارنٔن

 إىٕ وٗغ٘فٔن

 اىِٓائ٘ث اىِخائز

 فٖ رغتٔا إذا

 ذىم؛

 وٗلػٌٔن

 .حػي٘لاحًٓ

 حػرٗت٘ث، ٌٔاد

 .واـخلطاءات

 دكائق 10
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 شتهث غيٕ حخؽنٓا غالٌث–  اىركٍ٘ة اىبصٍة •
 .حفخغػٌٓا ٌؽة نو فٖ اإلُخؽُج

 
 فٖ حفًٓ غِم  رأي– اإلىهجروُ٘ة اىسٍػة •

 .اإلُخؽُج شتهث غيٕ حهِّٔٗ

 

 أو اٙعؽَٗ إىٕ اإلـاءة–  اإلىهجروُٖ اىجػدي •
 أو اإلُخؽُج شتهث غيٕ ٌػًٓ ةٔعاغث اىخطؽف

 .اىشٔال اىٓاحف غتؽ
 

 1 اىػٍو ىٔرشة اىٍطئبة اىٍٔاد

 اىٍفردات غَ ثدرٗب٘ة ٌٔاد

 حفٍص اىخٖ  اإلغػادات–  اىخصٔص٘ة إغدادات •
 اىخٖ اىشغط٘ث واىت٘اُات اىٍػئٌات ةإدارة ىم

 .اإلُخؽُج غيٕ حغػٓا

 

 حٍهَ اىخٖ  اإلغػادات– األبٔٗة اىركابة أدوات •
 أؼفاىًٓ ٗؽاه فٍ٘ا اىخطهً أو حل٘٘ػ ٌَ اىٔاىػَٗ

  .اإلُخؽُج شتهث غيٕ ٗفخغػٌُّٔ أو

 

: ٌيدٔظة
 .اىػٍو ورشث ىخِف٘ؼ اىٍػرب ٗطخاسٓا اىخٖ اىٍٔاد ٌَ سؾء اىٔركث ْؼه حػػ
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 .أب أُم حِؿ ال وىهَ ةٔد ، حطؽف

 
 واضو وىهَ ةاىطتؽ، حطيٕ

 
 .اإلرشاد حلػًٗ فٖ حخؽدد ال وىهَ اىطظؽ، حفادى

 
 .ذىم ٌَ ةػالً إٗشاة٘ث أواٌؽ وكػم" حفػو ال"و" ال "حلٔل أال اضؽص

 

 ْٖ اىطل٘لٖ اىػاىً فٖ حِؽتق اىخٖ اىلٔاغػ أن ٗػرنٔن األؼفال اسػو
 .اإلُخؽُج شتهث غيٕ حِؽتق اىخٖ ُففٓا

 
 .اإلىهخؽوُٖ اىفغاء فٖ ٌػؽوفث ْٔٗخًٓ أن ٗفٍٓٔن أؼفاىم أسػو

 

 .اإلىهخؽوُٖ اىفغاء اـخهشاف فٖ أؼفاىم شارك

 
 .واىخٔكػات اىل٘ٔد وأـئب واىخفًٓ اىرلث أـئب ةَ٘ حٔازن إٗشاد غيٕ اضؽص

 

 غَ اىخػت٘ؽ وٍٗهًِٓ ةاألٌان ٗشػؽون أـؽحم أفؽاد سٍ٘ع أن ٌَ حأنػ
 .اىػاىً واـخهشاف أُففًٓ

 

 ىطو ةٓا االحطال ٍٗهِم اىخٖ واىٍؤـفات ةاألشغاص كائٍث ةإغػاد كً
 .واالحطاالت اىٍػئٌات ةخهِٔىٔس٘ا اىٍؽحتؽث اىٍشهالت ٌغخيف

 
 
 
 
 
 
 

 2 اىػٍو ىٔرشة اىٍطئبة اىٍٔاد

 غيٕ األبٔٗة اىركابة ىِجاح ُصائح

اإلىهجروُٖ  اىفضاء فٖ األطفال
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  ( 1 )امنشاط
 امحاجز مكسر ثمارًن

 :مالحظة

 أذِاء اىطاسث، غِػ اىطاسؾ، نفؽ ُشاط اـخغػم
 .اىشٍٓٔر ىِٔع حتػًا اىػاٌث اىٍلػٌث

 
 :امنشاط ًشمنها امجي األهداف

 فٖ اىخطهً غيٕ اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ حفاغػك
 إىٕ اضخشج إن األسٔاء وحغ٘٘ؽ اىٍشٍٔغث غاكث

 فٖ حؽغب غِػٌا ٌف٘ػة اىخٍارَٗ حيم أن نٍا. ذىم
 .اىتػض ةػظًٓ غيٕ اىٍشارنَ٘ حػؽف

  
 :اموقت

 دكائق 10 - 5
 

 :امموارد

 (.1 )اىِشاط — اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ كائٍث
 

 :منمدرب مالحظات

 اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ أضػ حغخار أن ٍٗهِم
 ةَ٘ ٌَ واضػًا حغخار أن أو اىلائٍث، ٌَ اىٍلخؽضث

 أذِاء ذىم كتو أدٗخّ كػ حهٔن اىخٍارَٗ حيم
 نفؽ ةخٍارَٗ اىل٘ام إن. اىخػرٗت٘ث ٌٍارـخم

 ٌػيٍَ٘ ةخػرٗب حلٔم وغِػٌا إىؾاًٌ٘ا، ى٘ؿ اىطاسؾ
 ال اىخٖ اىخٍارَٗ حيم حغخار ةأن سؽت اىػادة فإن

 فٍطادذث واىطؽنث؛ اىػاكث ٌَ اىهر٘ؽ حخػيب
 ىػتث ٌَ أفظو اىط٘اة واكع ٌَ ضهاٗث أو كص٘ؽة

. اىِٔع ْؼا ٌَ أعؽى أُشػث أٗث أو" اىغٍ٘ظث"
 ْو ٗطخاسُّٔ؛ فٍ٘ا وفهؽ اىٍشٍٔغث راكب فلع

 أو أكو، غاكث أو اىػاكث ٌَ اىٍؾٗػ إىٕ ٗطخاسٔن
 األُشػث فٖ حفخٍؽ أن إىٕ ٌِم ٗطخاسٔن ْو

 .فطفب

 آعؽ ٌهان فٖ اىطاسؾ نفؽ ىخٍارَٗ وصف ِْاك
 إذا فلع اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ اـخغػم. ٌِفصو

 فٓؼه. اىػٍو ورشث فٖ ـخفاغػك أُٓا شػؽت
 حلػٌّ اىؼي اىٍطخٔى سْٔؽ ْٖ ى٘فج اىخٍارَٗ

 ٌَ ٌشٍٔغث غَ غتارة اىػٍو ورشث حشػو فال-
 .فطفب اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ

 
 فٖ اىطاسؾ نفؽ ىخٍارَٗ ٌٔسؾًا وصفًا حشػ ـٔف
 .ةاىٍػيً اىغاصث اىٍٔاد

 
 :امنشاط ألداء مجنوعة طرق

 ٌصػرًا اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ كائٍث ٌَ احغؼ
 ْٔ اىتف٘ػث األُشػث ٌَ اىِٔع فٓؼا. ىإلىٓام
 غي٘ٓا وٗػعو ةِففّ ٌػرب نو ٗشٍػٓا أُشػث

 ٌفخٍؽ، ةشهو اىخػػٗالت ٌَ ٗشاء ٌا
 ىػٗم نان فإذا. اىٍالئً اىٔكج فٖ وٗفخغػٌٓا

 فال اىٍػرـث ُفؿ ٌَ اىٍػيٍَ٘ ٌَ ٌشٍٔغث
 أن ٗفخؽض اىخٖ اىطاسؾ نفؽ حٍارَٗ حفخغػم

 ةػظًٓ أـٍاء حؼنؽ غيٕ اىٍشارنَ٘ حفاغػ
 ناُج إذا أٌا ٌِاـتث، حهٔن ىَ ألُٓا اىتػض

 أنتؽ ٌػيٍَ٘ ٌَ حخهٔن اىٍشارنَ٘ ٌشٍٔغث
 أن ًٌِٓ حػيب أن حطاول فال عتؽة، وأنرؽ ـًِا

 األرسص غيٕ ألًُٓ وٗغِٔا اىٍهان فٖ ٗؽنظٔا
 .ذىم ـ٘ؽفظٔن

 
 أن حفظو ةف٘ع ُشاط ىػٗم أن شػؽت إذا

 .إذًا فاـخغػٌّ حفخغػٌّ
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 األسماء .1

 نو وِٗػق دائؽة فٖ اىٍشارنٔن ٗشيؿ
 أـٍاء نافث حهؽار ٌع اـٍّ ًٌِٓ واضػ

 وٗهٔن. كتيّ حطػذٔا اىؼَٗ اىٍشارنَ٘
 نافث ف٘ٓا ٗهؽر إطاف٘ث سٔىث األول ىيٍشارك

 .اىِٓاٗث فٖ األـٍاء
 

 األسماء .2

 نو وِٗػق دائؽة فٖ اىٍشارنٔن ٗشيؿ
 ٌطٍػ،: )ٌرالً ٗلٔل ةأن اـٍّ ًٌِٓ واضػ

 وحتػأ ةػكث حصفّ نيٍات ٗغخار ةط٘د( ٌػرس
 .اـٍّ ةّ ٗتػأ اىؼي اىطؽف ةِفؿ

 
 األسماء .3

 واضػًا فطفب أـٍاءًْ اىٍشارنٔن ِٗػق
 .اٙعؽ حئ

 
 امهواًات .4

 شهو فٖ نؽاـٖ غيٕ اىٍشارنٔن ٗلف
 غيٕ ٍٗشٔن ذً ٌطػد، وحِظً٘ دائؽة

 ٌػَ٘ حؽح٘ب فٖ أُففًٓ ى٘ظػٔا اىهؽاـٖ
 .(ٌرالً اىطؼاء ىٍلاس حتػًا)

 
 امهواًات .5

 ْٔاٗاحًٓ اىٍشارنَ٘ سٍ٘ع ٗؽـً
 أرةػث اعخ٘ار ٗخً ذىم، ةػػ. اىٍفظيث

 ودون اىطشؽة سٔاُب فٖ ى٘لفٔا ٌشارنَ٘
 ٌشاْػة عالل ٌَ فلع وإٍُا ٗخطػذٔا، أن

 ٗطاوىٔن اٙعؽَٗ، اىٍشارنَ٘ رـٌٔات
 ٌػًٓ ٗشخؽنٔن اىؼَٗ األشغاص حغٍَ٘

 ٗشػوا أن ذىم ةػػ غيً٘ٓ. اىٓٔاٗات فٖ
 ٗصف أُّ ٗؽون اىؼي اىؽـً ٌَ ةاىلؽب ٌهاًُا
 أن دون ذىم نو. ىٓٔاٗخًٓ ٌٍاذيث ْٔاٗث

 ٗشيؿ اىٍٍٓث، ٌَ االُخٓاء وةػػ! ٗخطػذٔا

 اىتػض ةػظًٓ ٌع اىٍشٍٔغث أفؽاد
 حهٔن أن ٍٗهَ ن٘ف -اىِخائز وِٗاكشٔن

    ٌظييث اىٍظاْؽ
 

 فحسب منمجعة .6

 ذالذث ٌَ ٌشٍٔغات إىٕ اىٍشارنٔن ٗلفً
 ٌانِ٘ث "ةِاء ًٌِٓ وٗػيب األكو غيٕ أفؽاد

 غيٕ اىٍشارنَ٘ كػرة ىٍفخٔى وحتػًا ...." ىــ
 ٌانِ٘ات ةتِاء إٌا ـ٘لٌٔٔن اىٍشؽد، اىخفه٘ؽ
 غيٕ أو، ٌرالً، اىػشب ىخشؼٗب أي ٌػِ٘ث،

 اىشٍؿ حشػو ٌانِ٘ث ةِاء اىٍرال، ـت٘و
  .حشؽق

 
 فحسب منمجعة .7

 وٗطاول نؽـٖ غيٕ اىٍشارنَ٘ أضػ ٗشيؿ
 رفػٓا/ رفػّ آعؽَٗ ٌشارنَ٘ أرةػث

 .ةأصاةػًٓ
 

 فحسب منمجعة .8

 غيٕ ٌيصلات حٔطع -اىشغص٘ات حغٍَ٘
 ٌَ )شغص٘ات ةأـٍاء اىٍشارنَ٘ ظٓٔر
 أو اىف٘اـث، غاىً ٌَ أو اىهؽحٔن أفالم

 حغٍَ٘ ٌٍٓخًٓ وحهٔن(. اىظ ... األفالم
 وٍٗهًِٓ. اـٍٓا ٗطٍئن اىخٖ اىشغص٘ث

 حلخصؽ وىهَ أـئيث، اٙعؽَٗ ٗفأىٔا أن
" ال "أو" ُػً "غيٕ ٗخٔكػُٔٓا اىخٖ اإلساةات

. فلع
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 امجعنٌقات .9
 حػي٘لًا اىٍشارنٔن ٗهخب -اىف٘شارة
 ٗهُٔٔا ضخٕ اٙعؽ حئ واضػًا اىٔركث وٗػٔون
 ٗلؽر أن ىيٍػرب وٍٗهَ. اىِٓاٗث فٖ ـ٘شارة

 .حؽٗػه/ ٗؽٗػه اىؼي اىخػي٘ق ُٔع
 

 امجعنٌقات .10
 -وركث غيٕ أٗػًٗٓ اىٍشارنٔن ٗؽـً
 اـًٍٓ ٗهختٔن ذىم ةػػ. رـً ٌشؽد
 اىشٔاُب غػّ ًٌِٓ ٗػيب ذىم، وةػػ. غي٘ٓا

 ذً. اىػػد ونخاةث ةٓا ٗخٍخػٔن اىخٖ اإلٗشاة٘ث
 اىؼي اىػػد إىٕ 2 ركً إطافث ًٌِٓ ٗػيب
 اىشٔاُب غػد ْٔ اىػػد ذىم وٗهٔن نختٔه

 .ونخاةخٓا حفٍ٘خٓا ًٌِٓ غيب اىخٖ
 

 امجعنٌقات .11
 ظاْؽ ٌهان فٖ ـيػاُ٘ث اىٍػرب ٗظع

 ف٘ٓا ٗظػٔا أن اىٍشارنَ٘ ٌَ وٗػيب
 ٌؽة نو فٖ ٌيصلات غيٕ غِٓا حػي٘لاحًٓ

 .ذىم فٖ ٗؽغتٔن

 مجنوعة ثمارًن .12
 ذِائ٘ث ٌشٍٔغات إىٕ اىٍشارنٔن ٗلفً

 ىػك٘لث اىتػض ةػظًٓ غَ وٗخطػذٔن
. ٌالضظات اٙعؽ اىٍشارك وٗفشو واضػة،

 األش٘اء نافث رـً ٌٍٓخًٓ حهٔن ذىم ةػػ
 ىيٍشٍٔغث ٗػؽطْٔا وأن ـٍػْٔا اىخٖ

  .رـٍّ حً ٌا حغٍَ٘ ٌِٓا وٗػيتٔا
 

 امجوثر عنى امجغنب .13
 ... اىػٍو اىٍػرـث، .. )فٖ ٗغظتم اىؼي ٌا

 حهختّ فٍا. ُلؽأه ىَ. فؽدي ةشهو انختّ ؟(اىظ
 اىٔركث ٌؾق واٙن. حػؽفّ نٖ وضػك ٗغصم

 ٌغئكًا وحغ٘و. ٌٍهِث كػع أصغؽ إىٕ
 غيٕ اىٔرق كصاصات أىصق واٙن. غؽٗتًا ْؾىً٘ا
  حغ٘يخّ اىؼي اىٍغئق ىخشه٘و وركث

 



 (2 )امنشاط :األوير ألومَاء غىل ورشة
  األوداف ثحدٍد

 ؼفيم شالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ شاغد
 اُٝخرُج شتهث غيٕ

 

 

  وـنـىـج
 امجربَة امركىَة
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 األوداف ثحدٍد

 ؼفيم شالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ شاغد
 اُٝخرُج شتهث غيٕ

 

  وـنـىـج

 امجربَة امركىَة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ( 2 )امنشاط
 األوداف ثحدٍد

 :امنشاط ٍشىنىا امجٌ األوداف

 أٍْ٘ث حترٗر غيٕ كادرون اىٍشارنٔن ش٘هٔن .1
 شتهث غيٕ اٛؼفال شالٌث غيٕ اىٍطافظث

 .اُٝخرُج
 اىػٍو ورشث أذِاء ىيٍشارنَ٘ وكج ش٘خاح .2

 .اىٍشٔرة وؼيب ٌػِ٘ث ٌٔعٔغات ىؽرح
 

 :اميكت

 دكائق 15 - 10
 

 :امىيارد

 (.2 )اىِشاط — حظي٘و وأكالم اىشرح أوراق ىٔح
 

 :منىدرب والحظات

 ٌَ اىخاضث حٔكػاحًٓ فٖ اىٍشارنٔن ٗخأٌو
 إىٕ اىٍشارنَ٘  كصًّ.ْذه اىػٍو ورشث

 شرح أوراق اغؽًٓ. أغغاء 4-3 ٌَ ٌشٍٔغات
 أي ِْاك نان إذا غٍا اشأىًٓ. حظي٘و وأكالم

 ُاض٘ث ٌَ غِّ اىخطدث فٖ ٗرغتٔن ٌػَ٘ شٖء
 أو اٝىهخروُٖ اىخػدي ٌرو -اُٝخرُج غيٕ اىصالٌث

 اٌٛٔر ةتػظ اىل٘ام ةػدم اٛؼفال إكِاع ن٘ف٘ث
 اىٍٔاكع إٗشاد ٍٗهَ أَٗ أو اُٝخرُج شتهث غيٕ

. ىٜؼفال اٌِٙث اٝىهخروُ٘ث
 

 :حىاغَة وناكشة

 ٌَ اٛشخاص أضد اخخ٘ار اىٍشارنَ٘ ٌَ اؼيب
 غيٕ اىٍشٍٔغث وششّع. اىِخائز ىػرض اىٍشٍٔغث

 اشرح اىهاف٘ث، ةاىرلث شػرت وإذا. اىٍِاكشث
 ٗشدون أَٗ اىٍشارنَ٘ فأختر وإال اىشهٔك؛

 أُم اىٍشارنَ٘ وأختر اٛشئيث ششو أو اٝساةات
 .اىػٍو ورشث ةػد ةاٝساةات إىً٘ٓ شخرسع

 فٖ ٌِاكشخّ فٖ ٗرغتٔن غٍا اىٍشارنَ٘ اشأل
 غِدٌا اىٍشارنَ٘ أن حذنر. ْذه اىػٍو ورشث

 فٖ حخشٔل أن غي٘م فإن ٌشٍٔغات فٖ ٗػٍئن
 إضدى أن ةدا وإذا. اىػٍو ش٘ر ىخراكب اىطشرة

 ةصرغث حػٍو ال أو أفهار ىدٗٓا ى٘س اىٍشٍٔغات
 .اىٍصاغدة ىٓا كدم اٛخرى، ىيٍشٍٔغات ٌٍاذيث

 
 امجٌ منىخىيغات ثلدٍىىا ٍىكنم أوثنة
 :دغه إمً ثحجاج

 حطفطًٓ أذِاء اىؽالب ضٍاٗث ٍٗهَ ن٘ف •
 اُٝخرُج؟ ىشتهث

 غيٕ شئنًٓ اىؽالب أشاء إذا حفػيّ اىذي ٌا •
 اُٝخرُج؟ شتهث

 فٖ اُٝخرُج شتهث ةخطفص ىؽالةٖ أشٍص ْو •
 اىٍدرشث؟

 سٓاز ضٍاٗث فٖ ٗصاغدُٖ أن ٍٗهَ ٌَ •
ةٖ؟  اىخاص اىٍدرشٖ اىهٍت٘ٔحر

 
 حاول امىحجيى بشأن شكيك أٍة ساورثم إذا

 ثكنيميحَا دغه واسأل بنفسم اسجكشافه
 اثصل األور مزم وإن امىدرسة، فٌ امىػنيوات

 ميزارة امجابع اإلنجرنت غنً امسالوة بفرٍق
 واالثصاالت امىياصالت
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 األوداف ثحدٍد

 ؼفيم شالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ شاغد
 اُٝخرُج شتهث غيٕ

 

  وـنـىـج

 امجربَة امركىَة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امنشاط ألداء وجنيغة طرق

 ٗػِٖ ٌاذا ضخٕ اىٍشارنَ٘ ةػظ ٗػرف ال كد
 ٗهٔن فيَ ذً وٌَ اىػٍو ورشث ٌٔعٔع

. غِّ اىطدٗد ٗٔدون ةٍا ٗختروك أن ةٍلدورًْ
 ٌا-ىًٓ ٌطخٍيث اْخٍام ٌِاضٖ حلخرح أن ضاول
 ٌٔكع اشخخدام غَ حػرفّ أن ٗشب اىذي

 ٗلغّ٘ اىذي اىٔكج ٌَ حطد ن٘ف اىف٘صتٔك؟
 اشخخدام ْو اىهٍت٘ٔحر؟ سٓاز أٌام اٛؼفال

 ةاىِصتث س٘د أٌر اىِلال واىٓاحف اىهٍت٘ٔحر
 ىٜؼفال؟

 
 ةلدر نت٘رًا اْخٍاًٌا ٗتدون ال اٌٛٔر أوى٘اء ةػظ

 شتهث غيٕ أؼفاىًٓ ٗلغّ٘ اىذي اىٔكج
 ذىم وٗرسع. ةاىفػو ةّ ٗلٌٔٔن ةٍا أو اُٝخرُج

 كٔة ىٍدى إدرانًٓ غدم ىطل٘لث اٛرسص غيٕ
! ْذا ىًٓ حتَ٘ أن غيٕ فاضرص ىذا،. اُٝخرُج

 كد وأُّ اٝىهخروُٖ اىخػدي غَ ةلطث أخترًْ
 وكص االُخطار؛ إىٕ ضخٕ اٛض٘ان ةػظ فٖ ٗؤدي

 كد اىذي اىالئق غ٘ر اىٍطخٔى غَ كطث غيً٘ٓ
 شٔف فإًُٓ اٛرسص وغيٕ. اُٝخرُج غيٕ حشده

 ...ةاىٓيع وٗطاةٔن ٗفاسئٔن

 

 ىًٓ  وعص– اىطال ْذه غيٕ حدغًٓ ال وىهَ
 ىخشػيًٓ ىًٓ كدٌج اٌٛريث حيم أن ضل٘لث

 ةاشخخدام اىٍرحتؽث اىٍخاؼر ٌاْ٘ث ٗدرنٔن
 أن وٗشب إٗشاة٘ث سٔاُب أٗغًا ِْاك أن إال اُٝخرُج،

 اىشٓد ةتذل كأٌا إذا أًُٓ ىٚةاء أند. غي٘ٓا ُرنز
 غيٕ أُشؽخًٓ وٌراكتث أؼفاىًٓ ىخٔسّ٘
 ةهو اٛؼفال ٗصخف٘د فصٔف اُٝخرُج، شتهث
 اىػرٔر فرضث ىًٓ ٗخ٘ص أُّ إذ اُٝخرُج ٌَ حأن٘د

 اٛفهار، وحتادل شرٗع، ةشهو اىٍػئٌات غيٕ
 إضدار غيٕ اىلدرة وانخصاب اىِشاط، وحٍِ٘ث
. اٛخرى اىٍٓارات ٌَ واىهر٘ر أخالك٘ث أضهام

 ْٔ نٍا حٍاًٌا اىٍراكتث إىٕ فلػ ةطاسث فًٓ
 ٌشرد ًُٛٓ اىٔاكػ٘ث ىيط٘اة ةاىِصتث اىطال

 خاؼئث ةاخخ٘ارات ٗلٌٔٔن فإًُٓ ذً وٌَ أؼفال

 .اٛض٘ان ةػظ فٖ
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 األدوار لعب و حالة دراسة

 ٌفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اإلُخؽُج كتهث غيٕ

 

 

  مـنـهـج
 الترةٌة الرقمٌة
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 األدوار لعب و حالة دراسة

 ٌفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
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  مـنـهـج

 الترةٌة الرقمٌة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   األدوار حالة و لعب  دراسة(3) النضاط

 ةالسالمة المتعلقة المختلفة القضاًا
 اإلنترنت على

 :النضاط ًضملها التي األهداف
 غػة حلػًٗ اىٍلارنَ٘ ةٍلػور ٗهٔن ـٔف .1

 ـالٌث غيٕ اىطفاظ أٍْ٘ث ىختؽٗؽ أـتاب
 .اإلُخؽُج كتهث غيٕ أٌفاىًٓ

 دراٗث غيٕ اىٍلارنٔن ٗهتص ـٔف .2
 اإلىهخؽوُ٘ث اىفٍػث: اىخاى٘ث ةاىٍهٍيطات

 اىؽكٍ٘ث، واىتهٍث اإلىهخؽوُ٘ث، اىفٍػث
 اىغهٔن٘ث، وإغػادات اإلىهخؽوُٖ، واىخػػي

 .اىظ األةٔٗث، اىؽكاةث وأدوات
 اىٍؽق ٌَ غػد غيٕ اىٍلارنٔن ٗخػؽف ـٔف .3

 ة٘ئث ـٖ أٌفاىًٓ أٌَ غيٕ اىطفاظ ىيٍان
 .واالحهاالت اىٍػئٌات حهِٔىٔس٘ا

 أٌريث حلػًٗ اىٍلارنَ٘ ةٍلػور ٗهٔن ـٔف .4
 اىٍٔاكؿ إزاء اىٍطخٍيث األـػال ردود غيٕ

 .اإلىهخؽوُٖ ةاىفياء اىٍخػيلث اىهػتث
 كياٗا ىٍؽح ىيٍلارنَ٘ اىفؽنث حخاح ـٔف .5

 .اىٍلٔرة وٌيب ٌػِ٘ث
  

 :الوقت
  دكائق20

 
 :الموارد

 (.3 )اىِلاط — اىطاىث دراـث أوناف
 

 :للمدرب مالحظات
 غَ األدوار ىػب غؽوض ةإغػاد اىٍلارنٔن ٗلٔم

 وـٖ اىخلػٍٖٗ اىػؽض ـٖ اىٍٍؽوضث اىلياٗا
 .اىطاىث ةػراـث اىغانث األوناف

 
 ونؿ غيٕ حطخٔي وركث ىػٗم حهٔن أن ٗخػَ٘

 ٌٔى٘ث أسؾاء إىٕ ةلهٓا كً. اىٍغخيفث ىئٍاكؿ
. اىٍلارنَ٘ ٌَ زوج ىهو ٌِٓا واضػًا سؾء وأغً

 نو حهؿ. ةػِاٗث ةلؽاءحٓا ٗلٌٔٔا أن ًٌِٓ اٌيب
 ٌَ األكو غيٕ واضػة كي٘ث ٗخيٍَ ٌٔكفًا وركث

 ـٖ اىٍؼنٔرة اىٍفؽدات ةلائٍث اىٔاردة اىلياٗا
 أن اىٍلارنَ٘ ٌَ اٌيب. اىخلػٍٖٗ اىػؽض
 اٌيب ذً. ةاىٍٔاكؿ األوناف ٌٍاةلث ٗطاوىٔا
 وحلػٍّٗ األدوار ىيػب كه٘ؽ غؽض إغػاد ًٌِٓ

 اىٍشٍٔغث دع. اىطئل حلػًٗ ٌع ىيٍشٍٔغث
 وكػّم. اىٍلهالت ىطو اىتػٗيث اىٍؽق حِاكق

. األٌٔر ةأوى٘اء اىغانث اىِهائص كائٍث ىيٍلارنَ٘
. حشؽةخًٓ غَ ىيخطػث اىفؽنث ىيٍلارنَ٘ أحص

 وحػػٗو اإلٗشاة٘ث اىٍالضظات غيٕ اىخؽن٘ؾ حؼنؽ
 نت٘ؽ ةلهو حػخٍػ اىطئل حيم ناُج إذا ضئىًٓ

 حله٘و إغادة ضاول. واىِلػ واىػلاب اىٍِع غيٕ
 .ةِاءة ُهائص ىخهتص اىطئل حيم

 
 :مثال

 ٌَ وسّ ـٖ ـ٘هؽخ أُٓا/ أُّ ٌلارك كال إذا
 /ـ٘ػاكتّ  وأُّ اإلىهخؽوُٖ اىخػػي ٍٗارس

 إىٕ ٗخطػث ةأن حِهطّ أن ٍٗهِم ٗػاكتٓا،
 حهؽـٓا/ حهؽـّ ـتب ى٘ػؽف اإلىهخؽوُٖ اىٍخػػي

 ةّ ٗلػؽ ـٍ٘ا ىيخأٌو ودـػّ اىِطٔ ْؼا غيٕ
 ةِفؿ ٗلػؽ أن ـٖ ْٔ ٗؽؽب نان إذا وٌا ىط٘خّ

 اىػٔاٌؿ غَ اىخطػث إن. اىيط٘ث كػٔر
 اىخػػي ٌٍارـٖ ٗفاغػ ٌا ؽاىتًا واىػٔاكب
 ْٔ ْػـِا إن. عٍأًْ إدراك غيٕ اإلىهخؽوُٖ

! اىػلاب وى٘ؿ اىفٖء اىفئك وحػػٗو حٔسّ٘
 األٌٔر أوى٘اء ٌع ـًٔٗا ةاىػٍو اىٍػيٍَ٘ اُهص

 اىٍػيٍَ٘ وٌع اىٍشخٍع ـٖ اىٍٔسٔدَٗ اٙعؽَٗ
 .وحػػٗيّ وىخػيٍّ٘ اىفئك غيٕ ٌرال ىخلػًٗ
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 األدوار لعب و حالة دراسة

 ٌفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اإلُخؽُج كتهث غيٕ

 

  مـنـهـج

 الترةٌة الرقمٌة

 

 :النضاط ألداء متنوعة طرق
 وحفخغػم واالةخهار اىتاىؼ ةاىِلاط حخٍ٘ؾ اىٍشٍٔغث ناُج إذا

 غؽض أغيائٓا ٌَ اٌيب اىغانث، اىخشارب أٌريث ٌَ اىهر٘ؽ
 ـ٘شػو ـٓؼا. اىٍلػٌث األٌريث ٌَ ةػالً األدوار ىيػب أٌريخًٓ

 ـ٘شػوُّ وةؼىم اىٔاكع؛ ـٖ ةّ ٍٗؽون ةٍا ارحتاًٌا أنرؽ اىخٍؽَٗ
 .ٌٔٗو ىٔكج وٗخؼنؽوُّ ـائػة أنرؽ

 
 ٌٔكؿ ٌع اىخهؽف ن٘ف٘ث حػؽف ال أُٓا اىٍشٍٔغث كاىج وإذا

 آعؽَٗ، ٌلارنَ٘ ٌَ اىٍفاغػة حٍيب أن ٍٗهِم ٌػَ٘،
 اىخٔنو ٌَ ٗخٍهِٔا ىً اىؼَٗ اىٍلارنَ٘ حٔةظ أال اُختّ وىهَ

: ٌرالً حلٔل ةأن ُهائص حلػًٗ حطاول أن أٗيًا ٍٗهِم. اىطو إىٕ
 ىٔ رأٗهً ٌا: أو اىٍؽٗلث؟ ةٓؼه اىٍلهيث ضو ـٖ رأٗهً ٌا

 نؼا؟ ـػيِا
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 ٌفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اإلُخؽُج كتهث غيٕ

 

  مـنـهـج

 الترةٌة الرقمٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  حالة دراسات وصف

 (3 )النضاط
 

 .اىػٍو وركث كتو ىيٍلارنَ٘ وكهٓا ُفغٓا إىٕ اىخاى٘ث اىطاىث دراـات حطخاج: ملحوظة
 

 (1 )حالة دراسة
 

 ٌَ غاد أـتٔغَ٘، وةػػ. ذىم ٗفػو أن ٌِّ ٌيتج أن ةػػ ـ٘فتٔك ٌٔكع غيٕ ٌَ نٔره ةطؼف ٌفيم كام
 ةؽُاٌز ةاـخغػام ةٓا اىػتد ةػػ نٔره ةإرـال األكغاص أضػ كام ـلػ. اىلػٗػ اىي٘ق ٌَ ضاىث ـٖ اىٍػرـث

Phot ـٔحٔكٔب oshop ٕاىهٔر ْؼه "ٗتهٖ ؤْ اىهٔر ٌفيم وٗؽٗم. ـ٘فتٔك ٌٔكع غيٕ أنػكائّ سٍ٘ع إى 
 نٍا ـخاة، ٌالةؿ ٗؽحػي أُّ ىخشػ اىهٔر إىٕ أُج حِظؽ!" كِ٘ع أٌؽ إُّ! اىٍالةؿ ْؼه أرحػي أنَ ىً! ىٖ ى٘فج

 ."ٌػرـخِا ـٖ ـخاة أسٍو أُا: "ٌياف حػي٘ق ِْاك أن أٗيًا وحؽى. اىهٔر ةػو ـٖ اىٍه٘اج ٗيع أُّ حشػ
 

 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا
 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ

 
 

 (2 )حالة دراسة
 

 أُٓا حلفً وىهِٓا أنػكاءْا ىختٓؽ اإلُخؽُج كتهث غيٕ نٔرْا وُلؽت عٍأً ارحهتج أُٓا ٌفيخم حغتؽك
 أُج. ك٘يث حؽحػي ال ضخٕ وأُٓا ٌفيخم وسّ حظٓؽ أُٓا ىخشػ اىهٔر إىٕ وحِظؽ. اىهٔر ـٖ حٍاًٌا ٌؾٍاة ناُج

. اىهٔر ؽّ٘ؽ كػ ٌا كغها أن اىٍؤنػ ٌَ ضػث؟ ٌاذا إذا. ٌفيخم ـٖ حرق
 

 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيخم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا
 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ

 
 

 (3 )حالة دراسة
 

 ةم وٗخهو. ٌِّ وأىػؿ أنؾؽ آعؽ ـخٕ غيٕ ـّ٘ ٗيطم YouTube ٗٔح٘ٔب ٌٔكع غيٕ ـ٘يًٍا ٌفيم ِٗلؽ
 ىٓؼه ٌفؤول ؽ٘ؽ ٌفيم ٗهٔن أن ٗخٔكع ىً أُّ اىٍػيً ٗغتؽك. ٌػم ٗخطػث أن ٗطخاج أُّ وٗلٔل ٌػيٍّ
 .أنػكائّ ٌع اىلػٗػ اىيؤم ةٓؼا ٗخهؽف وأن اىػرسث

 
 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا

 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ
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 (3 )النضاط :األمور ألولٌاء عمل ورصة

 األدوار لعب و حالة دراسة

 ٌفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اإلُخؽُج كتهث غيٕ

 

  مـنـهـج

 الترةٌة الرقمٌة

 

 (4 )حالة دراسة 
 

 اىهػب ذي واىػحٓا ضؼاء وحؽحػي أعؽٗات ـخ٘ات ٌع ـّ٘ حؽكم ٗٔح٘ٔب ٌٔكع غيٕ ـ٘يًٍا ٌفيخم حِلؽ
 .ذىم غيٕ ووةغٓا ٗٔح٘ٔب ٌٔكع غيٕ اىف٘يً رأى ٌػيٍٓا ألن حتهٖ وْٖ ٌفيخم إى٘م وحأحٖ. اىػاىٖ

 
 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيخم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا

 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ

 
 

 (5 )حالة دراسة
 

 ٗتلٕ أن أردت وىهِم وواـلج. ـ٘فتٔك ٌٔكع غيٕ ضفاب حفش٘و ٍٗهِّ نان إذا غٍا ٌفيم ـأىم
 .اىلغه٘ث ة٘اُاحّ ٌَ اىهر٘ؽ ٗهلؿ وأال ٌأٌَ ـٖ ٌفيم

 
 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا

 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ
 

 ٌأٌَ ـٖ ٌفيخم حتلٕ أن أردت وىهِم وواـلج. ـ٘فتٔك ٌٔكع غيٕ ضفاب ىػٗٓا ٗهٔن أن ٌفيخم حؽٗػ
 .اىفخاة حهٔن أن ِٗتؾٖ نٍا ةط٘ائٓا أٗيًا حطخفَ وأن اىلغه٘ث، ة٘اُاحٓا ٌَ اىهر٘ؽ حهلؿ وأال

 
 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيخم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا

 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ

 
 

 (6 )حالة دراسة
 

 اىٍؽور نيٍات حػؽف أن حؽٗػ ـتاىٍتع. اىلؽوط ةػو حطج وىهَ وحٔاـق. اإلُخؽُج ٗفخغػم أن ٌفيم ٗؽٗػ
 .ةاـخغػاٌّ ىٍفيم ٗفٍص اىؼي اإلُخؽُج ىٍطخٔى ضػود حيع أن ونؼىم

 
 أدوار ىػب غؽض ةإغػاد كً ٌفيم؟ ٌع ٌِاكلخّ إىٕ حطخاج اىؼي اإلُخؽُج غيٕ اىفالٌث ٌٔىٔع ْٔ ٌا

 .اىٍشٍٔغث إىٕ وكػٌّ

 



 (4 )النشاط :األمور ألولياء عمل ورشة
 محمول كمبيوثر طفلي لدى

 طفيم سالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ ساغػ
 اإلُخؽُج صتهث غيٕ

 

 

  مـنـهـج
 الجربية الرقمية
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 (4 )النشاط :األمور ألولياء عمل ورشة

 محمول كمبيوثر طفلي لدى

  طفيم سالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ ساغػ
 اإلُخؽُج صتهث غيٕ

 

  مـنـهـج

 الجربية الرقمية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
   

 جماعي  عمل( 4 )النشاط

 محمول كمبيوثر طفلي لدى

 :النشاط يشملها الجي األهداف

 أٍْ٘ث حتؽٗؽ غيٕ كادرَٗ اىٍضارنٔن س٘هٔن .1
 صتهث غيٕ األطفال سالٌث غيٕ اىٍطافظث

 .اإلُخؽُج
 ةاىٍصطيطات دراٗث غيٕ اىٍضارنٔن س٘هٔن .2

 اىؽكٍ٘ث، واىتصٍث اإلىهخؽوُ٘ث، اىسٍػث: اىخاى٘ث
 اىغصٔص٘ث، وإغػادات اإلىهخؽوُٖ، واىخػػي

 .اىظ األةٔٗث، اىؽكاةث وأدوات
 ىطؽح ىيٍضارنَ٘ اىفؽصث حخاح سٔف .3

 .اىٍضٔرة وطيب ٌػِ٘ث ٌٔطٔغات
 

 :الوقت

 دكائق  20
 

 :الموارد

 ىألوى٘اء ُصائص"و حظي٘و، وأكالم صؽح، أوراق ىٔح

 (.4 )اىِضاط — األٌٔر
 

 :للمدرب مالحظات

 اسخغػام وسيت٘ات إٗشاة٘ات اىٍضارنٔن ِٗاكش
 ٌَ اطيب. األطفال حِضئث فٖ اىخهِٔىٔس٘ا

  ض٘د– نت٘ؽحَ٘ ٌشٍٔغخَ٘ فٖ اىػٍو اىٍضارنَ٘
 ةٍِ٘ا اإلٗشاة٘ات ةإٗشاد اىٍشٍٔغخَ٘ إضػى حلٔم

 أن غيٕ رنؾ. اىخهِٔىٔس٘ا سيت٘ات األعؽى حشػ
 ٌَ أفهار إىٕ اىٔصٔل ْٔ ًٌِٓ اىٍطئب

 اإلٗشاة٘ات ٌشٍٔغث )إى٘ٓا ِٗخٍٔن اىخٖ اىٍشٍٔغث
 اغخلاداحًٓ غَ اىِظؽ ةغض( اىسيت٘ات ٌشٍٔغث أو

 .اىفػي٘ث
 

 غٍيًٓ ةػؽض ٗلٌٔٔا أن اىٍضارنَ٘ ٌَ اطيب
 ٌِع ن٘ف٘ث غؽطًٓ أذِاء ىًٓ حٔطص أن وضاول
 أدوات إغػاد ٍٗهًِٓ ض٘د )اىسيت٘ث اىِخائز ضػوث
 األطفال ٌع اىخطػث وٍٗهًِٓ األةٔٗث، اىؽكاةث

 ٌع االصخؽاك وٍٗهًِٓ وحطؼٗؽًْ، ىخػيًٍ٘ٓ
. (ةّ ٗلٌٔٔن اىؼي ٌا ىٍػؽفث األُضطث فٖ األطفال

 
 غ٘ؽ اىٍٔاكف أغيب أن ةٔطٔح األٌٔر أوى٘اء أعتؽ

 صتهث غيٕ األطفال ةٓا ٗخٔرط اىخٖ اىٍؽغٔةث
 أًُٓ ٗػخلػون ألًُٓ ُخ٘شث حطػث اإلُخؽُج

 وكػم اىهيٍث ْؼه ٌػِٕ اصؽح. اىٓٔٗث ٌشٓٔىٖ
 صتهث غيٕ ٌشٓٔىَ٘ ى٘سٔا أًُٓ إلذتات أٌريث

 ة٘اُات وُظ٘ف ركٍ٘ث، ةصٍث ُخؽك فِطَ )اإلُخؽُج
 حطػٗػ وٍٗهَ اإلُخؽُج، غيٕ صٔرًا وُظع صغص٘ث،

I)اىٍػؽف  ركً P) اىٍؽور نيٍات أن نٍا ةِا، اىغاص 
 وٍٗهَ ٗهفٖ ةٍا آٌِث غ٘ؽ حهٔن ٌا غاىتًا ةِا اىغاصث

(. اعخؽاكٓا
 

 :النشاط ألداء مجنوعة طرق

 اىػٍو ٗؽفظٔن نتار آةاء ٌَ اىٍشٍٔغث حخأىف أض٘اًُا
 أن ٍٗهِم. أنتؽ ةِضاط اىػٍو أو ٌشٍٔغات فٖ

! ذىم غيٕ الحشتؽًْ وىهَ ةخضش٘ػًٓ حلٔم
 حطػث. اعخ٘اراحًٓ وفق اىخصؽف فٖ ضلًٓ اضخؽم

 ةٍا سؼاةث اىٍطادذث حشػو أن وضاول اىٍشٍٔغث ٌع
 اىؼي اىٔكج فٖ ف٘ٓا ٗضخؽنٔن ىشػيًٓ ٗهفٖ

 اىٍِاكضث أذِاء اىٍضارنَ٘ حلٔد أن وضاول. ٗغخاروُّ
 غيٕ اىسالٌث كظاٗا ةأن ُٓائ٘ث ُخ٘شث إىٕ ىئصٔل
 اىشٓػ ةؼل إىٕ ةطاسث وأُِا األٍْ٘ث ةاىغث اإلُخؽُج

 .ةاألٌَ حٍخػًٓ ٌَ ىيخأنػ أطفاىِا ٌع واىخطػث
 

 اىغاصث أٌريخًٓ اسخغػام غيٕ األٌٔر أوى٘اء صشع
 أنرؽ اىٍِاكضث ٗشػو فٓؼا -اىطاىث ْؼه فٖ أٗظًا

 ٌع اىخٍاْٖ اىٍضارنَ٘ غيٕ وٗسٓو فاغي٘ث

 .اىِخائز



( 5 )اموشاط:األمور ألومٌاء عمل ورشة
 عنى االطفال سالمة من ثجأكد كٌف

 اإلهجرهت شبكة
 طفيم سالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ ساغػ

 اإلُخؽُج شتهث غيٕ

 

 

  مـوـهـج
 امجربٌة امرقمٌة
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 من ثجأكد كٌف (5)اموشاط :األمور ألومٌاء عمل ورشة

اإلهجرهت  شبكة عنى االطفال سالمة

 اإلُخؽُج شتهث غيٕ طفيم سالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ ساغػ

 
 

  مـوـهـج

 امجربٌة امرقمٌة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جماعي  عمل( 5 )اموشاط

 عنى االطفال سالمة من ثجأكد كٌف
 اإلهجرهت شبكة

 :اموشاط ًشمنها امجي األهداف

 غػة حلػًٗ غيٕ كادرون اىٍشارنٔن س٘هٔن .1
 سالٌث غيٕ اىٍطافظث أٍْ٘ث ىختؽٗؽ أستاب

 .اإلُخؽُج شتهث غيٕ األطفال
 اىطؽق ٌَ غػد غيٕ اىٍشارنٔن ٗخػؽف سٔف .2

 ة٘ئث فٖ األطفال سالٌث غيٕ اىطفاظ ىضٍان
 .واىٍػئٌات االحصاالت حهِٔىٔس٘ا

 أٌريث حلػًٗ اىٍشارنَ٘ ةٍلػور ٗهٔن سٔف .3
 اىٍٔاكف حشاه اىٍطخٍيث األفػال ردود غيٕ

 .اإلىهخؽوُٖ ةاىفضاء اىٍخػيلث اىصػتث
 ىطؽح ىيٍشارنَ٘ اىفؽصث حخاح سٔف .4

 .اىٍشٔرة وطيب ٌػِ٘ث ٌٔضٔغات
 

 :اموقت

 دكائق  10
 

 :امموارد

 ىهخاةث وٌيصلات حظي٘و وأكالم اىشؽح أوراق ىٔح

 (.5 )اىِشاط — اىٍالضظات
 

 :منمدرب مالحظات

 ٗػّؽفٔا أن ٌشٍٔغخَ٘ فٖ اىٍشارنٔن ٗطاول
 .واىخٔكػات اىل٘ٔد-2 واىخفاًْ اىرلث-1 ٌاْ٘ث

 
 واطيب ٌشٍٔغخَ٘ إىٕ اىٍشارنَ٘ ةخلسً٘ كً

 ةإغطاء كً. األةَٔٗ٘ اىخٔسَٓ٘ ْؼَٗ وصف ًٌِٓ
 غي٘ٓا ٌؽسٔم اىشؽح ألوراق ىٔضث ٌشٍٔغث نو

 ٌيصلات اسخغػام ًٌِٓ واطيب نت٘ؽة دائؽة
. اىػائؽة داعو وىصلٓا األٌريث ىهخاةث اىٍالضظات

 

 ىصق عالل ٌَ اىِخائز ةخلػًٗ اىٍشٍٔغخان حلٔم
 اىشؽح أوراق ىٔضث غيٕ اىٍالضظات ٌيصلات
 اىٍشٍٔغخان حلٔم ذىم ةػػ. دائؽة غي٘ٓا اىٍؽسٔم

 ٌيصلات وحطػٗػ اىشؽح أوراق ىٔح ةشٍع
 وةػػ. اىٍشٍٔغخَ٘ نيخا ةَ٘ اىٍشخؽنث اىٍالضظات

 اىٍشارنَ٘ ٌَ اطيب دائؽحًٓ، ةإغػاد ك٘آًٌ
 اىٍخٍاذيث األٌريث وإٗشاد واضػة نٍشٍٔغث اىػٍو

 ٌَ ىٓا اىٍلارةث أو اىٍشٍٔغخَ٘ ىهيخا ةاىِستث
 أوراق ىٔضخٖ ةٔضع وكً. اىٍػؽوضث األٌريث سٍ٘ع
 األوصاف وضع اىػائؽحان حخػاعو ةط٘د ٌػًا اىشؽح

 .اىٍشخؽك اىشؾء فٖ اىٍشخؽنث
     

 طؽق ةٍِاكشث اىٍشارنٔن ٗلٔم اىغخام وفٖ
 واىرلث اىل٘ٔد ةَ٘ اىٍِاسب اىخٔازن غيٕ اىطفاظ
 .األطفال ىخِشئث اىالزٌَ٘

 اىخٔازن حطل٘ق إىٕ اىطاسث ضٔل ٌِاكشث اةػأ
 ٌع ىيخٔاصو األةَٔٗ٘ اىخٔسَٓ٘ ةَ٘ اىٍِاسب
 حػيًٍ٘ٓ ةٍلػورُا وى٘هٔن فػال ةشهو األطفال
 .وٌخسلث ودودة ةطؽٗلث

 
 



 

 

3 
 من ثجأكد كٌف (5)اموشاط :األمور ألومٌاء عمل ورشة

اإلهجرهت  شبكة عنى االطفال سالمة

 اإلُخؽُج شتهث غيٕ طفيم سالٌث غيٕ اىطفاظ فٖ ساغػ

 
 

  مـوـهـج

 امجربٌة امرقمٌة

 

 
    
   
   

 :اموشاط ألداء مجووعة طرق

 ىيخػاون اسخػػاد غيٕ اىٍشارنٔن نان إذا
 أدوار ىػب غؽض إغػاد ًٌِٓ حطيب أن فٍ٘هِم

 ٌخٍسهًا اىٍؽء ٗهٔن أن سٔء ٌػى ٗٔضص كص٘ؽ
 نو ةٍِع ٗلٔم وأن اىالزم ٌَ وةأنرؽ ةشػة ةاىل٘ٔد

 ٌِفخطًا اىٍؽء ٗهٔن أن سٔء ٌػى ونؼىم شٖء،
 ٌَ أًٗا ٗؽاكب أو أسئيث أٗث ٗطؽح وأال ِٗتغٖ ٌٍا أنرؽ

 .أطفاىّ أُشطث
 

 ألطفال آةاء ٌَ ٌهُٔث اىٍشٍٔغث غاىت٘ث ناُج إذا
 غَ اىطػٗد غيٕ حششػًٓ أن ٍٗهِم صغار،

 ىًٓ وأحص ٌِازىًٓ فٖ ٗفؽضُٔٓا اىخٖ اىل٘ٔد
 ان ٌَ اىخأنػ ٍٗهًِٓ ةط٘د اىغتؽات ةختادل اىل٘ام

. ألطفاىًٓ اىػٍؽٗث ىيفئث ٌِاستث اىل٘ٔد ْؼه
 ْو: "حسأىًٓ أن ٍٗهِم اىٍرال ست٘و فػيٕ
 ٌٔكع ةاسخغػام سِٔات اىستع ذي ىطفيم حسٍص

 سِٔات اىػشؽ ذي ىطفيم حسٍص ْو ،"ٗٔح٘ٔب؟
 .إىظ" اإلُخؽُج؟ شتهث غيٕ صٔر ةِشؽ
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  األسرُث امدِاة فَ وامنٌائح امقٌاغد

 طفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اُٝخؽُج شتهث غيٕ

 

 

  مـوـًـج
 امخرةِث امرقمِث
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 (6 )اموشاط:األمٌر ألومِاء غمل ورشث

 األسرُث امدِاة فَ وامنٌائح امقٌاغد

 طفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ 
 اُٝخؽُج شتهث غيٕ

  مـوـًـج

 امخرةِث امرقمِث

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ( 6 )اموشاط
 األسرُث امدِاة فَ وامنٌائح امقٌاغد

 :اموشاط ُشمنًا امخَ األيداف

 غػة حلػًٗ غيٕ كادرون اىٍشارنٔن ـ٘هٔن .1
 ـالٌث غيٕ اىٍطاـظث أٍْ٘ث ىختؽٗؽ أـتاب

 .اُٝخؽُج شتهث غيٕ اٛطفال
 ٌَ غػد غيٕ اىٍشارنٔن ٗخػؽف ـٔف .2

 اٛطفال ـالٌث غيٕ اىطفاظ ىظٍان اىطؽق
 .واىٍػئٌات االحصاالت حهِٔىٔس٘ا ة٘ئث ـٖ

 أٌريث حلػًٗ اىٍشارنَ٘ ةٍلػور ٗهٔن ـٔف .3
 اىٍٔاكؿ حشاه اىٍطخٍيث اٛـػال ردود غيٕ

 .اٝىهخؽوُٖ اىفظاء غيٕ اىصػتث
 ىطؽح اىفؽصث ىيٍشارنَ٘ حخاح ـٔف .4

 .اىٍشٔرة وطيب ٌػِ٘ث ٌٔطٔغات
 

 :امٌقج

 دكائق 30 - 20
 

 :اممٌارد

 (.6 )اىِشاط — حظي٘و وأكالم اىشؽح أوراق أىٔاح
 

 :منمدرب مالخظات

 سٔاُب ٌَ ٌغخيفث كٔاغػ اىٍشارنٔن ٗطػد
 ... اىػَٗ أو اىٍػرـث أو اٛـؽة -اىط٘اة ٌَ ٌغخيفث

 ٌرال وإى٘م. اىلٔاغػ ٌٛريث ةلائٍث اضخفظ. إىظ
. ى٘فاغػك

 النخشاف ٌػًا ٗػٍئا أن اىٍشارنَ٘ ٌَ اطيب
 ورق غيٕ اىلٔاغػ ناـث انخب. اىلٔاغػ ٌَ اىٍؾٗػ

 .حؽاْا أن نيٓا اىٍشٍٔغث حفخط٘ع ةط٘د شؽح
 

 .ُرحب اممشاركٌن امقٌاغد خسب األومٌُث
 اىلٔاغػ حؽحب أن نيٓا اىٍشٍٔغث ٌَ اطيب

 اىلٔاغػ ىهاـث أركاًٌا طع. اٛوىٔٗث ضفب
 .اىٍؼنٔرة

 
 امقٌاغد ةِن رواةط إُجاد اممشاركٌن ُداول

 .اإلمكخروهَ امفضاء وفَ امٌاقع فَ
 اىٍؼنٔرة اىلٔاغػ ناُج إذا ٌا اىٍشارنَ٘ اـأل

 ِٗتؾٖ ْو: ٌرالً. اٝىهخؽوُٖ ىيفظاء أٗظًا حصيص
 شتهث غيٕ اىتػض ةػظِا ُطخؽم أن غيِ٘ا

 اٛشغاص غيٕ ُخػػى أن ٍٗهِِا ْو اُٝخؽُج؟
 أم اىلٔاغػ ُفؿ حِطتق ْو اُٝخؽُج؟ شتهث غيٕ

اٝىهخؽوُٖ؟  واىفظاء اىٔاكع ةَ٘ حغخيؿ
 

 أن ٍٗهًِٓ اىؼي اىٍرال اىٍشارنَ٘ ىٚةاء كػم
 ٌَ ْو. اٛطفال إىٕ اىخطػث ـٖ ٗفخغػٌٔه

 اٛطفال ةػض اٙعؽَٗ؟ غيٕ ُخػػى أن اىٍلتٔل
 ".ُػً "ـ٘لٔىٔن

 

 امدُن اممدرسث األسرة

 ةاىخٔاطع حطيٕ ةذُئث كنمات حسخخدم ال اىتػض ةػظِا ىِطخؽم

 اٙعؽَٗ ٌٍخيهات حفؽق ال امكتار إمٍ أصؼ اٌٛٔر أوى٘اء إىٕ اصؼ

 شٖء نو كتو اهلل اسػو امخرفِى غنٍ أومٌُث مندراسث اجػل اٛصػكاء غيٕ أوىٔٗث ىٜـؽة اسػو

.... .... .... 
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 (6 )اموشاط:األمٌر ألومِاء غمل ورشث

 األسرُث امدِاة فَ وامنٌائح امقٌاغد

 طفيم ـالٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ 
 اُٝخؽُج شتهث غيٕ

  مـوـًـج

 امخرةِث امرقمِث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌع ةاىخػرٗز حؽـٍٓا أن غي٘م صٔرة ٗيٖ ـٍ٘ا
". أُج ْؼه: "وكو واضػة، ـخاة أوالً ارـً. شؽضٓا

 غيّ٘ اىخػػي ٗفخطق ٌا شغصًا أن حػخلػَٗ أُج
 أُج. اىراُ٘ث اىفخاة ارـً. اىخػػي ـٖ ةػأت وىؼىم

. درـًا حيلِ٘ٓا ـٖ وحؽؽتَ٘ ٌل٘خث أُٓا حػخلػَٗ
 غيٕ اىٍشارنات ـخلٔل )ةّ؟ حشػؽَٗ اىؼي ٌا

 أنؽْٓا إُٖ أُخلً، أن أرٗػ ؽاطتث، أُا: اىٍرال ـت٘و
 واىلٔاغػ واىٍتادىء دًِٗ٘ا؟ ٌلتٔل ْؼا ْو(. اىظ... 

 ـخاة ساءت إذا ـ٘طػث وٌاذا ىٍاذا؟ اٛعؽى؟
 غي٘هٍا؟ اىخػػي ـٖ وةػأت أنتؽ أعؽى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... عٔف ط٘ق، ضؾن، )شػٔرنٍا؟ ـ٘هٔن ن٘ؿ

 حخػػي أن أردت اىخٖ اىفخاة أن حػخلػَٗ ْو(. اىظ
 ةِفؿ حشػؽ ُػً )اىشػٔر؟ ةِفؿ حشػؽ غي٘ٓا

 شٖء ـٖ سٍ٘ػًا ُشخؽك ُِٛا ىٍاذا؟(. اىشػٔر
 كيتًا ارـً. اىليب إُّ )...( ةؽأٗم؟ ْٔ وٌا. واضػ
 .اىرالث اىفخ٘ات إىٕ أـًٓ وٌِّ

 
 اىش٘ػ غَ ُفأىّ أن غيِ٘ا كيب، ىػِٗا سٍ٘ػًا وُِٛا

 ْو اىخػػي؟ غَ كيتم ىم ٗلٔل ٌاذا. واىفٖء
 ةشتهث حخصو غِػٌا اىِٔم إىٕ كيتم ٗغيػ

 حهٔن غِػٌا أٗظًا حفأىّ أن غي٘م ىؼا! نال اُٝخؽُج؟
 ٌََ كيتم ٗخؽدد وغِػٌا. اُٝخؽُج ةشتهث ٌخصالً

 .ةاىطتع اىٍػيٍَ٘ أو اٌٛٔر أوى٘اء ـخفأل؟
 

 :اموشاط ألداء مخوٌغث ظرق

 اىطاكث ٌَ ٌػَ٘ ٌفخٔى اىِشاط ْؼا ٗخطيب
 ؽ٘ؽ اىٍشٍٔغث أن شػؽت وإذا. اىٍشٍٔغث ـٖ

 ٌَ ةٍؾٗػ دغٍٓا ضاول اىخػاون، غيٕ ضؽٗصث
 اىٍػرـث؟ ـٖ ةاىخشاسؽ ٗفٍص ْو: ٌرو اٛـئيث

 ةأعؼ ٗفٍص ْو ةؼٗئث؟ ىؾث ةاـخغػام ٗفٍص ْو
 اـخئؼآًُ؟ دون اٙعؽَٗ ٌٍخيهات

  
 صارًٌا رأًٗا حختِٕ اىٍشٍٔغات إضػى أن حهخشؿ كػ

 حٔطص أن ضاول. واىِظً اىلٔاغػ حشاه ىيؾاٗث
 اٛطفال وأن اٛعطاء ٗؽحهتٔن اىشٍ٘ع أن ىًٓ
 دائٍٔ أًُٓ ض٘د اٛعطاء الرحهاب غؽطث أنرؽ

 أوى٘اء غيٕ ـإن ذً وٌَ واالـخهشاف، اىخػيً
 أال غيً٘ٓ وىهَ وإرشادًْ ٌفاغػحًٓ اٌٛٔر

 اٌٛؽ ٗهٔن ال غِػٌا ٗػاكتًْٔ أو ِٗخلػوًْ
 ةّ اىل٘ام ٗشب شٖء وأول. اٝطالق غيٕ طؽورًٗا

 ٗػرنٔن اٛطفال سػو وٌطاوىث اىطٔار ْٔ دائًٍا

 .عطأًْ



( 7 )النشاط :األمور ألولياء عمل ورشة

 والتعليق الخالصة
 ظفيم سالٌث غيٕ اىحفاظ فٖ ساغد

 اإلُخرُج شتهث غيٕ

 

 

  مـنـهـج
 التربية الرقمية
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ظفيم  سالٌث غيٕ اىحفاظ فٖ ساغد
 اإلُخرُج شتهث غيٕ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

 ( 7 )النشاط

 والتعليق الخالصة

 :النشاط يشملها التي األهداف

 ىيٍشارنَ٘ وكج ٗخاح سٔف اىػٍو، ورشث أثِاء .1
 .اىٍشٔرة وظيب ٌػِ٘ث كضاٗا ىعرح

 ٌٔضٔغات ىعرح اىفرضث ىيٍشارنَ٘ حخاح سٔف .2
 .اىٍشٔرة وظيب ٌػِ٘ث

 
 :الوقت

 دكائق  15
 

 :الموارد

 (.7 )اىِشاط — حظي٘و وأكالم اىشرح أوراق أىٔاح
 

 :للمدرب مالحظات

 اىٍِاكشث غيٕ وٗشخع اىػٍو ورشث اىٍدرب ٗيخص
 ٌَ اىهث٘ر ىيٍشارنَ٘ كدم. اىخػي٘ق وٗعيب

 اْخٍآًٌ حلدر أُم أخترًْ. اإلٗخاة٘ث اىٍالحظات
. ألظفاىًٓ اإلُخرُج غيٕ اىسالٌث ةخحسَ٘ اىتاىؼ
 أو ٗعرحُٔٓا كد اىخٖ األسئيث غَ اإلحاةث حاول

 إىٕ وحخٔضو ٌػًٓ احطال غيٕ حتلٕ ةأن غدًْ
 .ألسئيخًٓ حئل

 
 أخرى غٍو ورشث أٗضًا ىدِٗا أن اىٍشارنَ٘ ذّنر

 كدم. اىٍشارنث فٖ ٗرؽتٔن نأُا إذا األٌٔر ألوى٘اء
 اىفٔر غيٕ ة٘اُاحّ ٌوء ًٌِٓ واظيب االسخت٘ان ىًٓ

 االسخت٘ان ٌوء فٖ اىٍشارنَ٘ ساغد. إى٘م وإرحاغّ
 ىخص. خاى٘ث ٌخاالت حرنًٓ غدم ٌَ اىخأند ٌع

 حيلٖ واىخٖ اىػٍو ىٔرشث األساس٘ث واألفهار اىِخائج

 واىفضاء اىٔاكػ٘ث اىح٘اة ةَ٘ اىرواةط غيٕ اىضٔء
 ٗلتئا أن غيً٘ٓ أن اىٍشارنَ٘ ذّنر. اإلىهخروُٖ

 اىخػيً ْٔ اىٔح٘د اىحو وأن اىػاىً حؾ٘ر فهرة
 ٌحارةث وى٘س اىٍشهالت ٌع ىيخػاٌو ظرق وإٗخاد

 .ُفسٓا اىخؾ٘رات
 

 :النشاط ألداء متنوعة طرق

 ىٓا احرك ىيؾاٗث، ُشعث ٌخٍٔغث ىدٗم نان إذا
 اىٍِاكشث غيٕ وشخع اىخيخ٘ص، ٌسأىث

 اىٍخٍٔغات إحدى أن وحدت وإذا. ف٘ٓا واىٍشارنث
 اىػٍو ورشث ٌَ االُخٓاء فٖ حرؽب أو ٌرْلث
 كدر اىٍيخص اخخطر ٙخر، أو ٌا ىستب ةسرغث

. حدًا ًٌٓ فٓٔ! االسخت٘ان حِس ال وىهَ اإلٌهان؛
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  مـنـهـج

 التربية الرقمية

 

 (1)اإلضافي النشاط:األمور ألولياء عمل ورشة

 جوجل في البحث
 عيى طفيم سالٌث عيى اىحفاظ في ساعد

 اإلُخرُج شتهث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1 )اإلضافي النشاط

 جوجل في البحث

 :للمدرب مالحظات
 وأحح. واىهتار ىألطفال اإلُخرُج عيى ةاىسالٌث اىخاصث اىٍخخيفث اىلواعد عَ اىتحد اىٍشارنٌَ ٌَ اطيب
 إىى ًِلسٍوا أن اىٍشارنٌَ ٌَ اطيب(. دكائق 10 )ذِائٌث ٌجٍوعات في أو فردي ةشهو ىيتحد وكخًا ىهً

 .ىها حوصيوا اىخي اىِخائج ًلارُوا وأن أشخاص 6-5 ٌَ ٌِها نو ًخهون ٌجٍوعات
  

 أساسٌث كواعد 10 حخضٍَ كائٍث إعداد اىٍجٍوعات ٌَ اطيب اىٍجٍوعات، في كصٌرة ٌِاكشث إجراء ةعد
 وحلدًٍّ ٌيصق إعداد ٌِهً واطيب. اىٍسخلتو في ىالسخخدام ٌفٌدة ًجدوُها كد األسرة السخخدام

. األخرى ىيٍجٍوعات
 

 دكٌلث 20 :الوقت
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  مـنـهـج

 امتربية امرقمية

 

 (2)اإلضافي امنشاط:األمور ألومياء عمل ورشة

 اإلنترنت عنى امسمعة
 عيٕ طفيم سالٌث عيٕ اىدفاظ فٖ ساعد

 اإلُخرُج شتهث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 )اإلضافي امنشاط

 اإلنترنت عنى امسمعة

 :منمدرب مالحظات
 اىخٔاصو شتهات إخدى عيٕ شخص٘ث صفدث ورسً ٌجٍٔعات فٖ اىعٍو اىٍشارنَ٘ ٌَ اطيب

 .االجخٍاعٖ
 

 حظي٘و وأكالم وركث حِاول طرٗق  عَ– شخص٘ث صفدث ةرسً خرفً٘ا ٗلٌٔٔا أن ًٌِٓ اطيب: ٌيدٔظث
 أن ًٌِٓ واطيب. ذىم أرادوا إذا وحعي٘لات أوصاف إطافث ًٌِٓ واطيب. ةأٗدًٗٓ رسٍٓا وٌداوىث
 ىًٓ وأحح. اإلُخرُج عيٕ ةسٍعخّ ٗٓخً ال اىدساب ْذا فٍاىم-ٌٍهَ خد ألكصٕ ٌلتٔىث غ٘ر ٗجعئْا

 .ةذىم ىيل٘ام دكائق 10 ٌدة
  

 حدسَ٘ اىٍشارنَ٘ ٌَ واطيب. أوراكًٓ حتادل اىٍجٍٔعات ٌَ اطيب ٌجٍٔعث، نو حِخٖٓ أن ةعد
 عيٕ صاختٓا سٍعث حدسَ٘ أجو ٌَ األخرى اىٍجٍٔعث ٌَ عي٘ٓا خصئا اىخٖ اىشخص٘ث اىصفدث

 دكائق 10 ٌدة ىًٓ وأحح. األٌر ىزم إذا اٙخر اىتعض وخذف اىٍدخٔى ةعض إطافث ًٌِٓ واطيب. اإلُخرُج
 .ةذىم ىيل٘ام

 
. اىٍِاكشث عيٕ ةخشج٘عًٓ وكً اىِخائج ةخلدًٗ ٗلٌٔٔا أن اىٍجٍٔعات ٌَ اطيب

 
 .حلرٗتًا دك٘لث 30 :امكني اموقت

 



 قراءات :األيْر ألوهٖاء غًن ورشث
 هوًدرةٌٖ يرحػٖث

 ـ٠ٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
 اُٝخؽُج كتهث غيٕ ٌفيم

 

 

  يـَـّـج
 اهخرةٖث اهرقًٖث



 

 هوًدرةٌٖ يرحػٖث قراءات :األيْر ألوهٖاء غًن ورشث 

 اُٝخؽُج كتهث غيٕ ٌفيم ـ٠ٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ
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  يـَـّـج

 اهخرةٖث اهرقًٖث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌطخٔى حلػًٗ ْٔ اىٍؽسػ٘ث اىلؽاءات ٌَ اىؾؽض :يالذظث
 ةاىلؽح ـ٘خِاوىُٔٓا اىخٖ اىٍٔىٔغات ةلأن ىيٍػرةَ٘ حفه٘يٖ

 .اىشٍٓٔر ٌع وٗخلاـٍُٔٓا

  يرحػٖث قراءات

 هوًدرةٌٖ



 

   يـَـّـج 

 اهخرةٖث اهرقًٖث
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 هوًدرةٌٖ يرحػٖث قراءات :األيْر ألوهٖاء غًن ورشث

 اُٝخؽُج كتهث غيٕ ٌفيم ـ٠ٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 غيٕ اىف٠ٌث أن ٗػٔا أن اٌٛٔر أوى٘اء غيٕ ِٗتؾٖ
 أعؼْا ٗشب اىخٖ اىلياٗا أًْ أضػ ْٖ اُٝخؽُج

 ْاحؿ أو نٍت٘ٔحؽ سٓاز كؽاء غِػ اٟغختار ةػَ٘
 أٌَ ٌَ اىخأنػ غيً٘ٓ وٗشب. ٌٛفاىًٓ ُلال

 ةلتهث ٟحهاىًٓ اٛول اى٘ٔم ٌَ أٌفاىًٓ
 غيٕ ٗشب اىف٠ٌث حطل٘ق ٌَ وىيخأنػ. اُٝخؽُج

 واٙى٘ات اىلٔاغػ غيٕ ٗخػؽـٔا أن اٌٛٔر أوى٘اء
 ـٖ حيٍِ٘ٓا حً اىلٔاغػ ْؼه وةػو. اٛـاـ٘ث
 أةٔي ٝكؽاف ُهائص "ةػِٔان اىخػرٗت٘ث اىٍؼنؽة

 اىفياء ٗفخغػم اىؼي اىٍفو غيٕ ُاسص
 ْؼه إىٕ اىؽسٔع ًٌِٓ اٌيب ىؼا ،"اٝىهخؽوُٖ

  .اىخػرٗت٘ث اىٍؼنؽة
  

 أٌريث واغؽض اىفٔائػ، غيٕ اىئء حيلٖ أن ضاول
 ةؼنؽ وانخفٖ اىطٍاٗث ٌؽق ةخػرٗؿ وكً إٗشاة٘ث،

  .حفه٘و دون اىخٓػٗػات
 اىخٓػٗػات، أٍْ٘ث ٌَ اىخلي٘و غػم غيٕ اضؽص
 ٌِاكلخٓا ـٖ اىٍفخؾؽق اىٔكج كيو وىهَ

  .ـطفب
 

 أُِا ـٖ ٗخٍرو حٓػٗػ ِْاك: اىٍرال ـت٘و غيٕ
 ـلػ اُٝخؽُج كتهث غيٕ ة٘اُات ُيع غِػٌا

 أن دائًٍا ٍٗهِِا وىهَ ٌِا، اٛكغاص أضػ ٗفؽكٓا
 ا٠ٌع ٌَ ىيطػ اىغهٔن٘ث إغػادات ُفخغػم

 ُيع أن دائًٍا وٍٗهِِا اىت٘اُات، حيم غيٕ اٙعؽَٗ
 اىفائػة غػٍٗث حشػيٓا ن٘ؾث ـٖ اىت٘اُات

(. إىظ ... اىٍؽور نيٍات )اىػلٔائَ٘٘ ىيٍفخغػٌَ٘
 اىخٓػٗػات حلػٗؽ ـٖ ُتاىؼ أٟ ىيؾاٗث اىًٍٓ وٌَ
 أن ذً وٌَ ىٚةاء اىؼغؽ ـٖ ْؼا ٗخفتب ـلػ

  اإلٍخرٍج غوٓ اهساليث

 هوًدرب

 وأن اُٝخؽُج غَ ةػ٘ػًا أٌفاىًٓ إةلاء ٗلؽروا
 ِٗشص وكػ. اُٝخؽُج كتهث غيٕ أُلٍث أٗث ٍِٗػٔا

 أنتؽ ٌِظٔر ٌَ أُّ إٟ اىهؾار اٌٛفال ٌع ْؼا
 ٌؽق غَ ةاىتطد اٌٟفال ٗتػأ ـٔف اٛرسص ـػيٕ

 .اىفئل ةػاـع واىػًٗٓ ىٍغاىفث
 

 اىٍػئٌات حهِٔىٔس٘ا غاىً حؾ٘ؽ ٌع واٙن
 ونؼىم اٌٛٔر أوى٘اء غيٕ ِٗتؾٖ نت٘ؽة، ةفؽغث

 كياٗا إدعال ىؽورة كتٔل اىٍػرـٖ اىٍشخٍع
 اىط٘اة ٌِاضٖ سٍ٘ع ـٖ اُٝخؽُج غيٕ اىف٠ٌث

 ـفٔف – ةأُففِا ذىم ُفػو ىً وإذا. اىٌ٘ٔ٘ث
 ٗهٔن ـٔف وىهِّ اٛضٔال نو ـٖ حيلائً٘ا ٗطػث

  .ـٍ٘ؽحِا ٍُاق عارج اىطاىث ْؼه ـٖ
 

 اىف٠ٌث ٌاْ٘ث غَ غاٌث ـهؽة ىٚةاء ُلػم وىهٖ
 أن ٗشػر حخِاوىٓا، اىخٖ واىٍٔىٔغات اُٝخؽُج غيٕ

 ُهائص "ةػِٔان اىخػرٗت٘ث اىٍؼنؽات غيٕ ٍُيػًٓ
 حٍرو أُٓا إذ" ىي٠ٍب ُهائص"و" اٌٛٔر ٛوى٘اء

 اٌَٙ ى٠ـخغػام اىلٔاغػ ٌَ كاٌيث ٌشٍٔغات
 ـٖ حٍت٘لٓا ٗشب واىخٖ اىٍػئٌات ىخهِٔىٔس٘ا

 ٌغخيؿ ٌَ ُففم ىطٍاٗث اىٌ٘ٔ٘ث اىط٘اة

 .اُٝخؽُج كتهث غيٕ اىخٓػٗػات

 

 ىخهِٔىٔس٘ا واىٍفؤول اٌَٙ اٟـخغػام—  اإلٍخرٍج غوٓ اهساليث

 (.اىؽكٍ٘ث اٛسٓؾة ةاـخغػام اٛكغاص ٌع اىخفاغو )واىٍػئٌات اٟحهاٟت
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 غوٓ اهساليث قْاغد إن: ِايث يالذظث
 اهقْاغد يع يػوقًا حخػارض ال اإلٍخرٍج
. اإلٍخرٍج شتمث خارج اهْٖيٖث هورٖاة اهػادٕث

 حرلز أٍّا أو اهقْاغد هخوك ايخداد يخرد إٍّا
 شتمث غوٓ اهَشاط غوٓ خاص ةشمن

 قاغدة َِاك اهًثال، ستٖن غوٓ. اإلٍخرٍج
 وغوٓ. اهتػض هتػظَا اذخرايَا ةْحْب حقْل

 ال أٍَا اهقاغدة ِذه حػَٔ اإلٍخرٍج، شتمث
 أن أو اهتػض ةػظَا غوٓ ٍمذب أن ًٕمََا

 أي اٗخرٌٕ، أيام اهتػض ةػظَا يٌ ٍسخر
 .يثالً اهدردشث غرف خالل يٌ

 ؟ "اإلٍخرٍج غوٓ اهساليث "يصػود ٍشرح لٖف

 غيٕ"و" اىف٠ٌث "سؾئَ٘ ٌَ اىٍهٍيص ْؼا ٗخهٔن
 ٌطٍَ٘٘، ُهٔن أن ضاىث حػِٖ" اىف٠ٌث". "اُٝخؽُج
" اُٝخؽُج غيٕ"و. وـ٠م راضث ـٖ اٛذى؛ غَ ةػ٘ػَٗ

 ـٖ اىٍٔسٔدة اىؽكٍ٘ث اىلتهث حيم ِْا ةٓا ُلهػ
 اىخٖ اٛسٓؾة ناـث ذىم وٗلٍو اٝىهخؽوُٖ، اىفياء

. وةاٙعؽَٗ اىلتهث ةخيم ى٠حهال ُفخغػٌٓا

 :يفٖدة رواةع

 

: اُٝخؽُج غيٕ ىيف٠ٌث اىٍغهم واٟحهاٟت اىٍٔان٠ت ىٔزارة اٝىهخؽوُٖ اىٍٔكع •

http://www.safespace.qa/en/home.aspx 

 

 :سارٗث وـػاى٘ات ٌف٘ػة ُهائص – اُٝخؽُج غيٕ اٛـؽة ـ٠ٌث ىٍػٓػ اٝىهخؽوُٖ اىٍٔكع •

http://www.fosi.org/ 
 

 غاىً ٌَ وأعتار سارٗث، وـػاى٘ات ْاٌث، احهال سٓات – واٟحهاٟت اىٍٔان٠ت ىٔزارة اٝىهخؽوُٖ اىٍٔكع •

 http://www.ictqatar.qa/en :اىٍػئٌات حهِٔىٔس٘ا

  

: وأعتار وُهائص ٌهادر وٗلٍو اٝىهخؽوُٖ، ىيخػػي ىيخهػي اٝىهخؽوُٖ اىٍٔكع •

http://www.stopcyberbullying.org/index2.html 
 

 /http://www.connectsafely.org :وٌِخػٗات وُهائص ٌهادر •

 

http://www.safespace.qa/en/home.aspx
http://www.fosi.org/
http://www.fosi.org/
http://www.fosi.org/
http://www.stopcyberbullying.org/index2.html
http://www.connectsafely.org/
http://www.connectsafely.org/
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  اإلهمخرؤٍ اهخػدي

 هوًدرب

 ةاىؾًا ىؽرًا اإلهمخرؤٍ اهخػدي ٗيطق وكػ
 ٗيؽًْ كػ أُّ نٍا ىطاٗا، نأُا إذا ةأٌفاىم

 ٗخػئٍن ـًٓ -اىٍخػػَٗ ًْ نأُا إذا أٗيًا
 اىلٔاغػ ىغؽق كاةي٘ث أنرؽ وٗهتطٔن ـ٘ئث غادات
 أن حؼنؽ. اىٍفخلتو ـٖ اٛكغاص اضخؽام وغػم
. حػاكب أو حطهً أن حلؽر أن كتو حخطػث وأن حلؽح

 اىخػػي ـٔء ٌػى اٌٛفال ٗػرك ٟ ـأض٘اًُا
 ْٔ نٍػيٍَ٘ واستِا إن. اٙعؽَٗ غيٕ اٝىهخؽوُٖ

 ٌَ سٔ إٗشاد أن نٍا. وُؽكػًْ ُػيًٍٓ أن
 وحطػث اسيؿ وىؼىم،. ىيؾاٗث ْاًٌا أٌؽًا ٗػػ اىرلث

 اىخػػي ىخشِب أٌهِم نيٍا ٠ٌةم ٌع
 .اٝىهخؽوُٖ

 
 لن يٌ ةاهرغى اهخػدي ذدث إذا ياذا وهمٌ
  ذهك؟

 حخٔنئا أن وضاوىٔا اىٍػَِ٘٘، اٌٛفال ةآةاء احهو
 وأن ناىهتار، ى٘فٔا اٌٛفال أن حؼنؽ. ٌػًا ضو إىٕ

 اىهاـ٘ث ةاىػرسث ُاىشث حهٔن ٟ كػ أضهآًٌ
 غٔاكب ـٖ ٗفهؽون ٟ أًُٓ نٍا أض٘اًُا،

 أوى٘اء وكشع اىيط٘ث ضٍاٗث ضاول. أـػاىًٓ
 .ٌِاـب ضو إٗشاد غيٕ اٌٛٔر

 
 :اإلهمخرؤٍ اهخػدي أيثوث

 .ـظث رـائو إرـال •

 ىط٘ث غَ اُٝخؽُج كتهث غيٕ اٛناذٗب إ٠ٌق •
 .اىخػػي

 اىػردكث ـٖ اىخػػي ىط٘ث ٌَ اىفغؽٗث •
 اٟسخٍاغٖ اىخٔانو كتهات وغيٕ

 

 اهخػدي طرإا هألغفال هوردٕد ٍصائد
 :اإلهمخرؤٍ

 .ناٌيثً اىلهث إىٕ اـخٍع .1
 اٝىهخؽوُٖ اىخػػي غَ اٝة٠غ أن أعتؽْا/ أعتؽه .2

 اٛكغاص أضػ ساُب ٌَ أو ساُتٓا/ ساُتّ ٌَ
 .س٘ػة عٍٔة ٌطٍ٘ٓا/ ٌطٍّ٘ ٌَ

 وىَ ـخػغٍٓا/ ـخػغٍّ أُم ٌفيم ٌٍأن .3
 .ٗؤذٗٓا/ ٗؤذّٗ كغم أي حػع

/ ٌِّ عٍأ ى٘ؿ ضػث ٌا أن ٌفيم ٌٍأن .4
 اىيط٘ث إكِاع اىٍخػػي ٗطاول ـأض٘اُا -ٌِٓا

 ُٛٓا/ ُّٛ ـ٘ئث ةٍؽٗلث حػاٌو/ ٗػاٌو ةأُّ
 أضػ أٟ ُٔىص أن غيِ٘ا. ٌا عٍأ ارحهتج/ ارحهب

 .اٝىهخؽوُٖ اىخػػي ٗفخطق
 .ىٍفيم اْخٍاٌم أظٓؽ .5
 إسؽاءات احغاذ غيٕ كادر أُم ىٍفيم أظٓؽ .6

 إىٕ حطػث! - ذىم ٝذتات إسؽاءات واحغؼ)
 ةاىخػػي كأٌا ٌَ أٌؽ أوى٘اء وإىٕ اىٍػيً

 (.اٝىهخؽوُٖ
 ضفًِا، "ٌر٠ً ىّ حلو ٟ -ٌفيم ٌلاغؽ اضخؽم .7

 ـٖ ٗفخطق ٟ ـاٌٛؽ. ـطفب اٌٛؽ حشاْو
 ـخػاٌو ىٍفيم ٌٍٓث اىٍفأىث...". اىِٓاٗث
 .اٍْٛ٘ث ٌَ اىلػر ةؼىم ٌػٓا

 
 

 

 ةلهػ اُٝخؽُج كتهث غيٕ اٙعؽَٗ ٌع اىخٔانو ْٔ اإلهمخرؤٍ اهخػدي

 .ٌياٗلخًٓ أو إٗؼائًٓ
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 :يفٖدة رواةع

 

 http://www.netsmartz.org/reallifestories:  اىٔاكع ٌَ كهم •

 
 : اٝىهخؽوُٖ اىخػػي غَ ٌػئٌات •

http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html 
 

 : اٝىهخؽوُٖ اىخػػي غَ اىٍػئٌات ٌَ ٌؾٗػ •

http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html 
 

 يارسْا اهذٌٕ األغفال إهٓ هوخردث ٍصائد
 :اٗخرٌٕ غوٓ اإلهمخرؤٍ اهخػدي

 .ٗلٔىّ أن ٌفيم ٗؽٗػ ٌا إىٕ اـخٍع .1
 .اىفئك ذىم حؽـو أُم ةٔىٔح اذنؽ .2
 وأُم حطتٓا،/ حطتّ ةأُم ٌفيم ٌٍأن .3

 ٌع حخفاٌص ىَ وىهِم دائًٍا حػغٍٓا/ حػغٍّ
 .اىفئك ٌَ اىِٔع ْؼا

 .ـ٘ئًا اىفئك ذىم ٗػختؽ ىٍاذا اكؽح .4
 أٗث ٗؽى أن ٗفخٍ٘ع اىٍفو نان إذا ٌا اـأل .5

 .ضػث ىٍا ضئل
 .ضئىم اكخؽح .6
 حػؽض اىؼي اىٍفو أٌؽ أوى٘اء إىٕ حطػث .7

 .ةٓا ٌفيم وأعتؽ اىطئل وُاكق ىيخػػي
 حػخؼر/ ٗػخؼر أن غي٘ٓا/ غيّ٘ أن اىٍفو أعتؽ .8

 .اىيط٘ث ٌع اٌٛؽ ٗخػارك أن حطاول/ٗطاول وأن
 غَ وى٘ؿ اىفئك غَ حخطػث أن حؼنؽ .9

 اىؼي ْٔ ـاىفئك -ُففٓا/ ُففّ اىٍفو
 .اىٍفو وى٘ؿ ٗخؾ٘ؽ أن ٗشب واىؼي ـ٘ئًا ٗػػ

 
 
 

 

http://www.netsmartz.org/reallifestories
http://www.netsmartz.org/reallifestories
http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/cyberbullying.html
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  اهرقًٖث اهتصًث

 هوًدرب

 ٌَ اىؽكٍ٘ث ةهٍخم ىٍطٔ ٌؽٗلث ِْاك ى٘ؿ
 أن ْٔ ـػيّ ٍٗهِم ٌا نو. اٝىهخؽوُٖ اىفياء

 حيم ىهَ ٌػئٌاحم، غيٕ اىػرٔر ـؽنث حليو
 أن ْٔ اٛـيو ـاىطو إذن،. حغخفٖ ٟ اىٍػئٌات

 غيٕ حفػيّ أن حؽٗػ ٌا حفػو أن كتو ٌيً٘ا حفهؽ
 .اُٝخؽُج كتهث

 
 ةاإليمان أٍُ ٕزغًْن اهذٌٕ هألغفال يثال
 :شٔء لن يرْ

 غِػٌا ٗطػث ٌاذا إىهخؽوُٖ؟ ةؽٗػ ىػٗم ْو
 ـيث إىٕ حؼْب إُٓا )إىهخؽوُٖ؟ ةؽٗػ رـاىث حطؼف

 غادةً )ةاىهاٌو؟ ٌطْٔا ٍٗهِم ـٓو(. اى٠ٍٍٓت
 ـيث حفؽٗؼ ٌؽٗق غَ ُػً، "ٗلٔىٔن ٌا

 ةاٌٝهان زال ٌا وىهَ ضفًِا،"( اى٠ٍٍٓت
 حهِٔىٔس٘ا ٌخغههٖ أضػ كتو ٌَ اـخؽدادْا

 اٝضفاس ـٖ اٌٛفال ٗتػأ وِْا ... )اىٍػئٌات
 اىؽـائو ْؼه إن: ةتفاٌث اٌٛؽ ىِٔىص( ةاىغٔف

 ٌؽة نو ـٖ" أنتؽ ٠ٌٍٓت ـيث "إىٕ حخطٔل
 اٟٙف إن. أنؾؽ ٠ٌٍٓت ـيث ٌَ ـ٘ٓا حطؼـٓا

 واىٍيفات اٝىهخؽوُٖ اىتؽٗػ ورـائو اىهٔر ٌَ
 ـٖ" ٌػيلث "زاىج ٌا اىٍطؼوـث واىخٍت٘لات

 أن حطب ْو... اٝىهخؽوُٖ اىفياء ٌَ ٌا ٌهان
 ةاُخظار ِْاك ٌػيلث اىٍيطهث نٔرحم حظو

ى٘فخغػٌُٔٓا؟  اىؾؽةاء ةػو

 
 ٍرٌ هَا يفٖدة اهرقًٖث اهتصًث حػد لٖف

األيْر؟  أوهٖاء
 اىٍخهفص أرك٘ؿ حهفص إن اىٍرال، ـت٘و غيٕ

 زارْا اىخٖ اٝىهخؽوُ٘ث اىٍٔاكع ٌػؽـث ٌَ ٍٗهِِا
 ٌفيِا اـً غَ ُتطد أن أٗيًا وٍٗهِِا ٌفيِا،

 ٙعؽ وكج ٌَ Google سٔسو اىتطد ٌطؽك غيٕ
 .اُٝخؽُج كتهث غيٕ ُلاٌّ ىِؽى

 غِػ سػًا ٌٍٓث نيٍث" يخّْل "نيٍث حػػ
 ـٍػظً اىؽكٍ٘ث؛ اىتهٍث غَ اىطػٗد

 ٗغؽكٔن اىٍػئٌات حهِٔىٔس٘ا ٌفخغػٌٖ
 ًُٛٓ اُٝخؽُج كتهث غيٕ ٌغخيفث كٔاغػ

 اىفياء ـٖ ٌػؽوـَ٘ ؽ٘ؽ أًُٓ ٗػخلػون
 ٗػرنٔن ُشػيًٓ أن ْٖ ٌٍٓخِا إن. اٝىهخؽوُٖ

! غيً٘ٓ اىخػؽف ٍٗهَ أُّ أي نؼىم، ى٘فٔا أًُٓ
 اٟـً نلارة ْٔ ىشٓازًْ اىخػؽٗفٖ ـاىؽكً
 غِػٌا ونؼىم. اُٝخؽُج كتهث غيٕ ةًٓ اىغانث
 ىًٓ ـتق ٌٔاكع ٌَ ٌػئٌات ِٗلؽون

 غيٕ ٗخػؽف أن كغم ٛي ٍٗهَ غي٘ٓا اىخفش٘و

 .ْٔٗخًٓ
 

 رـائو ُؽـو أو اىػردكث ؽؽف ـٖ ُخطػث وغِػٌا
 أـٍائِا ٌَ ةػًٟ ٌفخػارة أـٍاءً وُفخغػم

 ٟ وأُّ ةؼناء ُخهؽف أُِا ُظَ ـإُِا اىطل٘ل٘ث
 ضػ إىٕ نط٘ص وْؼا. غيِ٘ا ٗخػؽف أن ٛضػ ٍٗهَ

 ذىم ناضب أن اىِاس ٗظَ ـٔف اىتػاٗث ـفٖ ٌا،
 إذا وىهَ. ٌطػد ؽ٘ؽ كغم ْٔ اىٍفخػار اٟـً

 ؽ٘ؽ ٌطخٔى أرـيِا أو ضلًا ـٖء كٔل ٌِا نػر
 وـٖ. غِا اٝة٠غ اٛكغاص أضػ ٗلؽر ـلػ ٠ٌئً

 ةؽوحٔنٔل ركً غيٕ اىخػؽف ٍٗهَ اىطاىث، حيم

 وةٍػؽـث. اىهٍت٘ٔحؽ ةشٓاز اىغاص IP اُٝخؽُج
 ٌاىم ٌَ اىخطلق ٍٗهِِا اُٝخؽُج، ةؽوحٔنٔل ركً

 .اىشٓاز

 

 .اُٝخؽُج ةلتهث حخهو غِػٌا حخؽنّ اىؼي أذؽك ْٖ اهرقًٖث اهتصًث
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  اإلهمخروٍٖث اهسًػث

 هوًدرب

 :االحتاع واحتث اهقْاغد

 ٌخػػدة عػٌات حفخغػم أُج )حهؼب ٟ .1
 ـٔف ذىم ـإن أضػًْ ٗلارُٓا أن وةٍشؽد

 (.ٗظٓؽ
 ٗطهٍٔن اىِاس  - ك٘ئًا حِلؽ أن كتو ـهؽ .2

 .ذىم ع٠ل ٌَ غي٘م
 غِػٌا اىٔاكػ٘ث ىيط٘اة اٛـاـ٘ث اىلٔاغػ احتع .3

 .اُٝخؽُج كتهث حفخغػم
 

 سًػخك ٕرسٌ أن ًٕمٌ اهذي يا
 (:أيثوث )اإلهمخروٍٖث

 .اْخٍاٌم ٌشال ٌَ ٌلاٟت حلاـً .1
 اىٍلارنات أو اىٍشٍٔغات ـٖ اىٍلارنث .2

 .اىٍِٓ٘ث
 ٌيفاحم غيٕ اىغانث اىت٘اُات إعفاء .3

 .اىلغه٘ث
 أو اىٍػؽوـث ؽ٘ؽ اٝىهخؽوُ٘ث اىٍٔاكع حشِب .4

 .اىؾؽةاء اٛكغاص
 

 اإلهمخروٍٖث سًػخك ٕدير أن ًٕمٌ اهذي يا
 (:أيثوث)

 .ٌِلٔراحم ـٖ ـ٘ئث ىؾث اـخغػام .1
 .اىٔاكػ٘ث ض٘احم ٌَ ٌطؽسث كهم حػوَٗ .2
 اىفئك ةفٔء ٌػؽوـَ٘ أكغاص ٌع اٟحهال .3

 اٌٛؽ ِٗخٖٓ أن ٍٗهَ - اُٝخؽُج كتهث غيٕ
 .أٗيًا غيِ٘ا اىئم ةإىلاء

 .اُٝخؽُج كتهث غيٕ اىلٔاغػ ٌغاىفث .4
 

 اإلهمخروٍٖث اهسًػث ةأن األغفال حقَع لٖف
هوغإث؟  يًّث

 ِٗلؽ واىػك أو واىػحم حغ٘و - أٌريث اـخغػم •
 وـٖ. اُٝخؽُج كتهث غيٕ اىٍيطهث نٔره
 اىفهو ـٖ ز٠ٌئم ةػو ٗطيؽ اىخاىٖ، اى٘ٔم

 ى٘ػؽىٓا اىػراـث ضشؽة إىٕ اىهٔر حيم
 ـخلػؽ ْو كػٔرك؟ ـ٘هٔن ن٘ؿ. ىيشٍ٘ع

 ىٍاذا/ اىظ ... ةاىؾيب أم ةاىغشو أم ةاىطؽج
 ـغ٘ؿ، أٌؽ ذىم ٛن أـؽحٖ، ُٛٓا/ ـخٓخً؟

 غيٕ اىهٔر حيم ِٗلؽا أٟ ٗشب نان واىػاي وٛن
 .اىظ ... اُٝخؽُج

 وىٓؼا ُػً، - ٌٛفاىم اىٍِاكلث ْؼه اكؽح •
 وُطب أـؽة ُطَ. ةفٍػخم ُٓخً ُطَ اىفتب
 إضؽاج ـٖ ُخفتب أن ٍٗهَ وٟ اىتػو ةػيِا
 ةفٍػخِا ُٓخً أن غيِ٘ا. اىتػو ةػيِا

 .أٗيًا ٛـؽحِا اضخؽاٌِا ٌٍِيق ٌَ اٝىهخؽوُ٘ث
 

 هألغفال؟ اهّايث اهرساهث ِٔ يا

 ـٖ ٗفًٓ حفػيّ كٖء نو أن حػرك أن ٗشب
 أو حػون أو حِلؽ ٟ. اٝىهخؽوُ٘ث ـٍػخم حهَٔٗ

 حلخؽك أو كٖء ةأي إغشاةم حفشو أو رواةً حِلؽ
 ىَ أُّ اىرلث حٍام واذلًا حهَ ىً إذا كٖء أي ـٖ
 .ةفٍػخم ٗيؽ

 
 

 .اُٝخؽُج كتهث غيٕ حهِػّ غِم رأي —  اإلهمخروٍٖث اهسًػث
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 ٌطؽك غيٕ اـٍم غَ اةطد! سًػخك اذىِ

 ـٖ واُظؽ ٙعؽ وكج ٌَ Google سٔسو اىتطد
 إذا ٌا ةفٓٔىث حشػ ـٔف اىٍؽٗلث وةٓؼه. اىِخائز

. ـٍػخم ٌَ ِٗال أن ٗطاول ٌا كغم ِْاك نان
 أو ىطفاةاحم اـخغػام ـٔء أٗث غَ أةيؼ

 أن أنػكائم ٌَ حٔكع. حِلؽْا اىخٖ ىيٍػئٌات
 غِػ حٔـٍ٘م ٗؽٗػون غِػٌا ٌٔاـلخم ٍٗيتٔا

 ذىم، ٗطخؽٌٔا ىً وإذا اُٝخؽُج، غيٕ نٔر ُلؽ

. ضظؽًْ ضخٕ وٍٗهِم ةو اىخٔـً٘، إىؾاء اٌيب
 اىغانث ٌفخِػاحم أو نٔرك حفخغػم أٟ أردت وإذا

 .اُٝخؽُج غيٕ حِلؽْا ـ٠ ٌٔاـلخم دون

 
 :وألغفاهك هك رساهث

 ٌِختًٓا نِج إذا ةغ٘ؽ ـخهٔن ـٍػخم! حغؿ ٟ
 ٌؽاغاحم ةٔسٔب دراٗث وغيٕ ـطفب اىلٔاغػ ىتػو

 .ىٓا

 :يفٖدة رواةع

 

 :ـٍػخم ىطٍاٗث ُهائص •

  http://www. http://www.datesafeproject.org/2012/protecting-your-teens-online-

reputation/  

 

  :ٌغخيفث أةٔٗث ُهائص •

 http://www.parentinghelpme.com/parenting-help/how-to-protect-your-familys-

online-reputation/ 
 

 :ىيٍػيٍَ٘ اىفٍػث ُهائص •

http://blog.schoollibraryjournal.com/neverendingsearch/2011/11/08/protecting-

your-reputation-online-4-things-you-need-to-know/ 
  
 :اىلغهٖ اىٍػيٍَ٘ ٟـخغػام اىفٍػث غَ ُهائص •

 http://www.safetyweb.com/blog/social-networking- should-teachers-friend-

students-online/ 
 

 

 

http://www.safespace.qa/en/home.aspx
http://www.safespace.qa/en/home.aspx
http://www.safespace.qa/en/home.aspx
http://www.safespace.qa/en/home.aspx
http://www.parentinghelpme.com/parenting-help/how-to-protect-your-familys-online-reputation/
http://www.parentinghelpme.com/parenting-help/how-to-protect-your-familys-online-reputation/
http://www.parentinghelpme.com/parenting-help/how-to-protect-your-familys-online-reputation/
http://www.parentinghelpme.com/parenting-help/how-to-protect-your-familys-online-reputation/
http://blog.schoollibraryjournal.com/neverendingsearch/2011/11/08/protecting-your-reputation-online-4-things-you-need-to-know/
http://blog.schoollibraryjournal.com/neverendingsearch/2011/11/08/protecting-your-reputation-online-4-things-you-need-to-know/
http://www.safetyweb.com/blog/social-networking-%20should-teachers-friend-students-online/
http://www.safetyweb.com/blog/social-networking-%20should-teachers-friend-students-online/
http://www.safetyweb.com/blog/social-networking-%20should-teachers-friend-students-online/
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  اهخصْصٖث إغدادات

 هوًدرب

 ٌَ اىهر٘ؽ حلػًٗ ٌِم حٍيب اىغػٌات ةػو
 ـ٘ٓا حفشو أٟ حغخار وكػ. اىلغه٘ث اىت٘اُات
 إى٘ٓا حطخاج كػ اٛض٘ان ةػو ـٖ وىهَ ٌٍيلًا،
 أن إٟ ع٘ار ٌَ أٌاٌم ٗهٔن ٟ وةاىخاىٖ ةاىفػو،

 أن ٌَ حأنػ اىطاٟت، حيم وـٖ. اىت٘اُات حلػم
 .اىت٘اُات ةػو ٝعفاء إٌهاُ٘ث ِْاك

 
 اىٍرال، ـت٘و غيٕ اى٠ٍ٘د حارٗظ ةشٔار   -اهشرح

 إعفاء  "ٗؼنؽ حأك٘ؽ ٌؽةع ِْاك ٗهٔن أن ٗشب

 اىؾؽةاء ٌػؽـث عٍٔرة حلو وةؼىم."٠ٌ٘دك حارٗظ
 .ةػٍؽك

 
 أن حؽٗػ ٌا غيٕ اىغهٔن٘ث إغػادات وحػخٍػ
". اىشٍ٘ع ٗلٔىّ "ٌا غيٕ حػخٍػ ٟ. غِّ حهلؿ

 وحؼنؽ. ةاىط٘اء وضفم اىغاص ضهٍم اـخغػم
" اٝىهخؽوُٖ غؽِٗم "ْٖ اىلغه٘ث نفطخم أن

 .اىلٔاغػ ٗيع ٌَ أُج وأُم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واضػة ٌؽة اىغهٔن٘ث إغػادات حطػد أٟ وٗشب
 كتهات ٗفخغػٌٔن ٌَ غيٕ ٗشب ةو. ىٜةػ

 ٗفخطٔا أن عػٌات أٗث أو اٟسخٍاغٖ اىخٔانو
 ٌٍا وٗخأنػوا ـخؽة نو ٌؽة اىغهٔن٘ث إغػادات

 ونؼىم. ىًٓ ٌؽىً٘ا زال ٌا ىٓا ىتًٍٓ نان إذا
 ٗخً أن ٍٗهَ اىٍغخيفث اىخطػٗرات ٌع ـإُّ

 اىغهٔن٘ث ٝغػادات سػٗػة ع٘ارات إدعال
 ىِا حخ٘طّ ٌا أضػث ُخاةع أن غيِ٘ا ٗشب وةاىخاىٖ

 .اٌٝهاُات
  

 ٌَ ـلً واضػة ْٖ اىغهٔن٘ث إغػادات إن
 ٌهاـطث ةؽاٌز ُِفٕ أٟ وٗشب - اىطٍاٗث ٌؽق

 ُخٔعٕ وأن اىٍِ٘ػث اىٍؽور ونيٍات اىف٘ؽوـات
 كتهث غيٕ ُفػيّ ٌا نو إزاء ةتفاٌث اىطؼر

 اىخأذ٘ؽ ٌَ حطٍِ٘ا اىغهٔن٘ث إغػادات إن. اُٝخؽُج
 ٟ وىهِٓا ة٘اُاحِا إىٕ اىغارسٖ اىٔنٔل إٌهاُ٘ث أو

 !ُفػيّ ٟ وٌا ُفػيّ ٌا غِا ُ٘اةث حلؽر
 

 إغػادات إىٕ اٌٛٔر أوى٘اء ِٗختّ أن وٗشب
 ٗفخغػٌٓا اىخٖ اىغػٌات ـٖ اىغهٔن٘ث

 نان ـإذا. ضٍاٗخًٓ ٌَ ٗخٍهِٔا ضخٕ أٌفاىًٓ
 ٌػّ اىشئس ـٍ٘هَ اىٍؽاْلث، ـَ ـٖ اىٍفو
 ىؾم إن وٌِاكلخٓا اىغهٔن٘ث إغػادات وىتً

 أن ـٍ٘هِِا ـًِا اٛنؾؽ اٌٛفال ضاىث ـٖ أٌا. اٌٛؽ
 وكج ٌَ ُخطلق وأن ـطفب اىغػٌات ُيتً

 ْٖ نٍا زاىج ٌا اٝغػادات ناُج إذا ٌٍا ٙعؽ
 وٗخػئٍن اٝةػاع ٌَ غاى٘ث ةػرسث ٗخٍخػٔن اٛةِاء)

 (.ةفؽغث

 ٌغخيؿ ـٖ اىلغهٖ ضفاةم ٌطػدات ْٖ اهخصْصٖث إغدادات
 .ضفاةم غيٕ اٙعؽَٗ إ٠ٌع ٌػى حطػد اىخٖ وْٖ اىغػٌات

 ألٕث اهخصْصٖث إغدادات غٌ ةرثك وغَد
 يشاةّث إٔقٍْات غٌ حترد أن ٕخب خديث

 .أغاله اهًتَٖث هخوك
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 اُٝخؽُج كتهث غيٕ ٌفيم ـ٠ٌث غيٕ اىطفاظ ـٖ ـاغػ

 

 

 

 :يفٖدة رواةع

 

  :ـ٘فتٔك غيٕ اىغهٔن٘ث إغػادات ةلأن اىٍفاغػة •

https://ar-ar.facebook.com/help/445588775451827 

 
  :اىغهٔن٘ث إغػادات ةلأن غاٌث ُهائص •

 https://www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm 
 

 :ُهائص–  اىؽكٍٖ اىػاىً ـٖ ضلٔكم ضٍاٗث •

https://www.eff.org/wp/effs-top-12-ways-protect-your-online-privacy 
  
 : اىٍػئٌات وحهِٔىٔس٘ا اىلتاب ةلأن اٝىاـ٘ث اىٍهادر ةػو •

http://www.edutopia.org/online-school-security-privacy 
 

 

 

https://ar-ar.facebook.com/help/445588775451827
https://www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm
https://www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm
https://www.eff.org/wp/effs-top-12-ways-protect-your-online-privacy
http://www.edutopia.org/online-school-security-privacy
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  األةْٕث اهرقاةث أدوات

 هوًدرب

 ٌغخيفث عػٌات ـٖ ٌٔسٔدة وظ٘فث ْؼه
 ـٖ اىخطهً ـٖ اٌٛٔر أوى٘اء ىٍفاغػة وىػج

 غيٕ أو اىغػٌات ـٖ وٌؽاكتخّ أةِائًٓ ُلاط
 .غاٌث ةهفث اٛسٓؾة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اىفياء ُفخهلؿ أن أٌٔر نأوى٘اء غيِ٘ا إن
 ُظو ضخٕ اٛعتار غَ ُتطد وأن اٝىهخؽوُٖ

 كادرَٗ وُهٔن أٌفاىِا ىّ ٗخػؽض ىٍا ٌخاةػَ٘
. اٝىهخؽوُ٘ث أُلٍخًٓ ـٖ ٌلارنخًٓ غيٕ

 اىخٖ اٛك٘اء أوائو ٌَ اٛةٔٗث اىؽكاةث نفطث وحػػ
 وىػًٓ ضفب اٌٛٔر أوى٘اء ٗيتٍٓا أن ٗشب

 .أٌفاىًٓ ٗفخغػٌٓا عػٌث أٗث ـٖ اىٍطيٖ

 
 إٌٔ؟

 ٌهان ـٖ اٛةٔٗث اىؽكاةث أدوات حٔسػ ٌا غادةً
 ٌهان ـٖ حيػٓا عػٌث نو وىهَ ٌا، ظاْؽ

 أو ةأُففِا غِٓا ُتطد أن غيِ٘ا وىؼا كي٠ً٘، ٌغخيؿ
 .ىيٍفاغػة ٌيتًا اىغػٌث دغً إىٕ رـاىث ُٔسّ أن

 

 

 

 لٖف؟

 ـ٠ًٓ ٗهٔن ٌا غادةً اٛةٔٗث اىؽكاةث أدوات ىتً إن
 اٛةٔٗث اىؽكاةث أدوات نفطث حفخص أن ـتٍشؽد. سػًا

 ٌَ ى٠عخ٘ار نؾ٘ؽة ٌؽةػات حؽى ـٔف اىهط٘طث
. غي٘ٓا ىٞساةث وأـئيث غي٘ٓا غ٠ٌث ةٔىع ةِ٘ٓا

 وحِخظؽ، اىفؤال غيٕ اىفأرة ٌؤكؽ حيع وغِػٌا
 حيؾً ٟ )أعؽى إكارة اىػادةً ـٖ ىم، ـخظٓؽ

 ِْاك ى٘فج وىٜـؿ،(. واكؽأ اُخظؽ ـلً - غي٘ٓا
 اٝغػادات أن ٌاىٍا عاٌئث وأعؽى نط٘طث إساةث

 ْٔ ٌا حلؽر أن غي٘م - اٟغختار ـٖ حؤعؼ اىفػي٘ث
 اٟغختار ـٖ عؼ. ضاىخم ـٖ وىٍفيم ىم اٛـيو

 اـخغػام وٌػى اىِيز وٌفخٔى ٌفيم غٍؽ
 اىظ... ةٍفؽده اىهٍت٘ٔحؽ ىشٓاز ٌفيم

 
 هًاذا؟

 و٠ٌةِا أٌفاىِا ـ٠ٌث غيٕ ٍٍُئَ أن ُؽٗػ ُِٛا
 حػؽىًٓ غػم ُيٍَ وأن اُٝخؽُج، كتهث غيٕ

 ٠ًٌٗٔ وكخًا كيائًٓ وغػم ٟئق، ؽ٘ؽ ىٍطخٔى
 ض٘اة ةغ٠ف أعؽى ض٘اة ـيػًٗٓ اىهٍت٘ٔحؽ، أٌام

 .اٝىهخؽوُٖ اىفياء

 

 ـٖ ىيخطهً ىتٍٓا ىٚةاء ٍٗهَ اىخٖ اٝغػادات ْٖ األةْٕث اهرقاةث أدوات
 .واىغػٌات اىهٍت٘ٔحؽ ٛسٓؾة أٌفاىًٓ اـخغػام ٌؽٗلث

  أدوات ألٕقٍْات ًٍاذج ٕؤ وفًٖا

 :األةْٕث اهرقاةث
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 ٗفخغػٌٔن سػًا اىهؾار اٌٛفال ضخٕ! ِام
 ُهٔن وأض٘اًُا. اىهٍت٘ٔحؽ وأسٓؾة اىشٔاىث اىٓٔاحؿ

 اـخغػآٌا ٗفخٍ٘ػٔا ىَ أًُٓ ٌَ سػًا واذلَ٘
 وٟ ٌؽور، نيٍات ُيع ٟ وىؼىم ٌفاغػحِا دون

 ـإُِا غاٌث وةهفث اٛةٔٗث، اىؽكاةث أدوات ُيتً
. إكؽاف دون ُخؽنٓا غِػٌا اٛسٓؾة ُؾيق ٟ ضخٕ

 ُهخلؿ ـلػ! ا٠ٌٝق غيٕ اٛنتؽ اىغٍأ ْٔ وْؼا
 وُفاسأ أٌفاىِا ةلػرات اـخغففِا كػ أُِا ٌا ًٌٗٔا

 اىهٍت٘ٔحؽ أسٓؾة أو اىؼن٘ث ةٓٔاحفِا ٗيػتٔن ةًٓ
 ٌَ اىٍٔكؿ، ذىم وىخفادي. ةِا اىغانث اىٍطٍٔىث

 ُطػده اىؼي ةاىلػر واىفٍاح اٛسٓؾة ضٍاٗث اٛـيو
 .اٛسٓؾة حيم إىٕ اىٔنٔل ٌَ

 

 :يفٖدة رواةع

 

 :Firefox ـاٗؽـٔنؿ ىٍخهفص ٌف٘ػة ُهائص •

https://support.mozilla.org/ar/kb/block-and-unblock-websites-parental-controls-

firef?redirectlocale=en-US&redirectslug=block-and-unblock-websites-with-parental-

controls 

 

  :وي ٌٔكع غيٕ اٛةٔٗث اىؽكاةث أدوات •

 http://www.nintendo.com/consumer/systems/wii/en_na/ht_settings.jsp 
 

 :ىٚةاء( ـلً ى٘ؿ )اٛعؽى اىِهائص ةػو •

http://www.hightechdad.com/2011/08/05/10-ideas-for-facebook-parental-controls-

and-what-you-can-do-until-they-are-there/ 

 

https://support.mozilla.org/ar/kb/block-and-unblock-websites-parental-controls-firef?redirectlocale=en-US&redirectslug=block-and-unblock-websites-with-parental-controls
https://support.mozilla.org/ar/kb/block-and-unblock-websites-parental-controls-firef?redirectlocale=en-US&redirectslug=block-and-unblock-websites-with-parental-controls
https://support.mozilla.org/ar/kb/block-and-unblock-websites-parental-controls-firef?redirectlocale=en-US&redirectslug=block-and-unblock-websites-with-parental-controls
http://www.nintendo.com/consumer/systems/wii/en_na/ht_settings.jsp
http://www.nintendo.com/consumer/systems/wii/en_na/ht_settings.jsp
http://www.hightechdad.com/2011/08/05/10-ideas-for-facebook-parental-controls-and-what-you-can-do-until-they-are-there/
http://www.hightechdad.com/2011/08/05/10-ideas-for-facebook-parental-controls-and-what-you-can-do-until-they-are-there/

