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الصف 7

هدف الدرس

التعريف بموضوع الجريمة، وتيسير التعلّم عن أنواع 
الجريمة المختلفة ومخاطرها، وكيف يمكنهم حماية 

أنفسهم واآلخرين. 

المواد المطلوبة

صور	 

معلومات عن أمن الحي	 

إعالن من صفحة Facebook الرسمية لشرطة دبي	 

مقال عن اإلبادة الجماعية في رواندا	 

نواتج التعلم

 فهم مخاطر الجريمة وكيف يمكنهم حماية أنفسهم 	 
واآلخرين من خطر الوقوع ضحايا للجرائم.

 مناقشة المخاطر والعواقب المحتملة للسلوك غير 	 
المسؤول للجناة والضحايا، بما في ذلك كيف يمكن 

لهذا السلوك أن يؤدي إىل القيام بعمل إجرامي.

 التفكير بكيفية التعامل مع السلوك اإلجرامي وغير 	 
المسؤول في المدرسة والمجتمع. 

92 الوحدة 2 الدرس 914

اتخاذ القرارات السليمة2الوحدة

 اقترح طريقة يمكن للشخص الظاهر في كل صورة، من خاللها، حماية نفسه من الجريمة بشكل 	فضل.  	. 

اختر إحدى الصور واكتب قصة عن 	حداثها. 	. 

ضحيّةجريمة

اإلنسانية

الدرس 4

نواتج التعلم:طرق الحماية من الجرائم
فهم الطرائق التي يمكنهم  بها حماية أنفسهم 	 

واآلخرين من الوقوع ضحايا ألعمال إجرامية.
مناقشة المخاطر والعواقب المحتملة للسلوك 	 

المتهّور وامكانية أن يؤدي بصاحبه إىل عقوبة جنائية.
التأّمل في أساليب التعامل الحالية مع السلوك 	 

 المتهور والسلوك اإلجرامي في كّل من
المدرسة والمجتمع.

المفردات

تأمل الصور أدناه وأكمل النّشاط. 2

ّ
فّكر في أكبر عدد ممكن من الجرائم. عند االنتهاء من قائمتك، رتّبها من األكثر خطورة إىل األقل 

خطورة. 
1

األكثر خطورة

خطير

األقل خطورة

الحماية الحماية

الحماية الحماية

1
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2

النشاط 1 )10 دقائق(

ن كلمة "جريمة" عىل اللوح. اطلب من الطلبة وضع تعريف للجريمة. أجِر مناقشة  دّوِ
مختصرة.

ِصْغ تعريًفا نموذجيًّا للجريمة، مثال: عمل غير مشروع مخالف للقانون.
اطلب من الطلبة التفكير في جميع الجرائم التي تخطر ببالهم، واستمع إىل إجاباتهم. توقع 

إجابات مثل السرقة والقتل والغش والكذب وتحطيم ممتلكات اآلخرين. إن واجهوا صعوبة، 
يمكنك ذكر جريمة لتشجيعهم.  

اطلب منهم بعد ذلك التفكير في مدى خطورة الجرائم التي عّددوها. وعندما يقومون 
بذلك، يمكنهم ترتيبها وفق الهرم في كتاب الطالب.

ر - قارن - شاِرك حيث يناقش الطلبة إجاباتهم ويستكشفون اإلجابات  قم بنشاط فّكِ
المختلفة. اطلب من كل مجموعة ثنائية مشاركة نتائجهم مع الصف. 
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النشاط 2 )10 دقائق(

اطلب من الطلبة التفكير في طرائق يمكنهم من خاللها 
حماية أنفسهم من الجرائم الشائعة، ثم أجِر مناقشة 

قصيرة ودّون اإلجابات المقترحة عىل اللوح.
اطلب من الطلبة النظر إىل كل صورة عىل حدة. قد يكون 

من المفيد أن تطلب منهم التعامل مع صورة واحدة 
في كل مرة حيث قد يكون لدى بعض الطلبة اقتراحات 

متعددة لكل صورة. 
بعد النظر إىل الصورة، يجب عليهم اقتراح طرائق يمكن 

من خاللها للشخص في الصورة حماية نفسه من الوقوع 
ضحية للجريمة. اطلب من الطلبة أن يحاولوا التوّصل إىل 

طريقة واحدة عىل األقل؛ كلما ازداد عدد الطرائق كان 
أفضل. 

إجابات مقترحة
يجب أن يخفف السائق من سرعته.. 	

 يجب عىل المرأة الركض في أماكن فيها أناس أكثر.. 	

 يجب أن تحرص المرأة عىل تتوخى الحذر عندما يدّق . 	
الباب زائرٌ غير ُمتوّقَع.

 يجب عىل المرأة إبقاء هاتفها الجّوال في حقيبتها أو . 	
جيبها في حال لم يكن في مكان آمن.

في النهاية، امنح الطلبة وقتًا محّدًدا لكتابة قصة قصيرة 
عن إحدى الصور. حدد طول القصة تبًعا لقدرة الطلبة في 

الصف والوقت المتاح لك.  
إن سمح الوقت، اطلب من طالب أو أكثر مشاركة الصف 

قصصهم.
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اتخاذ القرارات السليمة2الوحدة
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ضحيّةجريمة
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الدرس 4

نواتج التعلم:طرق الحماية من الجرائم
فهم الطرائق التي يمكنهم  بها حماية أنفسهم 	 

واآلخرين من الوقوع ضحايا ألعمال إجرامية.
مناقشة المخاطر والعواقب المحتملة للسلوك 	 

المتهّور وامكانية أن يؤدي بصاحبه إىل عقوبة جنائية.
التأّمل في أساليب التعامل الحالية مع السلوك 	 

 المتهور والسلوك اإلجرامي في كّل من
المدرسة والمجتمع.

المفردات

تأمل الصور أدناه وأكمل النّشاط. 2

ّ
فّكر في أكبر عدد ممكن من الجرائم. عند االنتهاء من قائمتك، رتّبها من األكثر خطورة إىل األقل 
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الحماية الحماية
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34
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عمل غير مشروع مخالف 
للقانون. الجريمة

الجنس البشري/الناس. اإلنسانية

شخص تعرض ألذى أو إصابة 
أو قتل نتيجًة لفعل إجرامي أو 

حدث أو تصرّف.
الضحية

جريمة

اإلنسانية

ضحية
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النشاط 3 )15 دقيقة(

اطلب من الطلبة قراءة النص، ثم أجِر مناقشة حول 
الروابط األسرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

شّجعه عىل التحدث عن الروابط والعالقات داخل أسرهم 
ع الطلبة  مع التركيز عىل الجوانب اإليجابية. بعد ذلك وزّ
إىل مجموعات مؤلفة من أربعة طلبة أو خمسة، واطلب 

منهم مناقشة السؤالين المطروحين ثم مشاركة إجاباتهم 
مع زمالئهم في الصف.

إجابات مقترحة

 نعلم من النص أن العالقات األسرية في دولة أ. 
اإلمارات العربية المتحدة مبنية عىل المحبة 

واالهتمام والدعم واالحترام والمسؤولية. هذه 
القيم كلها تعني أن أفراد األسرة متالحمون 

ومتآزرون جًدا في ما بينهم، األمر الذي بدوره يبني 
الثقة والشعور باألمان. فمن خالل الثقة المتبادلة 

يتشارك الناس الخواطر التي تؤرق بالهم مثل 
الشعور بالقلق أو الخوف أو غيرها من المشاعر. 

ومن خالل تبادل هذه المشاعر يتعاون الناس في 
ما بينهم لتجاوزها والعودة إىل حال األمن واألمان 
التي كانوا عليها. المناطق التي تعيش فيها الفئات 

الضعيفة، والتي يلعب فيها األطفال، والبعيدة 
قليالً عن وسط الحي.

 إن وجد أي فرد من أفراد األسرة نفسه في موقف ب. 
صعب فإّن األسرة كلها تقف إىل جانبه لمؤازرته 
ومساعدته في تجاوز هذه الصعوبات. فالروابط 

األسرية المتينة تعني أن أفراد األسرة كلهم 
يدعمون بعضهم بعًضا ويهتمون بعضهم ببعض، 

وال سيّما خالل األزمات.
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اقرأ النص عن العالقات األسرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأجب عن األسئلة التالية. 3

قصتي

إن دور األسرة عنصر أساسي من عناصر الثقافة اإلماراتية؛ فهي تعني المحبة غير المشروطة التي ليس لها حدود، واالهتمام، 
واالحترام والدعم.

لطالما كان شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة شديد الفخر بأسره الكبيرة. فاألسر اإلماراتية تتّخذ شكل األسرة الممتدة، 
مت المنازل اإلماراتية  ما يعني أن الوالدين واألبناء والجّدين واألقرباء بالمصاهرة غالًبا ما يتشاركون المسكن نفسه. وقد ُصّمِ

القديمة لتكون كبيرة وفسيحة بحيث تتوافُر فيها غرف كافية لكل أفراد األسرة، وال يزال هذا التصميم يُتّبع عند تصميم 
المنازل العصرية في يومنا هذا. وفي حال عدم توافر غرف كافية في المنزل األبوي فإّن األسرة الممتدة تحرص عىل العيش 

في الحّي نفسه. هذه هي الطريقة المعتادة لعيش اإلماراتيين.

األسرة تشبه سياج حماية. فهي تمنح اإلنسان شعورًا باألمان وتجعله يدرك أّن ثّمة دائًما من يقّدم إليه الدعم مهما حدث. 
أن يكون المرء جزًءا من أسرة يجعله يشعر بأنه محبوب وآمن ومسنود، ويدرك أّن ثّمة دائًما من يقف إىل جانبه، حتى في 
حاالت سوء الفهم أو الخالف. إّن الروابط األسرية أكثر أهميًة من أي امر آخر وبإمكانها مساعدة اإلنسان في التغلب عىل أي 

عقبات قد تضعها الحياة في طريقه.

ما دور شكل العالقات األسرية اإلماراتية في إحساس اإلنسان باألمان؟أ. 

تخيّل أن أحد أفراد أسرتك في موقف صعب. كيف يمكن لك ولباقي أفراد األسرة أن  تتصرفوا تجاه ذلك؟ب. 

ال تحدث الجريمة في مجتمعاتنا فحسب - بل قد تحدث أيًضا عبر اإلنترنت. عىل سبيل المثال، ان لم يتوخ األشخاص 
الحذر، قد تتعرض البيانات المصرفية الخاصة بهم أو حواسيبهم إىل االختراق من أجل الحصول عىل المعلومات الشخصية 

للمستخدم. 

يبحث قراصنة اإلنترنت )المخترقون أو الهاكرز( عن كل أنواع األمور عندما يستهدفونك. فقد يطلبون منك تنزيل برنامج 
قد يُظهر لهم كل ما تقوم به عبر اإلنترنت، وقد يحاولون سرقة معلوماتك ليتمّكنوا من بيعها. أو قد يريدون االستيالء عىل 

حاسوبك أو هاتفك الستخدامه في إرسال بريد طفيلي إىل ماليين األشخاص.

لحماية نفسك من الجرائم عبر اإلنترنت، يمكنك اتخاذ بعض التدابير، وأهم ما يمكن فعله هو اعتماد التفكير الناقد. هل 
يبدو العرض أروع من أن يُصّدق؟ األرجح أنه كذلك. هل نشر صديقك شيئًا ما عىل وسائل التواصل االجتماعي ال يبدو كأنه 

صادر عنه؟ ال تنقر فوق هذا الرابط.

ال تقم بتصّفح مواقع غريبة عىل الويب – التزم بالمواقع التي تعرفها وتثق بها. في حال لم تكن متأكًدا من موقع ما، اسأل 
شخًصا قد عىل علم بأمره. ال تستخدم كلمات المرور نفسها لجميع المواقع، واجعل كلمات المرور الخاصة بك طويلة وغير 

قابلة للتخمين.  

إذا طلب منك موقع ويب معلومات شخصية، فكر ملًيا قبل إدخالها. هل فعاًل يحتاج إىل المعلومات التي يسأل عنها؟ امنح 
أقل قدر ممكن من المعلومات لكل موقع. 

إذا كنت تعتقد بأنك قد ارتكبت خطأ ما، فال تخَش اإلفصاح عنه، فهذا يحدث للجميع، البالغين واألطفال عىل حد سواء، 
وكلما تأخرت في اتخاذ إجراء، إزاء ذلك، ازداد احتمال تضرُّرك.

أطلقت شرطة دبي حملة للتحذير من مخاطر الجرائم عبر اإلنترنت. 

ألق نظرة عىل ملصقها:

اقرأ النص التالي، واطلع عىل الملصق وأجب عن األسئلة التي تليه. 4



دليل المعلم

56

النشاط 4 )15 دقيقة(

اسأل الطلبة إن كانوا يعرفون ما المقصود بالجرائم عبر 
اإلنترنت. هل يمكنهم تقديم أمثلة؟ وقم بإجراء مناقشة.

اطلب من الطلبة قراءة النص ثم النظر إىل الملصق في 
 Facebook كتابهم. هذا هو إعالن مأخوذ من صفحة
الرسمية لقوة شرطة دبي في أغسطس 7	0	. وهو 

يحذر من مخاطر الجرائم عبر اإلنترنت. وينص عىل أنه 
يجب علينا عدم فتح رسائل البريد اإللكتروني أو النصوص 
المشتبه فيها مطلًقا حيث إنها قد تعرض برامجنا للخطر 

وتسرق معلوماتنا الشخصية، مثل البيانات المصرفية.
اطلب من الطلبة إكمال نشاط فكر - قارن - شارك 

لإلجابة عن األسئلة. 
امنح الطلبة وقتًا لتقديم تغذية راجعة عن إجاباتهم.

إجابات مقترحة

 ربما تم اختراق حساباتهم وربما تم وضع الرابط هنا أ. 
إليقاعك في الفخ.

 يقصد الكاتب سؤال شخص لديه خبرة باإلنترنت، ب. 
مثل معلمك أو والدك. 

 إذا تم اختراق موقع ما، فقد يسرق المتطفلون 	. 
كلمات المرور. إذا كانت كلمة المرور الخاصة 

بك مماثلة في جميع المواقع، فسيتمكنون من 
استخدام كلمة المرور هذه للوصول إىل حساباتك 

عىل مواقع أخرى.

 هذا يعني أن الشرطة تكون سعيدة عندما يكون د. 
الجميع في أمان – ومهمتها هو ضمان احترام أمان 

الجميع.

ه اهتمام الطلبة إىل المعلومة في نهاية النشاط. اطلب  وّجِ
منهم ذكر ما يخطر في بالهم من أسباب التدنّي الشديد 

في معّدالت الجريمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
أجِر مناقشة قصيرة ودّون إجابات الطلبة عىل اللوح.
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اقرأ النص عن العالقات األسرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأجب عن األسئلة التالية. 3

قصتي
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واالحترام والدعم.
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في الحّي نفسه. هذه هي الطريقة المعتادة لعيش اإلماراتيين.
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تخيّل أن أحد أفراد أسرتك في موقف صعب. كيف يمكن لك ولباقي أفراد األسرة أن  تتصرفوا تجاه ذلك؟ب. 
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الحذر، قد تتعرض البيانات المصرفية الخاصة بهم أو حواسيبهم إىل االختراق من أجل الحصول عىل المعلومات الشخصية 
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يبحث قراصنة اإلنترنت )المخترقون أو الهاكرز( عن كل أنواع األمور عندما يستهدفونك. فقد يطلبون منك تنزيل برنامج 
قد يُظهر لهم كل ما تقوم به عبر اإلنترنت، وقد يحاولون سرقة معلوماتك ليتمّكنوا من بيعها. أو قد يريدون االستيالء عىل 

حاسوبك أو هاتفك الستخدامه في إرسال بريد طفيلي إىل ماليين األشخاص.

لحماية نفسك من الجرائم عبر اإلنترنت، يمكنك اتخاذ بعض التدابير، وأهم ما يمكن فعله هو اعتماد التفكير الناقد. هل 
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ال تقم بتصّفح مواقع غريبة عىل الويب – التزم بالمواقع التي تعرفها وتثق بها. في حال لم تكن متأكًدا من موقع ما، اسأل 
شخًصا قد عىل علم بأمره. ال تستخدم كلمات المرور نفسها لجميع المواقع، واجعل كلمات المرور الخاصة بك طويلة وغير 

قابلة للتخمين.  

إذا طلب منك موقع ويب معلومات شخصية، فكر ملًيا قبل إدخالها. هل فعاًل يحتاج إىل المعلومات التي يسأل عنها؟ امنح 
أقل قدر ممكن من المعلومات لكل موقع. 

إذا كنت تعتقد بأنك قد ارتكبت خطأ ما، فال تخَش اإلفصاح عنه، فهذا يحدث للجميع، البالغين واألطفال عىل حد سواء، 
وكلما تأخرت في اتخاذ إجراء، إزاء ذلك، ازداد احتمال تضرُّرك.

أطلقت شرطة دبي حملة للتحذير من مخاطر الجرائم عبر اإلنترنت. 

ألق نظرة عىل ملصقها:

اقرأ النص التالي، واطلع عىل الملصق وأجب عن األسئلة التي تليه. 4
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اسأل الطلبة ما إذا كانوا عىل معرفة بما المقصود من 
جرائم ضد اإلنسانية. ثم قم بإجراء مناقشة موجزة 

وتدوين اإلجابات عىل اللوح. وتحدث الجرائم ضد 
اإلنسانية خالل السلم أو الحرب وتستهدف عدًدا كبيرًا من 
األشخاص؛ وقد تتضمن القتل الجماعي أو الرق أو التهجير 

القسري أو االضطهاد.
اطلب من الطلبة قراءة قصة فالنتينا. ثم قسمهم إىل 

مجموعات إلجراء نشاط فكر - قارن - شارك بناًء
عىل األسئلة.

إجابات مقترحة

ُقتلت عائلتها وأصيبت بأذى شديد.أ. 

ربما قد تظاهرت بأنها ميتة.ب. 

السجن بقية حياته.	. 

 ربما ال تزال تشعر بالخوف. ربما ال تزال بحالة د. 
صحية غير جيدة بسبب إصاباتها.

يمكنك أن تطلب من الطلبة إجراء بحث عن الوضع الراهن 
في رواندا بعد مرور 0	 عاًما من حدوث اإلبادة الجماعية. 
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 لماذا يجب عليك عدم النقر عىل رابط من صديق ال يبدو أنه مرسل منه؟ أ. 

 لماذا يقول الكاتب "اسأل شخًصا عىل علم"؟ب. 

   لماذا يجب عليك عدم استخدام كلمات المرور نفسها لجميع المواقع؟ج. 

 يتضمن الملصق الوسم #YourSecurityOurHappiness. ما المقصود من هذا برأيك؟د. 

 ماذا حدث لفالنتينا؟ أ. 

 ماذا فعلت فالنتينا، في اعتقادك، لتحمي نفسها؟ب. 

 أيّ عقاب يمكن أن ينزل بالجّد؟ج. 

ضع نفسك مكان فالنتينا. بأي شكل، في رأيك، ال تزال أحداث 1994 تؤثر في حياتها اليوم؟د. 

اقرأ النّص وأجب عن األسئلة التي تليه. 5

الجريمة مشكلة عالمية. وتعتبر الجرائم ضد اإلنسانية شائعة عىل مر التاريخ. ويعد القتل الجماعي لطائفة معينة من 
السكان أحد األمثلة عىل الجريمة ضد اإلنسانية. 

في رواندا عام 1994، حدثت واقعة القتل الجماعي لشعب التوتسي، وكان معظم األشخاص الذين نفذوا عمليات 
القتل من شعب الهوتو. اقرأ قصة فالنتينا حول تجربة عيشها في رواندا في تلك الفترة، ثّم أجب عن األسئلة التالية.

الفتاة الرواندية التي رفضت أن تموت

عندما رأيتها ألول مرة منذ ما يقرب من ثالثة أعوام مضت تقريًبا بدت أشبه بطيف منها بالبشر، وعندما حان وقت تغيير 
ضماداتها جفلت الفتاة وبكت من األلم. 

أخبرتني الممرضة أن اسم الطفلة هو فالنتينا. لقد كانت تبلغ من العمر 13 عاًما وقد ُقتلت عائلتها في مذبحة قام بتنفيذها 
جنود الهوتو وأحد أفراد الميليشيات منذ بضعة أسابيع في أبرشية نياروبوي المجاورة. 

كانت فالنتينا ضمن مجموعة صغيرة من الناجين. "ستموت عىل األرجح"، قالت الممرضة.
لقد غادرُت رواندا بعد فترة وجيزة معاهًدا نفسي عىل عدم العودة مطلًقا. لكّن رواندا لم تغب عن ذهني، ولم تغادرني 

كذلك ذكرى فالنتينا والناجين اآلخرين من اإلبادة الجماعية. وجدت نفسي أطرح سؤاالً نفسه حتى اآلن: كيف يمكن لهذا أن 
يحدث؟ 

وما زلت أبحث عن اإلجابة بعد ثالث سنوات من عودتي. 
بعد دقائق عىل وصولي إىل نياروبوي، علمت أن فالنتينا لم تمت. فبعد آخر مرة رأيتها فيها نُقلت فالنتينا إىل المستشفى 

ونجت من الموت، عىل عكس التوقعات الطبية. واآلن، عند مقابلتها، رأيت فتاة طويلة وجميلة تبلغ من العمر 16 عاًما ال 
تشبه عىل اإلطالق تلك الطفلة الهزيلة قبل ثالث سنوات. 

إن ما حدث في نياروبوي لَُهَو أكثر من تجّلٍ صريح لقدرة البشرية عىل الشر. بدأ األمر ظهيرة يوم الجمعة في منتصف أبريل. 
بدأت عمليات القتل في نياروبوي بشن هجوم عىل التوتسي في سوق البلدة، ما حدا بفالنتينا وأسرتها إىل الفرار. وصل القتلة 

ظهيرة ذلك اليوم، بقيادة عمدة البلدة. تعرفت فالنتينا إىل العديد من جيرانها الهوتو ضمن مجموعة مكونة من أكثر من 30 
رجالً أحاطوا بالمبنى الذي كانوا فيه. 

كان ضمن عصابة الرجال جد في 56 من العمر، كان أبناؤه يذهبون إىل المدرسة مع فالنتينا.
وصفت فالنتينا ما حدث عىل النحو اآلتي: "لقد طلبوا في بداية األمر أن يسلِّم األشخاص ما لديهم من مال، قائلين بأنهم 

سيصفحون عمن يدفع أموال. لكنهم رغم ذلك قتلوهم بعد االستيالء عىل أموالهم".
تواصلت عمليات القتل عىل مدار أربعة أيام. 

اعترف الجد ببعض جرائمه ووشى ببعض أصدقائه وجيرانه.
تتمنّى فالنتينا أال يعود إىل القرية مطلًقا، وهي اآلن تعيش مع عمة ويتيمين آخَرين.

أكمل الجدول أدناه. حدد ثالث جرائم قد سمعَت عنها، واكتب كيف يمكنك حماية نفسك 

واآلخرين منها.
6

هل تعرف أن دولة العربية المتحدة لديها أحد أدنى معدالت الجريمة في العالم؟ 

اعلَم

حماية اآلخرين حماية نفسيالجريمة

أوغندا

تنزانيا

بوروندي

كيجالي

رواندا

جمهوريّة الكونجو 

الديمقراطيّة
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خّصص دقيقتين السترجاع ما تطرّقت إليه في درس اليوم. 
كلف الطلبة إكمال الجدول في كتاب الطالب، وشجعهم 
عىل تحديد ثالث جرائم يشعرون بالقلق بشأنها، وبكيفية 

حماية أنفسهم واآلخرين منها.
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الجريمة مشكلة عالمية. وتعتبر الجرائم ضد اإلنسانية شائعة عىل مر التاريخ. ويعد القتل الجماعي لطائفة معينة من 
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الفتاة الرواندية التي رفضت أن تموت

عندما رأيتها ألول مرة منذ ما يقرب من ثالثة أعوام مضت تقريًبا بدت أشبه بطيف منها بالبشر، وعندما حان وقت تغيير 
ضماداتها جفلت الفتاة وبكت من األلم. 

أخبرتني الممرضة أن اسم الطفلة هو فالنتينا. لقد كانت تبلغ من العمر 13 عاًما وقد ُقتلت عائلتها في مذبحة قام بتنفيذها 
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