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في البداية يرحب المعلم بالطالب ويشرح لهم تفاصيل المشهد بإيجاز 

ويعرض عليهم شخصيات المشهد ويريهم الصور الخاصة بهذه 

الشخصيات .. ) هذه الصور يتم رسمها من معلم الفنون ( وبعد ذلك 

يطلب معلم المادة من الطالب المشاركة ويقوم بتوزيع األدوار على 

 الطالب المشاركين .

 الشخصيات

حامد –راشد  –ناصر  –وديمة   

) الجوكر ( قرصانال   

 النقيب منصور ) ضابط األمن االليكتروني(

 

المعجزة للزهور في دبي يجلس حامد وناصر و وديمة في حديقة  

: اليوم بعد أن تجولنا في حديقة المعجزة للزهور ما رأيكم ناصر 

 بالتقاط بعض الصور هناك .

: فكرة رائعة .وديمة   

: هيا بنا .. ولكن انتظروا إن هاتفي يدق .. سأرى من المتصل حامد 

 وسألحق بكم .

: حسنا سننتظرك .. هيا يا ناصر .. أنا أحب األزهار كثيرا .وديمة   

: المنظر رائع .ناصر   



تذهب وديمة وناصر اللتقاط الصور بجوار الزهور ويبقي حامد يتأمل 

 هاتفه فيجد رساله 

الرساله .. رائع .. لقد فزت في مسابقة .. انه يقول : ما هذه حامد 

سوف اتلقى مكالمة هاتفية بعد قليل حتى أترشح للفوز بمليون درهم 

 إماراتي .. كم أنا محظوظ .

 يدق الهاتف فيرد حامد 

: السالم عليكم حامد   

الجوكر : ألف مبروك أوال يا حامد لفوزك معنا .. ولكن يجب أن ترسل 

لنا بطاقة هويتك وصورة من بيانات بطاقة البنك حتى نستطيع تحويل 

 المبلغ عليها .

ولكن ال توجد لدي بطاقة بنك ..: طبعا يسرني ذلك .. حامد   

 الجوكر : يمكن أن ترسل لي بطاقة بنك والدك .

. لك اآلن لهاانتظر سأرسعلى هاتفي ..  : نعم .. أنا احتفظ بهاحامد   

الجوكر : نعم لقد أرسلت بياناتك .. إنتظر ساعات قليلة وسوف تربح 

 الجائزة .. شكرا لك .

أشكرك .. ولكن ما هو أسمك ..: حامد   

 ) الجوكر ينهي المكالمة (

:لقد انهى المكالمة .. أعتقد أنه مشغول اآلن بتجهيز المبلغ حامد  

حسابي .. سوف يفرح أبي كثيرا .. يجب أن أخبر وتحويله على 

 أصدقائي اآلن

 ) يذهب حامد ويتوجه الى أصدقاءه ليخبرهم بما حدث معه (



: هذه الصورة ستكون رائعه يا وديمة .ناصر   

: التقط صورة لهذه الزهور يا ناصر .. كم هي جميلة .وديمة   

: كفاكم التقاطا للصور وتعالوا لنحتفل .حامد   

يسرني أن أحتفل يا حامد .. ولكن بأي مناسبة ؟ :ناصر   

: لقد ربحت مليون درهم .حامد   

كيف حدث هذا .لكن ومبروك يا حامد .. : وديمة   

: تلقيت مكالمة هاتفية من أحد األشخاص وأخبرني أنني ربحت حامد 

 مليون درهم وطلب مني إرسال بياناتي له وأرسلتها .. كم أنا سعيد .

.. هل انت متأكد ؟ : يا إلهيوديمة   

: حامد إن ما فعلته ال يدعو للسرور نهائياً  ناصر   

: ولماذا ؟حامد   

: البد أن هذا الشخص محتال .ناصر   

: نعم إنه قرصان الكتروني .. ويجب أن ال ترسل أي بيانات وديمة 

شخصية ألي شخص مهما كان .. لقد تعلمنا هذا يا حامد في السالمة 

 عبر االنترنت .

: نعم تذكرت .. ولكن وما الحل اآلن ؟ حامد  

: سأتصل براشد ليساعدنا .ناصر   

ما تعلمناه  : كان يجب عليك يا حامد أن تتذكروديمة   

راشد هل يمكن أن تخبرني ) يتحدث في الهاتف مع راشد ( : ناصر 

 كيف تعاملت مع الشخص المحتال باالسبوع السابق ؟



: نعم طبعا .. ولكن لماذا ؟راشد   

: لقد تعرض حامد لنفس عملية االحتيال ويجب علينا مساعدته .ناصر   

حتى ال يتم  ة البنك: عليه االتصال فورا بالشرطه وإيقاف بطاقراشد 

 االستيالء على كل أمواله .

: شكرا لك يا راشد .ناصر   

: ماذا قال لك .حامد   

 : يجب علينا االتصال فورا بالشرطة .. والتبليغ عن ما حدثناصر 

 ويجب إيقاف بطاقة البنك الخاصة بوالدك .

: حسنا .حامد   

: سأتصل بالشرطة .. وديمة   

 ) وديمة تتصل من هاتفها بالشرطة (

ً : النقيب منصور  بوظبي .أشرطة  .. معلكم النقيب منصور من مرحبا  

أريد التبليغ عن حادث احتيال تعرض له أهال سيادة النقيب .. : وديمة 

 صديقنا .

: تفضلي .منصور النقيب   

: يا إلهي .. عندما يعلم والدي بما حدث سيغضب كثيرا .حامد   

: يجب علينا اآلن معالجة الموقف .ناصر   

: وهذا هو ما حدث يا سيادة النقيب .وديمة   

سوف يتم اإلبالغ فورا عن بطاقة البنك وايقافها .. النقيب منصور : 

 ولكن أريد التحدث مع حامد .



هال سيادة النقيب .: أهال وسحامد   

وال ترسل بياناتك ألي  يا حامد يجب أن تتوخى الحذرالنقيب منصور : 

 شخص مهما كان .. فال يجب أن تثق في شخص أنت ال تعرفه .

: حسنا .. ولكن هل ستتعرفون على هذا المجرم ؟حامد   

تم تتبع رقم الهاتف الذي اتصل منه وسيتم سيطبعا .. النقيب منصور : 

عليه .القبض   

: شكرا لكم .حامد   

الجميع هذا واجبنا يا حامد .. ونحن دائما نؤكد على النقيب منصور : 

 بتعليمات تخص تعليم السالمة عبر االنترنت يجب عليك اتباعها .

: حاضر .. سوف أتبع ذلك ولن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى .. حامد 

 شكرا لك سيادة النقيب منصور .

.. مع السالمة .عفوا النقيب منصور :   

: واآلن وبعد أن انتهينا من اتخاذ اإلجراءات السليمة أعتقد أنك وديمة 

 تعلمت يا حامد أن ال تشارك بياناتك مع أي شخص .

ولن أكرر هذا الخطأ . : نعم تعلمتحامد   

: ما رأيك اآلن أن تشاركنا في التقاط أجمل الصور ؟وديمة   

الصور .. يوجد هناك مكان رائع : هيا يا حامد .. تعالى نلتقط ناصر 

 اللتقاط الصور .

 ) سنتابع باقي األحداث بالحصة القادمة إن شاء هللا (



 

 

 

: ملحوظة   

) كل معلم مادة يربط محتوى المشهد مع مادته .. فمثال معلم التربية 

اإلسالمية يمكنه ربط محتوى المشهد مع تعليم الطالب الفطنة وعدم 

االحتيال .. كذلك معلم اللغة العربيه الذي السذاجة وكيفية مواجهه 

يعزز في طالبه كيفية القراءه السليمة واستخراج قواعد اللغه العربية 

الخاصه بالمنهج من خالل هذا المشهد .. كذلك يمكن مناقشة المشهد 

باللغة اإلنجليزية ومشاركته مع الطالب ومشاركة المعلم مع طالبه.. 

د مع كل المواد األخرى . (وكذلك يمكن ربط محتوى المشه  

   


