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 مقدمة

إنَّ شبكة اإلنترنت في تطور سريع يفوق كل تصور. لقد أصبحت مصدًرا 
غنًيا لألطفال للتعلم واللعب، وبذات الوقت من الممكن أن ُتعرض أبناءنا 
أبوية. ومراقبة  مرافقة  دون  فيها  يبحرون  تركناهم  إذا  للخطر 
َتعِرض  والتي  الشاشات  أمام  يومهم  من  طوياًل  وقتًا  أبناءنا  يقضى 
التي ال يسعهم  الخبرات والتجارب والنشاطات  أمامهم كمًا هائاًل من 
البسيطة.  وقدراتهم  وبخبراتهم  المتسارعة  الوتيرة  بهذه  استيعابها 

لذا وجب علينا نحن المربين أن نولي هذا األمر الكثير من االهتمام وأن 
والسلوكيات  بالمعلومات  ونسلحهم  نحصنهم  أن  جاهدين  نحاول 

الصحيحة عند اإلبحار في عالم اإلنترنت الغامض.

وايمانًا منا بدورنا األساسي في الوقاية والحماية والتمكين، تقدم منصة 
سيف سبيس والتي تعتبر المرجعية الموثوقة لكل ما هو مفيد وآمن 
وسلمى(  )سالم  حلقات  من  سلسلة  وتقدم  الرقمي  العالم  في 
التوأمين  بها  يمر  وتحديات  تجارب  تعرض  والتي  التفاعلية  اإللكترونية 
بصورة  معالجتها  وتتم  اإلنترنت  عالم  في  إبحارهم  أثناء  الشغوفين 
اإلنترنت.  على  السالمة  قيم  ترسيخ  إلى  تهدف  مسلية  إرشادية 

من أنت على اإلنترنت؟

حصون الليغو أم الشاشات؟

سالم و “أصدقاء” اإلنترنت

سلمى تواجه التنمر

الكل يحب اللقيمات

سالم يتخذ تدابير السالمة

هل يمكننا استعارة األفكار؟

سالم وسلمى يدعمان صديقًا

سلمى تتسّوق على اإلنترنت

حكاية البقرة الخضراء األسطورّية

كيف تقوم ببناء َمركْب شراعّي؟
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من أنت على
اإلنترنت؟

هويتي الرقمية 
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 حصون الليغو أم
الشاشات؟
استخدامي السليم لإلنترنت
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 سالم و “أصدقاء”
اإلنترنت

التعامل بلباقة على االنترنت
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 سلمى تواجه
التنمر

تحديات التفاعل على اإلنترنت

© وزارة المواصالت واالتصاالت 2021



Page Page19 18



الكود وشاهد سلسلة إمسح 
بالكــامل المتحركة  الرسوم 
www.safespace.qa على 

الكل يحب 
اللقيمات!

احترام الخصوصية على اإلنترنت
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سالم يتخذ تدابير 
السالمة

حماية معلوماتي الرقمية
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هل يمكننا 
استعارة األفكار؟

حقوقنا على اإلنترنت
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سالم وسلمى 
يدعمان صديقًا

قيمنا وواجباتنا األخالقية
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مرحبًا سالم , إّن البرنامج الذي يسّهل لي �ؤية 
الصور ال يعمل , فهال ساعد�ني في وصِف 

مضمون هذه الصورة؟

َأَ�َساَءُل َكْيَف َيْسَتِطيُع 
َب َعَلى  َغلُّ َأَحِمْد التَّ

اْلَمَصاِعِب ِفي َحَياِ�ِه 
ُر  ِة َعْنَدَما َال َيَتَوفَّ الَيْوِميَّ

َلُه َمْن ُيَساِعُدُه.

َك  َساِلْم! َلَعلَّ
َتْسَتِطيُع الُمَساَعدة!

ماذا َتْقِصُد يا �ّ�ان؟

شــكً�ا ســالْم!

بالطــبِع يا 
َأْحَمـــــــــْد!

َها ُصوَرٌة ِلَبَقَرٍة َخْضَ�اْء! ِإنَّ

في وقت الحق في المن�ل:
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قيمنا وواجبا�نا األخالقية

سالم وسلمى يدعمان صديًقا

يدعمان صديًقا 13صفحةسالم وسلمى: سالم وسلمى  /

ُيْمِكُنَك الَبْحُث َعْن الحلول 
الموجودة من المصادر الموثوقة 

اإل�ترنـــــــــــــــت!

ما َنْســـــــــــَتطيُع َنْشَر َهِذِه  ُربَّ
الَمْعلوَمِة لآلَخ��ْن.

ها  َنَعْم، ِإنَّ
َدة! ِفْكَرٌة َجيِّ

َهذا �اِئٌع يا َساِلم! َأْعَتِقُد 
ه يتوجب َعَلْينا توسيع  َأنَّ
مساحة الّدعم لكل من 
هم بحاجة ِإَلْيها. َعَمٌل 

َعظيـــــــــــــْم!

اِلّي!  ْطِ�يِق الِمثَّ أها! َلَقد َعَثْرُت َعَلى التَّ
ُل ِفيِه اْآلَن. ُهَنا، في هذا التط�يق , إذا  َسُأَسجِّ
احتاج أي شخص يعاني من مشــــاكل بص��ة 

إلى مســــاعدة , ُيمكنه رفع الصورة و أ�مكُن 
أنا  بدوري من إرسال تسجيل صوتي يصُف 
الصورة أو يق�أ الكتابات الموجودة فيها !!

َعَمْل �اِئـــــــع! َلَقْد 
َنَجْحَت باْســــــِتخدام 
الَمَصاِدَر الَمْوُثوَقـة 

َعلى اإل�ترنت.

ِلَنْفَعْل َذِلْك!

بعد أســــــــــبوع:
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ال ُشــــــــْكَر على واِجْب! أنا َفَقْط 
أُقوُم ِبواِجبي َكَصــــــد�ٍق ُمْهَتمٍّ 
َوكُمواِطٍن َصاِلٍح على اإل�ترنت!

أْشــــــــُكُرَك على 
َمْجهوِدْك.

ما أْجَمَل َســـــــَماَع 
َهذا يا َأْحَمْد!

مرحًبا َســــــاِلْم، َلَقْد �اَجْعُت 
ْط�يَق الذي ُكْنـــــــــــَت َأْنَت  التَّ
وســــلمى ُتْخِب�اِن الَجميَع َعْنُه. 

لقد أفادني جدًا خاصــة ب��ارتي 
األخيرة للمتحف. لقد أحــــــّبُه 

أصدقـــــائي كثيــ�ًا  وبــــــــدأوا 
باستخدامه خاصة أولئك اّللذ�ن 

يعانون من مشاكل بص��ة.
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سلمى تتسوق 
عبر اإلنترنت

اإلقتصاد الجديد
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�ائع!

ســـــــلمى, هل قمِت 
مؤخ�ًا بش�اء شــــيٍء 

على اإل�ترنت؟

لعّلٍك فعلتـــها 
عندما قمـــــــــِت 

بشـــــــــ�اء تلك 
العمالت الرم��ة !

كوااااك! 
اضغط على هذا 
ال�ر لش�اء الم��د 

من الُعُمالت 
الرم��ة اآلن!
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االقتصاد الجديد

سلمى �تسوق عبر اإل�ترنت

اإل�ترنـت عبر  �تسـوق  13صفحةسالم وسلمى: سـلمى  /

حسنًا يا شاهين، ماذا 
ســــــــــــــــأختار؟

ُمحـــــــــــاٌل يا 
حكيـــــــــــم..

أنا لم أســتخدم 
كل ما اشــــت��ته ماًال حقيقيًا!

كان ُعُمالت رم��ــــة 
من أجل اللعبــة!

هذا ما حصل بالفعل ! ولتعويض ذلك 
عليِك اإلختيار إما سأســــــحُب ما أنفقتُه 

من مصــــــــ�وفِك خالل األيام الثالثة 
القادمة , أو عليِك مساعدتي في بعض 

األعمال المن�ليـــــــة.

ا؟ لم أعلم  حقًّ
بذلك!

حسنًا، لكنك استخدمِت 
ماًال فعليًا مـــــــــن هذه 
البطاقة لشـــــــ�اء هذه 

الُعُمالت الرم��ــــــة.

هذا لــــــيس عدًال! َلْم أُكْن 
أعلُم أنَّ ِشــــــ�اَء األشـــــياء 

على اإل�ترنت يتطلــــــــُب 
مني دفع ماٍل حقيقـّي!

أعرُف ذلَك يا ع��زتي، لكْن أحياًنا َعَلْيِك 
التوُقف والتفكير قبَل االندفاِع نحَو ش�اِء 

شيٍء على اإل�ترنت. كما يتوجب عليِك 
أيًضا طلُب إْذني قبَل اإلقداِم على عمٍل 

كهـــــــــذا.
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حكاية البقرة 
الخضراء

اإلعالم الجديد
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هممم، هذا مثيٌر 
لإلهتماِم يا ســـلمى، 
لكْن هْل أنِت متأكدة 
مْن بقـــــرٍة َكهذِه؟ 

وهْل َمصـــاِدِرِك 
موثوقة؟

نعــْم! لقْد �أيُتهــا على 
اإل�ترنــــــــــــــــت!

ههه، يا لها ِمْن غلطْة.. لقْد 
كاَنْت معلومًة خاطئْة..

لــــــديَّ فكرة! لَم ال تجّر�يَن 
َق على اإل�ترنـــت من  َحقُّ التَّ

صّحة معلوما�ك؟

البقرة الخض�اء
اليوم التالي في المدرسة:

الحقًا, في المن�ل:

هل هناك أي أبقاٍر خض�اء اّللون؟

هل هناك أي أبقاٍر خض�اء اّللون؟

االبقار الخض�اء غير موجودة | مقال
ال �وجد دليل يثبت وجود أبقار خض�اء. بما أن اللون األخضر نادً�ا وجده في النوع 

ذي الفــــــــ�اء ...

الف�اء األخضر في الط�يعة؟ أبدا، ولكن الطحالب...
ال �وجد ف�و أخضر ط�يعي في الثد�يات. ومع ذلك ، هناك نوع له عالقة تكافلية 

غ��بة مع الطحالب. إنه الكسالن ...

www.animals.org

www.sciencedirect.com

www.nature.com
صورة م��فة �نتشر بسرعة على المواقع | مقال

تم تداول صورة م��فة لبقرة خض�اء على اإل�ترنت مؤخً�ا ، وبدأ الناس في مشاركتها 
بســــــــــــرعة ك�يرة ...
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هممم، لكْن، هْل 
ْقِت ســـــلمى مْن  َتَحقَّ

ِة الَمْعلوَمــــة؟ ِصحَّ

بقرُة خض�اْء ُ�نِتُج حليَب الَنْعناْع؟! 
يا للَ�ْوَعـــــة!!

تم اكتشـــــاف بقـــــــرة 
خضـــــــ�اء!

حّمـــــــــــــــــــــل اآلن

وُ�نتج حل�بًا بطعـــــــِم الّنعناع 
المنعــــــــــــش!
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االعـالم الجديـد

حكـاية البقـرة الخضـ�اء 

الخضـــ�اء  البقـــــــرة  حكـــاية  وسلمى:  13صفحةسالم  /Page Page43 42



لذلك احرصـــــي دائمًا على التحقــق من 
معلوما�ك قبل مشاركتها أمام األخ��ن. 

وأ�منى أن تكوني  قد تعلمِت درسًا عن 
كيفية البحث عن المعلومات الصحيحة 

وعدم نشر أّي معلومات مغلوطة..
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كيف تقوم ببناء 
َمركْب شراعّي؟

عالٌم مّنصل
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يجب علينا الحذر من بعض األشخاص 
الذ�ن �تواصـــــل معهم على اإل�ترنت. 
على الّرغم من أّنني أعتـــرف أن هــذا 
النوع مــــن التكنولوجيا مثير لإلعجاب.

أعلم ذلك يا 
حكيم.

هذا صحيٌح يا جدّي!

َرْت األموُر على  كْم تغيَّ
ـــنيْن. أصَبَحت  طوِل السِّ

اآلَن أســـهَل كثيً�ا!

�ائع! في الماضــي، كنت مصـــــّوً�ا 
محترًفا. إذا أردُت أن أعرض عملي 

لزمالئي المصـــــــّو��ن , كان علّي أن 
أقوم بطباعة فيلم الّصور واعطائـــه 
لهم, �ينما اآلن, يمكنك وضع صورك 
على اإل�ترنت لمشاركتها مع الجميع!

انظر إلى هؤالء الخب�اء! لقد قام 
بعضهم �إعطائي حـــًال لمشكلتي 

أيضــــــــــــًا!
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آه… ال أعتقد 
أنني أســـتطيع 

المساعدة.

أقت�ح أن تبحثي في اإل�ترنت عن 
األشخاص اّللذ�ن لد�هم خبرة أكبر 

في الطباعة الثالثية األبعاد!

فكرة �ائعة 
يا ��ان!

أحاول اســتخدام طابعتي الثالثية األبعاد 
الجديدة، ألّني أ��د صناعة مركب شـ�اعي 

أبحر به ولكني ال أعرف كيف أشّغل الطابعة. ســــــــلمـــى؟ 
ما الخطب؟
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عـالٌم مّتصـل

كيف تبني مركًبا ش�اعًيا؟
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