
أمامكم قا
ة تعلي�ت ل"تصفح آمن ع� الشبكة"

اخ� واحد من هذه القوان ,انشئ مقطع فيديو يُوضح القانون .

 
 

 
 

 قوان التصفح ا�من

ס � تُرسل ع� الشبكة، تفاصيل شخصية تخصكم او تخص عائلتكم.

ס � تُرسل �ي أحد صورك الشخصية.

ס � تلتقي مع أحد تعرفت عليه من خ�ل الشبكة، بدون علم اهلك.

ס � ته و� تكتب بالشبكة – أشياء ت¦ بأو�د اخرين.

ס � تفتح رسائل ال�يد ا�لك�و± من أناس غرباء، � تدخل ¯واقع وروابط غ» امنة.

ס � تقم بتثبيت ا�لعاب وال�امج بدون استشارة بالغ.

ס � تُعطي أي شخص كل�ت مرور شخصية. 

ס تعرضت للتنمر ع� الشبكة؟ اذوك؟ 
     طلبوا منك ان تفعل أشياء لست ُمتأكد منها؟ 

     أخ�وا فورا اهلكم / معلميكم او أي شخص بالغ اخر تثقون به.

 

ننشئ فيديو عن ا�مان



افتح برنامج سكراتش - من أجل إنشاء الفيلم, Áكنك استخدام الشخصيات والخلفيات ا¯وجودة ¾ ال�نامج,

 رفع صور من الحاسوب الشخÆ, او فتح ا¯Åوع“ننشئ فيلم امن- יוצרים סרט על בטוח“
 من بيئة ”ملعب ا�لعاب- מגרש המשחקים“ وÁكنكم استع�ل الشخصيات من هناك.

اضغط ع� الرسم التوضيحي خلفية     واخ� الخلفية ا¯ناسبة (Áكنك اختيار عدة خلفيات وتغي»ها خ�ل الفيلم).

.Æكن اختيار خلفية من مكتبة الخلفيات, ان نرسم, او الرفع من الحاسوب الشخÁ

Æاخ�نا القانون ا�ول ”ممنوع إرسال معلومات شخصية ع� الشبكة“من مقطعنا الن

 ”بو±“ يلعب بالحاسوب, فجأة تظهر رسالة مع أسئلة شخصية مثل, ما هو اسمك?
 أين تسكن? بو± يتجاهل و� يجيب ع� الرسالة, حتى عندما يقول ا¯ُرسل إنه صديق لوالديه.

 يواصل اللعبة, فجأة تظهر رسالة جديدة ”بو± كل ا�ح�ام! انا اباك, كنت أرغب ¾ التحقق
 من مدى معرفتك ب “قوان التصفح ا�من“, فخور بك! 

   

مراحل الشغل
1

اخ� قانون من القا
ة إنشاء مقطع نÆ, جهز ورقة وقلم واكتب النص.

تريد مثا�?

?Æما هو ا¯قطع الن

ا¯قطع النÆ هو الوصف بالكتابة للمحادثات ¾ الفيلم (الحوارات) وا�فعال فيه. هذا هو الهيكل 

للفيلم الذي ستُلبس عليه باقي مكوناته. عادًة ما يشتمل ا¯قطع النÆ أيًضا ع� إرشادات حول 

التصوير وتوضيحات حول مكان ووقت كل مشهد ووقوعه ¾ الفيلم. مقطع نÆ جيد, Ôاما مثل 

يسمى  ما  أو  إ3Õ--اقسام,  التقسيم  دا
ًا  ا¯مكن  من  سيكون  جيدة,  مÖحية  أو  الكتاب, 

"انظمة": بداية, وسط ونهاية.
(من ا¯وقع ”ֵאאּוִריַקה“)

Æنكتب مقطع ن

نختار خلفية وشخصيات ¾ سكراتش2

الكائنات مخفية

اخ� الكائن الذي تريده

واضغط ع� الرسم التوضيحي 

من اجل حذف كائن ، اضغط ع� الزر ا�Áنالع �ظهاره

 بالفأرة واخ� ا�مكانية حذف

Áكنكم تكب»/تصغ» الكائن بواسطة كتابة عدد  صغ» او كب»

Ùاخ� الشخصيات ا�ك
 م�
ة للسيناريو الذي

 كتبته با¯رحلة 1



1. علموا الشخصية, التي ستبدأون بها.

   اخ� ا�مر               من أوامر  "ا�حداث".

 إذا كان هناك حوار ب الشخصيات ¾ النص الذي كتبته:

     ד اخ� ا�مر                    من اوامر ال“مظاهر“, اربطوها مع ا�مر

                غ»وا الكل�ت والدقائق حسب حاجتكم.

     ד شغلوا ا¯قطع                هل تحدثت الشخصية بوقت ال�مجة?

      كيف نقوم بتحديد موعد بدء الك�م?  

      استعملوا من أوامر "التحكم“ با�مر                وغ»وا عدد الثوا±, بحيث يتناسب مع الوقت الذي

      تريد أن تتحدث فيه الشخصية.

2.هل تريد من الشخصيات مواصلة ا¯حادثة? 

   تذكر أنه ¾ ا¯حادثة تتحدث الشخصيات بشكل متقطع 
   (تتحدث إحدى الشخصيات وبعدها الشخصية ا�خرى وهكذا)

   إذا حددت, ع� سبيل ا¯ثال, كل شخصية  "تقول" ك�مها ¯دة 2 ثانية,  
   ما هو وقت ا�نتظار ب أوامر ال"قل" للشخصيات? كم ثانية تنتظر?

3.اخ� ا�مر                من أوامر ”الصوت“ سجل صوتك و أضفه إÕ ا¯حادثة.

4.تدرب ¾ بيئة سكراتش وأضف ا¯زيد من ا�وامر, اعت�دا ع� ا¯قطع النÆ الذي كتبته. 
   قبل كتابة ا¯قطع ال�مجي للشخصية, تأكد من اختيارك الشخصية ا¯ناسبة.

5.اعرض الفيديو الخاص بك ع� ا�صدقاء والعائلة, حتى يتعلموا هم أيًضا قواعد أمان الشبكة.  
 

 

 

 

            

  

ا�ن ننتقل لكتابة ا¯قطع ال�مجي, نختار من“قا
ة ا�وامر“ ا�وامر ا�كÙ مناسبة لل�نامج النÆ الذي كتبناه ¾ الخطوة 1

3 نبدأ بكتابة ا¯قطع ال�مجي

بالنجاح!


