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ويحب التكنولوجيا  استخدام  يجيد  ذكي  ولدٌ   عارف 
مثل تماماً  ا��جتماعي،  التواصل  وسائل   استخدام 
 صديقُه الروبوت الفضائي زيرو الذي يعشق استخدام
وصور صوره  زيرو  ينشر  شات.  والسناب   ا��نستغرام 
 كل مغامراته مع عارف على كوكب ا��رض في وسائل
في جديد  زيرو  ��ن  ولكن  ا��جتماعي،   التواصل 
لديه معلومات كافية توجد  لذلك ��  ا��رض   كوكب 
 عن استخدام وسائل التواصل ا��جتماعي بشكل حذر،
 يجنبه من الوقوع في المشاكل. هيا بنا نتعرف على
يوميات عارف وزيرو مع وسائل التواصل ا��جتماعي.ا
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 اقترح عارف على أصدقائه أن يقوم بتنظيم مباراة كرة
عارف خطط  ا��سبوع.  نهاية  عطلة  في  مثيرة   قدم 
ثم البحر،  شاطئ  على  متميزا  موقعا  واختار   للمباراة 
أب الواتس  على  أصدقائه  قائمة  إلى  رسالة   أرسل 
ومكانها.ا المباراة  وقت  عن  يخبرهم 

ما رأيك ؟
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رسم الفنانين  أصدقائه  بتعليم  زيرو  الروبوت   سيقوم 
أسماء بوضع   زيرو  قام  فقد  لذلك  فضائية،   لوحات 
 أصدقائه المشاركين ومكان الورشة على ا��نستغرام،
مفتوح.ا ا��نستغرام  على  زيرو  حساب  أن  العلم  مع 

ما رأيك ؟
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أصدقائه أحد  أن  المدرسة ��حظ  عاد عارف من   حين 
من منه  وطلب  ا�خر  لصديق  محرجة  صورة  له   أرسل 
 قبيل المزاح أن يقوم بنشرها. رفض عارف ذلك وطلب
ا���خرين.ا يؤذي  ما  ينشر   �� ان  صديقه  من 

ما رأيك ؟
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 قام زيرو بوضع صورة له مع أصدقائه الفنانين بعد أن
على علق  ا��شخاص  أحد  لكن  منهم  استأذن 

صورة صديقه وقال له:ت
يا بدين . . . شكلك مثل البرميل

    

ما رأيك ؟





 بعد ان انتهى عارف من واجباته، دخل الى الفيسبوك،
 وهناك ��حظ أن صديقه أرسل له على الفيسبوك صورا
عارف جعل  مما  لفتيات،  ��ئقة  غير  فيديو   ومقاطع 
ل��ختراق، تعرض  قد  الصديق  ذلك  حساب  ان   يظن 
عقاب إلى  صديقه  ذلك  يعرض  وقد  بتنبيهه.   فقام 
حسابه من  الصور  بإرسال  قام  إذا  خاصة  قانوني، 
 ثم أبلغ عارف والديه بما حدث، فطلبا منه أن يقوم
فوراً.٬ السيئة  الفيديو  ومقاطع  الصور  كل  بحذف 
    

ما رأيك ؟





 شعر زيرو بالحزن ��ن أحد ا��شخاص ا��رضيين قال
في تسجيل له على السناب شات :ت

من  تخرج  أن  وعليك  قبيح  فضائي  مخلوق   أنت 

ً كوكب ا��رض حا��
 شعر زيرو بالغضب ورد عليه: وأنت انسان قبيح أيضا
الشخص قام  ا��رض.  كوكب  على  تعيش  أ��   ويجب 
 ا��رضي بشتم زيرو، مما أدى بزيرو إلى الرد عليه أيضاً.ا

ما رأيك ؟





في يبحث  عارف  أخذ  العشاء  وقت  يحين  أن   قبل 
لبحٍث معلومات  عن  ا��نترنت  على  ا���منة   المواقع 
المصادر عارف  دّون  الشمسية.  الطاقة  عن   مدرسي 
التي استفاد منها ليوثقها في ورقة البحث المدرسي.ا

ما رأيك ؟





 نسي زيرو وقت العشاء تماما! ونسي كذلك أن يقوم
 بواجباته المدرسية، وحين طلب منه عارف أن يلعبا
هل اللعب.  يشاركهم  لم  الجيران  مع  الطائرة   الكرة 
 يعقل أنه قضى كل تلك الساعات يقلب في مواقع

    التواصل ا��جتماعي ؟

ما رأيك ؟





المقاطع بعض  زيرو  صديقه  مع  يتابع  عارف   جلس 
يضحكان جعلهما  مما  اليوتيوب  على   الكوميدية 
زيرو الروبوت  قال  النوم  الى  يذهبا  أن   كثيرا، وقبل 
عالم أن  اليوم  تعلمت  لقد  عارف  يا  أتعلم   لصديقه: 
 ا��نترنت جميل وليس مخيفا ولكن علينا أن ننتبه من
زيرو يا  صحيح  ك��مك  عارف:  أجابه  أخطاره.   بعض 
 فا��نترنت يمنحنا المعرفة التي نحتاج إليها ويساعدنا
 في التواصل مع ا���خرين، ولكن علينا أيضا أن نكون
أنفسنا.ا نحمي  كيف  ونتعلم  أذكياء 

ما رأيك ؟




