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اندیشیدن به پویانمایی
 »رالف اینترنت را خراب می کند«

حسامحسینزاده
تهیهشدهدردونسخه

دورهاولابتدایی)اولتاسوم(
دورهدومابتدایی)چهارمتاششم(

حوزههایدرسی:فارسیونگارش،مطالعاتاجتماعی

کاربرگ دوره ی اول ابتدایی )اول تا سوم(
1- به نظر تو »شخصیت اصلی« این پویانمایی چه کسی بود؟

2- می توانــی بــه جــز شــخصیت اصلــی، بــه ســه شــخصیت دیگــر )فرعــی( اشــاره کنــی؟ اگــر نامشــان را بــه خاطــر نــداری، می توانــی 
ــم. ــا را دیده ای ــه آن ه ــدام صحن ــا در ک ــد ی ــانی بوده ان ــه کس ــه چ ــی ک ــح ده توضی

ــه  ــد. ب ــم می گذراندن ــا ه ــی ب ــت صمیم ــل دو دوس ــادی از روز را مث ــای زی ــف زمان ه ــه و رال ــه ونلوپ ــم ک ــتان، دیدی ــدای داس 3- در ابت
ــی؟ ــا او بگذران ــادی از روز را ب ــای زی ــد زمان ه ــت بخواه ــا دل ــد ت ــته باش ــی داش ــه ویژگی های ــد چ ــت بای ــک دوس ــو، ی ــر ت نظ

4- بــه نظــرت از کجــا بایــد بفهمیــم دو دوســت، بیش ازانــدازه بــه 
چــه  بیش ازانــدازه  وابســتگی  نــه؟  یــا  هســتند  وابســته  یکدیگــر 

دارد؟ ویژگی هایــی 

دوســتانه  وابســتگی  دوســتی،  رابطــه  یــک  در  می دهــی  ترجیــح   -5
)عــادی( داشــته باشــی یــا وابســتگی بیش انــدازه؟ چــرا؟

6- در اواســط داســتان، دیدیــم کــه رالــف از خوانــدن نظرات دیگــران در 
اینترنــت دربــاره خــودش شــوکه شــد. بــه نظــر تــو، وقتــی می خواهیــم 

دربــاره دیگــران نظــری بدهیــم، چگونــه بایــد ایــن کار را بکنیــم کــه باعــث ناراحتــی و رنجــش او نشــود؟

ــانی  ــای یکس ــد رویاه ــت ها، بای ــن دوس ــه صمیمی تری ــه ک ــی نمی گ ــچ قانون ــد »هی ــه می گوی ــه ونلوپ ــنک ب ــتان، ش ــط داس 7- در اواس
داشــته باشــن«. بــه نظــر تــو چطــور؟ دوســت های صمیمــی بایــد همیشــه بــا هــم موافــق باشــند و مثــل هــم فکــر کننــد؟ چــرا؟

8- به نظرت ما باید چگونه رفتار کنیم تا دوستان صمیمی مان بتوانند حرف هایی که در دل دارند را راحت به ما بگویند؟
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کاربرگ دوره ی دوم ابتدایی )چهارم تا ششم(

دلیل اصلی اینکه رالف و ونلوپه وارد دنیای اینترنت شدند، چه بود؟. 1
 در پایان داستان، رالف و ونلوپه هرکدام چه کردند و چگونه زندگی خود را ادامه دادند؟2. 
ــده و 3.  ــش نمان ــزی برای ــر چی ــد دیگ ــاس می کن ــازی اش، احس ــدن ب ــس از خاموش ش ــه پ ــه ونلوپ ــم ک ــتان، دیدی ــدای داس  در ابت

نمی دانــد کیســت. او می گویــد بــازی مثــل زندگــی اش بــوده و حــاال خامــوش شــده اســت. آیــا تــا بــه حــال چنیــن احساســی را در 
زندگــی ات تجربــه کــرده ای؟ اگــر بلــه، چــه چیــز یــا چیزهایــی باعــث ایجــاد آن احساســات شــده؟ تــو در واکنــش بــه آن شــرایط، 
چــه کــرده ای؟ / اگــر نــه، چنیــن شــرایطی را تخیــل کــن و ببیــن چــه چیــز یــا چیزهایــی تــو را بــه چنیــن احساســاتی می رســاند؟ در 

واکنــش بــه ایــن شــرایط، چــه می کنــی؟
 در اواســط داســتان، وقتــی ونلوپــه پــس از شــش ســال بــرای اولیــن بــار می خواســت از رالــف جــدا شــود و بــرای تبلیــغ ویدئوهــا 4. 

بــرود، رالــف احســاس نگرانــی و ناامنــی می کــرد. آیــا تاکنــون چنیــن احساســی را در خــودت نســبت بــه دیگــری یــا در شــخصی 
دیگــر نســبت بــه خــودت تجربــه کــرده ای؟ اگــر بخواهــی دربــاره ایــن احســاس، دالیــل و ریشــه های آن و این کــه چگونــه بایــد بــا 

آن روبــه رو شــویم، چنــد جملــه بنویســی، چــه می نویســی؟
 اگــر بخواهــی احســاس »ناامنــی« را بــا یــک نقاشــی نشــان بدهــی، آن را چگونــه نشــان می دهــی؟ نقاشــی ات می توانــد بــه هــر 5. 

شــکلی کــه تــو بخواهــی، کشــیده شــود.
ــاهد . 6 ــون ش ــا تاکن ــد. آی ــوکه ش ــت ش ــودش در اینترن ــه خ ــا علی ــدن »نفرت پراکنی«ه ــف از دی ــه رال ــم ک ــتان، دیدی ــط داس در اواس

چنیــن اظهارنظرهایــی در فضــای مجــازی )در شــبکه های اجتماعــی، هنــگام بــازی آنالیــن و...( بــوده ای؟ بــه نظــرت هــر کــدام از 
ــم؟ ــا کنی ــش ایف ــازی نق ــای مج ــی« در فض ــش »نفرت پراکن ــگ و کاه ــن فرهن ــر ای ــم در تغیی ــه می توانی ــا چگون م

در اواســط داســتان، شــنک بــه ونلوپــه می گویــد »هیــچ قانونــی نمی گــه کــه صمیمی تریــن دوســت ها، بایــد رویاهــای یکســانی . 7
داشــته باشــن«. آیــا بــا او موافقــی؟ چــرا؟ تاکنــون در دوســتی هایت تجربــه ای داشــته ای کــه به نوعــی بــه ایــن جملــه ربــط پیــدا 

کنــد؟ در آن شــرایط چــه کــرده ای؟ اگــر در آینــده دوســت صمیمــی ات از تــو انتظــار داشــته باشــد شــبیه بــه او فکــر کنــی، چــه 
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واکنشــی نشــان خواهــی داد؟
بــه نظــرت مــا بایــد چگونــه رفتــار کنیــم تــا دوســتان صمیمی مــان بتواننــد حرف هایــی کــه در دل دارنــد را راحــت بــه مــا بگوینــد؟ . 8

در هرکــدام از ایــن ویژگی هــای رفتــاری از 0 تــا 10 بــه خــودت چنــد می دهــی؟
با توجه به داستان پویانمایی، جدول عناصر داستان را کامل کنید.. 	
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پیام

اطالعاتتماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
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