اندیشیدن به پویانمایی
«رالف اینترنت را خراب میکند»
حسام حسینزاده

تهیه شده در دو نسخه

دوره اول ابتدایی (اول تا سوم)

دوره دوم ابتدایی (چهارم تا ششم)

حوزههای درسی :فارسی و نگارش ،مطالعات اجتماعی

کاربرگ دورهی اول ابتدایی (اول تا سوم)
 -1به نظر تو «شخصیت اصلی» این پویانمایی چه کسی بود؟
 -2میتوانــی بــه جــز شــخصیت اصلــی ،بــه ســه شــخصیت دیگــر (فرعــی) اشــاره کنــی؟ اگــر نامشــان را بــه خاطــر نــداری ،میتوانــی
توضیــح دهــی کــه چــه کســانی بودهانــد یــا در کــدام صحنــه آنهــا را دیدهایــم.

 -3در ابتــدای داســتان ،دیدیــم کــه ونلوپــه و رالــف زمانهــای زیــادی از روز را مثــل دو دوســت صمیمــی بــا هــم میگذراندنــد .بــه
نظــر تــو ،یــک دوســت بایــد چــه ویژگیهایــی داشــته باشــد تــا دلــت بخواهــد زمانهــای زیــادی از روز را بــا او بگذرانــی؟

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

ویژگیهایــی دارد؟

 -5ترجیــح میدهــی در یــک رابطــه دوســتی ،وابســتگی دوســتانه

(عــادی) داشــته باشــی یــا وابســتگی بیشانــدازه؟ چــرا؟

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

دربــاره دیگــران نظــری بدهیــم ،چگونــه بایــد ایــن کار را بکنیــم کــه باعــث ناراحتــی و رنجــش او نشــود؟
 -7در اواســط داســتان ،شــنک بــه ونلوپــه میگویــد «هیــچ قانونــی نمیگــه کــه صمیمیتریــن دوس ـتها ،بایــد رویاهــای یکســانی
داشــته باشــن» .بــه نظــر تــو چطــور؟ دوس ـتهای صمیمــی بایــد همیشــه بــا هــم موافــق باشــند و مثــل هــم فکــر کننــد؟ چــرا؟

 -8به نظرت ما باید چگونه رفتار کنیم تا دوستان صمیمیمان بتوانند حرفهایی که در دل دارند را راحت به ما بگویند؟
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کاربرگ دورهی دوم ابتدایی (چهارم تا ششم)
1 .دلیل اصلی اینکه رالف و ونلوپه وارد دنیای اینترنت شدند ،چه بود؟

 2 .در پایان داستان ،رالف و ونلوپه هرکدام چه کردند و چگونه زندگی خود را ادامه دادند؟

 3 .در ابتــدای داســتان ،دیدیــم کــه ونلوپــه پــس از خاموششــدن بــازیاش ،احســاس میکنــد دیگــر چیــزی برایــش نمانــده و
نمیدانــد کیســت .او میگویــد بــازی مثــل زندگـیاش بــوده و حــاال خامــوش شــده اســت .آیــا تــا بــه حــال چنیــن احساســی را در

زندگ ـیات تجربــه کــردهای؟ اگــر بلــه ،چــه چیــز یــا چیزهایــی باعــث ایجــاد آن احساســات شــده؟ تــو در واکنــش بــه آن شــرایط،

چــه کــردهای؟  /اگــر نــه ،چنیــن شــرایطی را تخیــل کــن و ببیــن چــه چیــز یــا چیزهایــی تــو را بــه چنیــن احساســاتی میرســاند؟ در
واکنــش بــه ایــن شــرایط ،چــه میکنــی؟

 4 .در اواســط داســتان ،وقتــی ونلوپــه پــس از شــش ســال بــرای اولیــن بــار میخواســت از رالــف جــدا شــود و بــرای تبلیــغ ویدئوهــا
بــرود ،رالــف احســاس نگرانــی و ناامنــی میکــرد .آیــا تاکنــون چنیــن احساســی را در خــودت نســبت بــه دیگــری یــا در شــخصی
دیگــر نســبت بــه خــودت تجربــه کــردهای؟ اگــر بخواهــی دربــاره ایــن احســاس ،دالیــل و ریشـههای آن و اینکــه چگونــه بایــد بــا

آن روب ـهرو شــویم ،چنــد جملــه بنویســی ،چــه مینویســی؟

 5 .اگــر بخواهــی احســاس «ناامنــی» را بــا یــک نقاشــی نشــان بدهــی ،آن را چگونــه نشــان میدهــی؟ نقاش ـیات میتوانــد بــه هــر
شــکلی کــه تــو بخواهــی ،کشــیده شــود.

6 .در اواســط داســتان ،دیدیــم کــه رالــف از دیــدن «نفرتپراکنی»هــا علیــه خــودش در اینترنــت شــوکه شــد .آیــا تاکنــون شــاهد
چنیــن اظهارنظرهایــی در فضــای مجــازی (در شــبکههای اجتماعــی ،هنــگام بــازی آنالیــن و )...بــودهای؟ بــه نظــرت هــر کــدام از
مــا چگونــه میتوانیــم در تغییــر ایــن فرهنــگ و کاهــش «نفرتپراکنــی» در فضــای مجــازی نقــش ایفــا کنیــم؟

7 .در اواســط داســتان ،شــنک بــه ونلوپــه میگویــد «هیــچ قانونــی نمیگــه کــه صمیمیتریــن دوس ـتها ،بایــد رویاهــای یکســانی
داشــته باشــن» .آیــا بــا او موافقــی؟ چــرا؟ تاکنــون در دوســتیهایت تجرب ـهای داشــتهای کــه بهنوعــی بــه ایــن جملــه ربــط پیــدا
کنــد؟ در آن شــرایط چــه کــردهای؟ اگــر در آینــده دوســت صمیمـیات از تــو انتظــار داشــته باشــد شــبیه بــه او فکــر کنــی ،چــه
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واکنشــی نشــان خواهــی داد؟

8 .بــه نظــرت مــا بایــد چگونــه رفتــار کنیــم تــا دوســتان صمیمیمــان بتواننــد حرفهایــی کــه در دل دارنــد را راحــت بــه مــا بگوینــد؟
در هرکــدام از ایــن ویژگیهــای رفتــاری از  0تــا  10بــه خــودت چنــد میدهــی؟

9 .با توجه به داستان پویانمایی ،جدول عناصر داستان را کامل کنید.

شخصیت اصلی
شخصیتهای فرعی
زمان
مکان
رویداد یا حوادث (به ترتیب)
پیام

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیل:
info@baztabschool.ir
وبسایتbaztabschool.ir :
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