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ماذا ، إنها 
تفاحة.

كيف ميكن أن تضع 
ذلك يف جسدك؟”

أوم ، ال أعتقد 

ذلك ...

لهذا السبب يوجد موقع الويب 

هذا الذي يخربك دامئًا برشب 

كوب من عصري التفاح ...

الفاكهة يف األساس سم.

... إلطالق إمكاناته 

الغذائية الكاملة.”



ال ، العصري أفضل

ال ، مسحوق 
الفيتامينات أفضل

عصري

مسحوق فيتامني

أوم ، يف الواقع ، العصري هو 

يف األساس ماء سكر. ما تريد 

القيام به هو رشب حزم 

الفيتامينات املمزوجة باملاء 



حسنا STOPPP! بادئ 

ذي بدء ، أين وجدمتا هذه 

املعلومات “الصحية”؟ 

قالوا ذلك!

كان عنوانًا من صفحة 

مل أقرأها ، وال أتذكر ...

هم من؟

قالوا إنه صحي. 

أال يكفي ذلك؟ 



-and whether it is a 
verified source or not. 
Or simply look at the 

website to see if it looks 
credible or not.

ماذا او ما؟ رقم!! يجب عليك 

دامئًا التحقق من من كتبه 

وتحقق ملعرفة ما إذا كان مصدًرا 

تم التحقق منه أم ال. أو ببساطة 

انظر إىل املوقع ملعرفة ما إذا كان 

يبدو ذا مصداقية أم ال 

اآلن بعد أن ذكرت ذلك ، يجب أن تكون 

الصفحة الصحية التي متت تغطيتها يف 

20 إعالنًا مختلًفا حول رشاء املزيد من 

الفيتامينات مبثابة عالمة حمراء



نعم. لذلك ، يف املرة القادمة 

عندما تقرأ شيئًا ما عرب اإلنرتنت ، 

تأكد من أنها معلومات موثوقة ،

وإال فإنك تخاطر بنرش 

معلومات خاطئة



أخبار مزيفة

نصائح لآلباء

نشاط ممتع لصغار املتعلمني

مواقع موثوق بها املنظامت املوثوقة الصحف واملجالت 

املوثوقة

مواقع التحقق من 

الحقائق املوثوقة

األشخاص املوثوق 

بهم

أخبار مزيفة

ميكن أن تكون  األخبار املزيفة خطرية ألنها قد تضلل االعتقاد بأن املعلومات الخاطئة صحيحة. 

عند قراءة املعلومات عرب اإلنرتنت ، من املهم التحقق مام إذا كانت جديرة بالثقة أم ال.

استخدم الجدول أدناه إلنشاء قامئة باألماكن املوثوق بها للحصول عىل أخبار حقيقية. مع 

والديك أو البالغني املوثوق بهم ، أكمل الجدول أدناه الستكامل كل قسم

عند التحدث إىل طفلك حول املعلومات املضللة أو األخبار الكاذبة ، فمن املامرسات الجيدة تعليمه 
كيفية اكتشاف األخبار املزيفة ووقف انتشار املعلومات املضللة عرب اإلنرتنت. ميكنك أن تنصحهم مبا 

ييل:

 ضع يف اعتبارك من هو الجمهور املستهدف.	 
 
 ابحث عن عناوين URL غري املعتادة أو أسامء املواقع.	 
 
 ابحث عن عالمات تدل عىل الجودة املنخفضة مثل األخطاء اإلمالئية والصور املثرية وما إىل ذلك.	 

 
امنحها Google! تحقق من أن املعلومات جديرة بالثقة بالبحث عن معلومات إضافية عرب 	 

اإلنرتنت




