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 אלותמבנה מבחן ומאגר ש ,אינטרנט ינויע ןחבמ

  مبنى االمتحان ومخزن األسئلة –امتحان نظري انترنت 

 

 ,المعلمون األعزاء

 . أمامكم مخزن أسئلة بموضوع اإلنترنت

 .من العالمة يتألف من اسئلة في المخزن %55االمتحان النظري الذي يشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شكل بفي األمثلة المختلفة لالمتحانات تظهر اسئلة مختلفة وقسم من المواضيع يظهروا

 متناوب.

  الموضوع.يوصى بالمرور على جميع المواضيع والتمرن على عّدة اسئلة مختلفة لنفس 

 لفهم األسئلة  إلنترنتفي امليون مصطلح  يوصى بالتعرف على المصطلحات من ضمن الـ

 جيدا  

 

 ل "مثا األسئلة يحوي على األجوبة أيضا . قسم من األجوبة يظهر تحت عنوان انتبهوا, مخزن

 باللون األصفر. مشار اليهالألجوبة" وقسم منها 

 

 

 

 

 مبنى االمتحان

 ساعة ونصف: مدة االمتحان

  منوع.سؤال  22في االمتحان أربع فصول مكونة من 

  أنواع األسئلة:

غير صحيح / اسئلة مفتوحة, اسئلة مالئمة, دراسة الحدث, صحيح

  وأسئلة مع عدة أجوبة )أمريكية(.

 بحث معلومات, تقييم معلومات, بريد الكتروني :الفصل األول

المخاطر في الشبكة والتصفح اآلمن )يشمل  :الفصل الثاني

 راء اآلمن(الخصوصية, التصرف الهمجي في الشبكة, الش

 حقوق الطبع والنشر :الفصل الثالث

 الدوائر الحكومية المتاحة :الفصل الرابع

http://www.isoc.org.il/docs/computer_course/terms.pdf
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  الفهرس

 

 4-3 البحث عن معلومات, تقييم المعلومات

 6-5 البريد االلكتروني

 9-7 آداب

 10 مخاطر البرنامج

 13-11 مخاطر االحتيال

 14-13 في الشبكة همجيالالتصرف 

 17-15 التصفح اآلمن والخصوصية

 19-18 اآلمن الشراء

 29-20 دراسة األحداث

 31-30 حقوق الطبع والنشر

 32 الدوائر الحكومية المتاحة
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 البحث وتقييم المعلومات

  :نالعنوابالى ماذا يرمز كل قسم في المكان المالئم تمعن في عنوان الموقع التالي واكتب  .1

www.ynet.co.il 

Il co ynet www 
 الشبكة العالمية اسم الموقع التصنيف الدولة

 

  .الئم بين الرقم المالئم بجانب كل خاتمة .2

 المعنى الخاتمة رقم الجواب
5 co.il 1. ت اتصاالتشبكا 

6 com 2. موقع مالئم لهواتف المحمول 

7 edu 3. مؤسسات تطوعية 

8 gov 4. السلطات المحلية 

3 org 5.  تجارية في اسرائيلمؤسسات 

4 muni 6.   ليةدو -مؤسسات تجارية 

1 net 7. مؤسسات تعليمية 

2 mobi 8. مؤسسات حكومية 

9 Mil 9. مؤسسات عسكرية 

10 K12 1. )مؤسسات تعليم )من رياض األطفال وحتى الثانوية 

11 ac 2. مؤسسة أكاديمية 

 

 .اكتب ثالثة خدمات يمكن الحصول عليها بواسطة شبكة االنترنت .3

  :ألجوبة أمثلة

 لرخصة,احكومية متاحة, تجديد معلومات عن مواضيع مختلفة, مقارنة األسعار, ارسال بريد, تسوق, خدمات 

ي شبكات فاطات متابعة الحسابات في البنكية, الدفع للسلطات والشركات, تعارف, تحديد أدوار عند األطباء, نش

لصحف اللطيران او الرحل, إعالنات, قراءة  التواصل االجتماعي, تحديد مواقع في الخرائط, حجز تذاكر

 والمجالت, مشاهدة األفالم والبرامج التلفزيونية, االستماع الى الموسيقى وما الى ذلك.

 

  تقييم المواقع والمعلومات .4

 ت.النترنااختر اثنين من المواضيع واشرح لماذا من المهم التشديد عليهم في وقت البحث عن معلومات في 

  واالتقانالدقة 

 سلطة ومصداقية 

 موضوعية 

 حداثة 
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  معلومات واسعة –شمولية 

 :أمثلة ألجوبة

ل . هخطاءأ بدونكل واحد يمكن أن ينشر في الشبكة. من المهم أن نتأكد ان المعلومات  – الدقة واالتقان

  وضوع.في الم المعلومات محتلنة ومترابطة وبدون تناقضات. هل تم التدقيق في المعلومات من قبل مختص

وى و المستهفي االنترنت ال توجد كفالة علة المعلومات المنشور وال يمكن أن نعرف ما  – سلطة ومصداقية

ا هي لذلك من المهم ان نفحص ما هي مصدر المعلومات, م المهني او ما هي درجة خبرة كاتب المحتوى.

مات؟, ية ومعروفة, ما هو نوع المعلومؤهالت كاتب هذه المعلومات, من هي الجهة الناشرة, هل هي رسم

 اعالني, او علمي والخ...

ا او ان آلرائن علينا التأكد ألي درجة المعلومات غير متأثرة من آراء سابقة, من محاولة التشويش – موضوعية

ء المعلومات يظهر فقط جانب معين. يجب فحص هل المعلومات محايدة, موضوعية, تظهر حقائق او آرا

 ات.المنشورهل هناك فصل بين المحتويات ووتفسيرات, 

قسم في كل يوم ينشر في الشبكة صفحات معلوماتية كثيرة. في كل بحث تظهر آالف الصفحات و – حداثة

يث تم تحدمنهم تظهر في البدايات بسبب كونها مواقع ترويجية ألهداف إعالنية. من المهم ان نفحص متى ي

 ع وغيرت. هل الروابط تعمل. هل المعلومات له عالقة في الواقالموقع. هل هناك تواريخ على المنشورا

 خيالي.

ن ان من المهم ان نفحص عندما نقوم بالبحث عن المعلومات في موضوع معي – معلومات واسعة – شمولية

بشكل  عميقة, هل هناك روابط لمواقع تحوي معلومات اخرى, هل الموقع يعمل نحصل على معلومات شاملة,

" لتشتيتكامل جهوزيته او ما زال في طور البناء. قراءة بشكل نقدي. هل يوجد في الموقع الكثير من "ا

 والعوائق او انه من السهل الوصول للمعلومات.

 

ة مصادر لى دقت في المنتديات. كيف يؤثر ذلك عيمكن ألي شخص انشاء صفحة في االنترنت او اضافة تعليقا .5

 المعلومات على االنترنت؟

 هذا يجعل من مصادر المعلومات اكثر دقة .أ

 له تأثير قليل على دقة مصادر المعلومات على االنترنت .ب

 هذا يملئ المواقع الحكومية والمواقع األكاديمية باألخطاء .ت

 المعلومات في االنترنتالمعلومات لمصادر مصداقية يصعب التحقق من  .ث

 

 ؟gov.il – ماذا يمكن ان نستنتج عن موقع انترنت الذي تكون خاتمته تنتهي بـ .6

 هذا موقع على االنترنت للسلطات البلدية .أ

 هذا موقع التي تشرف وتحافظ عليه احدى الجهات الحكومية .ب

 ع تشرف عليه المدرسةهذا موق .ت

 ع تم تخصيصه فقط لموظفي الحكومةهذا موق .ث
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 البريد االلكتروني

ي رسالة رنت. فبواسطة االنتالبريد االلكتروني هو طريقة إلرسال المحتويات من حاسوب الى حاسوب  .7

 قها.إرفا البريد االلكتروني يمكن ان نرفق ملفات من أنواع مختلفة. اذكر ثالثة أنواع يمكن
___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ .أ

 ___________________________________________________________ .ب
 

ا الى مستند وورد, صفحة إكسل, فيديو, رابط, صورة, شريحة عرض, توقيع وم: أمثلة ألجوبة

 ذلك.
 

  :للبريد االلكتروني حسنات كثيرة, اذكر ثالثة حسنات .8
 

 ___________________________________________________________ .أ

 ___________________________________________________________ .ب

 ___________________________________________________________ .ت

ة, ال مختلف ملفاتسريع, يمكن االرسال ألكثر من مستلم في آن واحد, يمكن إرفاق : أمثلة ألجوبة

 يستهلك االوراق ولذلك هو صديق للبيئة أكثر, متاح من كل جهاز متطور وما الى ذلك.
 

  لماذا يستحسن إدارة البريد الشخصي في موقع انترنت وليس على الحاسوب الخاص؟ .9

 : مثال إلجابة

 تنقل(حاسوب مثبت او مابليت, ت -ألنه يمكن استعمال البريد من كل جهاز متطور )هواتف ذكية, لوح ذكي

 زود من بعيدم -ألن المعلومات تحفظ حتى لو تعطل الحاسوب ألنه يحفظ في "غيمة"  

 ألن خدمة البريد مجانية

 ألن حجم البريد االلكتروني كبير

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

خرى تروني األااللك في آن واحد وبدون أن يروا عناوين البريد ستخدمينلعدة مرسل بريد الكتروني لكي ن .10

 ية:يجب اختيار اإلمكان

To  BCC  CC  orwardF 

 

 نية:لكي نحول رسالة تم تلقيها في البريد اإللكتروني الى شخص آخر يجب اختيار اإلمكا .11

To  BCC  CC  orwardF 

 

   لكي نجيب المرسل على رسالتة في البريد اإللكتروني يجب اختيار اإلمكانية: .12

To  Reply to all  Reply  orwardF 
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  الجدول التالي من مخزن الكلمات في أسفل الجدول: إملئوا .13

 جواب سؤال
بواسطة أي عملية يمكن ارسال جواب  .أ

رد على رسالة لشخص الذي ارسل  /
 لنا رسالة؟

Reply 

بواسطة أي عملية يمكن ارفاق  .ب
 مستلمين آخرين؟

CC 

بواسطة أي عملية تقوم بإرسال رد الى  .ت
جميع المرسل اليهم الرسالة وليس الى 

 شخص معين فقط؟

Reply to all 

على أي مفتاح تضغط لكي يتم تمييز  .ث
 الرسالة على انه لم يتم قراءتها؟

Mark as unread 

على أي مفتاح تضغط لكي تميز  .ج
 الرسالة على انها رسالة مهمة؟

starred 

ة تقوم بتحويل الرسالة بواسطة أي عملي .ح
 التي استلمتها الى شخص آخر؟

orwardF 

ة يمكن اضافة عمليبواسطة أي  .خ
 مستلمين بشكل خفي؟

BCC 

ة تقوم باإلبالغ عن  بواسطة أي عملي .د
 الغش والخداع؟

Report phishing 

ة تقوم باإلبالغ عن بواسطة أي عملي .ذ

 ? spam رسالة
Report spam 

ة تقوم بحظر ارسال بواسطة أي عملي .ر
 ?الرسائل

Block 

تقوم بتصفية رسائل  بواسطة أي عملي .ز
 نوع معين؟ من

Filter massages like this 

ة تقوم بترجمة بواسطة أي عملي .س
 الرسالة في البريد اإللكتروني؟

Translate massage 

  مخزن الكلمات

Mark as 
unread 

Forward CC BCC 

Report 
phishing 

starred Reply to all Reply 

Translate 
massage 

Filter 
massages 

like this 

Block Report spam 
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 األخالقيات في الشبكة –اسئلة في موضوع اآلداب 

ريد ي ارسال بفقواعد اآلداب  –مع شخص آخر  رقميةأمور يجب التشديد عليها في المراسلة ال 3 اكتب .14

  الكتروني.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 :جوبةأمثلة أل

 كتابة عنوان للبريد اإللكتروني الذي ترسلوه. .أ
 اضيفوا توقيع في نهاية الرسالة )االسم, الهاتف, الوظيفة( .ب
 بحيث يدل ذبك على الجدّية والمهنية –يجب التشديد على التدقيق اإلمالئي  .ت
 اقرأوا مرة اخرى البريد االلكتروني قبل ارساله لتجنب االهانات واإلحراجات  .ث

ى يتم من أجل تقليل وقت االنتظار حت MB5ملفات يكون حجمها ال يزيد عن يستحسن عدم ارفاق  .ج

 تحميل الملف
 عدم نشر البريد المزعج .ح
 اختاروا حجم خط مريح للقراءة. ان ال يكون صغير جدا  وان ال يكون كبير جدا   .خ

 يجب التشديد واالنتباه على عدم تحويل عناوين أشخاص الى اشخاص آخرين .د
لعناوين ابة ادما تقوموا بالكتابة الى عدة أشخاص ال يوجد بينهم أية صلة يجب التشديد على كتعن .ذ

  BCCبـ "نسخ مخفية" 

 .التي تستخدموها والطريقة مّيزوا بين بريد رسمي وبين البريد الودي والئموا اللغة .ر

 

في  حسن الخلقلقواعد اآلداب  –مع شخص آخر  ب التشديد عليها في المراسلة الرقميةأمور يج 3 اكتب .15

 الشبكة.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 :أمثلة ألجوبة

 يجب أن نتذكر بأن هناك من يقرأ التعليقات والرد بتحفظ وبأدب .أ
 مسامحة أخطاء اآلخرين .ب
 عدم اإلهانة .ت
 ارسال رسائل قصيرة, واضحة وبدون أخطاء .ث
 .استخدام نفس اسم المستخدم .ج

 عدم استخدام اسم شخص آخر .ح

تبر مثل ديد تعاللغة االنجليزية, عالمات التعجب, البروز والتشان نتذكر بأن األحرف الكبيرة في  .خ

 الصراخات.
 ان نبقى على نفس سياق الموضوع, عدم ايقاف مشتركين آخرين –في غرف الدردشة  .د

 

 تماعيةاالج اكتب ثالثة قواعد للتصرف واالستخدام السليم, اآلمن والمهذب في الشبكات التواصل .16
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 :جابةمثال إل

  ةألنه بغير ذلك تختفي المتعحافظوا على لغة غير مؤذية,  –المحافظة على لغة لطيفة  



8 
 

 ر )ألن قولوا كفى عندما يكون هناك احد في المجموعة يضر في اآلخ –ن ييغير مبال واال تبق

 ليه.ي(, وبلّغوا الخط المفتوح أو لشخص بالغ تثقون وتعتمدون ع/اليوم هو وفي الغد أنت

  ستكون  وغدا   اليوم سيكون هو –قرروا بأنه ال نصمت. نقطة. ألنه كما في السابق  –ال نصمت 

 …ي/ أنت

  ليست لكم وليست لآلخرين. سيبقى في مكانه الى األبد. –ال نقوم برفع صور محرجة 

   ئق ان تستقبل رسالة عند الساعةمن غير الال -نحدد ساعات متفق عليها للنشاطات بمجموعة 

 ثة ليال  وأن نوقظ جميع من في البيت.الثال

 .ال نجيب على رقم ال نعرفه 

  من/  ال نقوم بنشر أي معلومات شخصية بدون أن نستشير األهل –حافظوا على خصوصيتكم  

 دون أن نتأكد جيدا , ألنه ال يمكن أن نعرف الى أين يمكن أن يؤدي ذلك.

  ؟ للوقت؟( غير مرتاحون في المجموعةانضموا الى مجموعات تهمكم فقط )اليس هذا مضيعة

 غادروها!

 

 ؟ethicsما هي الترجمة العربية لمصطلح  .17

 لطف .أ
 أخالق .ب
 تجارة .ت
 شتيمة .ث

 

 في الشبكة واألدب في الحياة الواقعية؟ خالقما هي العالقة بين األ .18

 قواعد األخالق في الواقع اكثر شّدة وخطورة من قواعد األخالق في الشبكة .أ
 الشبكة اكثر شّدة وخطورة من قواعد األخالق في الواقعقواعد األخالق في  .ب
 لقواعد األخالق في الواقع ال يوجد صلة لقواعد األخالق في الشبكة .ت

 قواعد األخالق في الشبكة وقواعد األخالق في الواقع متشابهة جدا . .ث

 

مت ت شيءللماذا عند كتابة شخص يخفي اسمه في االنترنت, يشعر أكثر شجاعة بالرد بشكل مسيء  .19

 في مدونة؟كتابته 

 ألنهم عندما يقولون اشياء سيئة يكسبون المزيد من األصدقاء .أ
 ألنه يعرف بأن أصدقائه سوف يتعرفون عليه, وذلك سيترك لديهم انطباع جيد عنه .ب
 ألنه يستطيع أن يقول أشياء سيئة بدون أن يخاف من العقاب .ت
 ألنه يستطيع أن يترك انطباع أشخاص بالغون وأذكياء أكثر .ث

 

كيف  متصفحين.حد الأرسالة قمتم بكتابتها في منتدى باإلنترنت تم الرد عليها بتعليقات مهينة من قبل  .20

 يكون الرد المناسب من جانبكم؟

 التوجه للشرطة .أ
 كتابة تعليق مهين كرد عليه .ب
 تجاهل .ت
 الطلب من المتصفحين اآلخرين مقاطعة كاتب التعليق .ث

 

صورته  د نشرنص أنه يجب طلب موافقة من الشخص الذي نوماذا يمكن أن نستنتج من القانون الذي ي .21

 في االنترنت؟

 بانه اذا قمتم بالتقاط صورة, مسموح أن تفعلوا بها ما تشاؤون .أ
 بأن كل معلومة عن أشخاص آخرين, يشمل صورهم, هو أمر خاص .ب
 بأن نشر صور ألشخاص في االنترنت بدون أخذ موافقتهم, هو عمل ضد القانون .ت
 تنع من نشر صور على االنترنتبأنه يجب أن نم .ث
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 انه يريدعية وأحد األصدقاء قام بمشاركة رسالة بأنه في حالة اكتئاب في شبكات التواصل االجتما .22

 هتين علىجاذكر االنتحار )واتس أب, فيسبوك, انستاجرام, والوسائل الشبيهة( لمن يجب أن نتوجه؟ )

 األقل(

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 :جوبةأمثلة أل

 ة في المدرسة/ة, مستشار/الهيئة التدريسية, الطاقم العالجي, مدير 

 "مركزو "البلد من دون عنف 

 وزارة االمن الداخلي 

 سلطة مكافحة المخدرات والكحول 

 االستشارة والدعم للشباب – Yelem www.yelem.org.il 

  جمعية عيران –خط المنال www.eran.org.il 

 المساعدة واالستماع في الشبكة –  www.sahat.org.il 

 إيلي –جمعية حماية الطفلس hotline@eli.org.il 

 معلومات

  

http://www.yelem.org.il/
http://www.eran.org.il/
http://www.sahat.org.il/
mailto:hotline@eli.org.il
http://meyda.education.gov.il/files/Yam/2013/alon.pdf
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 مخاطر البرنامج

 عدادات.ير االقمت بتشغيل الحاسوب في الصباح واكتشفت أن الصفحة الرئيسية تغيرت, من دون أن أغ .23

 ماذا يمكن أن يكون ذلك؟ أحط باإلجابة األفضل

 خلل في المتصفح .أ
 تحديث تلقائي لبرنامج المتصفح .ب
 أو برنامج تجسس اخترقوا حاسوبيربما فيروس  .ت
 وال إجابة صحيحة .ث

 

 ماذا علي أن ساله.كل جهات االتصال الخاصة بي تلقوا بريد الكتروني مني بحيث ال أذكر أنني قمت بإر .24

 يوجد أكثر من واحدة. أفعل؟ أشر الى جميع اإلجابات الصحيحة.

 إعالم مزود بريدي اإللكتروني على الفور. .أ
  لم يتعرض لهجوم من قبل فيروس او برنامج تجسسأن نفحص بأن الحاسوب  .ب
 أن نقوم بتغيير الرقم السري للدخول الى البريد اإللكتروني .ت
 إزالة الرسائل واالعتذار من األصدقاء .ث

 

 تلقيت في البريد االلكتروني رسالة تحذير من فيروس جديد وخطير. ماذا تفعل؟ .25

 مخفية بتحويلها الى جميع المتلقون بنسخةاقوم بالتأكد من االمر اذا األمر حقيقي وأقوم  .أ
 أقوم بمحو الرسالة وال أعيرها أي اهتمام .ب
 أقوم بتحويل الرسالة كما هي الى جميع المتلقون .ت
 أقوم بتكبير حجم الخط, أضيف صورة مخيفة وأقوم بتحويلها ألشخاص آخرين .ث

 

 (exe) تلقيت رسالة في البريد االلكتروني من صديق ومرفق معها ملف تشغيل .26

 أقوم بتحويلها الى أصدقاء آخرين .أ

 حديثة Anti-Virusأقوم بمسح الملف بواسطة برنامج  .ب

 أقوم بالتأكد اذا كان بالفعل صديقي من أرسل الرسالة مع الملف .ت
 اإلجاباتين ب و ج صحيحتين .ث

 

 ? Spam)) ما هو البريد المزعج .27

  نوع من انواع الفيروسات –بريد يلوث الحاسوب  .أ
 يهتم بجودة البيئة بريد .ب
 تسويق عدواني –بريد إعالني  .ت
 بريد منتشر في الشبكة .ث

  

 غير صحيح/  أشر بـ صحيح? spam كيف نتصرف في حالة تلقي بريد مزعج .28

يؤكد البريد المزعج مرسل الرد على  .أ
 ط وفعالبأن البريد الخاص بكم نش

 صحيح غير/  صحيح

اذا تلقينا بريد مزعج وهناك مفتاح  .ب
القائمة او االنسحاب" غير "الخروج من 

 مفضل استعماله ألنه فخ.

 غير صحيح/  صحيح

اذا كان هناك مفتاح لـ "االنسحاب من  .ت

مفضل  "unsubscribe"القائمة" 

استعماله. ألن ذلك سيوقف ارسال 
  البريد المزعج الذي استقبلته

 غير صحيح/  صحيح

عند استقبال بريد مزعج من شخص  .ث
ان فتحه غير معروف مفضل دائما  

  وتفقده ألنه يمكن أن يكون فوز بجائزة

 غير صحيح/  صحيح

مرسلوا البريد المزعج يحاولون أن  .ج
تجاوز مصفّيات البريد ويكتبون عناوين 

 غير صحيح/  صحيح
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تثير البلبلة مثل "تكملة  للقائنا في 
 "األمس

من المفضل ان ننشئ بريد الكتروني  .ح
اضافي واستعمالها عند التسجيل في 

 مواقع.ال

 غير صحيح/  صحيح

من المفضل ان نستخدم بريد الكتروني  .خ
واحد في جميع األمور التي لها صلة 

 باإلنترنت.

 غير صحيح/  صحيح

مزودو البريد االلكتروني يقترحون  .د

 spam تصفيات للبريد المزعج
 غير صحيح/  صحيح

من غير المفضل ان استخدام التصفية  .ذ

نخسر , يمكن أن  spamللبريد المزعج 

 أيضا رسائل مهمة

 غير صحيح/  صحيح

من المفضل ان نقوم  spamاذا تلقيت  .ر

 بتبليغ مزود البريد.
 غير صحيح/  صحيح

وفقا  للقانون كل رسالة مزعجة تعطيكم  .ز
الحق بالمقاضاة,  للتعويض من المرسل 

, بدون اثبات ₪  1,000 بمبلغ يقدر حتى

الضرر, على أي رسالة تم تلقيها من 
 المزعجالبريد 

 غير صحيح/  صحيح

 
 

 مخاطر االحتيال
 ؟وهميماذا يفضل أن نعمل من أجل تجنب التواصل مع حساب لشخص  .29

 االعتماد على المواقع, قهم يقومون بعمل فحوصات دورية من أجل إيجاد المحتالون. .أ
 البحث عن الشخص في أماكن أخرى من أجل التأكد بأنه فعال  موجود .ب
 وهميأن نسأل الشخص نفسه اذا كان حقيقي او  .ت
 ال يجب القلق, فهذا فقط في الشبكة وليس في الحياة الحقيقية. .ث

 

 

 ؟ل تحايليبروفاياثنين من األمور التي تشير لاكتب  .30
 

 :أمثلة ألجوبة

 قائمة اصدقاء صغيرة نسبيا  والقليل من الصور 

  ل , أقواالممكن ان تحوي على شتائمتعليقات المستخدم لمحادثات خاصة او جماعية التي من

 تحريضية, تشهيرات او عنف من وع آخر.

 بروفايل الة. الجدول الزمني أو تاريخ النشاط للمستخدم تظهر بانها خالية في السنوات السابق

 قام بإنشائه من مدة ليست بالبعيدة.الشخصي 
 

 وهمي؟ بروفايلاكتب عالمتين تدالن على ان ال .31

 :أمثلة ألجوبة

  تظهر مهنية وبجودة أعلى من الطبيعي بروفايلالصور 

  القليل من النشاطات مع المستخدمين اآلخرينالبروفايل يوجد في 

 يوجد القليل جدا  من البيانات الشخصية 

 . عدد األصدقاء قليل جدا  او كبير جدا 

  الفيديوهات/مخزن قليل جدا  من الصور 

 ( الكثير من الوسمTagعلى الصور ) 
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 غير صحيح/  صحيحأجب بـ  .32

 إلنسان غير موجود وهو يستخدم بروفايلهو  بروفايل انتحالي .أ
 هوية مزورة.

 

 غير صحيح/  صحيح

 بروفايل انتحالي هو بروفايل إلنسان واحد الذي يستخدم اسم .ب
 شخص حقيقي آخر ويقوم بأعمال في الشبكة باسمه.

 

 غير صحيح/  صحيح

موجود وهو يستخدم بروفايل وهمي هو بروفايل إلنسان غير  .ت
 هوية مزورة.

 

 غير صحيح/  صحيح

بروفايل وهميي هو بروفايل إلنسان واحد الذي يستخدم اسم  .ث
 شخص حقيقي آخر ويقوم بأعمال في الشبكة باسمه.

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح االنتحال والخداع هي جريمة جنائية .ج
 غير صحيح/  صحيح ادارة بروفايل وهمي في الشبكة هي جريمة جنائية .ح
 خصيةاالحتيال والتصّيد هو احتيال الهدف منه اخد تفاصيلكم الش .خ

 واستخدامها من اجل السرقة والتحايل
 غير صحيح/  صحيح

االحتيال والتصّيد هو فيروس من نوع "حصان طروادة" الذي  .د
 يستولي على الحاسوب

 غير صحيح/  صحيح

دي مع الرسالة يؤ في االحتيال والتصّيد الضغط على رابط مرفق .ذ
 هعلى أنه موقع بيع ويجب ملء التفاصيل في الى موقع "متنكر"

 غير صحيح/  صحيح

  ال يوجد عالمات تثير الشبهات لالحتيال والتصّيد  .ر

ء عالمة تثير الشبهات على االحتيال والتصّيد هو العناد لمل .ز
 التفاصيل الشخصية وارسالها في البريد االلكتروني

 صحيحغير /  صحيح

 غير صحيح/  صحيح للبروفايل المتحايل يكون بشكل عام الكثير من األصدقاء .س
دل يبروفايل تم انشاءه منذ زمن ليس ببعيد وال يوجد له تاريخ  .ش

 على نشاطات يمكن أن يكون بروفايل تحايلي
 غير صحيح/  صحيح

مات قائمة االصدقاء قليلة جدا  والقليل جدا  من الصور هي عال .ص
 هة لبروفايل تحايليتثير الشب

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح لةالمواقع تقوم بتفحص دوري للتعرف على البروفايالت المتحاي .ض
من أجل تجنب من التواصل مع بروفايل وهمي من المفضل  .ط

 ائمقالبحث عن الشخص أيضا  في أماكن اخرى والتأكد بأنه فعال  
 غير صحيح/  صحيح

تظهر بأنها مهنية وبجودة عالية من صورة البروفايل التي  .ظ
 العادي هي عالمة تثير الشبهة لبروفايل وهمي

 غير صحيح/  صحيح

 شبهةعند وجود القليل من البيانات الشخصية فهذا عالمة تثير ال .ع
 على أن البروفايل وهمي

 غير صحيح/  صحيح

 

 

  .نتحالمعلومات حساسة بواسطة الغش واال لحصول علىاحتيال التصيد هي احتيال الهدف منه ا .33

 احط بدائرة األجوبة المالئمة لكونها عالمات تثير الشبهة 

 فيروس يستولي على الحاسوب ويرسل رسائل الى جميع جهات االتصال .أ
 برسالة بريدية التي تطلب تعبئة التفاصيل الشخصية لي كما لو أن هناك سحبة لليانصي .ب
 د البريدبريد مزعج الذي يمكن ان يس .ت
 رسالة من موقع تواصل اجتماعي مفادها بأن شخص ما يحاول التحايل عليكم. .ث
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  .نتحالاحتيال التصيد هي احتيال الهدف منه الحصول على معلومات حساسة بواسطة الغش واال .34

 ةبهير الشاحط بدائرة األجوبة المالئمة لكونها عالمات تث .35

لء الى موقع "متنكر" على أنه موقع بيع ويجب مالضغط على رابط مرفق مع الرسالة يؤدي  .أ

 التفاصيل
 فيروس يستولي على الحاسوب ويرسل رسائل الى جميع جهات االتصال .ب
 إعالن يحاول أن يقنعكم بالشراء بسبب وجود حملة .ت

ن مرسالة التي تطلب منكم تفاصيل شخصية لسبب كاذب مثل "مبلغ كبير من المال تم سحبه  .ث

 م الدخول وتأكيد التفاصيل الشخصية من أجل معالجة المشكلةحسابكم في البنك وعليك
 رسالة من مزود البريد االلكتروني والتي يمكن التبليغ عنها في الشريط .ج
 رسالة من موقع تواصل اجتماعي مفادها بأن شخص ما يحاول التحايل عليكم. .ح

 

 في الشبكة الهمجية

 في الشبكة هي جريمة جنائية, احط االجابة الصحيحة على األكثر هل الهمجية .36

 ال, فهذا عالم رقمي. .أ

 ال, فهذه ظاهرة اجتماعية .ب
 نعم, في حالة التهديد, االحتيال, التشهير .ت
 نعم, ولذلك نحن مضطرون دائما  لنشر أمور حقيقية .ث

 
 مسؤوليتي؟إلعالن الذي قام بتهديد ولد من الصف, هل هذه   LIKE اذا قمت بعمل .37

 المسؤولية فقط على المبادر .أ
 على جميع الشركاء)أولئك الذين يقومون بعمل اليك( المسؤولية .ب
 المسؤولية على مدير الفيسبوك .ت
  هذا انترنت, وال توجد مسؤولية على أي أحد .ث

 

 تلقيت صورة التي تظهر شخص أعرفه وهو يظهر بصورة مهينة .38

 الصورة الى الجميع بإرسالأقوم  .أ
 واطلب من جميع المرسل اليهم عدم نشر الصورةال أرسلها  .ب
 ارسلها فقط الى صديقي المفضل .ت
 أضيف عليها تعديالت مضحكة وأرسلها .ث

 

 شخص ال تعرفه قام بتهديدك في الدردشة. ماذا عليك أن تفعل؟ .39

 الوالدين, المرشد, المعلم(أن أخبر شخص بالغ ) .أ
 عدم الرد .ب
 الخروج من الدردشة .ت
 االجابتين أ و ج صحيحتين .ث
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 على االنترنت؟ أكتب ثالثة أمثلة للهمجية .40
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 : أمثلة ألجوبة

 ثال:يمكن ان تظهر على عدة صور وفي كل واحدة من المواقع الرقمية الموجودة, على سبيل الم

  الكالم بلغة قاسية وبذيئة. –التشدد 

  بالرغم من انه طلب التوقف عن ذلك.توجه متكرر وتحرشي لشخص معين,  –التحرش 

 او التشهير. – الطعن واالفتراء 

  اتهاذ هوية شخص آخر ونشر محتوى او نشاطات باسمه. –التحايل 

  مقاطعة الفرد او الجماعة من قبل مجموعة أخرى. –المقاطعة 

  التسبب لإلنسان ان يكشف او يرسل شيء ما من دون أن يعرف لمن. –الخداع 

  ق الضرر.نشر صورة شخصية من دون أخذ موافقة صاحب الصورة بهدف الحا –نشر صور 

  ترك تعقيبات ذات طابع مسيء. –تعقيبات هجومية 

  حظر شخص معين من االشتراك في مجموعة, تنظيم مقاطعة شخص من أجل  –استبعاد أعضاء

 الحاق فيه ضرر.

  و االختراق الى  /نشر تفاصيل شخصية عن الشخص, الدخول او –التعدي على الخصوصية

 أماكن شخصية للشخص.

 

 

  ةاكتب مثالين على ماذا يمكن أن نفعل في مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة للهمجي .41

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 : أمثلة ألجوبة

 ا فان وبهذ التبليغ عن محتويات مسيئة او غير مناسبة. يفضل بان يتم االبالغ من قبل الكثيرين

 معالجة األمر يكون بشكل أسرع

  المتحرشون وبهذا ال يمكنهم التوجه الينا مرة اخرىحظر 

  جمعية االنترنت االسرائيلية –الدعم لإلساءات والتحرشات في الشبكة خط 

  شبكةي في الالتبليغ عن حدث استثنائ –مدير المعلومات والتكنولوجيا, وزارة التربية والتعليم 
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 التصفح األمن والخصوصية

ن منوع  يأ ولكن لم أقرا شروط الترخيص. قمت بتثبيت تطبيق جديد على الهاتف الذي الخاص بي,  .42

 األذونات يمكن أن يكون قد سمت لها؟  احط االجابة الصحيحة باألكثر

 السماح بالوصول الى مكاني المحدد .أ
 السماح بالدخول الى جهات االتصال الخاصة بي ونقلها الى خادمي الشركة .ب
 السماح بالدخول الى البوم الصور الخاص بي .ت
 إذن بإرسال رسائل نصية لي .ث
 جميع االجوبة صحيحة. .ج

 

 عندما يقوم صديق دردشة بطلب رقمي هاتفي الخاص بي  .43

 أعطيه رقم البيت .أ
 أطلب منه رقمه .ب
 ة عنيال أرسل أي معلومة تعريفي .ت
 ال اتصفح في االنترنت .ث

 

 أي معلومات شخصية ممكن أن نكتبها في الشبكة؟ .44

 رقم الهاتف .أ
 اسم المدرسة .ب
 عنوان البيت .ت
 الالعب المحبوب لدي .ث

 

 لي الى المنتدىطلبوا مني أن ارسل صورة خاصة  .45

 صديقتي /ارسل صورة صديقي .أ
 ارسل الصورة األجمل لدي .ب
 ارسل صورة التي ترمز لي .ت
 ال ادخل مرة اخرى الى هذا المنتدى .ث

 

 بحثت فب االنترنت ووجدت وظيفة بحث في الجغرافيا .46

 ارسل عنواني لكي يقوموا بإرسال الوظيفة لي .أ

 اعطي عنوان الفيسبوك الخاص بي .ب
 يد وخاص وأنشره الستقبال الوظيفةافتح بريد الكتروني جد .ت
 اطلب ارسال الوظيفة الى بريدي االلكتروني .ث

 

 

 عليك اختيار رقم سري لبريدك االلكتروني. ما هو الرقم السري الناجح باألكثر؟ .47

 1234رقم تسلسلي استطيع تذكره مثل  .أ

 تاريخ والدتي .ب
 كلبيشيء ال يستطيع أي احد ان يخمنه ولمين استطيع ان اتذكره مثل اسم  .ت
 اسمي واسم العائلة –اسمي الكامل  .ث

 

اً يكون أكثر أمان التي تسكن في الناصرة. أي من األسماء المستعارة 17 دعاء هي فتاة تبلغ من العمر  .48

 بالنسبة لها؟

 17 دعاء .أ

 فتاة من الناصرة .ب
 سبونج بوب .ت
 99 فتيات .ث
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 تختار؟من اجل المشاركة في منتدى او في الدردشة عليك الدخول باسم. اي اسم  .49

 اسمي الحقيقي .أ
 اسم مستعار اختاره انا .ب
 الممتع/  اسم استفزازي مثل " الساخنة .ت

 اعطي اسم حقيقي لصديقي .ث

 

 صديق رقمي انا على صلة معه لكثير من الوقت طلب مني ان أقابله .50

 أحب لقاءه واسعد لذلك .أ
 اطلب من شخص بالغ مرافقتي .ب
  ه لتفقد المكان/ارسل صديق .ت

 عن نفسهاطلب منه ان يحدثني اكثر  .ث

 

لذين اشخاص لماذا يجب الحذر اكثر من االشخاص الذين نتعرف عليهم عن طريق الشبكة, مقابل اال .51

 نقابلهم في المدرسة او في الكلية او في الحي؟

 الن غالبية المتصفحين في االنترنت غير آمنين مثل األشخاص في الواقع .أ
 حقيقيةالن الصداقة التي تبدأ في الشبكة ليست صداقة  .ب
 .نه من الصعب التعرف من خالل  الشبكة اذا كان الشخص حقيقة  هو نفس الشخصال .ت

 الن للمواقع هناك قوانين صارمة جدا  بالنسبة للصداقة على الشبكة. .ث

 

لناه في د قابأي من الكلمات تصف بشكل دقيق أكثر الطريقة التي يجب ان نتصرف بها نحو صديق جدي .52

 الشبكة؟

 بعصبية .أ
 بحذر .ب
 بخداع .ت
 بصراحة .ث

 

 كيف يجب ان نتصرف مع كاميرا الشبكة .53

 ان نقوم بتركها مفتوحة كل الوقت لكي ال تتعطل .أ
 ال يجب ان نقوم بأي شيء, الكاميرا تنقطع من تلقاء نفسها .ب
 واخيرا  استطيع ان اظهر نفسي في الدردشة عندما ادخل اليهم .ت
 استخدم لكاميرا فقط مع أشخاص أعرفهم .ث

 
 

 قواعد للحفاظ على الخصوصية في الهاتف الذكي الخاص بكم اكتبوا ثالثة .54

 

 :أمثلة ألجوبة

 تأكدوا من ان الهاتف دائما  معكم 

 ثبتوا قفل مع رقم سري غير سهل التخمين 

 حملوا تطبيقات من مواقع معروفة فقط 

 قبل التحميل قوموا بفحص ترخيص التطبيق ونصائح المتصفحين 

 االلكتروني التي تحوي على معلومات شخصية احذفوا الرسائل النصية او البريد 

 عند التصفح في الشبكة الالسلكية تأكدوا من انها آمنة 

 تجنبوا الدخول الى حساب البنك الخاص بكم او موقع مشتريات عند التصفح في شبكة 

 السلكية غير آمنة

 تجنبوا فتح رسائل من جهات غير معروفة 

  اين تنقلكمتجنبوا الضغط على روابط ال تعرفوا الى 
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  تأكدوا من االبقاء على الـBluetooth  وافقوا  ومنطفئ عندما ال نقوم باستخدامه. اطلبوا

 على طلبات االتصال من اشخاص تعرفونهم فقط.

 اطفئوا الـ GPS لموقعالمثبت في الجهاز عندما ال تقوموا باستخدام تطبيق تعتمد على ا 

  تكون حديثه وتأكدوا من انثبتوا تطبيق مكافح الفيروسات 

 فح, دققوا وتعقبوا حساب الهاتف وافحصوا عدم وجود استخدام غير طبيعي عن رزمة التص

 بالرسائل النصية او في المكالمات الواردة والصادرة

 قومواعند ترقية او تبديل جهاز, تأكدوا من حذف جميع المعلومات الشخصية من الجهاز و 

 باستعادة ضبط المصنع

 ة ألمنياديث االصدارات لنظام التشغيل, من أجل التمتع بالتحديثات قوموا بشكل منتظم تح

 األخيرة.

  100 ألقرب محطة شرطة او االتصال –الضرر الجنائي 
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 اآلمن في االنترنت الشراء

االجابة  احط هي مواقع التي تتيح: www.kama.co.il ,www.zap.co.il ,www.ret.co.il المواقع .55

 االكثر صحيحة
 الشراء بأسعار رخيصة في الشبكة .أ

 عمل مقارنة في األسعار بين  المحالت المختلفة في الشبكة .ب
 التعرف على محالت التي فيها عملية الشراء آمنة في الشبكة .ت
 التفاصيل والمعلومات عن محالت البيع )ساعات العمل, العنوان, الهاتف(ايجاد  .ث

 

 غير صحيح/  ن؟ أجب بـ صحيحآم الشراء في الموقعكيف يمكن ان نعرف اذا كان  .56

 في الشريط, أسفل الشاشة يرافقهاهناك مفتاح كامل او فقل  .أ
 

 غير صحيح/  صحيح

 .https:www عنوان الموقع يبدأ بـ .ب
 

 صحيحغير /  صحيح

في ملف تعبئة التفاصيل يسألون عن رقم بطاقة االئتمان   .ت
  والرقم االضافي الموجود على ظهر البطاقة

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح مكتوب في الموقع بان عملية الشراء آمنة .ث

 غير صحيح/  صحيح org.il الموقع ينتهي باألحرف : .ج

 غير صحيح/  صحيح الشراء آمن Gov.il فقط في المواقع التي تكون خاتمتها هي .ح

 SSL - عند الدخول لموقع آمن تتلقى رسالة .خ
 Secure  Sockets Layer  

 غير صحيح/  صحيح

ة الصفحة مع تفاصيل الطلبية من المستحسن حفظ وطباع .د
 والتصديق

 غير صحيح/  صحيح

ي من المستحسن التأكيد تفاصيل الصفقة امام المسوق التلفون .ذ
 الصفقة من بعد تنفيذ

 غير صحيح/  صحيح

 
  

 األكثريحة بلمن يمكن التوجه في حالة االحتيال على المستهلكين في الشبكة؟ احط االجابة الصح .57

 ال يوجد من نتوجه له, في االنترنت كل شيء يمكن أن يحدث .أ
 التوجه للسلطات لحماية المستهلك والتجارة العادلة .ب
 التوجه لوسائل االعالم .ت
 والغاء الصفقةالتوجه الى البنك  .ث

 

 األكثريحة بلمن يمكن التوجه في حالة االحتيال على المستهلكين في الشبكة؟ احط االجابة الصح .58

 لوسائل االتصال, للراديو والتلفزيون .أ

  لكل االصدقاء في شبكات التواصل االجتماعي  .ب
 ارسال توجه بشكل مفصل عن طريق المجلس االسرائيلي لالستهالك .ت
 ال يمكن ان نصل للغشاشين في االنترنت ال يوجد من نتوجه له, .ث

 

 ياتتقليص احتماالت االحتيال على المستهلكين في الشبكة؟ اكتبوا ثالثة توصكيف يمكن  .59
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 :جوبةأمثلة أل

 ابدا , ال نعطي أي شخص ال نعرفه تفاصيل حساب بطاقة االئتمان الشخصية! 

  نه تلقىقبل شراء منتج معين من موقع في االنترنت تأكدوا من ا –تأكدوا من أن الموقع آمن 

 مراجعات جيدة من مشترون آخرين.

 تأكدوا من ان الموقع أمن: 

 عنوان الموقع اآلمن تبدأ باألحرف https قها صورة قفل.وتراف 

http://www.kama.co.il/
http://www.zap.co.il/
http://www.ret.co.il/
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 عند الدخول الى منطقة آمنة في الموقع تتلقى رسالة Secure Sockets Layer) SSL). 

 .تأكدوا من تفاصيل الصفقة امام المسوق الهاتفي بعد تنفيذ الصفقة 

  الرقمي  من المستحسن توثيق االتصال –الصفقات التي اجريتموها عبر االنترنت قوموا بتوثيق

 .تصديقبطباعة الصفحة مع تفاصيل الطلبية والمقابل الموقع. قوموا 
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 شرطية -مشتبهون بارتكاب جرائم جنسية تفاجئوا: الفتاة 
ً ابناء  15خالل عدة أشهر ضبطت عملية شرطة  بجرائم جنسية في الشبكة. في الشرطة ذكروا بانه من  60-20مشتبها

 المحتمل اعتقاالت أخرى.
 بجرائم الضلوع في باشتباههم أيالون  منطقة شرطة عناصر يد على )االثنين( اليوم 60-20 بين أعمارهم تتراوح رجال   15 على القبض القاء تم

 في الدردشة غرف ودخلت عاما   13 العمر من تبلغ فتاة بانها تنكرت التي شرطة وكيلة عمل اعقاب في االعتقاالت تمت الشبكة. في جنسية
 األخيرة. األشهر خالل اإلنترنت

  
 لمكالمات معهم انتقلت انها حتى الحاالت بعض وفي الدردشة في المشتبهون مع بالتواصل قامت أيالون. منطقة في كشرطية تخدم التي العميلة,
 محققو جوالني. لواء في شرطة طضاب اعتقل كما بذيء. جنسي طابع ذو كان المكالمات محتوى تسجيلها. تم التي الفيديو عبر ومحادثات هاتفية

 للمحققين وقال للحادث صلة أي نفى الضابط النقال. هاتفه من تمت المراسالت بأن االشتباه تم ان بعد القاعدة في عليه القبض إللقاء ذهبوا الشرطة
 الشخصي. بجهازه باستخدام قام حوله من الجنود احد ان
  

 شرطة قوى بمساعدة البالد انحاء كل في المتهمين على للقبض وذهبوا األدلة جمعوا كوفيتش.بر عدي المشرف بقيادة المكان, في المحققون
 لمناقشة أبيب تل في الصلح المحكمة الى المتهمون جلب سيتم غدا   للمتهمين. النقالة والهواتف الحاسوب اجهزة مصادرة تمت باإلضافة اضافية.

 االعتقاالت. من المزيد يتوقعون الشرطة في اعتقالهم. تمديد أمر
 

 ضحايا عن هنا الحديث ألن التامة معرفتنا بسبب فقط وليس الظاهرة، هذه محاربةل نعمل نحن قال: بوزينا, ناتان أيالون, لمنطقة العسكري القائد
 "القصر لها يتعرض حقيقيا   خطرا   خلقت لتيوا الشبكة في الجرائم هذه بها تنفذ التي تطاق ال التي سهولةال وبسبب قاصرات

 
 يقل هكذا الشرح, عمليات زادوا كلما" .الشبكة على السليم السلوك نحو أطفالهم وتوجيه أكبر مشاركة إلظهار اآلباء بوزينا العسكري قائدال وحث

 وسائلال بفضل وذلك عنها الكشف يتم الظالم، في فذتن التي الجرائم أنب وواضح عال   بصوت الرسالة تكون أن يجب االطفال. بهؤالء الضرر
 ". اإلسرائيلية الشرطة تديرها التي متطورةال تكنولوجيةال
  
  

 ynet في موقع 20.7.15تمت معالجته من مقالة نوعام )دبول( دافير التي نشرت في 

 دراسة حدث .60

 ب التي تليها -اقرأوا المقال وأجيبوا على البنود أ

  آخر للظاهرة ما هي الظاهرة الموصوفة في القطعة؟ اشرح واذكر مثال .أ

و نكشاف االتسبب للشخص اال –وخداع مثال إلجابة: الظاهرة هي الهمجية في الشبكة. جرائم جنسية 

تحرشون الذين يالمخادعون للشاذين جنسيا    حالةارسال شيء ما من دون أن يعرف لمن, في هذه ال

  باألطفال.

ة, لموجوداواحدة من الميديا الرقمية ظاهرة الهمجية في الشبكة يمكن ان تظهر عدة أشكال وفي كل 

 مثل:

  الكالم بلغة قاسية وبذيئة. –التشدد 

  توجه متكرر وتحرشي لشخص معين, بالرغم من انه طلب التوقف عن ذلك. –التحرش 

  او التشهير. –الطعن واالفتراء 

  اتهاذ هوية شخص آخر ونشر محتوى او نشاطات باسمه. –التحايل 

  او الجماعة من قبل مجموعة أخرى. مقاطعة الفرد –المقاطعة 

  التسبب لإلنسان ان يكشف او يرسل شيء ما من دون أن يعرف لمن. –الخداع 

  نشر صورة شخصية من دون أخذ موافقة صاحب الصورة بهدف الحاق الضرر. –نشر صور 

  ترك تعقيبات ذات طابع مسيء. –تعقيبات هجومية 

  في مجموعة, تنظيم مقاطعة شخص من أجل  حظر شخص معين من االشتراك –استبعاد أعضاء

 الحاق فيه ضرر.

  و االختراق الى  /نشر تفاصيل شخصية عن الشخص, الدخول او –التعدي على الخصوصية

 أماكن شخصية للشخص.
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آخرين  مريناوصف ماذا يقترحون في المقال من أجل التعامل ومكافحة هذه الظاهرة. اذكر أ .ب

 التعامل مع هذه الظاهرة.يمكن ان نقوم بهم من اجل 

  مثال لإلجابة:

 ي دهم ففي المقال يقترحون: تعاون الوالدين وفرض رقابة على النشاطات التي يقوم بها اوال

 مواقع التواصل االجتماعي

 الشرح عن المخاطر الموجودة في مواقع التواصل االجتماعي 

 أمور أخرى يمكن القيام بها:

  فان  وبهذا غير مناسبة. يفضل بان يتم االبالغ من قبل الكثيرينالتبليغ عن محتويات مسيئة او

 معالجة األمر يكون بشكل أسرع

 حظر المتحرشون وبهذا ال يمكنهم التوجه الينا مرة اخرى 

  جمعية االنترنت االسرائيلية –خط الدعم لإلساءات والتحرشات في الشبكة 

  شبكةي في الالتبليغ عن حدث استثنائ –مدير المعلومات والتكنولوجيا, وزارة التربية والتعليم  

  100 ألقرب محطة شرطة او االتصال –الضرر الجنائي 
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 شرطية -مشتبهون بارتكاب جرائم جنسية تفاجئوا: الفتاة 
ً ابناء  15خالل عدة أشهر ضبطت عملية شرطة  جنسية في الشبكة. في الشرطة ذكروا بانه من بجرائم  60-20مشتبها

 المحتمل اعتقاالت أخرى.
 بجرائم الضلوع في باشتباههم أيالون  منطقة شرطة عناصر يد على )االثنين( اليوم 60-20 بين أعمارهم تتراوح رجال   15 على القبض القاء تم

 في الدردشة غرف ودخلت عاما   13 العمر من بلغت فتاة بانها تنكرت التي شرطة وكيلة عمل اعقاب في االعتقاالت تمت الشبكة. في جنسية
 األخيرة. األشهر خالل اإلنترنت

  
 لمكالمات معهم انتقلت انها حتى الحاالت بعض وفي الدردشة في المشتبهون مع بالتواصل قامت .أيالون منطقة في كشرطية تخدم التي العميلة,
 محققو جوالني. لواء في شرطة ضابط اعتقل كما بذيء. جنسي طابع ذو كان المكالمات محتوى تسجيلها. تم التي الفيديو عبر ومحادثات هاتفية

 للمحققين وقال للحادث صلة أي نفى الضابط النقال. هاتفه من تمت المراسالت بأن االشتباه تم ان دبع القاعدة في عليه القبض إللقاء ذهبوا الشرطة
 الشخصي. بجهازه باستخدام قام حوله من الجنود احد ان
  

 شرطة قوى بمساعدة البالد انحاء كل في المتهمين على للقبض وذهبوا األدلة جمعوا بركوفيتش. عدي المشرف بقيادة المكان, في المحققون
 لمناقشة أبيب تل في الصلح المحكمة الى المتهمون جلب سيتم غدا   للمتهمين. النقالة والهواتف الحاسوب اجهزة مصادرة تمت باإلضافة اضافية.

 االعتقاالت. من المزيد يتوقعون الشرطة في اعتقالهم. تمديد أمر
 

 ضحايا عن هنا الحديث ألن التامة معرفتنا بسبب فقط وليس الظاهرة، هذه محاربةل نعمل نحن قال: بوزينا, ناتان أيالون, لمنطقة العسكري القائد
 "القصر لها يتعرض حقيقيا   خطرا   خلقت لتيوا الشبكة في الجرائم هذه بها تنفذ التي تطاق ال التي سهولةال وبسبب قاصرات

 
 يقل هكذا الشرح, عمليات زادوا كلما" .الشبكة على السليم السلوك نحو أطفالهم وتوجيه أكبر مشاركة إلظهار اآلباء بوزينا العسكري قائدال وحث

 وسائلال بفضل وذلك عنها الكشف يتم الظالم، في فذتن التي الجرائم أنب وواضح عال   بصوت الرسالة تكون أن يجب االطفال. بهؤالء الضرر
 ". اإلسرائيلية الشرطة تديرها التي متطورةال تكنولوجيةال
  
  

 ynet في موقع 20.7.15تمت معالجته من مقالة نوعام )دبول( دافير التي نشرت في 

 دراسة الحدث .61

الظاهرة هي الهمجية في الشبكة. نشر صور خاصة بدون اخذ اإلذن بهدف الحاق الضرر.  إجابة:

 :المثال يمكن ان تظهر في عدة أشكال وفي كل واحدة من الميديا الرقمية الموجودة, على سبيل

 الكالم بلغة قاسية وبذيئة. –تشدد ال 

  توجه متكرر وتحرشي لشخص معين, بالرغم من انه طلب التوقف عن ذلك. –التحرش 

  او التشهير. –الطعن واالفتراء 

  اتهاذ هوية شخص آخر ونشر محتوى او نشاطات باسمه. –التحايل 

  مقاطعة الفرد او الجماعة من قبل مجموعة أخرى. –المقاطعة 

  التسبب لإلنسان ان يكشف او يرسل شيء ما من دون أن يعرف لمن. –الخداع 

  نشر صورة شخصية من دون أخذ موافقة صاحب الصورة بهدف الحاق الضرر. –نشر صور 

  ترك تعقيبات ذات طابع مسيء. –تعقيبات هجومية 

  حظر شخص معين من االشتراك في مجموعة, تنظيم مقاطعة شخص من أجل  –استبعاد أعضاء

 ق فيه ضرر.الحا

  و االختراق الى  /نشر تفاصيل شخصية عن الشخص, الدخول او –التعدي على الخصوصية

 أماكن شخصية للشخص.

 

 

م نقوم به ن اناوصف ما قامت به الفتاة من أجل التعامل مع الزاهرة. اذكر أمرين آخرين يمك .أ

 .من اجل التعامل مع هذه الظاهرة

 : أمثلة ألجوبة

 القيام بها: أمور أخرى يمكن
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 ا فان وبهذ التبليغ عن محتويات مسيئة او غير مناسبة. يفضل بان يتم االبالغ من قبل الكثيرين

 معالجة األمر يكون بشكل أسرع

 حظر المتحرشون وبهذا ال يمكنهم التوجه الينا مرة اخرى 

  جمعية االنترنت االسرائيلية –خط الدعم لإلساءات والتحرشات في الشبكة 

 شبكةي في الالتبليغ عن حدث استثنائ –لومات والتكنولوجيا, وزارة التربية والتعليم مدير المع  

  100 ألقرب محطة شرطة او االتصال –الضرر الجنائي 

 التعليم عن المخاطر الموجودة في مواقع التواصل االجتماعية 
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 دراسة الحدث .62

 

 ما هي الظاهرة الموصوفة في القطعة؟ اشرح واذكر مثال آخر للظاهرة .أ

كن رر. يمالظاهرة هي الهمجية في الشبكة. نشر صور خاصة بدون اخذ اإلذن بهدف الحاق الض مثال إلجابة:

 المثال:ان تظهر في عدة أشكال وفي كل واحدة من الميديا الرقمية الموجودة, على سبيل 

  الكالم بلغة قاسية وبذيئة. –التشدد 

  توجه متكرر وتحرشي لشخص معين, بالرغم من انه طلب التوقف عن ذلك. –التحرش 

  او التشهير. –الطعن واالفتراء 

  اتهاذ هوية شخص آخر ونشر محتوى او نشاطات باسمه. –التحايل 

  مقاطعة الفرد او الجماعة من قبل مجموعة أخرى. –المقاطعة 

  التسبب لإلنسان ان يكشف او يرسل شيء ما من دون أن يعرف لمن. –الخداع 

 المتصيدون الساديون في الشبكة: من هم؟

الكالم هنا ليس عن مجرد معقبين وقحين, الذين يتصفحون لتشويه  ;تطرفاً للمعقبين الشريرونالمتصيدون هم النسخة األكثر 

 السمعة والمضايقات, ولكن الكالم هنا عن ناس وظيفتهم هي خلق الفوضى

 بأنه االنترنت( رعب االلتقاء اماكن االجتماعية, )الشبكات االنترنت يعطيها التي المساحة عن الحديث يستمر طويلة فترة من انه حين في
 او رأي كل ينشر ان ,يشاء ما يفعل أن شخص ألي يمكن  العالم هذا في العامة. اآلداب او القواعد حيث من له, حدود ال بسلوك يسمح مكان
 דרור וניצן מגל אסף  صحيحة. بأنها يشعر طريقة بأي وللتعبير رأسه  في فكره

  الخاصة. لمعاييرها وفقا   تتصرف الناس المعالم, واضحة قواعد فيه يوجد ال الذي المكان في
 المعايير... نفس منا واحد لكل وليس

  
 الحاق هو هدفها كل ان بحيث عدوانية و"البلطجي", الهمجي للتعبير هو المقصد ,Troll Internet -  اسم عليها أطلق الظاهرة هذه.......
 ,Troll الـ الى الدائر النقاش من االنتباه للفت ومحاولة اونالين المجتمعات بين ونزاعات جداالت اثارة  آخر, بشخص  او بالمناقشة الضرر
 اعاقة أو سيء شعور على الحصول هو التعليقات هذه من الوحيد الغرض ر.جوه او هدف أي ورائها من يوجد ال ياناالح غالبية في انه حيث

 عليهم. للرد اآلخرين جر في ينجحون الغالب وفي استفزازية بصورة بالتعبير يقوموا يبالغون, يكذبون, المتصيدون ,مناقشةال سير
 القارئين عصبية اثارة بقصد المدونة, او الدردشة المنتديات, مثل االنترنت بمجتمع لها عالقة ال او استفزازية رسائل ينشرون المتصيدون

 .....عاطفية. بصورة للرد وجرهم
  

 السلوك "تأثير اسم الظاهرة هذه على الباحثون يطلق لوجه". "وجها   - الطبيعية حياتهم في يفعلونها ال أمور وقول بقعل الناس يقوم.......
 العالم في بها نتحكم التي المخفية, افعالنا لذلك, ونتيجة كثيرا , التفكير دون من المخفية افعالنا عن نعبر ان الممكن من االنترنت في الفاضح".
 .الحرية لنفسها تجد الواقعي

  
 على يفهم ال الشخص االنترنت في لتعبيراتنا. مسؤوليةال منا ينزع ايضا فهو المجهول, التواصل امكانية االنترنت يتيح عندما لذلك نتيجة
  .المشاعر من القليل مع بالتصرف جياتهمحا لقضاء  ألنفسهم يسمحون من هناك ولذلك انسان كونه

  
  

 تكنولوجيا بتطوير تقوم التي – ClickTale شركة في المستخدم تجربة شؤون في باحثة النفس. علم في  Phd لقب صاحبة مرجليت, ليراز دكتور

 اإلنترنت شبكة مواقع على المستخدم سلوك لتحليل

 

 

http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.clicktale.com%2F&ref=http%3A%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-4692649%2C00.html
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  نشر صورة شخصية من دون أخذ موافقة صاحب الصورة بهدف الحاق الضرر. –نشر صور 

  ترك تعقيبات ذات طابع مسيء. –تعقيبات هجومية 

  أجل حظر شخص معين من االشتراك في مجموعة, تنظيم مقاطعة شخص من  –استبعاد أعضاء

 الحاق فيه ضرر.

  و االختراق الى  /نشر تفاصيل شخصية عن الشخص, الدخول او –التعدي على الخصوصية

 أماكن شخصية للشخص.

 

  حسب المقال, ما هي العوامل المسببة لهذه الظاهرة؟ اذكر عاملين .ب

نين قواود العوامل للظاهرة هي: امكانية الدخول بشكل مجهول الى الشبكة, عدم وج: أمثلة ألجوبة

 وقواعد واضحة, الحرية في كتابة وفعل كل ما نريد, حقيقة عدم رؤية الشخص أمامنا.

 

 التواصل مواقع قواعد السلوك لالستخدام السليم, آمن ولطيف في –اقترح ثالثة قواعد لآلداب  .ت

 االجتماعي

 : مثال إلجابة

 يقرأ التعليقات والرد بتحفظ وبأدب, لغة لطيفة يجب أن نتذكر بأن هناك من 

 مسامحة أخطاء اآلخرين 

 عدم اإلهانة 

 ارسال رسائل قصيرة, واضحة وبدون أخطاء 

 استخدام نفس اسم المستخدم. 

 عدم استخدام اسم شخص آخر 

 عتبر مثل ديد تان نتذكر بأن األحرف الكبيرة في اللغة االنجليزية, عالمات التعجب, البروز والتش

 لصراخات.ا

  ان نبقى على نفس سياق الموضوع, عدم ايقاف مشتركين آخرين –في غرف الدردشة 

 تجاهل او االنقطاع عن أي شيء هجومي او مسيء وعدم الوقوع في فخه 

  وم هو ألن اليقولوا كفى عندما يكون هناك احد في المجموعة يضر في اآلخر ) –ال تبقوا غير مباليين

 ا الخط المفتوح أو لشخص بالغ تثقون وتعتمدون عليه.ي(, وبلّغو/وفي الغد أنت

  تكون  أنتاليوم سيكون هو وغدا  س –قرروا بأنه ال نصمت. نقطة. ألنه كما في السابق  –ال نصمت 

  …ي/

  ليست لكم وليست لآلخرين. سيبقى في مكانه الى األبد. –ال نقوم برفع صور محرجة 

  ون من  د/  ال نقوم بنشر أي معلومات شخصية بدون أن نستشير األهل –حافظوا على خصوصيتكم

 أن نتأكد جيدا , ألنه ال يمكن أن نعرف الى أين يمكن أن يؤدي ذلك.
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 دراسة حدث  .63

 
 
 

اهرة؟ ه الظالتضرر من هذما هي الظاهرة الموصوفة في القطعة؟ كيف يمكن تقليل امكانيات  .أ

 اكتب ثالثة نصائح
 

 :أمثلة ألجوبة

 !أبدا , ال تعطي أي شخص ال تعرفونه تفاصيل حساب بطاقة االئتمان الخاصة بكم 

  وموا ققبل شراء أي منتج من موقع في االنترنت  –تحققوا من أن الموقع ذو مصداقية وأمين

 جيدة من مشترين آخرين.( feedbacksبالتأكد اذا كان قد تلقى مراجعات )

 :تأكدوا بأن الموقع آمن 

 عنوان الموقع اآلمن تبدأ باألحرف https .وترافقها صورة قفل 

 عند الدخول الى منطقة آمنة في الموقع تتلقى رسالة Secure Sockets Layer) SSL). 

 .تأكدوا من تفاصيل الصفقة امام المسوق الهاتفي بعد تنفيذ الصفقة 

  الصفحة مع تفاصيل الطلبية والتصديق ةوطباعمن المستحسن حفظ 
 

 لمن يمكن التوجه في حالة تضررت نمن الظاهرة الموصوفة في القطعة؟ .ب

س الى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة, ارسال توجه بشكل مفصل عن طريق المجل

 , للشرطةاالسرائيلي لالستهالك
 

 
 
 

احتال على مشترو الهواتف الذكية في الشبكة وأرسل الى 
 السجن 

نشر اعالنات عن بيع هواتف خلوية, وعرف عن نفسه على انه متجر يدعى "ميديا فون". الزبائن  ياكير جابسو

 شهراً  23دفعوا, ولكن لم يحثلوا على األجهزة. الحكم عليه بالسجن 

 سجل صاحب عاما   22 ذو ,جابسو ياكير الشبكة: في ضحايا سقطوا ولكن – رخيصة بأسعار ذكير هواتف شراء أرادوا
 محمولة. هواتف لبيع كاذبة اعالنات خالل من المتصفحين من العشرات باالحتيال اتهامه تم االحتيال, مجال في اجرامي
  شهرا . 23 بالحبس عليه حكمت القدس في الصلح محكمة

بنشر إعالن بحيث عرف عن قام جابسو  2014ضده, بين األشهر آذار وأيار من سنة  المقدمة االتهام لالئحة وفقا

 للزوار بحيث قدم نفسه بانه متجر في االنترنت باسم "ميديا فون" وقام بعرض عن بيع للهواتف بأسعار مغرية. 
 إلى تسليمها بحيث يتم ،"سامسونج" و" أبل" من شركات  أصلية النقالة الهواتف لبيع محدود مع وقت عرضا  

 الدفع. بعد ساعة 24 غضون في المشترين

المتجر,  اتصلوا له تصرف على كونه مجرد بائع في جابسو بنشر رقم هاتفه الشخصي في اإلعالنات, وعندما قام 

وطلب من المهتمين في الشراء بتحويل المبلغ المالي الى حسابه. بعد ان استلم المال بدأ بالتهرب من المشترين, 

 لساعي.وفي بعض من الحاالت تظاهر بان البضاعة طريقها اليهم مع ا

قاموا بتحذير جابسو بتوجههم الى الشرطة, واستلموا منه  بأنهم وقعوا ضحية للغش أدركوا الذين المشترين بعض 

أجهزة مزيفة التي تعطلت عن العمل بعد عدة ايام. قام احد المتضررين بتقديم شكوى حيث أدى ذلك الى ان تفتح 

يم الئحة االتهام التي نسبت لجابسو على أنهه قام باالحتيال الشرطة تحقيقا  في األمر, وفي نهاية المطاف تم تقد

 وتقديم معلومات كاذبة بحسب قانون الحواسيب. 

 ynet موقع في 28.5.15 بورنستاين التي تم نشرها في تاريخ موشيه المحامي مقالة من مقتبس
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 دراسة حدث .64

 

 

 ما هي الظاهرة الموصوفة في القطعة؟ اشرح واذكر مثالين آخرين للظاهرة .أ

رر. الظاهرة هي الهمجية في الشبكة. نشر صور خاصة بدون اخذ اإلذن بهدف الحاق الض إجابة:

 مثال:يمكن ان تظهر في عدة أشكال وفي كل واحدة من الميديا الرقمية الموجودة, على سبيل ال

  اسية وبذيئة.الكالم بلغة ق –التشدد 

  توجه متكرر وتحرشي لشخص معين, بالرغم من انه طلب التوقف عن ذلك. –التحرش 

  او التشهير. –الطعن واالفتراء 

  اتهاذ هوية شخص آخر ونشر محتوى او نشاطات باسمه. –التحايل 

  مقاطعة الفرد او الجماعة من قبل مجموعة أخرى. –المقاطعة 

  ف او يرسل شيء ما من دون أن يعرف لمن.التسبب لإلنسان ان يكش –الخداع 

  نشر صورة شخصية من دون أخذ موافقة صاحب الصورة بهدف الحاق الضرر. –نشر صور 

  ترك تعقيبات ذات طابع مسيء. –تعقيبات هجومية 

  حظر شخص معين من االشتراك في مجموعة, تنظيم مقاطعة شخص من أجل  –استبعاد أعضاء

 الحاق فيه ضرر.

  و االختراق الى  /نشر تفاصيل شخصية عن الشخص, الدخول او –التعدي على الخصوصية

 أماكن شخصية للشخص.
 
 
 
 
 

 

 "إباحي انتقامي"سنة سجن لمفعل موقع  18

عاماً, في أعقاب تفعيل موقع "اباحي انتقامي" وابتزاز الضحايا  18تم الحكم على كيفين بوالرط من سان دييجو بالسجن لمدة 

 مقابل إزالة صورهن

 عاما  في أعقاب تفعيل 18دييغو تم الحكم عليه بالسجن لمدة  سان أن مواطن من كاليفورنيا والية في العام المدعي أعلن
  عارية. صورة 10,000 -يقارب ما كان الموقع في صورهن. إزالة مقابل الضحايا وابتزاز "انتقامي اباحي" موقع

  

 الذين سابقين أزواج قبل من إرسالها يتم المنشورة الصور بعض يطلق عليه هذا االسم ألن" اباحي انتقامي"موقع 
 بسبب االنفصال." الثأر" ،تفكيرهمحسب  يريدون،

  

تبين خطورة التصرفات التي يمكن استغالل الناس  عاما ، 28ابن الـ  ،بوالرط  كيفن أفعال أن( الجمعة) قال في األمس دعي العامالم

  .اإلنترنت شبكة فيها على

 اغلق( الموقع طبعا  ) http://ugotposted.com المحكمة بوالرط بسبب تفعيله الموقع أدانت في شهر شباط الماضي، 

 حول التفاصيل من العديد مع في الموقع كانوا الناس ينشرون صور عارية ألزواج سابقة  .هوياتل سرقة عمليات وبسبب
أدخل  هذه الصور. بحسب الدعوى فانه إزالة مقابل تم رفع صورهن للموقع. طلب بوالرط المال اللواتي النساءهؤالء 

 .باالبتزاز دوالر ألف 30 الى جيبه مبلغ

 

مكان  خسارة ادى لبعض منهن الى الصور ونساء تعملن في مجال التربية, لذا فان نشر زوجات هناك الضحايا بين من يذكر أن

 .لحياتها حد وضع حاولت حتى أن امرأة الزوجية، والى خلق أزمات في حياتهن عملهن أو وظائفهن،

  

  ynet موقع على 4.4.15قسم ديجيتال في تاريخ  في نشر مقال اقتبس من

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4628477,00.html
http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fugotposted.com%2F&ref=http%3A%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-4644169%2C00.html
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 أوصف أمرين يمكن القيام بهم للتعامل ومكافحة هذه الظاهرة. .ب

 : أمثلة ألجوبة

 فان ا وبهذ التبليغ عن محتويات مسيئة او غير مناسبة. يفضل بان يتم االبالغ من قبل الكثيرين

 معالجة األمر يكون بشكل أسرع

 حظر المتحرشون وبهذا ال يمكنهم التوجه الينا مرة اخرى 

  جمعية االنترنت االسرائيلية –خط الدعم لإلساءات والتحرشات في الشبكة 

  شبكةي في الالتبليغ عن حدث استثنائ –مدير المعلومات والتكنولوجيا, وزارة التربية والتعليم  

  100 ألقرب محطة شرطة او االتصال –الضرر الجنائي 

 التعليم عن المخاطر الموجودة في مواقع التواصل االجتماعية 
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 دراسة حدث .65

 

 ما هو اسم الظاهرة التي وصفت في القطعة؟ وما هو هدف من يقوم بها؟ .أ

ى تفاصيل استدراجهم والحصول علالساذجين من أجل  . هدفها خداع المستخدمون  phishing االجابة: التصّيد

   شخصية التي يستخدمونها لسرقة الهوية.
 

 اذكر مؤشرين يثيران الشبهة لهذه الظاهرة؟ .ب

 صية هيئة رسمية )بنك, شركة بطاقات االئتمان, مكان العمل وما الى ذلك( يطلبون تفاصيل شخ

ه تعمل بهذ ية البرسائل بريد الكترونية. هذا يجب أن يضيء لنا اشارة ألمر مشبوه به!!! الهيئات الرسم

 الطريقة.

 .اذا كانت هناك تحذيرات بشأن  عدم تعبئة التفاصيل الشخصية 

 ب ل يكلكترونية تطلب تفاصيل شخصية ألسباب كاذبة, على سبيل المثال: مكان العمرسائل بريد ال

  تعبئة استمارة لتنفيذ عملية معينة

 يةال تعرفوه والتي تطلب تفاصيل شخص / لشيء ال تتذكروه حماسي  رسالة بريدية تحوي توجه 

  خصية اصيل شيجب تعبئة تفرسالة تقترح خدمة مغرية او تقترح جائزة او فائدة هائلة, للحصول عليها

 تحوي رقم الهوية, تفاصيل حساب البنك, األرقام السرية وما الى ذلك.

 ى ر" علرسالة بريدية تحوي على روابط مرفقة بحيث يؤدي الضغط عليها إلرسالكم الى موقع "متنك

ة كما ريظاهتأنه موقع للمشتريات ويجب تعبئة التفاصيل فيه )مجرمي االنترنت, يقومون ببناء مواقع 

  لو أنها مواقع للبنوك, بطاقات االئتمان وما الى ذلك(

  

 مسجل االنترنت العالمي: لقد اقتحمونا

ICANN , التنظيم المسؤول عن تسجيل العناوين اإلنترنت في العالم يعلن: نحن نبحث في قضية عملية اقتحام تم ارتكابه

  ضدنا.

 خاتمات) اإلنترنت في الرئيسية النطاقات سماءأل ترخيصالو على اإلشراف ،هو عنها ةالمسؤول االمور بين من ICANN اسمه تنظيم
 بالحصول المقتحمون ينجح عندما قراصنة، يد على  المنظمة لحواسب القرصنة عملية تمت هأن أعلن قد (,ذلك إلى وما ،com، il، net مثل
 .المنظمة في العاملينب خاصة الشخصية المعلومات الى الخصوص وجه وعلى لمنظمة،ا أجهزة من لمعلوماتل دخول امكانية على

 والتي المنظمة، في لموظفينا عناوين الى الكترونية رسائل أرسلوا قراصنة الماضي، نوفمبر شهر نهاية في االقتحام تم للمنظمة، وفقا  
 من جمعها تم يالت المعلومات بواسطة .بهم الخاصة التفاصيل إدخال لمنظمةا موظفو من يطلب حيث ،مزيفة مواقعل روابط فيها ظهرت
 .العمال هؤالءل اإللكترونية البريد صناديق إلى الوصول في المتسللين هؤالء نجح الموظفين، قبل من البيانات هذه إدخال خالل

 االمكانية تيحت الذي نظام  ضمنهم ومن ،ICANN داخل متعددة أنظمة أرقام على الحصول في القراصنة نجح المعلومات، هذه مع
 التي اإلنترنت عنوان بين تالئم التي مذكرة أي .اإلنترنت شبكة على والموجود عال   مستوى على نطاق ملفات الى مؤهلة لجهات
 .المعلومات على تحتوي أنظمة فيه الذيو (IP) كمبيوتر جهاز عنوان رقم وبين يكتبونها

 أصحاب عن معلومات يقدم الذي ،whois بوابة للجنة، الحكومية االستشارية منظمةلل ويكيال صفحة هي تأثرت التي األخرى النظم
 .المنظمة مذكراتو العالم أنحاء جميع في النطاقات أسماء

 بالحصول نجحوا المهاجمون " بأن بالتبليغ قاموا النظام مستخدمي جميع الى ICANN من االلكتروني بالبريد أرسلت التي رسالة في
 نأ الممكن من المعلومات هذه .المهاجم قبل من المعلومات تحميل يكون بأن  الممكن من وأنه الملفات كافةل  ةداريإ دخول امكانية على
 بك. الخاصة السر وكلمة المستخدم واسم والفاكس، الهاتف وأرقام اإللكتروني البريد وعنوان البريدي كعنوان أسمك, تشمل

 ynet في موقع 18.12.14 تمت اقتباسه ومعالجته من مقالة لشوني موردخاي التي نشرت في تاريخ

http://linicom.co.il/external/?u=79&a=https%3A%2F%2Fwww.icann.org%2Fnews%2Fannouncement-2-2014-12-16-en&ref=http%3A%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-4605236%2C00.html
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 حقوق الطبع والنشر

 ما هي حقوق الطبع والنشر؟ احط باإلجابة الصحيحة باألكثر؟ .66

 ملكية الفكريةمن اجل خلق بحرية  ؤلفينالحماية الممنوحة للم .أ
 .لفكريةاهي الملكية  لكي ال يستعملوا منتجه من اخذ االذن والتيؤلف ة الممنوحة للمالحماي .ب
 الحق باستخدام االعمال, التي هي ملكية فكرية, لغرض التعليم .ت
 لتأليفحماية التصفح الحر في الشبكة من اجل افي الحق  .ث

 

 دة(ما هو المحمي بحقوق المؤلف؟ احط جميع االجابات الصحيح )هناك اكثر من اجابة واح .67

 فكرة .أ
 عمل أدبي .ب
 مفهوم في الرياضيات .ت
 أخبار اليوم .ث
 عة موسيقيةقط .ج

 

معطيات من المكتب المركزي  .ح
 لإلحصاء

عملية واسلوب التنفيذ, مفهوم  .خ
 رياضي

 القرص المضغوط .د
 حقائق فيزيائية .ذ

 اجابة:

 غير محمي محمي
 عمل أدبي
 عمل فني

 عمل درامي
 عمل موسيقي

 قرص مضغوط/  اسطوانة
 فيديو/  فيلم

 فكرة
 عملية

 اسلوب التنفيذ
 رياضي مفهوم
 او معطيات سقحقائ

 أخبار اليوم

 

 نشر؟ما هو المسموح وما هو الممنوع القيام بها مع المؤلفات المحمية بحقوق الطبع وال .68

 :أمثلة ألجوبة

 مسموح
 استخدام للدراسة الذاتية 
 بحث 
 نقد 
 مراجعة 
 تقرير صحفي 
 )اخذ اقول )اقتباس 
 تعليم الموضوع في مؤسسة تربوية 
 
 

 ممنوع
 النسخ  
 القول بانني الكاتب 
 من هو الكاتب عدم ذكر 
 عدم ذكر اسم الموقع او المصدر 

 

 صحيح غير/  ماذا يجب ان تفعل في حالة تم التعدي على حقوق الطبع والنشر خاصتك؟ أجب بـ صحيح .69

 توثيق التعدي
 

 غير صحيح/  صحيح

 ارسال تهديد بواسطة  العنوان لالتصال
 

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح ويضمنه ازالة التأليف ودفع تعالتوجه لمن قام بالتعدي على الحقوق وطلب 

 يستحسن بان يكون التوجه مرسل عن طريق محامي
 

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح  خنشر الحقيقة وارفاق الروابط في الفيسبوك, التويتر, االنستاجرام وال
وقع اذا كان التعدي قد تم عن طريق محتويات الموقع, يمكن التوجه الى الم

لذي االدعوى تكون ضد من قام بالنسخ وليس ضد الموقع  –وطلب منهم اإلزالة 
 تمت فيه اظهار النشر

 

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح ال يوجد ما يمكن فعله, الشبكة مخترقة وكل شخص يفعل ما يحلو له



31 
 

يالئم  اذا الذيفة, مت بحاجة لها. في الموقع مذكور اسم كاتب الوظيفي االنترنت وظيفة مدنيات ان وجدت .70

 قواعد اآلداب في الشبكة؟

 اقوم بمحي اسم الكاتب األصلي, اقوم بإضافة توقيعي على الوظيفة وأسلمها للمعلم. .أ
 علم.فة للمبتسليم الوظيأقوم بتغيير جملتين او ثالثة, أمحي اسم الكاتب األصلي, أوقع وأقوم  .ب
 )قائمة مصادر المعلومات(ذكرها في قائمة المراجع استعملها كمصدر للمعلومات وا .ت
 اقوم بالفحص اذا كان الموقع ذو مصداقية ويمكن االعتماد عليه واسلمها للمعلم. .ث

 

 ما هو معنى الرمز؟ قم بمد خط بين الرمز وبين المعنى الصحيح .71

بحقوق المؤلفين. ممنوع  محمي –"جميع الحقوق محفوظة"  .ت
 االستعمال من دون أخذ االذن اذن "

 

 

جميع الحقوق  -  Creative Commons .ث

محفوظة ولكن مسموح استخدام المنتج من 
 أجل أهداف اضافية بحسب الرمز للمؤلف.

 

 

يسمح نسخ, نشر, عرض وتنفيذ العمل المحمي )او اعمال  –النسب  .ج
عمل لحساب صاحب ال عطاء االسنادإمشتقة منه(, ولكن فقط اذا تم ذلك ب

 مع اضافة رابط عن المصدر. واذا قمنا بتغيير ما يجب ذكر ذلك.

 

العمل تنفيذ يسمح نسخ, نشر, عرض و –من دون استخدامات تجارية  .ح
داف منه(, ولكن فقط اذا تم القيام بذلك ألهالمحمي )او اعمال مشتقة 
 والستخدامات غير تجارية.

 

 
نسخ مطابقة ب القياميمكن نسخ, نشر, عرض و –من دون أعمال مشتقة  .خ

 العمل المحمي وليس لألعمال األخرى المشتقة منها. لمصدر
 

 

من الممكن نشر أعمال مشتقة من األعمال  –تقاسم نفس الترخيص  .د
فقط عندما يتم ذلك تحت نفس شروط الترخيص مثل  المحمية, ولكن
 العمل األصلي.

 

 

 العمل بحيث يصبح بمتناول التنازل عن حقوق الطبع والنشر, وتحويل .ذ
 الجميع.
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  الدوائر الحكومية المتاحة

  اكتب ثالثة حسنات لخدمات الدوائر الحكومية المتاحة؟ .72

 :أمثلة ألجوبة

 محدودةغير  24/7 – متاحة كل الوقت

 يمكن تنفيذها من البيت, من دون السفر او انتظار الدور –توفير الوقت 

 معلومات مفصلة, استمارات, عناوين, التسليم والخ... –توفير معلومات كاملة 

 بقسم من الخدمات هناك خصم وتخفيض لمن يقوم بالتنفيذ عبر االنترنت –توفير المال 

 

 غير صحيح/  حيحصبـ  أجب  الدوائر الحكومية المتاحة .73

 غير صحيح/  صحيح لجميع الدوائر الحكومية هناك موقع االنترنت (1

 م المكتب او السلطةسكن البحث عن معلومات فقط بحسب ايم www.gov.il في الموقع (2

 الحكومية

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح يمكن البحث عن معلومات بحسب العملية او بحسب الموضوع www.gov.il في الموقع (3

4) www.gov.il غير صحيح/  صحيح عنوان موقع الكنيست 

5) www.gov.il  هو موقع الذي يجمع معلومات وخدمات من مواقع تابعة للمكاتب الحكومية 

 يقوم بتركيزها بحسب المواضيع

 غير صحيح/  صحيح

 يمكن ارسال جميع االستمارات  –مخزن االستمارات الحكومية على االنترنت  (6

 مباشرة من الموقع والحصول على الخدمة

 غير صحيح/  صحيح

 غير صحيح/  صحيح ت الحكوميةمخزن االستمارايمكن استخراج هوية اولية عن طريق  (7

 غير صحيح/  صحيح وميةكمخزن االستمارات الحيمكن تعبئة استمارة تجديد جواز السفر عن طريق  (8

 غير صحيح/  صحيح استمارة عبر االنترنت هي استمارة يجب طباعتها (9

 غير صحيح/  صحيح PDF نوع تحفظ من استمارة للطباعة بشكل عام  (10

 غير صحيح/  صحيح يمكن تنفيذ دفعات للشرطة وللمحاكم www.gov.il في الموقع (11

 غير صحيح/  صحيح يمكن تنفيذ دفعات لواسطة الشبكات ونقدا   www.gov.il  في الموقع (12

 ال يوجد حاجة لحفظ التصديق الن الموقع www.gov.il طريق الموقععند الدفع عن  (13

 هو موقع حكومي

 غير صحيح/  صحيح

 من المهم الحفاظ على تصديق الدفع www.gov.il عند الدفع عن طريق الموقع (14

 المتابعةعلى الحاسوب او طباعته من اجل 

 غير صحيح/  صحيح
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