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هذه الفترة . التعلم روتين على الحفاظ المهم من ، العالم سكان جميع التي تمر على ،المضطربة األيام هذه في

 لعملية موجه المعلم وجعل مستقل تعلم شكل في للمتعلمين أكبر تعلم مسؤولية يمنح مما يًا،تربو تغييًرا تتطلب منا

 .المواد جميع في ملفات تربوية إنشاء وتم هيال هجامن تقييم تغير اإلنترنت، عبر التعلم إلى النتقالل ونظراً  .التعلم

 1 الحاسوب تطبيقات علموضو وعالمة تقييم على للحصول تقديمها يجب التي المهام يلي فيما

. والطالب المعلم راحة على اعتمادًا ، google أدوات إلى office أدوات تحويل يمكن أنه الجدير بالذكر من

 .األجناس جميع استهدف لكنه ، الذكور بلغة الراحة أجل من الكتيب ُكتب

 في. طالبه بها قام التي التعلم جاتمنت بجميع واالحتفاظ التعليمية المواد بتوزيع المعلم يقوم أن جدًا المهم من

 دالبال طالب لجميع متماثالنوالملف  االختبار أن من للتأكد المناطق جميع من عينات أخذ سيتم ، العام نهاية

 :مبنى الملف

 عالمة موضوع

word 11 

excel 11 

powerpoint 22 

 02 قطع قراءة عن االمان في الشبكة

الخدمات اإللكترونية اسئلة حول تقييم المعلومات ، 
وحقوق النشر يةالحكوم  

22 
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 Word وورد :الموضوع األول

 (درجة 51)توجيهات لمهام وحدة التعلم االولى 

 :توجيهات للملف

 أمامك العناصر التى من وثائق خمس إعداد الطالب على يجب .أ 

 أمامك الذي الجدول في المدرجة أدوات ثالث األقل على وثيقة في كل سوف يتم استخدام .ب 

 ادوات مستخدمة عنصر

 بطاقة هوية شخصية
 اعالن

 دعوة لحدث
 ملصق

 منشور موقف

wordart 
 اضافة صورة

 تلقائي شكل اضافة
 (الحجم, اللون, الخط) تنسيق النصوص

 اضافة رابط لموقع انترنت *
 اضافة رابط لفيديو *

 رسالة رسمية 
 سيرة ذاتية

  فقرة تنسيق
  النص محاذاة

 تباعد األسطر
 وتذييل رأس
 تاريخ

 صفحة اتصال
 أبجدي فهرس
 مواعيد جدول

 جدول فعاليات

 عنوان
 (الحجم, اللون, الخط) تنسيق النصوص

 جدول
 توزيع الجدول حسب الحروف االبجدية

 تنسيق الجدول
 

 

 xcelE اكسل: الموضوع الثاني

 (درجة 51)توجيهات لمهام وحدة التعلم الثانية 

 

 :مهمة للملف

                (درجات 8) .الجدول في المدرجة األدوات جميع باستخدام إكسل أوراق ثالث بإعداد الطالب سيقوم. 1

 :العناصر المعلّمة بنجمة هي الزامية* 

 ادوات مستخدمة عنضر

 الميالد أعياد قائمة
 الجرد قائمة

 العالمة قائمة* 
 عائلية/  شخصية ميزانية* 

 التقويم
 اللياقة / النشاط تتبع

 

 (الحجم, اللون, الخط) تنسيق النصوص
 (المحاذاة ، الحدود) الخلية تنسيق
 (العملة ، النقطة بعد) األرقام تنسيق
 (والتصفية الفرز) تعديل

 ,معدل, جمع) الجمع التلقائي
 ، األدنى الحد ، األرقام عد

 (الخد األعلى
 اضافة جدول

 

 (درجات 7. )بالملف وإرفاقه( הבחינה הזו) االختبار هذا حل يجب. 2

https://www.hila-matnasim.org.il/designFiles/2621535739479rand.pdf
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 PowerPoint باور بوينت: الموضوع الثالث

 درجات 1كل عارضة  –عارضات  4توجيهات لمهام الوحدة التعليمية الثالثة 

 مهمة للملف

 زيارته، في يرغب مكان محبوب، حيوان إقامته، مدينة: التالية عالمواضي من تقديمية عروض 4 الطالب سيعد

ً وفق .هواية مفضلة، رياضة مفضل، رياضي/  فرقة/  مغني مفضل، طعام  :التالية مواصفاتلل ا

 عليه التركيز اخترت الذي الموضوع بإدراج قم: األولى الشريحة

 .بتصميمها بااللوان التي تختارها وقم Wordart حروف استخدم .1

 .اسمك اكتب ، الفرعي العنوان في  .2

 

 .المختلفة االنترنت مواقع من حددته الذي الموضوع حول عامة معلومات اكتب: الثانية الشريحة

 . قلاأل على أسطر أربعة كتابة عليك .1

 4 رقم للشريحة كرابط المعلومات أخذ خالله من يتم الذي الموقع عنوان إرفاق يجب .2

 .كتبتها التي المعلومات بقتطا االنترنت من صورتين استورد .0

 4 رقم للشريحة كرابط الصور أخذ خالله من يتم الذي الموقع عنوان إرفاق يجب .4

 (التقديم الشكل، اإلطار،) الكائن تنسيق باستخدام صورك قنس .1

 

 :الشريحة الثالثة

 المختار موضوعك حول فيديو عن ابحث .6
 طاً تشييعياً راب واجعله الفيديو اسم أدخل ، العنوان في .7
 .الشريحة وسط في لرؤيته الشريحة مركز إلى الفيديو أضف .8

 

 :الشريحة الرابعة
 (المصادر) الببليوغرافيا :العنوان في اكتب .9

 (6و 4على األقل موقعين من البنود ) المعلومات أخذ خاللها من تم التي للمواقع روابط ارفق .12

 

 :إضافية تعليمات

 الشرائح لجميع موحدة خلفية تصميم. .11
 الدوران، الستائر، ،الطيران). واألشكال الصور لجميع المتحركة الرسوم يرتأث إضافة .12

 .إلخ
 بالفأرة نقرة أول بعد تلقائيًا الشرائح عرض تشغيل يتم بحيث المتحرك الرسم بتنظيم قم .10

 .واإلجراء اإلجراء بين ثانية 2 بفرق

 .بك الخاص المكتب سطح على الملف احفظ .14
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 ن في الشبكةاألما: الموضوع الرابع
 

 (درجة 01) .األسئلة جميع على وأجب القطع جميع اقرأ

 

 االحتيال محاوالت في كبيرة زيادة: "كورونا وباء على خلفية

 "اإلنترنت عبر
 35.3.23 الين أون ريفمع موقع من ، نوفيك ليئور: بقلم

 

 لشركة التنفيذي الرئيس كيرن، يوآف يؤكد ،"وباء كورونا خلفية على االحتيال في كبيرة زيادة"

BrandShield، اإلنترنت على التهديدات عن الكشف في تتخصص التي. 

 الشبكاتتصيد في " و" االحتيالي التصيّد" أساليب خالل من الشبكة في االحتيال عمليات معظم تحدث

 أو المستخدمين خداع ويحاول خدمة مقدم أو شركة هوية المحتال خاللها ينتحل والتي ،"االجتماعية

 معلوماتأخذ و ، رسائل إرسال طريق عن أو مزيف ويب موقع إنشاء خالل من ، الشركة وظفيم

 .االئتمان بطاقة تفاصيل وحتى المرور وكلمة المستخدم اسم مثل شخصية

 تبيع أو المستخدمين من األموال تأخذ التي االحتيالية الويب مواقع في زيادة شهدنا لقد: "كيرن قولي

 أن حقيقة بسبب أنه ويضيف". اإللكترونية والمواقع األسواق في المزيفة الواقية ألقنعةوا المقلدة األدوية

 أن بمجرد" أنه على ويشدد. المحتالين تستغلها فتحة هناك - المنزل من العمل إلى انتقلت الشركات معظم

 علينا التعرف ميت وال ، العاجلة األسئلة لطرح المكتب أو الممر إلى الوصول يمكننا ال ، بعد عن نعمل

 ننسى األحيان بعض وفي - محمول هاتف رسالة أو إلكتروني بريد عنوان خلف إخفاءنا ويتم ، دائًما

 ".المكتبمثلما نفعل في  التحقق

 على الحفاظ أو واق   جدار رفع كيفية دائًما المنزل في العامل يعرف ال ، ذلك إلى باإلضافة: "كيرن يقول

 قليل غير عدد هناك". "االحتيال لمحاوالت عرضة أكثر اآلن وهم ، به اصالخ الشخصي الكمبيوتر جهاز

 المهاجم يقوم. االجتماعية الشبكات على يبدأ الذي االحتيالي التصيد لخطر تتعرض التي الشركات من

 في يبدأون ثم ، للشركة الرسمية الصفحة تشبه صفحة فتح حتى أو ، آخر شخص شخصية بانتحال

 تبدأ التي االجتماعية الهندسة إنتاج محاولين ، الشركة داخل من األشخاص وحتى عالمجتم مع التفاعل

 "الشخصية معلومات الناس إخراج ومحاولة ، االحتيال. خاللها من العملية

 
757312-https://www.maariv.co.il/business/tech/Article 

 

 

 :األسئلة عن وأجب القطعة اقرأ

 (درجتان) القطعة؟ في الموصوفة الظاهرة هي ما. 1

 (درجات 4. )الظاهرة لهذه سببين اذكر. 2

 (درجتان) الموصوفة؟ بالظاهرة اإلصابة فرص من الحد يمكنني كيف. 0

 (درجتان. )الظاهرة هذه مثل واجهت إذا التوجه اليهما يمكن عاملين اذكر. 4

 

 

 

 

https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-757312
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 الشبكات على به القيام للموظفين يسمح ما ؟(العارجلب )تعيير 

 االجتماعية

 21.55.52 بتاريخ نشر كلكاليست من مانلة معيان: بقلم

 مع سنوية رحلة في ، األمريكية المتحدة الواليات ، كارولينا شمال في ابتدائية مدرسة معلمة ذهبت

 من ةبطالب وتعتني الحافلة في تبقى أن عليها كان ، ولةج في الطالب وجود أثناء ، النهار خالل. صفها

 ةطالبال" عيّرت" و الوضع من اشتكت حيث االنستجرام على منشوًرا نشرت .الخاصة االحتياجات ذوي

 عن إيقافها تم. تحدق فقط ها كانتولكن ، البيئة مع هاتفاعل عدمل الحافلة في البقاء إلى بحاجة تكانالتى 

 .عملها من" استقالت" أنها عن اإلعالن من وجيزة فترة وبعد فوًرا العمل

صور  في الفيسبوك الخاصة صفحتها على LOT طيران شركةفي  مديرة نشرت ، أخرى حالة في

 ، تمشيط بدون ، متدليين ابدوي أنهم وكتبت ، معها طارت التي إيروايز بريتيش لمضيفي طيران شركة

 رأى عندما(. مهينة صور مع) الخارجي مظهرهم لحو أخرى وإهانات زائد ووزن ، مزدوج وذقن

 ذلك بعد التأكد وتم ، LOT ، أصحاب الشركة انتباه لفتوا ، المنشور الطيران صناعةمجال  من الزمالء

 .االجتماعية الشبكات على سلوكها بسبب افصله تم ةالموظف أن من قصير بوقت

 حساباتهم في ، االجتماعية الشبكات على فعلوه الذي التعيير بسبب فصل الموظفين تم الحالتين كلتا في

 االجتماعية، الشبكات على فعلوه شيء بسبب لوظائفهم الموظفين خسارة كيفية على مثال هذا. "الخاصة

 في به بالقيام للموظفين يُسمح ما حول الجدل أخرى مرة يثير وهذا. التعيير قضية انتشار على ومثال

 يغئال: المحاماةمكتب  في الشريكة ، لهت شيرا المحامية تقول". بعملهم تتعلق ال التي الخاصة حساباتهم

 .العمل قانون في متخصصال وشركاه أرنون

 المعلمة نشرت. لموظفيه السلوك هذا عن العمل صاحب مسؤولية عن التساؤل الحالتين كلتا تثير"

 وقت في المنشور بنشر الجوية الخطوط في شركة مديرةال قامت. تأديتها لعملها الوقت في المنشور

 صاحب بتمثيل يقوما ولن ، المهنية الحسابات وليس الخاصة حساباتهما على فعلوا ذلك ماكلتاه. فراغها

 الرد العمل أصحاب تطلبت من ،خاص رأي مجرد وليس تعييراً  كان أنه حقيقة لكن. سلوكهما في العمل

 صاحب صورة تضر أن شأنها من بطريقة الموظفتان تصرفت الحالتين كلتا وفي. وإدانته السلوك على

 .العمل

 3774434,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

 (درجتان) ؟القطعة في الموصوفة الظاهرة هي ما .1

 4. )القطعة في الموقف لتجنب للشبكة الصحيح لالستخدام السلوك قواعد - ياتلألخالق قاعدتين اقترح .2

 (درجات
 (درجات 4. )فّصل واشرح. واحد ضد ورأي التعيير بعد الفصل يؤيد واحد رأي اكتب .0

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774434,00.html
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 إسرائيل في سنويًا تعيير حدث ألف 08: لعارل اي

 ،أساف شموئيلي يقول. التشهير قبل مرتين فكرن ال حيث ، االجتماعية الشبكات على تقريبًا شيء كل يحدث
 ولكن ، مشروع تعيير كل" أن مضيفًا ،" ذلك حدوث عند دائًما ننتبه ال ولكننا ، نخجل كلنا" ، شبكات خبير
 91.5.12ي ف يديعوت ديجيتل من بوتبوخ هادار نشرها ،" القيود على التعرف المهم من

تم وشارك الطريق على مقطعك الذي السائق بتصوير مقمت ة؟كبير لشركة فيسبوك صفحة على بشكوى متقدمت
أغلب  الخدمة؟ مزودي منأحدهم  تلقاها التي الخدمة عن مفجع( أضفت اليك) منشور أعجبك هل ؟بالستوري
 لبيانات وفقًا. سيئًا شيئًا هذا يكون أن يجب ال أنه هو السار الخبر .التعيير في نشط بدور مقمت الظن أنكم

Makam في معظمها ، الماضي العام إسرائيل في تعيير حدث ألف 08 وقعت ، والبحث الشبكة راقبةم حول 
 .االجتماعية الشبكات على مناقشات

 
 أن من متأكد أنا": "המשבריסט" مدونة ومالك ، الشبكة وأزمات تعيير خبير ، ليئيشمو أساف يشرح"

 ما غالًبا". "التعيير وما تعريفه هو ما دائًما نعرف ال أننا هو بسيط لسبب وذلك ، بكثير أعلى الحقيقية األرقام
 إذا .ومطلوبًا طبيعيًا لنا يبدو ألنه ذلك عليه نطلق ال لكننا ، بنشاط فيه نشارك األقل على أو ، التعيير في نبدأ
 فجوةب تبدأ فالمشكلة - المشكلة هو ليس ذاته حد في التشهير فإن ، معينة لشركة عمالء خدمة من أشكو كنت

ً  تكون أن. .االجتماعية للمعايير إدراكية ً  تتوقع زبونا   ". اآلخر الطرف معايير مع يتماشى ال وهو ، شيئا
 

 سيء؟ أم جيد أمر التعيير هل
 وليس ، يؤذي ال إنه .االجتماعية والشبكات اإلنترنت عبر تشهير إنه .اجتماعي بيان عن عبارة التعيير"

 االجتماعية المعايير تتجاوز والسلوك للحقائق رؤية إنها .القبيل اهذ من شيء أي أو اهانة وليس إذالل،
 شخص من ومتغير للغاية مرن مفهوم هي االجتماعية المعايير حيث عالم في اليوم نعيش نحن. عليها المتفق
  "الجميع أيدي في ولكنها - التعيير تؤدي أن فقط للسلطة يمكن ال وحيث ، آلخر

 شخص إخبار بين جوهري فرق هناك. مبادئهم تحمل الناس يستطيع ال حيث عالم في أعيش أن أريد ال "
 فسوف التعيير منع حاولنا إذا .وصفعه إليه الذهاببين و ،" تتخطى أنت ، مرحبًا" ، طابور في اآلن يتجاوزك

 أطلب من أو ، أتوقعه ما. فظيع عالم ، اإلنترنت عبر التنمر إلى سنصل. للضرب سنتعرض حيث إلى نصل
 ولكن ، وقيمك مبادئك أجل من تقاتل أن المقبول من .اآلخر الجانب على شخًصا هناك أن تفهم أن هو - ناسال
  ". احترامه يجب - رأيهم تغيير من نتمكن لم إذا وحتى ، مختلف بشكل يفكر من هناك يكون قد
 

5512864,00.html-s://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhttp 

  

 (درجتان) ؟القطعة في الموصوفة الظاهرة هي ما. 1
 (درجات 4) الخبير؟ قدمه الذي التناقض هو ما. 2
 (درجات 4) ؟ما رأيك. 0

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512864,00.html
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 يةالحكوم اإللكترونية الخدمات ، المعلومات تقييم حول اسئلة :الموضوع الخامس

 – لنشرا وحقوق

 .درجة 23 المجموع ليصبح( منها لكل درجات 4) أسئلة 7 أصل من 1 اختر

 :املئوا الجدول .1

 المعنى نهايات رقم االجابة

 co.il 1. اتصاالت شبكات 

 com 2. موقع مالئم لهاتف خلوي 

 ac 0. تطوعية مؤسسات 

 gov 4. سلطات محلية 

 org 1. إسرائيل في تجارية مؤسسات 

 muni 6. يةدول - تجارية مؤسسات 

 net 7. أكاديمية مؤسسة 

 mobi 8. حكومية مؤسسات 

 

 تقييم المواقع والمعلومات .2

 .مواضيع واشرح سبب أهمية الحفاظ عليها عند البحث عن معلومات على الشبكة ثالثةاختر  

 دقة 

  مصداقيةوسلطة 

 موضوعية 

 يثتحد 

 - نطاق 

،  Whatsapp)أرسل صديق رسالة مفادها أنه مكتئب ويريد االنتحار على شبكة اجتماعية   .0

Facebook  ،Instagram بمن يمكنني االتصال؟.( ، إلخ 

 .اذكر عالمتين لبروفيل منتحل وعالمتين لبروفيل مزيف .4
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