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 دولة فلسطين 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 مركز المناهج الفلسطينية 

 

 

 اإلجابات النموذجية لمبحث التكنولوجيا 

 جميع الفروع عدا الفرع التكنولوجي

 الصف الثاني عشر 

 

 

 ----------------------------------------------------------------المؤلفون  ---

 هدروس    د.اياد أبو                      .إبراهيم قدح ) منسقاً(      أ         

 أ. سهام بدران   الهيجا                                  أ.مهند أبو         

 

 مركز المناهج: م.معاذ أبو سليقة
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 إجابات أسئلة وحدة تطبيقات الهاتف الذكي

 االولأسئلة الدرس 

 IOSأندرويد ونظامي المقارنة بين  1س

 IOS اندرويد البند

  JAVA ,C++ OBJECTIVE-C لغات البرمجة المبني عليها 

  ال  نعم مفتوح المصدر 

 أبل  جوجل الشركة المطورة 

إعادة تدوير الذاكرة )جمع 

 القمامة(

وتستخدم يعاد تدويرها 

ذاكرة كبيرة، وقد تسبب 

 بطء في أداء الجهاز

 ال يعاد التدوير

قليلة ألنها مفتوحة المصدر  الحماية من المصدر 

 ومتاجر كثيرة

عالية ألنها غير مفتوحة 

 المصدر، وذات متجر واحد فقط.

 

 عملي() 2س

 المقارنة بين التطبيقات الهجينة والتطبيقات االصيلة: 3س

 الهجينة االصيلة البرمجة واالعداد

بشكل  برمجة تطبيق لكل نظام واحدإعداد تطبيق 

منفصل، يعمل لكل نظام فريق 

)تعاد البرمجة  من المبرمجين.

 بأكثر من لغة( 

تطبيق واحد يناسب جميع أنظمة برمجة 

 التشغيل ويعمل فريق واحد. 

  طريقة االعداد 

باستخدام لغات برمجة مثل 

الجافا ولغة 

OBJECTIVE C  

أدوات برمجة الويب مثل باستخدام 

أدوات برمجة الويب مثل أدوات برمجة 

الويب مثل جافا سكربت، جافا سكربت، 

جافا سكربت، جافا سكربت، 

HTML5,CSS  
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 إجابات الدرس الثاني

 : 1س

  الرسالة.قيمتها تساوي رقم مرسل  .أ       

 عند استقبال الرسالة.  .ب      

 الرفض.جـ. في حالة عدم الرد أو      

 في حالة الرد على االتصال.  2د. قيمة      

 .TEXTBOX1في مربع النص  9: النتيجة المتوقفة الرقم 2س

 ( المدن الفلسطينية وأهم االثار فيها. 1بنفس فكرة نشاط ) –عملي  :3س

 

 إجابات أسئلة الوحدة 

 اختر الجواب الصحيح  االول:لسؤال ا

 و هـ د جـ ب أ

2 1 4 3 1 4 

 

 علل  الثاني:السؤال 

يتم برمجتها باستخدام لغة جافا وتطبيقات الجافا بعد اغالقها يتم تطبيقات االندرويد  .أ

وتحتاج العملية الى ذاكرة فارغة  إعادة تدوير وتجهيز الذاكرة لتعمل تطبيقات أخرى

 لتعمل. 

فقط معرضة للفيروسات والسبب أن التطبيقات  غير IOSاالجهزة التي تستخدم نظام  .ب

وتحميل الطبيقات الى المتجر من انتاج مبرمجين  أبل،الخاص بشركة  من المتجر

 وتخضع للفحص قبل رفعها. 

 تصميم تطبيق من ثالثة شاشات، وأزرار تنقل.  –)عملي( السؤال الثالث: 

شاشة أولى ويتم إدراج من شاشتين: تصميم التطبيق  –)عملي(  الرابع:السؤال 

CANVAS  تم االنتقال الى الشاشة الثانية.الشاشة طوال وعرضا، وعند لمسه ي مأل 
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 اجابة أسئلة وحدة الروبوت المحوسب

 

 اجابات أسئلة الدرس األول

 

 الفراغ:امأل  .1

A.  ،انتقالية )خطية( ودورانيةهي: يوجد نوعان رئيسيان من المفاصل. 

B. حرية.  درجة 2د المفصل األسطواني يحتوي على عد 

C.  :محرك سيرفو )مؤازر( من أنواع المحركات الكهربائية المستخدمة في الروبوتات

 ومحرك تيار مستمر ومحرك خطوي.

D. درجتي حرية بدوران حول  :المفصل العالمي )هوك( عبارة عن مفصل يحتوي على

 محورين بشكل مستقل

E.  ربط المفصل )محرك تيار مستمر مثال( بالوصلةتستخدم لــ  االداة. 

F.  تمثل  األداة( واجهة المستخدمUSER INTERFACE).  

G.  محرك سيرفو وهي شريط أدوات المفاصل يوفر ثالثة أشكال من المفاصل الدورانية

 )حر الحركة( وبدون محركمستمر  مؤازر( ومحرك تيار)

H.  تشكل سلسلة حركية تنتهي  ومفاصل وصالتمن الروبوت المناور يتكون بشكل عام

 .بالنهاية الفاعلة

I. هاية الوصلة في ذراع المناولة ذي الوصلتين، عندما يدور محور المحرك المثبت في ن

 تتحرك معه. الثانيةاألولى، فإن الوصلة 

 

 ما الفرق بين المحرك الكهربائي والمحرك الهيدروليكي. .2

 الرجوع الى الجدول بالكتاب المقرر
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 ما المقصود بكل من اآلتي؟  .3

A.   .درجة الحرية 

الروبوت من أداء عمله، وعددها يساوي عدد متغيرات الحركة المختلفة هي التي تمكن 

والمستقلة والتي يجب تحديدها من أجل التعرف على مواضع أجزاء الروبوت الميكانيكية. 

 وهي تشير بمعنى آخر إلى الطرق المختلفة التي قد يسلكها ذراع الروبوت أثناء حركته.

B.   .المفصل 

في الروبوت المناور، وقد يكون حر الحركة، أو يثبت عليه  يربط بين وصلتين متتاليتين

 محرك

C. .الوصلة 

الروبوت المناور الذي  تشكل جسم، INFLEXIBLEعبارة عن جزء صلب "غير مرن" 

 .يتكون من عدة وصالت

 عٍدد بعضاً من البرمجيات المستخدمة في الرسم الثالثي األبعاد ومحاكاة الحركة؟ .4

        AUTOCADاألوتوكاد  .1

 (VR TOOLBOX)  الماتالب .2
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 GOOGLE SKETCHUPجوجل اسكتش اب  .3

 "MAYAمايا،  .4

 ثري دي ماكس .5

  "BLENDERبلندر " .6

 ما أهمية برامج المحاكاة؟ .5

 تساعد في فهم حركة وأداء الروبوت .1

تساعد المصمم وتمكنه من رسم وتصميم ومحاكاة الروبوتات، قبل البدء في عملية  .2

 أرض الواقع، وهذا يؤدي الى  واإلنتاج علىالتصميم 

 تجنب األخطاء وتقليل التكلفة االجمالية للتصميم  .3

 اذكر ثالثة أنواع من المفاصل مع ذكر عدد درجات الحرية لكل منها. .6

    1انتقالي:  

  1دوراني:  

 2: أسطواني

    3    كروي:

  ابحث عن فيديو يحتوي على رسم ثالثي األبعاد لروبوت. .7

 بحث عبر االنترنت

FHGCOM/WATCH?V=TJOHGQOHHTTPS://WWW.YOUTUBE. 

JK8COM/WATCH?V=JZITFDDYHTTPS://WWW.YOUTUBE. 

طرفية يمكن أن تثبت في نهاية  بناء على ما درسته سابقاً، اذكر أمثلة على نهايات .8

 الذراع الروبوتية المناورة.

 أصابع( -ماسك )ملقط  .1

 المثاقب )مقدح( .2

 المكابس .3

 لحام بغازآلة  –آلة لحام نقطة  .4

 أجهزة القياس والقص والقطع والليزر .5

 بخاخ دهان  .6

 ارسم باستخدام برمجية سكتش آب نموذج لذراع متحرك بدرجة حرية واحدة. .9

 لمفصل دوراني  النشاط األولارجع الى رابط الفيديو في 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V14_WTWLMNM 

https://www.youtube.com/watch?v=tjOhGqOHfhg
https://www.youtube.com/watch?v=jzitFDdyJk8
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 أو الى الرابط التالي الخاص بمفصل انتقالي:

 

HTTPS://YOUTU.BE/80IGBW1GMBA   

 

( والموضح في الشكل MOBILE ROBOTمتحرك على عجالت )الارسم الروبوت  .10

 الرئيسية التالية:التالي متبعاً الخطوات 

 رسم قاعدة المكان، والقيام بإعداد الخواص الالزمة  -

 للقاعدة، وتجميعها. أضافة عمود ارتكازرسم هيكل الروبوت، القاعدة والمحركات، و -

 رسم العجالت، ثم إضافة محرك إلى كل عجلة، وربطه بها.   -

 ( المحركات مع الهيكل، ثم تشغيل المحاكاة. GROUPتجميع ) -

 

 ارجع الى رابط الفيديو التاليالحل: 

HTTPS://YOUTU.BE/FLOR7LQE1OO 

 

 اجابات أسئلة الدرس الثاني:

 اذكر عدد من التطبيقات واألنشطة الممكن تنفيذها باستخدام وحدة البلوتوث؟ .1

 ارسال بيانات بين جهاز حاسوب ومتحكم دقيق أو بين هاتف ذكي ومتحكم دقيق -

 التحكم في السماعات الالسلكية –منزلية  بأجهزةالتحكم  -

 التحكم بروبوت عن بعد -

 

 عدد ميزات االتصال عبر البلوتوث؟ .2

 سهلة االستخدام  –رخيصة نسبيا  –السلكية  -

 استهالك ضئيل للطاقة  -

 ال يؤثر به التشويش -

 موجود في معظم األجهزة الشخصية سواء البتوب او هاتف ذكي  -

 

 عدد ثالثة من تكنولوجيا االتصال المستخدمة في التحكم عن بعد؟  .3

 .IRالتحكم بواسطة األشعة تحت الحمراء  -

 .RFالتحكم بواسطة الموجات الراديوية  -
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 شبكة االنترنت. -التحكم عن طريق اإليثرنت  -

 .GSMالخليوية  االتصاالتالتحكم عبر شبكة  -

 ما مكونات وحدة البلوتوث؟ .4

 ميجا هيرتز. 26 كريستالة -

 شريحة ذاكرة.  -

 شريحة الترددات الراديوية. -

 هوائي "إيلاير" مدمج باللوحة. -

 ثنائي ضوئي. -

 أطراف توصيل وأهمها: -

- VCC, GND  طرف ،

 األرضي وطرف تغذية الطاقة.

- TXD وترمز الىTRANSMIT PIN .طرف اإلرسال 

- RXD  ترمز الىRECEIVE PIN.طرف االستقبال ،  

 وقي لنظام تحكم عن بعد عبر اتصال بلوتوث.ارسم المخطط الصند .5

 

 

اذكر الخطوات الرئيسية إلعداد نظام يستخدم البلوتوث للتحكم السلكياً بلوحة األردوينو  .6

 من جهاز حاسوب.

A. كتابة نص برنامج األردوينو وتحميله لالردوينو. 

B. توصيل وحدة البلوتوث بلوحة االروينو. 

C.  التعرف على وحدة البلوتوث من خالل جهاز الحاسوب وعملية الربط 

D. فحص وتشغيل الدارة 
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ارسم الدارة الخاصة للتحكم عن بعد بتشغيل محرك تيار مستمر موصول مع األردوينو  .7

 وباستخدام وحدة البلوتوث.

 

 اكتب السطر البرمجي لما يلي: .8

ً  ليصبح 5 رقم الطرف تحديد  .1   ;PINMODE(5,OUTPUT)  مخرجا

 الطرف الى صفر قيمةكتابة ال/اسناد  .2

 5 رقم

DIGITALWRITE(5,LOW); 

 ;VARIABLE=DIGITALREAD(8) 8 رقم الطرف قيمة قراءة  .3

( القادمة من DATAلقراءة البيانات )  .4

 لالردوينو.المنفذ التسلسلي 

DATA = SERIAL.READ();  

 

( إلى DATAطباعة/ارسال البيانات )  .5

 في األردوينو المنفذ التسلسلي

SERIAL.PRINT(DATA); 
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 اجابات أسئلة الوحدة

 

ارسم ذراع الروبوت التالي، الذي يحتوي على ثالثة درجات حرية )انتقالية، دورانية،  .1

 دورانية(.

 

 

 :الى رابط الفيديو التالي الجواب: ارجع

 

ROO7S6RYHTTPS://YOUTU.BE/OLG 

 

 

 

 في المخطط التالي:  .2

A.  فولت مع لوحة األردوينو وذلك  220قم بتوصيل لمبة تعمل على جهد

فولت موصول عبر  5( يعمل على جهد مقداره RELAYباستخدام مرحل )

 .4القائد )ترانزستور( مع الخرج رقم 

B. .قم بتوصيل وحدة البلوتوث مع األردوينو 

C.  الذي يعمل على تشغيل اللمبة وإطفائها عبر اتصال البلوتوث.أكتب الكود 

 الجواب:

https://youtu.be/OlgROo7S6RY
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CHAR DATA = '0';                 

VOID SETUP()  

{ 

  SERIAL.BEGIN(9600);          

  PINMODE(4, OUTPUT);         

} 

VOID LOOP() 

{ 

  IF(SERIAL.AVAILABLE() > 0)   

  { 

    DATA = SERIAL.READ();       

    IF(DATA == '1')             

    {   

     DIGITALWRITE(4, HIGH);     

     SERIAL.PRINTLN("RELAY: ON"); 

    } 

    ELSE IF(DATA == '0')        

     {  

       DIGITALWRITE(4, LOW);  

       SERIAL.PRINTLN("RELAY: OFF"); 

     } 

  }                             

}   
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 إجابات أسئلة وحدة                                

 الحياة في العالم االفتراضي                             

 أسئلة الدرس األولإجابات 

 االنترنت؟ما الفرق بين جهاز الخادم وجهاز الزبون في هيكلية شبكة : السؤال األول

 جهاز الزبون جهاز الخادم

يقوم بتوفير الخدمات المختلفة، مثل: تخزين 

المعلومات األساسية، والتحكم بالشبكة، 

 وصفحات اإلنترنت.

 يستخدمها األفراد للوصول إلى المعلومات 

لتصميم موقع خاص بمحل تجاري  Web Page Makerاستخدم برنامج : السؤال الثاني

 على أن يتضمن اآلتي: مشروع عملي ال اجابة نموذجية محددة له

 .ترويسة المحل 

  معلومات عن المحل التجاري بما في ذلك عنوانه ورقم الهاتف و.... 

  أصناف البضاعة بحيث يكون كل صنف في صفحة مستقلة تتضمن صورة الصنف

 ومعلومات عنه وأي اضافات أخرى عنه.

 .عروض المحل التجاري 
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 الثاني سئلة الدرسأابات اج

 :ةاآلتياكتب ملخص حٍل ومقترحات لكل من القضايا  :السؤال األول

، مما اضطره جتماعياالاخترق شخص ما حساب طالب على أحد مواقع التّواصل  .1
ً انخترق للمرة الثه ا  انلتغيير كلمة المرور، اال  لى والمرور اال كلمةأن  ية والثالثة، علما

 .ية رقم هاتفه والثالثة اسمهانت تاريخ ميالده والثانك
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والحل بكلمة  ومعقدة( مألوفة)هذه قضية للتنويه الى اهمية تحديد واختيار كلمة سر غير 
من حيث عدد رموزها  السر المناسبة من خالل الحديث عن اسس اختيار كلمة السر

 .ى غيرهومكوناتها من حروف وارقام ورموز خاصة ال

جازاته من ملفات، صور، فيديوهات في حسابه على أحد مواقع انيحتفظ أحد الطلبة بكل  .2
 .جازاته قد فقدانجزءاً من  ان، وبعد فترة تفاجأ بجتماعياالالتّواصل 

وهنا تكمن اهمية  االختراقنت وانه يمكن نترللوصول الى انه ال سرية تامة على اال 
 مختلفة.همة في اماكن االحتفاظ بنسخ من الملفات الم

ات مسيئة للحياء العام على صفحة أحد الطلبة في موقع نالصفحات اعال إحدىتنشر  .3
 .جتماعياالالتّواصل 

 الصفحات.للوصول الى مفهوم حجب 

يرسل شخص ما ألحد الطلبة رسائل تهديد ومزعجة عبر أحد مواقع التّواصل  .4
 جتماعياال

ى مفهوم الجرائم االلكترونية والتطرق الى وجود ال باإلضافةللوصول الى مفهوم الحظر 
يتعامل مع تلك القضايا ويعاقب  أصبحقضاء الكتروني خاص بهذه االمور حيث ان القانون 

 عليها

 السؤال الثاني:

 

 :، اكتب تقريراً مختصراً مطبوعاً يتضمنجتماعياالمن خالل استخدامك لمواقع التّواصل 

، مع ذكر أمثلة ومواقف واجهتك بالدرسغير المذكورة خرى سلبية أثالثة آثار ايجابية و .1

 .لك اآلثارتتؤكد 

 اآلثار االيجابية: 

 جعلت العالم قريةً صغيرةً حيث سهلت االتصال والتّواصل بين الناس. .1

 اعطاء فرصة لألفراد بطرح مواهبهم وإخراجها للناس ونشرها. .2

التواجد في المكان  تساعد األفراد في انجاز األعمال بسرعة أكبر مع عدم ضرورة .3

 والزمان ذاته. 

التواصل بين االفراد والجماعات بتكاليف قليلة نسيباً ال تتعدى تكلفة االشتراك بخدمة  .4

 االنترنت.

 تطوير القدرات من خالل التواصل مع خبراء في المجاالت الحياتية والمهنية المختلفة. .5

 اآلثار الّسلبية: 

 ة بالّرغم من تطور المجتمع.الواقعي االجتماعيةضعف في العالقات  .1

 عدم موثوقية بعض ما ينشر على تلك المواقع.  .2

 اإلدمان واإلفراط في استخدام هذه المواقع. .3

 انتحال البعض لشخصيّات وهمية.

 ومواقف.ذكر غيرها مع امثلة 
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 االيجابية؟تعزيز اآلثار و كيف تستطيع تجنّب اآلثار السلبية .2

على كل سلبية  ورة السلبيات المختلفة والتعامل معها بناءً من خالل التوعية التامة بمدى خط

 التالية:منها، وللذكر ال للحصر نذكر االمثلة 

التغلب عليها بوضع برنامج منظم يكون ضمنه  الواقعية:ضعف العالقات االجتماعية  .1

يكون له الوقت االكبر  أالوقت خاص بالتواصل االجتماعي عبر العالم االفتراضي على 

 ذلك.في 

من موثوقيتها من خالل  والتأكدعدم موثوقية بعض ما ينشر: البحث عن المعلومات  .2

 تنشرها.مراجع مختلفة او حسب طبيعة المواقع التي 

 الكثير.وغيرها  .3

 التالية: باألمثلةويتم تعزيز االثار االيجابية لمواقع التواصل االجتماعي كما 

 المناسب.اسب وبالشكل التواصل مع االهل واالصدقاء بالوقت المن .1

 معهم.مشاركة االفراد بالمعلومات وتبادلها  .2

 الكثير.وغيرها  .3

 

 الثالث سئلة الدرسأ إجابات

اذكر ثالثةً من آليات نقل األموال بين شركة تجارية وزبائنها، مع تحديد أبرز : السؤال األول
  .الفروق بينها

 المباشر.الدفع  الشيكات:الدفع النقدي أو  .1
مع الِحسابات البنكيّة، وتساعد  على استخداِم  مرتبطةهي بِطاقةٌ إلكترونيّة :  اردالفيزا ك .2

توفّر في الحساب مقابل خصِم مبلغٍ مالّي بسيط  المال الم 
 

ختلفة، وتوّزع  : الماستر كارد بطاقة عالميّة تصد ر بالتّعاون مع مؤّسسات اقتصاديّة م 
 التحّكم في االئتمان الممنوح لحاملي البطاقة تحت العالمة التِجاريّة "ماستر كارد" ويتمّ 

ؤسّ   .سة الماليّة التي ت صِدر البطاقةعن طريق الم 
 تحويل االموال الى بنك ما من خالل بنك اخر :البنكيالتحويل  .3
شركة تقدم الخدمات الخاصة بالمعامالت المالية، وخدمات الويستيرن يونيون وهي  .4

 ك المختلفة في جميع أنحاء العالماالتصال بين البنو
 

 )الفروق اصبحت واضحة تماما من خالل توضيح كل من السابقة (
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غير ما ذكر  االفتراضياقترح ثالثة وظائف يمكن العمل بها في العالم  :الثانيالسؤال 
)اي اقتراحات من الطلبة مقبولة لكن يجب مناقشتها  .بالدرس، وضح مبررات ما اقترحت

 طرحها:ومن االمثلة التي يمكن  الب بشكل صحيح(لتوجيه الط

 المبررات:ومن  الذكية:الجهزة اتطبيقات  مصمم

  المجتمعات.نسبة من يمتلكون االجهزة الذكية عالية في 

  استخدامه.أي تطبيق يقدم الخدمة بجميع أنواعها يكون مطلوب ويمكن 

  جيد.مردود هذه التطبيقات المادي 

كيف يمكن العمل بها في العالم  المستقبل؟الوظيفة التي تطمح للعمل بها في ما  :الثالثالسؤال 
 متروكة للطالب وهي مفتوحة االجابة() .ذلك؟ اكتب ملخصاً يوضح االفتراضي

تعمل الكثير من األسر الفلسطينية على إنتاج مواد غذائية في منازلهم منها : السؤال الرابع
ومنهم من يجهز وجبات غذائية كاملة، وقد تكون أسرتك  األجبان واأللبان والمخلالت والمربى

 )االجابة مفتوحة(احدى تلك األسر، المطلوب منك القيام بما يأتي 

 .زيارة ميدانية إلحدى تلك األسر إن لم تكن أسرتك هي األسرة المنتجة .1
 .وضع مخطط تفصيلي لتسويق منتجات تلك األسرة عبر العالم االفتراضي .2
 .يق عملياً من خالل مواقع التواصل االجتماعيتنفيذ عملية التسو .3

 الحل:مثال على  

 انواعها.االسرة تنتج المخلالت على اختالف 

مواقع التواصل االجتماعي يتضمن غالفها على صورة تجمع عدد من  أحدانشاء صفحة على 

 غذاءك.اصنع  يدكب مثل:منتجات تلك العائلة، وان يكون عنوان الصفحة اسم جاذب 

 لنشر من خالل هذه الصفحات للمنتجات مع صور لكل منتجا

 التشجيع على الشراء من خالل عروض مختلفة على المنتجات

هذه الصفحة طريقة التواصل والحصول على  وقارئمن الضروري ان يظهر للمتصفح 
 االسعار.الى  باإلضافةالمنتجات وطريقة الدفع 
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 سئلة الوحدةأ إجابات

 يأتي:جابة الصحيحة في كل مما اختر اال ل:األوالسؤال 

 الساكنة؟أي اآلتية يعتبر من المواقع  .1

           شخصيةالأ.          

 ؟http://mod.gov.psالموقع ما مجال نشاط  .2

            حكومي. ج

 االجتماعي؟ية تعتبر من ميزات مواقع التواصل أي من اآلت .3

 والمكان.حدود الزمان  ىتتعد أ.             

 االجتماعي؟ر آمنة عند استخدام مواقع التواصل أي اآلتية تعتبر غي .4

 العائلة.نشر صور  .أ

 أي المهن االتية يمكن العمل بها في العالم االفتراضي؟ .5

              التسويق. ج  

 مالحظ يتم تصحيح السؤال تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة؟ الأي المهن اآلتية  .6

 البياناتادخال . ب              

ة المعمارية، وطلب إليك النصح في كيفية صديق لك تخصص في مجال الهندس :الثانيالسؤال 

صود الحديث عن مواقع المق) تنصحه؟، بماذا االفتراضيعمله بمجال تخصصه في العالم 

كما يمكن نشر  المهندس،جتماعي وكيف يمكن وضع اعالنات لمن يحتاج عمل هذا التواصل اال

 اعماله كجزء من الدعاية له و ....(

 االجابة()شخصي ومفتوح : الثالثالسؤال 

ما الوظيفة التي تطمح للعمل بها في المستقبل ؟، صمم موقعاً شخصياً خاصاً بوظيفتك  .أ

 .المستقبلية

المستقبلي  وظيفتك()عن عملك  نلإلعال جتماعياالوظف أياً من مواقع التواصل  .ب

 .والتسويق له



18 
 

 :الرابعالسؤال 

استخدام التكنولوجيا  الجرائم التي تتم من خالل االلكترونية؟ما المقصود بالجرائم  .أ

 االنترنت  وأبرزهاالحديثة 

 نعم االلكترونية؟هل توفر دولة فلسطين قضاء خاص بالجرائم  .ب

التشهير بشخص ما، التحريض  :مثل اذكر بعض األمور التي تعتبر جرائم الكترونية. .ت

وكل ذلك  الكثير،وغيرها  لألشخاصعلى عمل ارهابي، التهديد، دبلجة الصور ونشرها 

 خالل شبكة االنترنت  من

للطالب مفتوح )االنترنت. أكتب تقرير حول أنواع الجرائم اإللكترونية مستعيناً بشبكة  .ث

 االجابة(

 

 

 

 

 انتهى


