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مواطن رقمي فائق



لقد نرشت عدة تعليقات عىل 
فيسبوك أمس ، وإذا قرأتها 

بصوت عاٍل ، فستخضع للرقابة 
بنسبة %90.ِ

نعم؟ أنا مؤدب للغاية يف 

الحياة الواقعية. وأنا أكرث 

مهذبة عرب اإلنرتن

فقط ثق يب عىل ذلك. حسًنا 

مع األشخاص عرب اإلنرتنت كام 
تفعل يف وضع عدم االتصال 

بطريقة مهذبة

 

كان هناك رجل ال يعتقد 

أن الرجل الحديدي أفضل 

من بامتان!ِ
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أريد أن أوضح لك هذه
الإرشادات حول كيفية أن
تكون مواطنًا رقميًا صالحًا ،
لأنني لاحظت أنك تتسبب
في مشاكل عبر الإنترنت...

m.babo
Typewriter
ماذا تقصد؟
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مرحبًا  
ھل یمكننا افتراضياً 
   التحدث قليلاً 
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نعم ما الأمر؟ 
یبدو أنك مستاء"



حسًنا ، ثانيًا ... يجب أن تكون عىل 

دراية مبواقع الويب الخطرية وأسامء 

النطاقات ومواقع االحتيال التي 

متثل تهديدات محتملة.ِ

حسًنا ، ما هو 

اسم املوقع؟ِ

www.thisisalegitweb-

 ... sitenotascamatall.com

حسًنا ، أرى ما تعنيه ...

ماذا او ما؟ كانوا يروجون 

لـ Bitcoin املجانية يف ذلك 

الوقت. كام بدا اسم املوقع 

مرشوًعا أيًضا 



حسًنا ، رقم 3 ، هل تعلم 
أهمية استخدام محتوى 

اآلخرين عرب اإلنرتنت 
بطريقة قانونية؟ِ

ههه ، هذا رائع ، مل 
أحصل عىل أي يشء 

بشكل غري قانوين عرب 
اإلنرتنت من قبل ...



حسًنا ، كم عدد هذه 
اإلرشادات اإلضافية؟

سألقي نظرة عىل هذه 
اإلرشادات وإجراء 

تغيريات لألفضل.

رمبا ينبغي أن يكون هذا هو 
آخر يشء ... ما زلت مل أشاهد 

... Avengers:Endgame

رائع ، هل ستبدأ بالتخلص 
من جميع األفالم التي تم 
تنزيلها بشكل غري قانوين 

والتي تشاهدها عىل 
اإلنرتنت؟

حوايل 15 
آخرين ...

انظر ، أنت عىل حق 
، مل أكن أفضل مواطن 

رقمي. لكن ميكنني 
وسأتغري



نشاط ممتع لصغار املتعلمني
أن تكون مواطًنا رقميًا صالًحا أمر مهم لكل من يستخدم التكنولوجيا. من القامئة أدناه 
، هل ميكنك تحديد أي من اإلجراءات التالية مناسب لكونك مواطًنا رقميًا فائًقا؟ أكمل 

 الجدول أدناه ، وامأل الخيارات التي سيختارها املواطن الرقمي الخارق!

 أن تكون لطيًفا مع اآلخرين عرب اإلنرتنت	 
 
 نرش تعليقات تعني عن اآلخرين	 
 
 مشاركة التفاصيل الشخصية عرب اإلنرتنت	 
 
 اإلبالغ عن التنمر اإللكرتوين	 
 
 ال أهتم بصمتي الرقمية	 
 
 عدم مشاركة كلامت املرور مطلًقا	 
 
 قضاء أكرث من 5 ساعات يوميًا عرب اإلنرتنت	 
 
التحدث إىل شخص بالغ موثوق به حول املحتوى عرب اإلنرتنت	 

مواطن رقمي فائق  
الرشير الرقمي




