
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   12/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/12social2     

          grade12/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا *

        

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 كتاب المواطنة الرقمية وثقافة التواصل االلكترو�حل 
الفصل الثا� - الرؤية االو�الصف الثا� عشر عام 



هي الفرق بين البلدان � قدرة الوصول ا�
البنية التحتية

العالمية للمعلومات والفرق بين أولئك الذين
لديهم إمكانية

الوصول ا� اجهزة الكمبيوتر واالنترنت، وأولئك
الذين ال

.يملكون ذلك

القدرة على
التحمل

للتكاليف

الجو
دة

المعر
فة

االستخد
ام

ان دولة االمارات
�

المرتبة الثانية
ع�بيا �

مؤشر تطور
تكنولوجيا
المعلومات
.واالتصاالت

٣٨ عالميا فن مؤشر
تطور تكنولوجيا

المعلومات
.واالتصاالت



مدينة د�
الذكية

مشروع الحكومة
المتنقلة فن

ابوظبي

عدم وجود القدرة على الوصول ا� البنية التحتية-
العالمية للمعلومات.

االفتقار ا� المهارات والقدرات العاملة فن-
المؤواسسات.

المشاركة الضعيفة � برامج التنمية.-

برنامج أيالف يوفر خدمة االنترنت بنظام-
النطاق الع�يض.

  لسرعة نقل البيانات4Gنظام الجيل الرابع -
تسعد

 شركة اتصاالت حاليا ا� توسيع شبكتها الخاصة
بنظام األلياف

البص�ية لتجعل متصلة جميعها عبر كابل االلياف
عرض نطاق االنترنت لكل-البص�ية.

مستخدم.
مؤشر المشاركة االلكترونية.-
تواصل الشركات مع المستهلك-

عبر االنترنت.
إجما� خوادم االنترت االمن.-



� مؤشر تطور
تكنولوجيا

المعلومات و
االتصاالت

انتشار االنترنت
عام

٢٠١٧

كبون أصحاب الهمم يوا
التطور

- تصميم موقع خاص لخدمة
.المكهوفيين

- تسهيل عملية التواصل -
االجتماعي عن ط�يق

- -اعدا برامج خاصة الصحاب الهمم  التغلب على العقبات التي تقف � ط�يق
.أصحاب الهممم

- .سهولة االرتباط واالندماج مع المجتمع -



اوافقهم الرأي
الن أي شخص

� المجتمع يجب
كب التطورات .ان يوا
على أصحاب الهمم

ان يدتطور مع المجتمع
وان يشعروا انهم
.جزء من المجتمع

ان تحتوي كل
المعلومات السمعية

على نماذج مرئية
ايضا

وضع آلة للكتابة
.للمكفوفين

من خالل أوامر لوحة
المفاتيح

بدال من الماوس .


