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 معلمة التصميم والتكنولوجيا: سحر الحارثي                                                                                                             يأبوظب -مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 
 

لكنها ال  للطالب في المنزل من قبلكم، فقد جمعت لكم أهم المصلحات واألفكار مع الترجمة،أعزائي أولياء األمور، بما أن عدد كبير منكم تواصلوا معي بشأن وجود صعوبة في شرح المفاهيم 
 ويه على أن االختبار سيكونالرجاء التركيز عليها باإلضافة لألسئلة الموجودة في الكتاب، الترجمة موجودة لمساعدتكم و مساعدة الطالب على المذاكرة، لكن يجب التن تغني عن مراجعة الكتاب،

 باللغة اإلنجليزية.
 الثانيةالوحدة  

 

شرحه باللغة اإلنجليزية( يجب أن يستطيع الطالب فهم الشرح باللغة اإلنجليزية حيث أن  المفهوم

 االختبار باللغة اإلنجليزية( 

 والتفسير ( )للفهمشرحة باللغة العربية 

Crime 

 جريمة

an action that is against the law 

 

 أي فعل ضد القانون

Cybercrime 

 جرائم اإلنترنت

crime that happens online 

It can go unknown for a long time. 

These crimes are done with technology and the internet. 

 

 جرائم تحدث على اإلنترنت

طويل دون اكتشاف أنها حدثت أو دون جرائم االنترنت قد يمر عليها زمن 

 اكتشاف الفاعل

 هذه الجرائم تحدث على االنترنت و باستخدام التكنولوجيا

 

والجريمة التي تحدث على االنترنت: و   Crimeالفرق بين الجريمة العادي 

و أنها جريمة    cybercrimeأن الجريمة التي تحدث على االنترنت تسمى 

 يا فقط.تحدث باستخدام التكنولوج

Reasons for 

cybercrime 

 أسباب الجرائم اإللكترونية

Cybercrimes are done for many reasons, some are listed below: 

1. To become famous for doing a big crime 

2. To cause trouble/harm others 

3. To steal money 

4. To get revenge on someone they dislike 

5. To protest against a company/person 

6. To be a criminal 

7. To illegally copy documents and messages 

 هنالك العديد من األسباب وراء الجرائم االلكترونية مثل:

 الشهرة .1

 إيذاء اآلخرين .2

 سرقة األموال .3

 االنتقام .4

 االعتراض على الشخصيات و الشركات .5

 اإلجرام .6

 قانونيةنسخ الملفات والرسائل بطريقة غير  .7

Information about 

cybercrime 

معلومات ذات عالقة 

 بالجرائم اإللكترونية

- In the next 10 years IT security jobs will grow by 37% 

- Victims of cybercrime are 556 million each year 

- Victims of cybercrime are 1.5 million everyday 

- Save your important files on External Hard drive to keep 

them safe 

- You change your passwords every 90 days 

 

% خالل 37ستزيد الوظائف في مجال أمن المعلومات بنسبة  -

 العشر سنوات القادمة

 العالم  في سنةمليون كل  556ضحايا جرائم االنترنت  -

 في العالم يوممليون كل  1.5ضحايا جرائم االنترنت  -

احفظ ملفاتك المهمة والخاصة على قرص صلب خارجي لحماية  -

 الملفات من االختراق

 يوم 90يجب تغيير كلمة السر الخاصة بك كل  -

virtual world a 3D world made by a computer الكمبيوتر عالم ثالثي األبعاد مصنوع باستخدام 
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 العالم االفتراضي

 

Identity theft 

 سرقة الهوية 

to use someone’s personal information  

  

و أماكن  وهوياتهم استخدام المعلومات الشخصية لآلخرين مثل أسمائهم 

 عملهم و غيرها

illegal interception 

تاعتراض المعلوما  

accessing people’s information without permission 

 

 على بيانات شخص دون أخذ إذنه الدخول

Netiquette 

 إيتيكيت االنترنت

using the internet in a correct way بالطريقة الصحيحةاالنترنت  استخدام آداب 

Legal Rights and 

Restrictions 
الحقوق والمحظورات 
 القانونية

The UAE takes all crimes very seriously. There are lots of cybercrimes 
and the UAE has created a law to handle each type of cybercrime. Some 
examples are written below: 

1. Internet banking fraud: 

 This crime happens when an unknown person tries to 

access your bank account online to take money from your 

account. 

If you are found guilty of this in the UAE, you will face a 

minimum 1-year jail sentence and Dh 30,000 fine. 

2. Hacking: 

This happens when someone takes personal information 

from you online and then tries to blackmail you. 

If you are found guilty of this in the UAE, you can face a 

maximum 2-year jail sentence, a maximum 

Dh50,000 fine or both. 

3. Causing offence: 

- Performing an act of anger, unhappiness or dislike 

against any Islamic law or community values in the 

UAE 

- Publishing unwanted news or pictures of a family 

member’s private life is also an offence. 

In the UAE this can result in a minimum 1-year jail 

sentence and Dh50,000 fine. 

، جيث يوجد هنالك ةدولة اإلمارات جادة حول موضوع الجرائم اإللكتروني

 مثل:العديد من الجرائم اإللكترونية التي قام الدولة بوضع قوانين رادعة لها 

 

 عمليات االحتيال البنكي: .1

تحدث هذه الجريمة في حال حاول أحدهم الدخول على معلومات 

 حسابك البنكي باستخدام االنترنت بغرض السرقة

 ألف درهم 30العقوبة: سجن مدة سنة على األقل+ غرامة 

 االختراق: .2

تحدث هذه الجريمة في حال حاول أحدهم الحصول على 

اختراق جهازك أو طلب معلوماتك معلوماتك الشخصية عبر 

الشخصية ومن ثم استخدمها للتهديد واالبتزاز، مثل سرقة الصور 

 و غيرها و التهديد بالفضح و النشر.

 أو ألف  50غرامة قدرها  أوالعقوبة:  سجن سنتين على األكثر 

 العقوبتين معاً 

 اإلهانة واإلساءة .3

 التعبير عن الغضب أو الحزن أو عدم اإلعجاب بقيم -

اإلمارات و قوانينها اإلسالمية أو العادات والتقاليد و 

 القيم.

نشر صور أو أخبار عن حياة األفراد أو العوائل  -

 الشخصية  

 ألف درهم  50العقوبة: سجن سنة على األقل + غرامة 


