
 ی زندگ یمھارت ھا ینصاب آموزش

 
 

 

Department of Social and Health Services )DSHS  ،
 اداره کمک بھ مھاجرت و پناھندگی ): اداره خدمات صحی و اجتماعی 

 
© 2021 Refugee Women’s Alliance, Seattle, WA 

 

 سطح ابتدایی 

 واحد:

 سواد دیجتالی

 دروس 
 2  ..............................................................................  جستجو در انترنت

 12  .............................................................................................. ایمیل 
 32  .............................................................................. ھوشنمند  یتلفن ھا
 45 ................................................................................  نترنتیا  تیمصون



 سواد دیجتالی 

2 

  

 

Department of Social and Health Services )DSHS  ،
 اداره کمک بھ مھاجرت و پناھندگی ): اداره خدمات صحی و اجتماعی 

 
© 2021 Refugee Women’s Alliance, Seattle, WA 

 

 درس:

 جستجو در انترنت

 اھداف 
 در این درس شما: 

 یک جستجوگر انترنت را باز می کنید  •
 تغییر می دھید   Googleزبان را برای جستجوی   •
 معلومات را جستجو می کنید  •
 یک فورم ساده را در اینترنت پر می کنید  •
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 11 ....................................................................................................................... ی ریگ جھینت

 
    



 سواد دیجتالی 

 درس: جستجو در انترنت
 سطح ابتدایی
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 مکانی برای جستجوی معلومات بھ صورت آنالین  جستجوگر انترنت 

 در انترنت  آنالین 

 برنامھ ای برای تلفن شما  اپلیکیشن 

 جایی کھ سوال خود را در جستجوگر تایپ می کنید  نوار جستجو 

 انتخاب استفاده کنید از انگشت یا ماوس خود برای  کلیک 

 کلمات ساده ای کھ برای جستجوی معلومات استفاده می کنید  کلمات کلیدی 

 مکانی برای نوشتن معلومات شخصی یا پاسخ بھ سواالت  فورم 

 از کیبورد برای نوشتن استفاده کنید  تایپ 

 اعداد و حروفی کھ یک وب سایت را باز می کنند  لینک 

 برنامھ یک عکس کوچک برای یک  ایکن 
 

 در کشور شما 
  مردم چگونھ معلومات پیدا می کنند؟ 
  مردم چقدر از تلفن یا کمپیوتر استفاده می کنند؟ 

 جستجوی معلومات 
 در اینترنت می توانید پیدا کنید: 

 ھا، مانند شفاخانھ یا مکتب معلومات مربوط بھ مکان  •
 اخبار  •
 چیزھایی کھ از آن لذت می برید، مانند ورزش یا آشپزی  •
 مکان ھایی برای مالقات با مردم یا اجتماع  •

  



 سواد دیجتالی 

 درس: جستجو در انترنت
 سطح ابتدایی
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 باز نمودن جستجوگر 
 برای جستجو در کمپیوتر، روی یک جستجوگر انترنت کلیک کرده و باز کنید: 

  

 برای جستجو در تلفن، از یک اپلیکیشن یا نوار جستجو استفاده کنید: 

  

 فعالیت: باز نمودن جستجوگر
 د. باز نمودن جستجوگر را تمرین کنید. از تلفن یا کمپیوتر خود استفاده کنی
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 درس: جستجو در انترنت
 سطح ابتدایی
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 تنظیمات زبان
 می توانید زبانی را کھ برای جستجوی آنالین استفاده می کنید تغییر دھید. 

 خود استفاده کنید. روی ایکن خود کلیک کنید تا حساب شما باز شود  Googleاز حساب 
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 درس: جستجو در انترنت
 سطح ابتدایی
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 جستجوی معلومات 

 تایپ کنید: نوار جستجو پس از باز کردن یک جستجوگر، برای یافتن معلومات، در 

 در یک کمپیوتر: 

 
  

 در تلفن: 
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 استفاده کنید.  کلمات کلیدی برای پاسخ بھ یک سوال از 

 سوال شما: 

Space Needle چقدر دراز است؟ 

 کلمات کلیدی: 

Space Needle 

 Space Needleارتفاع 

 
 انترنت فعالیت: تمرین جستجو در 

 با ھم پھلوی خود کار کنید. از تلفن یا کمپیوتر استفاده کنید. بھ سواالت جواب پیدا کنید. 

  بیرق ایالت واشنگتن چھ رنگ ھایی است؟ 
 

  چند نفر در سیاتل زندگی می کنند؟ 
 

 
  رئیس جمھور امریکا از کجاست؟ 
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 پیدا کردن معلومات در مورد یک مکان

 برای یافتن معلومات مکان ھا استفاده کنید. می توانید از تلفن خود  

 نام مکان و شھر خود را در جستجوگر تایپ کنید. 
 

 را جستجو کنید:  DSHS Seattleبرای مثال: 

 

 کدام معلومات را می بینید؟ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشند. بھ آدرس نگاه کنید تا بررسی کنید  شھرھای بزرگ یا محلھ ھا ممکن است مکان ھای زیادی داشتھ 
 کھ برای شما مناسب است. 

  

 آدرس

 ساعات

 نمبر تلفن
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 فعالیت: درباره یک مکان معلومات پیدا کنید

 جستجوگر را باز کنید  .1

 تایپ کنید کتابخانھ خود را و  نام شھر یا محلھ  .2

 بھ سواالت جواب بدھید:  .3

   آدرس؟ _________________________________________  
   ساعات؟ ________________________________________  
   نمبر تلفن؟ _______________________________________  

 خانھ پری فورم 
 آنالین را پر کنید.  فورم گاھی اوقات، باید یک 

 راه ھای مختلفی برای پاسخ بھ سواالت وجود دارد: 

 یک جواب بنوسید 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اسم
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 یک باکس را تیک کنید:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 مینوی دراپ داون 
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 کنید فعالیت: یک فورم را خانھ پری 

 خانھ پری یک فورم را تمرین کنید. 

 از کمپیوتر یا تلفن خود استفاده کنید، لینک را در بروزر تایپ کنید: 

https://tinyurl.com/y6n4y2t7 
 
 

 
 
 
 
 

 را اسکن کنید:  QRیا از تلفن خود استفاده کنید، اپلیکیشن تصاویر خود را باز کنید و کود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجھ گیری
 چھ یاد گرفتید؟ با یک گروه یا معلم خود صحبت کنید. 

 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y6n4y2t7
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 درس:

 ایمیل

 اھداف 
 در این درس شما: 

 صندوق ورودی خود را چک می کنید و ایمیل را می خوانید  •
 ایمیل را تمرین می کنید نوشتن  •
 خواھید آموخت کھ چگونھ بھ ایمیل جواب دھید  •
 میاموزید چگونھ صندوق ورودی خود را مدیریت کنید  •

 محتویات
 13  ......................................................................................................................... دیلغات جد

 14  ....................................................................................................................  در کشور شما
 14  ...................................................................................................................... ست؟ یچ لیمیا

 15  ..................................................................................................................   لیمیباز نمودن ا
 16  ....................................................................................................  یچک نمودن صندوق ورود

 19  .........................................................................................................................   لیمیا ھیھت
 24  ...............................................................................................................   لیمیپاسخ دادن بھ ا

 27  ...........................................................................................  شما ینمودن صندوق ورود تیریمد
 30 ............................................................................................................  ھا لیمیحذف نمودن ا

 31 ........................................................................................................................ ی ریگ جھینت
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 پست الکترونیکی  ایمیل 

 ایمیل آدرس 
 آدرس الکترونیکی شما: 

_____@ ___.com 

بتوانید حساب ایمیل خود  نام کاربری و رمز خود را تایپ کنید تا   داخل شدن 
 را باز کنید 

 " در ھر ایمیل آدرس ضروری است atسمبول " @ 
 نامی کھ می خواھید برای ایمیل استفاده کنید  نام کاربری 

یک سلسلھ سری از اعداد، حروف، فقط شما می دانید، مانند کلید   رمز
 یک دروازه 

 یک عالمھ کوچک  ایکن 

ھایی را کھ افراد دیگر برای شما ارسال کرده اند  جایی کھ ایمیل   صندوق ورودی 
 پیدا خواھید کرد 

 شخصی کھ ایمیل را ارسال می کند  فرستنده 

 شخصی کھ ایمیل را دریافت می کند  گیرنده 

 ایمیل شخصی نیست، برای تعداد زیادی از مخاطبین ارسال   اسپم یا نامھ ھای ناخواستھ 
 می شود 

 حذف ایمیل شما از لیست  لغو اشتراک 
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 درس: ایمیل 
 سطح ابتدایی
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 در کشور شما 
 در یک گروپ باھم صحبت کنید: 

  آیا در کشور خود از ایمیل استفاده می کردید؟ 
  در تلفن یا کمپیوتر؟ 
  آیا اکنون از ایمیل استفاده می کنید؟ 

 ایمیل چیست؟ 
 ایمیل، پست الکترونیکی است.

 پیام را روی تلفن یا کمپیوتر خود دریافت می کنید. 

 وجود دارند.  Yahooو   Outlookبسیاری از برنامھ ھای ایمیل رایگان دیگر مانند  

 در مثال ھای خود استفاده خواھیم کرد.  Gmailما از 

 
 

 
 
  

 
  



 سواد دیجتالی 

 درس: ایمیل 
 سطح ابتدایی
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 باز نمودن ایمیل 
 در کمپیوتر

 جستجوگر انترنت خود را باز کنید.  .1

 ) Google ، Outlook، Yahooبرنامھ ایمیل خود را باز کنید. (  .2

 

 

 کاربری خود را تایپ کنید وارد شوید، نام  .3

کلیک  بعدی  (Next)روی  .4
 کنید 

 خود را اینجا تایپ کنید رمز  .5

 کلیک کنید بعدی    (Next)روی   .6
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 درس: ایمیل 
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 در تلفن شما
ایمیل کلیک کنید (اولین بار باید با استفاده از نام کاربری و رمز خود وارد حساب  آیکن روی  .1

 کاربری خود شوید.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 چک نمودن صندوق ورودی 

 ھر روز ایمیل ھای زیادی دریافت می کنید. 

 ھمھ آنھا مھم بھ نظر می رسند. 

 بعضی را جواب میدھید. 

 بعضی را حذف می کنید. حذف بھ معنی پاک کردن است.

 ھای شما است.شما لیستی از تمام ایمیل  صندوق وروردی

 و تاریخ دریافت ایمیل را ببینید.  موضوع ، فرستندهتوانید می
  

Gmail Yahoo Outlook 



 سواد دیجتالی 

 درس: ایمیل 
 سطح ابتدایی
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 ایمیل ھای جدید در باالی صفحھ قرار خواھند گرفت. 
 

  

کنید (یا پاک کنید)، یا  را حذف پاسخ دھید، ایمیل  بھ ایمیل توانید روی یک پیام کلیک کنید تا باز شود. می 
 . بھ صندوق ورودی برگردید 

 اسم فرستنده  موضوع  تاریخ

 ایمیل خوانده نشده  ایمیل خوانده شده 

 پاسخ بھ  
 ایمیل 

 حذف ایمیل  موضوع 

 بازگشت بھ صندوق ورودی
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 درس: ایمیل 
 سطح ابتدایی

18 

 

 

 
 فعالیت: بھ سؤاالت درباره در ایمیل پاسخ دھید 

 سواالت 
  کیست؟ فرستنده 

  _______________________________________ اسم

  __________________________________ ایمیل آدرس 

  است؟  تاریخ کدام _______________________________  

  اش چیست؟  موضوع _____________________________  

  اش چیست؟  پیام ________________________________  

 صندوق ورودی شمافعالیت: 
 بھ تلفن یا کمپیوتر خود نگاه کنید. 

  چھ کسی برای شما ایمیل فرستاد؟ 

  چھ وقت ارسال شده بود؟ 

   <Mari Chang <mari.chang@uwmedicine.orgبھ:  
 موضوع: تنظیم مجدد وعده مالقات  

 قبل از ظھر  9:11ساعت  2020سپتمبر،  10تاریخ: 

 ،Changمحترم داکتر  

برای ھفتھ آینده لغو کنم. خانواده من بھ عروسی می روند.  باید وعده مالقات داکترم را 
 من زنگ میزنم تا دوباره تنظیم نمایم. 

 تشکر،
Elsa Dano 
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 تھیھ ایمیل 
 تھیھ بھ معنی "نوشتن" است. 

 ایمیل خوب است برای 

 پرسیدن سوال از معلم طفل تان.  •
 نوشتن برای یک دوست در کشور شما.  •

 باال سمت چپ کلیک کنید. در  نوشتن   )Compose(در کمپیوتر روی 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
   

 در پایین سمت راست کلیک کنید. نوشتن  )Compose( در تلفن روی 
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 یک پیام خالی باز می شود. 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشتن ایمیل 
 تایپ کنید.  بھ فرستید در  آدرس ایمیلی کھ بھ آن می  .1

 % صحیح است.100اطمینان حاصل کنید کھ آدرس ایمیل 

 اش را تایپ کنید. موضوع  .2

 فقط چند کلمھ   - باید کوتاه باشد  موضوع 

 برای مثال: 
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 درس: ایمیل 
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 نوشتن ایمیل را بنویسید. دلیل شروع کنید. سپس   احوال پرسیرا بنویسید. با پیام  .3

 برسانید. (نام شما) بھ پایان  امضا و جملھ پایانی، با  .4

 برای فرستادن ایمیل خود کلیک کنید. ارسال  ) Send(ُسپس روی  .5

 برای مثال: 
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 ضمیمھ نموده یک فایل
 می توانید یک فایل یا تصویر را بھ ایمیل اضافھ کنید. 

 از آیکن ھای پایین ایمیل استفاده کنید.  کمپیوتردر 

 

 روی پیپر کلیپ کلیک کنید. تلفن در 

 کند. ارسال سپس روی مثلث کلیک کنید تا 
 

  
 ضمیمھ

 ارسال

 درج 
 عکس

ضمیمھ نموده 
یک فایل از 
 کمپوتر تان.

 قالب  درج لینک.
 بندی متن

ضمیمھ نمودن یک 
 فایل از گوگل 

 درایو تان.
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 فعالیت: نوشتن ایمیل 
 یک ایمیل برای معلم خود بنویسید. 

 حاضر نشوید. بپرسید آیا می توانید ھفتھ آینده بھ صنف 

 بھ یاد داشتھ باشید کھ بنویسید 

 موضوع را •
 تاریخ ھا را  •
 دلیل را کھ نمی تواند بھ صنف حاضر شوید  •

  

 وقتی کارتان تمام شد، ایمیل را برای یک ھم پھلوی تان بخوانید. 

 آن را روی کمپیوتر یا تلفن خود بنویسید. 
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 پاسخ دادن بھ ایمیل 
 بھ معنی جواب دادن است.  ) Reply( پاسخ

وقتی یک ایمیل باز می کنید، می توانید بھ آن پاسخ  
 دھید. 

 روی تیر باال سمت راست کلیک کنید. 

 شما بھ موضوع جدیدی نیاز ندارید. 

پاسخ شما را برای ھمھ افراد  (Reply All)پاسخ بھ ھمھ 
 موجود  

 در پیام ارسال می کند. 

برای شخص دیگری  ایمیل را  ) Forward(  ارسال  باز
 ارسال کنید. 

 کنید. ھیچ ایمیلی   )Block(  مسدود توانید یک ایمیل را می
 از آن آدرس ایمیل دریافت نخواھید کرد. 
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 فعالیت: پاسخ دادن بھ ایمیل 
   شما یک ایمیل در مورد آمدن بھ یک کنفرانس والدین و معلمین در مکتب طفل تان دارید. 

  

 cwking@seattleschools.org از طرف: 

 (ایمیل ادرس شما)  بھ: 

 معلم -موضوع: کنفرانس ھای والدین

 والدین محترم، 

 ما می خواھیم زمانی را برای مالقات شما با معلم طفل تان تعیین کنیم. ما  
 نوامبر کنفرانس داریم. چھ روزھا / ساعت ھایی می توانید بیایید؟   25تا   23در 

 ما چشم بھ انتظار دیدار شما ھستیم. 

 بااحترام،
Charlotte King 

 Mercer Islandمکتب ابتدائیھ  
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 پاسخ برای معلم بنویسید. بھ یاد داشتھ باشید کھ استفاده کنید: یک  

 موضوع  •
 احوال پرسی  •
 متن  •
 جمالت اختتامیھ  •
 امضاء •

  

 cwking@seattleschools.org  بھ: 

 معلم -موضوع: کنفرانس ھای والدین

  __________________ محترم  

  _____________________ (اسم شما)  
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 مدیریت نمودن صندوق ورودی شما 
 کنید. آنھا میتوانند درباره موارد ذیل باشد ھر روز ایمیل ھای زیادی دریافت می 

 وظایف  •
 مکتب  •
 پالن ھا با دوستان تان  •

 (ایمیل ناخواستھ) خواھند بود  اسپم ھا بعضی از ایمیل 

 معموالً اسپم بھ پوشھ دیگری می رود. 

 ، فولدرھای سمت چپ را پیدا کنید کمپیوتردر یک 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 یا باالی صندوق ورودی
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 با کلیک کردن روی سھ خط کنار جستجو، فولدرھا را پیدا کنید. تلفن، در یک  

 لیست فولدرھا باز می شود. 

 فعالیت: صحیح یا غلط
 شناسید فایل ضمیمھ شده را باز نکنید. ص/غ اگر فرستنده را نمی  .1

 ص/غ می توانید یک ایمیل را در صندوق ورودی خود جستجو کنید.  .2

 شما در یک فولدر قرار می گیرند. ص/غ تمام ایمیل ھای  .3

 ص/غ می توانید دریافت ایمیل از برخی افراد را متوقف کنید.  .4

 ص/غ اگر ایمیلی را حذف کنید، دیگر ھرگز نمی توانید آن را بخوانید.  .5

 ص/غ شما باید ھر ایمیل را یک بھ یک حذف کنید.  .6
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 جواب ھا 
 باشد. ممکن است فایل ضمیمھ شده برای کمپیوتر شما مضر صحیح  .1

 در نوار ابزار باال استفاده کنید. جستجوی نامھ از صحیح  .2

  

 فولدرھای مختلفی وجود دارد.غلط  .3

 کلیک کنید.  لغو اشتراک بروید و روی   پایین ایمیلبھ  صحیح  .4

 

  فولدر ذبالھ را باز کنید تا ایمیل ھای حذف شده را پیدا کنید. غلط  .5

 ھمزمان حذف کنید. شما می توانید چندین ایمیل را غلط  .6
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 حذف نمودن ایمیل ھا
 وقتی بھ ایمیل نیاز ندارید، می توانید آن را حذف کنید. 

 روی باکس سمت چپ ایمیلی کھ می خواھید حذف کنید کلیک کنید.  .1

 

 

 کلیک کنید. حذف سپس روی آیکن  .2
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 نتیجھ گیری
 ایمیل را در تلفن یا کمپیوتر خود باز کنید. 

 آخر خود نگاه کنید. بھ پنج ایمیل 
 تمرین: 
 تھیھ ایمیل  •
 پاسخ دادن بھ ایمیل  •
 حذف نمودن ایمیل ھا  •
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 درس:

 تلفن ھای ھوشنمند 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 ھوشنمند خود استفاده می کنید. از تلفن   •
 دکمھ ھا، ایکن ھا و عملکردھا را در تلفن یاد می گیرید  •
 نحوه اتصال بھ وای فای را می آموزید  •
 درباره اپلیکشن ھا بیاموزید  •
 در مورد فضای ذخیره سازی و امنیت تلفن ھای ھوشمند میدانید  •

 محتویات
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 برای اتصال بھ اینترنت از وای فای استفاده کنید  دسترسی انترنت 
 نرم افزاری کھ از عملکردھای تلفن شما پشتیبانی می کند  سیستم عامل 

 برای یک برنامھ یک عکس کوچک   ایکن 

یک ایکن در تلفن شما کھ بھ شما نشان می دھد وای فای   سیگنال 
 دارید یا خیر 

 تکنالوژی کھ بھ شما اینترنت می دھد  وای فای 
 یک برنامھ  اپلیکیشن 

 چھ مقدار معلومات می توانید در تلفن خود ذخیره کنید  ذخیره
  تلفن خود را مصؤن نگھدارید  امنیت 

 در کشور شما 
 در یک گروپ باھم صحبت کنید: 

  آیا در کشور خود تلفن ھمراه داشتید؟ 
  آیا در کشور خود تلفن ھوشنمند داشتید؟ 
 برای چی استفاده می کردید؟ 

 



 سواد دیجتالی 

 درس: تلفن ھای ھوشنمند
 سطح ابتدایی

34 

 

 

 استفاده ھای تلفن ھوشمند 
 ھوشنمند را بخاطر موارد ذیل استفاده می کنیم تلفن ھای 

 تماس  •
 پیام  •
 گرفتن عکس  •
 چک نمودن ایمیل  •
 استفاده از انترنت  •

 فعالیت: استفاده از تلفن شما
 چگونھ از تلفن خود استفاده می کنید؟ بلی یا نخیر بنویسید. 

 استفاده بلی/نخیر 
 تماس   _____ 
 پیام   _____ 
 ایمیل   _____ 
 گرفتن عکس   _____ 
 _____  Facebook   یاTwitter 
 بازی نمودن گیم   _____ 
 استفاده از ماشین حساب   _____ 
 چک نمودن حساب بانکی   _____ 
 برای مسیرھا استفاده کنید   Google Mapsاز برنامھ    _____ 
 چک آب و ھوا   _____ 

 _____   _________________________________  
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 تلفن ھای ھوشمند می توانند زندگی را آسان تر کنند 

 تلفن ھای ھوشمند نیز می توانند خطرناک باشند. 

 دریوری بد است. ارسال پیام ھنگام 

 ممکن است حادثھ ترافیکی داشتھ باشید. 

 فعالیت: خوب و بد
 در یک گروپ باھم کار کنید: چیزھای خوب و بد را در مورد تلفن ھای ھوشمند بنویسید. 

 بد خوب 

 باعث تصادف موتر می شود. صحبت با دوستان. 
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 سیستم عامل 
 ھمھ تلفن ھای ھوشمند متفاوت ھستند. 

 سیستم عامل دارند: آنھا 

• iOS )iPhone  وiPad،( 
• Android  )Samsung، HTC، Sony Xperia ( 
 ). Nokia Lumiaویندز تلفن (  •

 سواالت 
 شما کدام نوع تلفن را دارید؟ _________________________________  
  سیستم عامل چیست؟ ______________________________________  
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 دکمھ ھا و آیکن ھا 
 

 

 
 
 
 

 تیفون ھای ھوشمند مختلف دکمھ ھا و آیکن ھای متفاوتی دارند.  

  

 آیکن بطری
اگر دیدید بطری کم است، باید تلفن خود را 

 چارج کنید.

 دکمھ برق
روشن و خاموش می صفحھ نمایش را این دکمھ 

فشار آن روی ثانیھ  5کند. ھمچنین اگر بھ مدت 
روشن دھید، تلفن را خاموش می کند. برای 

 ثانیھ نگھ دارید. 5فشار دھید و کردن 

 آیکن سیگنال
میلھ وجود دارد کھ قدرت سیگنال را نشان می  5

میلھ)، اتصال شما کند  2یا  1دھد. اگر کم باشد (
 خواھد بود.

 آیکن وای فای
شکل وجود دارد کھ نشان می دھد اتصال وای  5یا  4

فای شما چقدر قوی است. اگر کم باشد سرعت 
 اینترنت شما کند می شود.

 صفحھ اصلی
امکان می دھد بھ مواردی این صفحھ بھ شما 

مانند اپلیکیشن ھا، آب و ھوا، زمان یا نوار 
 جستجو دسترسی داشتھ باشید.

 اپلیکیشن ھا
برنامھ باز یک روی آنھا ضربھ بزنید تا 

کارھای شود، کھ بھ شما امکان می دھد 
کمره مثل استفاده از خاصی را انجام دھید، 

یا بررسی آب و ھوا، عکس گرفتن، برای 
 ل پیام بھ افراد دیگر.ارسا

 جای چارج کردن
برای چارج کردن بطری می توانید یک چارجر 

 را در اینجا قرار دھید.

 جای گوشکی
برای در اینجا گوشکی را توانید می

 بھ صدا وارد کنید.گوش دادن 

 دکمھ خانھ
این دکمھ شما را از ھر اپلیکیشنی کھ در 

بھ آن ھستید خارج می سازد و شما را 
 صفحھ اصلی می برد.

 نوار جستجو
برای جستجوی ھر سوال یا وب 
سایتی کھ می خواھید، اینجا را 
ضربھ بزنید. (فقط در تلفن ھای 

 اندروید)

 دکمھ ھای صدا
 این دکمھ ھا صدا را کم یا زیاد 

 می کنند.
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 اقدامات 

 از انگشتان خود برای صفحھ نمایش لمسی استفاده کنید.

 در اینجا بعضی از اقدامات وجود دارد: 

 : اپلیکیشن ھا یا مینوھا را باز میکند یک ضربھ •
 : بزرگنمایی دو ضربھ  •
 کند باز می : تلفن را کشیدن انگشت بھ چپ/راست •
 دھد ھای از دست رفتھ را بھ شما نشان می ھا یا تماس : پیام کشیدن از باال بھ پایین •
 آورد : دوربین، وای فای، چراغ قوه و غیره را در برخی از تلفن باال می کشیدن از پایین بھ باال  •
 بزرگنمایی می کند. انجام برعکس باعث کوچک نمایی می شود پینچ کردن صفحھ:  •
 دھد آنھا را حذف کنید بھ شما امکان می را فشار داده و نگھ دارید:   صفحھ اصلی  •

 فعالیت: اقدامات تلفن ھوشمند را تمرین کنید 
 در یک گروپ باھم کار کنید:

 استفاده از دکمھ ھا و اقدامات را روی تلفن خود تمرین کنید. 
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 اتصال بھ وای فای 
 اینترنت دریافت می کنند. تلفن ھای ھوشمند با استفاده از وای فای 

 وای فای اکثراً رایگان یا ارزان است. 

 توانید در تمام طول روز با استفاده از وای فای بدون ھزینھ اضافی ویدیوھا را تماشا کنید. می

 دیتا اینترنتی است کھ شما برای آن پول پرداخت می کنید. 

 از برسید. اگر از دیتا استفاده می کنید، می توانید بھ سرعت بھ حد مج

 بسیاری از خانھ ھا و دفاتر دارای وای فای ھستند. 

 راه برای دریافت وای فای شما وجود دارد. 2

 تنظیمات سریع 
برای باز کردن تنظیمات سریع، انگشت خود را بھ سمت باال بکشید و روی ایکن   .1

 وای فای ضربھ بزنید 

 د  برای مشاھده شبکھ ھای وای فای روی آیکن وای فای ضربھ بزنی .2

 شبکھ وای فای خود را انتخاب کنید  .3

 ضربھ بزنید  )یا اتصال( Connectرمز را وارد کنید سپس روی   .4

 استفاده از تنظیمات اتصال 
 بھ تنظیمات و سپس بھ اتصاالت بروید.   .1
 شبکھ وای فای مورد نظر خود را انتخاب کنید.  .2
 بیشتری را ببینید. وای فای را روشن کنید و دوباره ضربھ بزنید تا تنظیمات  .3
 ضربھ بزنید.  )یا اتصال( Connectرمز را وارد کنید سپس روی   .4

 

 فعالیت: اتصال بھ وای فای
 در یک گروپ باھم کار کنید: از تلفن خود استفاده کنید. 

 اتصال بھ وای فای مکتب را تمرین کنید. 

 معلم معلومات را بھ شما خواھد داد. 
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 اپلیکیشن ھا 
 ھوشمند اپلیکیشن دارند. تمام تلفن ھای 

 اپلیکیشن ھا باعث صرفھ جویی زمان می شوند. 

 آنھا انجام کارھا را برای مردم آسان تر می کنند. 

 برخی از اپلیکیشن ھا ھزینھ دارند، اما بیشتر اپلیکیشن ھا رایگان ھستند. 

 برای دانلود یک اپلیکیشن ، آن را در اپ استور یا پلی استور پیدا کنید. 
 
 

 
 
  

 
 
 
   

 می تواند بھ شما در یافتن مسیرھا کمک کند.  Google Mapsاپلیکیشن 

 می تواند بھ شما در استفاده بانک کمک کند.  اپلیکیشن بانک 

 کند با افراد دیگر مالقات کنید. بھ شما کمک می  Zoomاپلیکیشن 
 

 

کند نمرات اطفال تان را چک کنید و ببینید  می طفل شما بھ شما کمک اپلیکیشن مکتب 
 چھ وظایف خانگی دارند. 

 کنند تا بھ موقع از خواب بیدار شوید. زنگ ھشدار تنظیم می اپلیکیشن ھای ھشدار 
 بھ شما کمک می کند وعده ھای مالقات خود را بھ خاطر بسپارید. اپلیکیشن تقویم یک 

  

Play Store App Store 
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 ھوشمند نحوه استفاده از تقویم در تلفن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اپلیکیشن تقویم را باز کنید.

تاریخی کھ میخواھید نشانی 
 کنید را انتخاب کنید.

یک عنوان را تنظیم کنید و 
روز/زمان را تنظیم کنید، 
سپس :افزودن" را فشار  

 دھید. 

می توانید با کلیک بر روی 
نقطھ سیاه برجستھ شده، 
 برنامھ را مشاھده کنید.
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  اپلیکیشن ھای شبکھ ھای اجتماعی 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھستند.  شبکھ ھای اجتماعی فیس بوک، توییتر و اینستاگرام 

 آنھا بھ ما کمک می کنند با دوستان و خانواده صحبت کنیم. 

 شبکھ ھای اجتماعی خوب ھستند اما صحبت رو در رو با مردم بھتر است. 

ھمچنین، از اپلیکیشن ھای شبکھ ھای اجتماعی در محل کار استفاده نکنید. اگر سرپرست  
 ببیند، ممکن است وظیفھ تان را از دست بدھید. شما را  

 
  

 اپلود تصویر
 برای دوستان تان 

 و خانواده
 

افراد را دنبال کنید تا 
نظر آنھا را در مورد  

 چیزی بخوانید 
با دوستان و خانواده 

 در ارتباط باشید

بھ دوستان یا خانواده خود  
پیام ارسال کنید یا تماس  

 بگیرید

 ایمیل ھا چک و ارسال 

درباره خانھ یا سبک  تماشا یا اپلود ویدیوھا 
زندگی خود ایده و الھام  

 بگیرید

بھ دوستان یا خانواده خود  
پیام ارسال کنید یا تماس  

 بگیرید

برای دوستانی کھ بھ سرعت  
ناپدید می شوند، تصاویر  

 ارسال کنید
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 دانلود اپلیکیشن ھا 
 اپلیکیشن ھای زیادی وجود دارند کھ می توانید دانلود کنید. 

 ھنگام انتخاب یک اپلیکیشن برای دانلود متوچھ باشید. 

 بعضی از اپلیکیشن ھا مصون نیستند. 

 کنید: برای دریافت اپلیکیشن ھای مصون بھ موارد زیر نگاه 

 تعداد دانلود ھا. اپلیکیشن ھای مصون دانلود ھای زیادی دارند  .1

 نام کمپنی. بھ دنبال نام ھایی بگردید کھ می شناسید. از صحت امالی آن مطمئن شوید.  .2

 نظریات. نظریات افراد دیگر را بخوانید تا مشکالت اپلیکیشن را ببینید  .3

 فعالیت: یک اپلیکیشن ایمیل را دانلود کنید 
 کیشن ایمیل دارید؟ یک اپلی

 در یک گروپ باھم کار کنید: یک اپلیکیشن ایمیل را دانلود کنید. 

 ذخیره 
 گاھی اوقات نمی توانید اپلیکیشن را دانلود کنید زیرا تلفن شما پر است. 

 شما بھ حافظھ بیشتر نیاز دارید. 

 اپلیکیشن ھایی را کھ استفاده نمی کنید حذف کنید. 

 را انتخاب کنید.  Xثانیھ فشار داده و نگھ دارید و سپس  5آیکن اپلیکیشن را بھ مدت  
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 امنیت 
 شما باید معلومات موجود در تلفن خود را مصون نگھ دارید.

 رمز یا پین کودی بسازید کھ بھ خاطر سپردن آن آسان باشد، اما یادگیری آن برای دیگران سخت باشد. 

 ز خوب آمده است: در اینجا نحوه ایجاد یک رم 

 از عالیم نوشتاری استفاده کنید  .1

 از اعداد و حروف استفاده کنید  .2

 از فاصلھ استفاده نکنید  .3

 از نام خود یا نام اعضای خانواده خود استفاده نکنید  .4

 برای مثال: 
Englishisfun1! 

 نتیجھ گیری
 جمالت را بخوانید. بلی/نخیر جواب بدھید. 

 من میدانم چگونھ... 

 یک اپلیکیشن را دانلود کنم.   ____ 
 یک اپلیکیشن را حذف کنم.   ____ 
 بھ وای فای وصل شوم   ____ 
 ذخیره را خالی کنم.   ____ 
 ایمیل ام را در تلفن چک کنم.   ____ 
 از تلفن ام ایمیل ارسال کنم.   ____ 
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 مصون  امن 

 نامی کھ برای وب سایت استفاده می کنید  نام کاربری 

حروف و اعداد مخفی کھ برای ورود بھ ایمیل یا وب سایت خود   رمز
 استفاده می کنید 

 نامی کھ استفاده می کنید، نھ نام واقعی شما  مستعار نام 

 سمبول ھای کھ اعداد یا حروف نیستند. بھ عنوان مثال،! ، &، و @  حروف خاص 

 رمز کھ حدس زدن آن آسان نیست  رمز قوی 

 کلماتی کھ اطالعات را مصون نگھ می دارد  رمزگذاری شده

 غیرمصون  ناامن 

URL  :آدرس یک وب سایتhttps://www.google.com 

افراد غیر صادق سعی می کنند پول یا معلومات شخصی شما را   فریبکاری 
  بدست آورند 

 کشور شما در 
 در یک گروپ صحبت کنید. 

  آیا مردم از اینترنت استفاده می کنند؟ 
  مردم در اینترنت چھ می کنند؟ 
  مصون بودن در اینترنت آسان است؟ 

 

https://www.google.com/
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 مصونیت در اینترنت
 فعالیت: شما چھ میدانید؟ 

 در مورد مصون نگھداشتن معلومات خود چھ می دانید؟

 بلی، ممکن، یا نخیر را حلقھ کنید: 

من می دانم چگونھ معلومات خود را در اینترنت مصون نگھ  
 دارم. 

 نخیر       ممکن        بلی

 من می دانم چگونھ یک رمز قوی ایجاد کنم. 
 نخیر       ممکن        بلی

 من می توانم چک کنم کھ آیا یک وب سایت مصون است یا خیر. 
 نخیر       ممکن        بلی

 من میدانم فریبکاری چیست. 
 نخیر       ممکن        بلی

کھ آیا چیزی  من درک می کنم کھ چگونھ می توان چک کرد 
 فریبکاری است. 

  نخیر       ممکن        بلی

 امنیت آنالین
 مھم است کھ معلومات خود را در اینترنت مصون نگھ دارید. 

 برخی از معلومات برای بھ اشتراک گذاشتن مناسب است.

 نگھدارید.  امنمعلومات دیگری کھ باید 

 بگذارید. شما نباید آن را با افراد دیگر بھ اشتراک  

 شما نباید آن را در اینترنت بھ اشتراک بگذارید. 
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 فعالیت: معلومات امن
 کدام معلومات باید امن باشد؟

 اسم

 رمز حساب بانکی 

 بسیار امن 

معلومات را مصون نگھدارید!  این 
 ھرگز شریک نسازید 

 کمتر امن 

معموالً مشکل ندارد کھ این را بھ  
صورت آنالین بھ اشتراک  

 بگذارید.

 صحبت کنید 
 چرا باید معلومات را ایمن نگھ دارید؟ 

 ماس

 رمز حساب بانکی 

  (اسم + تخلص)اسم کامل 

 حساب کابری حساب بانکی

 نمبر تلفن ایمیل 

 رمز ایمیل آدرس 

 نمبر تامین اجتماعی

 رمز فیسبوک 

  سال) ،ماه ،(روزتاریخ تولد 

 آدرس خانھ
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 خانھ خالی ھا را پر کنید فعالیت: 

 (ب) آدرس ایمیل و رمز  (الف) معلومات کریدت کارت 

 (د) نمبر تامین اجتماعی  (ج) رمز فیسبوک 

 الف، ب، ج یا د بنویسید: 

شما را بشناسد، می تواند برای دوستان و خانواده شما    _______________ اگر کسی   .1

 پیام بنویسد. آنھا می توانند رمز شما را تغییر دھند تا شما نتوانید ایمیل خود را ببینید. 

 شما را بشناسد، می تواند از حساب شما پول بگیرد.   _______________ اگر کسی   .2

شما را بشناسد، می تواند از صفحھ شما برای ارسال    _______________ اگر کسی   .3

 ر یا پیام ھای بد برای افراد دیگر استفاده کند. تصاوی

شما را می شناسد، می تواند چیزھای زیادی انجام دھند.    _______________ اگر کسی   .4

آنھا می توانند با معلومات شما مالیات ثبت کنند و از دولت پول بگیرند. شما بھ مشکل مواجھ  

 می شوید. 
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 رمز قوی 
 نیاز دارید. و یک رمز   حساب کاربریمی کنید، بھ یک ھنگامی کھ یک حساب کاربری در اینترنت ایجاد 

 حساب کاربری می تواند باشد 

 ایمیل آدرس شما  •
 اسم شما  •
 نام مستعار یک   •

) است. فقط شما رمز خود را می دانید. برای مصؤن  @، & ، !(کرکترھای خاص رمز اعداد، حروف و 
 استفاده کنید. رمزھای قوی نگھ داشتن معلومات خود از 

 
 فعالیت: انتخاب یک رمز
 کدام رمزھا خوب است؟ چرا؟

  1234) رمز: 1(
 است خوب!     درست      خوب نیست 

  H1!MniAN.) رمز: 2(
 است خوب!     درست      خوب نیست 

  AlyaIraq) رمز: 3(
 است خوب!     درست      خوب نیست 

  Desert2Sea) رمز: 4(
 است خوب!     درست      خوب نیست 

 
  

  

 AlyaNoor@email.comحساب کاربری: 
  __________________ رمز: 
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 جواب ھا 
 ) خوب نیست 1رمز (

 تنھا از اعداد استفاده نموده  •
 حدس زدن آن آسان و بسیار کوتاه است  •

 ) خوب 2رمز (

 حروف، اعداد و کرکترھای خاص استفاده می کند از  •
 حدس زدن آن سخت است  •

 ) خوب نیست 3رمز (

 تنھا از اعداد استفاده نموده  •
 از نام و کشور استفاده می کند  •

 ) درست است 4(رمز 

 از اعداد و حروف (خوب) استفاده می کند، اما از کرکترھای خاص (بد) استفاده می کند.  •
 (خوب) ندارد.   Alyaکند، اما ھیچ معلوماتی در مورد از کلمات (بد) استفاده می  •
 طوالنی است (خوب)  •

 رمز باید باشد: 

 کرکتر یا بیشتر باشد  8 •
 استفاده از حروف، اعداد و کرکترھای خاص (@ & *)  •
 ) استفاده کنید a) و حروف کوچک (Aاز حروف بزرگ ( •
 از کلماتی کھ در فرھنگ لغت ھستند استفاده نکنید  •
 مورد شما نداشتھ باشد (نام، تولد و غیره)معلوماتی در  •
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 ) نگاه کنید: 2یک بار دیگر بھ رمز (

 AlyaNoor@email.comحساب کاربری: 
 MniAN1H!. رمز: 

  آیا بھ خاطر سپردن این رمز آسان است؟ 

 برای ایجاد یک رمز قوی، بھ جملھ ای فکر کنید کھ بتوانید بھ خاطر بسپارید: 

 کلمھ را بردارید و اعداد و کرکترھای خاص را اضافھ کنید. حرف اول ھر  •
 می توانید از یک جملھ در زبان خود نیز استفاده کنید  •

Alya :از این جملھ استفاده کرد 

 .  H1!MniANاست.   Alya Noorسالم! اسم من 

  آیا می توانید حروفی را کھ او در رمز خود استفاده کرده است پیدا کنید؟ 
  دیگری اضافھ کرد؟او چھ چیز 

 جواب ھا 
 او از حرف اول ھر کلمھ استفاده می کرد.  •
 . Hi     H1برای نوشتن سالم استفاده کرد  1او از عدد  •
 او از استفاده ! و . کرد از جملھ ھا  •

 صحبت کنید 
  آیا استفاده از این جمالت خوب است؟ 
  چھ چیزی بھتر است؟ 
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 ارسال معلومات در اینترنت 
 معلومات خود را با دقت در نحوه ارسال آنھا مصون نگھ دارید. 

 فعالیت: چقدر مصؤن است؟ 
 در یک گروپ صحبت کنید. 

  ؟ چقدر مصؤن است کھ استفاده نمود 
o  ایمیل 
o WhatsApp 
o Facebook 
o  پیام ھاب کتبی 
o  وب سایت ھای امن 
o  وب سایت ھای ناامن 

 
  

 :نکات

 .خاطر سپردن رمزھای خود استفاده کنید می توانید از یک منیجر رمز برای بھ 

 .رمزھای خود را ھر شش ماه یکبار تغییر دھید 
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 جواب ھا 
 

 اکثرا مصون 
 WhatsAppوب سایت ھای امن، 

 استفاده میکنند. ، از رمزگذاری وب سایت ھای امن
 افراد دیگر نمی توانند معلومات شما را ببینند. 

 ندارد.خرید یا استفاده از کریدت کارت در اینجا مشکل  
 

 
 بعضی اوقات مصن:  
 ایمیل، پیام ھای کتبی 

 نیست.  رمزگذاری شدهایمیل ھمیشھ  
 شوند. ھای متنی اندروید رمزگذاری نمی اند، اما پیام رمزگذاری شده iPhoneھای متنی پیام 

 اطالعات ایمن مانند رمز یا معلومات بانکی را ارسال نکنید. 

 
 

 بسیار مصون نیست:  
 فیسبوک، وب سایت ھای ناامن

 استفاده نمی کنند. ناامن، از رمزگذاری وب سایت ھای 
 آنالین خرید نکنید یا معلومات خود را در یک وب سایت ناامن تایپ نکنید. 

 سایت ھای شبکھ ھای اجتماعی مانند فیسبوک معلوماتی زیادی را بھ صورت عمومی بھ اشتراک  
 می گذارند. 

 متوجھ باشید! معلوماتی را کھ نمی خواھید بھ اشتراک بگذارید پست نکنید. 
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 فعالیت: وب سایت ھای امن 
 در یک گروپ صحبت کنید. 

  چگونھ متوجھ می شوید کھ یک وب سایت امن است؟ 

 نگاه کنید.  ھا URLبھ این  

 https://www.g00gle.com    : 1ویب سایت  

 http://www.goggle.com    : 2ویب سایت  

 https://www.google.com    : 3ویب سایت  
 

  آنھا چطور متفاوت ھستند؟ 
 کدام یک مصون است/چرا؟ 

 جواب: 
 امن است.  3وب سایت 

 شما باید بدانید...
 ھستند  وب سایت ھای امن دارای یک تصویر قفل  

 بھ معنای امن است. http .Sکنند، نھ از  استفاده می  httpsھای امن از  سایت  وب 

 برخی از وب سایت ھای ناامن خطرناک ھستند. 

 آنھا می توانند بھ کمپیوتر یا تلفن شما آسیب برسانند. 

 بگیرند. آنھا می توانند معلومات شخصی شما را 

  

https://www.g00gle.com/
http://www.goggle.com/
http://www.goggle.com/
http://www.goggle.com/
https://www.google.com/
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 کالھبرداری 
 شما در تلفن خود آنالین ھستید. این پیام را می بینید: 

 

 

 است. فریبکاری این یک 

 فریبکاری از معلوماتی استفاده می کند کھ درست نیست برای دریافت پول یا معلومات شخصی. 

 ھدف از این فریبکاری چیست؟ .1

 از شما پول بگیرد  )أ(
 معلومات شخصی را از شما دریافت می کند  )ب (

 دریافت کنید؟ Whole Foodsاز  175$اگر این کار را انجام دھید می توانید  .2

 بلی  )أ(
 نخیر  )ب (

  

چھ باید بکنید؟ 

چھ اتفاق می افتد؟ 

چھ احساس می کنید؟ 

چرا؟ 

این مراحل را دنبال کنید تا کارت 
 تخفیف خود را بگیرید: 

 175$تبریک! شما واجد شرایط دریافت کارت تخفیف  
 ھستید  WHOLE FOODSدالری از 

 
نفر از دوستان/گروپ ھای خود از طریق   20آن را با  .1

 کنید) واتسپ شریک سازید (روی آیکن واتسپ ذیل کلیک 
 

 "  CONTINUEپس از شریک سازی روی " .2
 کلیک کنید

 
 روز کارت تخفیف را دریافت خواھید کرد  2ظرف  .3

 واتسپ 
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 جواب ھا 
فریبکاری سعی می کند معلومات شخصی و معلومات شخصی شما را از دوستان شما  (ب) 

 دریافت کند. 

 (ب) نخیر. این صحیح نیست. .3

 صحبت کنید 
  فریبکاری ھا کجا می باشد؟ 
   چگونھ متوجھ می شوید کھ چیزی فریبکاری است؟ 

 فریبکاری در ھمھ جای اینترنت وجود دارد. 

 این یک فریبکاری است اگر: 

 خوب است کھ صحیح باشد. بھ عنوان مثال می گوید شما پول بدست می آورید. خیلی   •
 خیلی بد است کھ صحیح باشد. مثالً باعث ترس شما می شود.  •
• RLU  اشتباه است (مانندgoggle.com   بھ جایgoogle.com ( 
 آدرس ایمیل اشتباه است یا با نام شرکت یا شخص مطابقت ندارد.  •
عنوان مثال، امالی کلمات اشتباه است یا تصاویر خیلی کوچک  اشتباھاتی وجود دارد. بھ   •

 بھ نظر می رسند. 
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 فعالیت: ایمیل ھای فریب دھنده 
 بھ ایمیل نگاه کنید. 

 آیا این ایمیل فریبکاری است؟ 
  چطور میدانید؟ 

 دور ھر چیزی کھ اشتباه بھ نظر می رسد حلقھ کنید: 

  

 سواالت 
 خواھد؟ این فریبکاری چھ معلوماتی می  .1

 اسم و آدرس شما را  )أ(
 معلومات حساب شما را  )ب (

 آیا باید روی "حفظ حساب" کلیک کنید؟  .2

 بلی  )أ(
 نخیر  )ب (
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 جواب ھا 

 (ب) آنھا از شما می خواھند کھ نام کاربری و رمز خود را تایپ کنید.  . 1

 ھرگز روی لینکی در ایمیل فریب دھنده است کلیک نکنید.   -(ب) نخیر   . 2

 اینجا چند عالیم وجود دارد کھ نشان می دھد این یک فریبکاری است: چھ را حلقھ کردید؟ در 

 می گوید باید سریع باشید.  - روز  1 •
 نیست  PayPalآدرس ایمیل  •
 آدرس ایمیل "بھ" آدرس ایمیل شما نیست  •
 ترسناک بھ نظر می رسد.  •
 ی کند) مستفاده ابت کارت شما د ریدیت یا ک اشتباھات امالیی وجود دارد (از •
 ) سایت واقعی پیپل را باز نمی کند! Keep the Accountلینک ( •

 آیا چیزی دیگری پیدا کردید؟
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 چھ باید بکنید؟ 
 اگر فکر می کنید چیزی فریبکاری است چھ باید بکنید؟

 بلی یا نخیر را انتخاب کنید. 

 فوراً کاری انجام دھید.  نخیر  / بلی .1

 با شرکت واقعی صحبت کنید.  نخیر   / بلی .2

 روی لینک ھا کلیک کنید.  نخیر  /  بلی .3

 پیام را برای دوستان خود ارسال کنید.   نخیر  / بلی .4

 بھ دوستان خود در مورد فریبکاری بگویید.   بلی / نخیر .5

 جواب ھا 
 شما نیازی بھ انجام کاری ندارید.  - نخیر  .1

 می توانید با شرکت صحبت کنید  - بلی  .2

 : Whole Foods، یک پیام بھ  56برای فریبکاری در صفحھ. 

 :اینجاست جوابش 
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ھرگز روی لینکی در ایمیل فریب دھنده کلیک نکنید. ھرگز معلومات شخصی خود   - بلی  .3
 را تایپ نکنید. 

 برای دوستان خود فریبکاری نفرستید، اما...  - نخیر  .4

 دانند کھ درست نیست.بھ دوستان خود در مورد این فریبکاری بگویید تا آنھا ب  - بلی  .5

 نتیجھ گیری
 چھ یاد گرفتید؟ 

 بلی، ممکن، یا نخیر را حلقھ کنید: 

من می دانم چگونھ معلومات خود را در اینترنت مصون نگھ  
  دارم. 

 ممکن      بلی   نخیر        

  من می دانم چگونھ یک رمز قوی ایجاد کنم. 
 ممکن      بلی   نخیر        

  کنم کھ آیا یک وب سایت مصون است یا خیر. من می توانم چک 
 ممکن      بلی   نخیر        

  من میدانم فریبکاری چیست. 
 ممکن      بلی   نخیر        

من درک می کنم کھ چگونھ می توان چک کرد کھ آیا چیزی  
  فریبکاری است. 

 ممکن      بلی   نخیر        
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