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أسئلة األسبوع الرابع

 من خالل استخدامك األداة الرقمية المناسبة حدد الحادثة
 :المتعلقة بالصورة
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اذكر الوقتلقطة شاشة لتحديد الظل من خالل موقع 
 الذي تم تحديد موقع الشمس فيه ورقم السهم الذي يشير 

إلى اتجاه الظل
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لقطتي شاشة إحداهما تم أخذها من فيديو مصدره

 حدد األجسام التي تؤكد أن الفيديوهات قد تم
تصويرها في نفس الموقع

مركز المعرة اإلعالمي
عين على وطن

والثانية من فيديو مصدره "
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فيما يلي رابط لتغريدة على تويتر نشرها حساب يدعى 

 ما هي األشياء التي تظهر في الصورة والتي يمكن أن يساعد
 تحديدها في التحقق من الموقع الجغرافي ووقت تصوير

الفيديو ؟

 حدد التاريخ والوقت الدقيق الذي تم فيه نشر هذه التغريدة
 بحسب التوقيت المحلي لليمن من خالل استخدام األدوات

التقنية المناسبة

أخبار اليمن
twitter.com/yemennows/status/892467067911372800
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http://twitter.com/yemennows/status/892467067911372800
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إذا علمت أن الصورة في السؤال رقم

 استخدم األداة التقنية المناسبة لتحديد اتجاه الظل في الموقع
الجغرافي الذي تم تحديده في السؤال رقم

أيلول\سبتمبر صباحًا من يوم األربعاء المصادف
الساعة العاشرة 

 أخذها من فيديو نشرته قناة
سوريا حمص الريف الشمالي

 األولى من الغارات الجوية التي نفذها طيران روسي على
 مدينة تلبيسة وفًقا الّدعاء المصدر الذي التقط الفيديو وفيما

 يلي لقطة شاشة أخرى من نفس الفيديو يظهر فيها برج مياه,
 استخدم األدوات الرقمية المناسبة لتحديد الموقع الجغرافي

الدقيق للمكان الذي تم فيه تصوير الفيديو

المكتب اإلعالمي -تجّمع ثوار
على يوتيوب ُيظهر اللحظات

هي لقطة شاشة تم 5 6
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من جواب السؤال رقم

صح أم خطأ

 تعريف مبدأ
مفتوح المصدر 

الكمبيوتر الذي يستخدمه
تجنب المحقق القيام بإلحاق الضرر بجهاز 

الذي يجب اعتماده خالل عملية التحققعدم اإليذاء

فيما يلي رابط فيديو تم نشره على يوتيوب بعنوان
خان شيخون

بالقنابل السامة من قبل الطيران السوري

 باستخدام األدوات التقنية المناسبة حدد التاريخ والوقت الدقيق
 الذي تم فيه رفع  الفيديو على اإلنترنت بحسب التوقيت

العالمي الموحد

لحظة استهدف مدينة خان شيخون

الهجوم وقع على تلبيسة بتاريخ
 حوالي الساعة العاشرة صباحًا ,هل يمكنك إضافة طبقة إضافية

 من التحقق أن تم تصويره بنفس اليوم والوقت, يرجى شرح
طريقة التحقق؟

سبتمبر/ أيلول عام
إذا علمت أنو جواب السؤال رقم 8
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www.youtube.com/watch?v=MYOMEDK_uVs

http://www.youtube.com/watch?v=MYOMEDK_uVs

