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 ادنارك ياج :سقلا 

*C (&كفتلاو "ن?*<اح >إ نيدهاشملا" لقن ة-ف-ك ,ع *(&ك'&لا .1
D سا[ كلذ لمع ة-ف-كI-مهباع[. 

 لسرإ و ،ةRاجتسالا جذومن لامfأل نيدهاشملا عجشو ةمدخلا ءانثأ ويد-فلا ةطساوب D\خش ل]شZ تن'&نإلا W&ع صاخشألاR بحر .2
 .]vحاتفملا tD ة-لاتلا ةوطخلا[ كلذل ةصصخملا ةحفصلا >إ ةopاnم ةلاسر لاسرإ وأ ة-صن ةلاسر l ل-مkأ

 .ثnلا ءانثأ ةلئسألا ,ع ةRاجإلاو نيالنوا مه نيذلاR ب-ح'&لا هنكمk ، تن'&نالا ,ع بحرم ، (CHAT) ةثداحم  ف-ضم عض .3

*�و'&�لإلا د?W&لا لئاسرو ةRاجتسالا جذامن عم لماعتلل تن'&نإلا W&ع ةعRاتم ق?�ف قلطإ .4
D ملا لئاسرلاو صوصنلاوnاopمتها .ة 

Rةس�نك( *(�عم عقوم >ا مهل-صوتل مهعم لصاوتو يدرف ىوتسم ,ع صاخشألا(. 

*C ل?�ط عاR هل وا لمع كلتمk صخش نع ثحRا .كR صاخلا ثnلا ,ع فاopإلل ع�طتم نكم .5
D هنأل لمعلا اذه kنأ >إ ل-م kنوك 

 .D امتجالا لصاوتلا لئاسوب ةkارد ,ع

*C اونوك-ل تن'&نإلا W&ع نيدجاوتملا كئلوأل كوبس�فلا ,ع ةعومجم قلطإ .6
D لصاوت C*

D تعا .ع�بسألا لالخ عمتجملا اذه&W ةعومجم 
 ."ةمدخلا دعR ام لصاوت" ة̈�جت  اهنأ¦ ەذه كوبس�فلا

*C نوبغري صاخشألا نا¦ اذإ تن'&نإلا W&ع تاعومجم قالطإ ة-نا]ما سردا .7
D ال ن�لو عمجتلا kاً-صخش ءاقتلالا مهنكم.  How 

Work Groups Small Online  

 وأ YouTube.com وأ Teachable.com لثم ) L.M.S( ملعتلا ةرادإ جمانرب مادختساR تن'&نإلا W&ع سورد ,ع لصحا .8
Thinkific.com. 

*C قمعت .9
D "Insights" و كوبس�فلا ,ع "Analytics" ع, YouTube ام ةفرعمل kلا ءانثأ ثدحnزكر .ث C*

D ظافتحالا س�ياقم 
Rسمغنت ال .صاخشالا C*

D صاخلا ىوتحملا اودهاش نيذلا صاخشألا ددع Rاو اودهاش تقولا نم م¦ ن�لو ، كÕIصاخشألا ددع اوفش 
 .ةمدخلا ءانثأ اوكراش نيذلا

 كتدا-ق لعجا .كتدا-ق عم مهباع-Iسا ة-ف-ك نع صصق كراشو نيالفوا >ا  نيالنوا نم صاخشألا لقن صصق نع ثدحت .10
*C دعاس�س امم ، نيالنوا نوكk نا نكمم وه امل ةًسمحتم

D ة-مقرلا كت̈�جت ز?×عت. 

 churchonlineplatform.com. فاشكتسا لالخ نم نيالنوالا كتاW&خ عيسوتب مق .11


