




     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 أدوات البحث واالتصال ومشاركة امللفات الوحدة األولى

 االنترنت والشبكة العنكبوتية  الدرس االول 
 

  اسم الطالب  
 

 

 

 

 

 

 صل العبارة في العمود )أ( بما يناسبها في العمود )ب( 

 أ    (                                                                                       )   ب    (  )                       

 شبكة كبيرة   ( LANشبكة املنطقة املحلية )

 يمكن ملدرسة استخدامها 

 ( WANشبكة املنطقة الواسعة ) 
 يمكن لشركة متعددة الفروع استخدامها 

 شبكة صغيره  

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 أدوات البحث واالتصال ومشاركة امللفات الوحدة األولى

 االنترنت وأدوات التواصل الدرس الثاني 
 

  اسم الطالب  

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 أدوات البحث واالتصال ومشاركة امللفات الوحدة األولى

 مشاركة امللفات  الدرس الثالث 
 

  اسم الطالب  
 

 ما هو ون درايف ؟

 ماذا يتيح لك ون درايف ؟

ي ون درايفا
 :ذا قمت بتحميل مجلد يحتوي عىل ملفات ف 

 :باستخدام ون درايف، يمكنك تبادل الملفات مع

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 امللفاتأدوات البحث واالتصال ومشاركة  الوحدة األولى

 االنترنت وأدوات التواصل الدرس الثاني 
 

  اسم الطالب  
 

 صل العبارة في العمود )أ( بما يناسبها في العمود )ب( 

 )   ب    (                      أ    (                                                                                                               )                       

 غيرك  أحدسر ال يعرفه   اسم املستخدم  

 اسم حقيقي او مستعار 

 كلمة املرور  
اقها   كلمة قوية ويصعب اختر

 تجعل اصدقائك يتعرفون عليك

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 الوسائط املتعددة  الوحدة الثانية  

 االلتقاط وتحرير مقاطع الصوت استخدام أجهزة الدرس االول 
 

  اسم الطالب  
 

 

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 الوسائط املتعددة  الوحدة الثانية  

 االلتقاط وتحرير مقاطع الصوت استخدام أجهزة الدرس االول 
 

  اسم الطالب  

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 الوسائط املتعددة  الوحدة الثانية  

 وإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو املتعددة البحث عن الوسائط الدرس الثاني 
 

  اسم الطالب  

 
 

ي العمود األول  
 
ها عليهصل العنارص الموجودة ف

ُ
ي يمكن تطبيق

ي  ابالخصائص الت 
من العمود الثان   

 
 

 صورة 

 

 نص  

 تأثيرات ثالثية االبعاد 

 مقطع فيديو 
 تأثير الحركة  

 نقطة البدء 

 مقطع صوتي 
 صوت 

 خط 

 عنوان 
 تأثير التالش ي 

 املدة 

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 التفاعل في سكراتش  الوحدة الثالثة 

 في سكراتش  الحركة الدرس االول  
 

  اسم الطالب  
 

 
  

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 التفاعل في سكراتش  الوحدة الثالثة 

 رسائل البث    الثانيالدرس 
 

  اسم الطالب  
 

 

 

 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس



     ﷽ 

 الخامس الصف  املهارات الرقمية

 التفاعل في سكراتش  الوحدة الثالثة 

 االستشعار  الدرس الثالث 
 

  اسم الطالب  
 

wdahb380@gmail.com

wdahb380@gmail.com
الصف السادس
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 اختبر نفسك 

 

 

 

 



     ﷽ 
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