
الحياة في 

السُحب
جوالت إرشاد تفاعلية لتنفيذ أنشطة 

في حّيز التعّلم في البيئة السحابية 

انقروا خطوة . للتربية والتعليم

تلو األخرى حسب وتيرتكم الخاصة، 

!  وتعلُّموا جيًدا في البيئة

كيف تّم إنشاء ذلك؟

بحثنا عن طريقة لإلجابة بشكل موجز 

وفّعال على األسئلة المتداولة حول 

.العمليات األساسية في السحابة

#  مقال، أو # فيديو، أو # بدالً من 

مكالمة هاتفية مع مركز الدعم، 

ُيبرز في كل مساًرا للنقر ُنقّدم 

مرحلة المكان الدقيق للزر 

تمرون بين الخطوات .المطلوب

وتقرؤون  شرًحا في القائمة 

ُيمكن أثناء المسار فتح . الجانبية

البرنامج على الكمبيوتر ومحاولة 

تنفيذ العمليات خطوة تلو األخرى 

.باستخدام الدليل التفاعلي

هناك أيًضا سلسلة من األدلة لطالبكم، 

يمكنكم أن ُترسلوا إليهم الصفحة 

.بأكملها أو جولة معينة

!بالنجاح

ior.

ior.

ior.

للمعلمينللطالبللوالدين

https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Microsoft_Teachers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Microsoft_Teachers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Parents.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Parents.pdf


الحياة في 

السُحب

وانضمام دخول

إلى الصف 

دخول

التطبيقتثبيت
التنقل في التطبيق

انضمام إلى الطاقم

إرسال مهمة

إرسال مهمة

ُطرق االتصال

"للتنفيذ"-التنقل 

خروج من الحساب

تثبيت التطبيق 

لعدة طالب

جوالت إرشاد تفاعلية لتنفيذ 

أنشطة في حّيز التعّلم في 

البيئة السحابية للتربية 

انقروا خطوة تلو . والتعليم

األخرى حسب وتيرتكم الخاصة، 

!  وتعلُّموا جيًدا في البيئة

تغيير اللغة

خروج من الحساب

إضافة ملف شخصي

إلى المتصفح

رووميوميات وكالس 

روومدرايف وكالس 

ترونيتصفية تنبيهات البريد اإللك

ردشةاتصال  بالد

كتم الدردشة

دخول إلى لقاء فيديو

قراءة

http://ior.ad/7e2u
http://ior.ad/7e2u
http://ior.ad/7eta
http://ior.ad/7dOr
http://ior.ad/7e5b
http://ior.ad/7etD
http://ior.ad/7e58
http://ior.ad/7evQ
http://ior.ad/7e5g
http://ior.ad/7e2R
http://ior.ad/7dOP
http://ior.ad/7dwU
http://ior.ad/7dwU
http://ior.ad/7dPV
http://ior.ad/7dOP
http://ior.ad/7e5C
http://ior.ad/7e5C
http://ior.ad/7e5e
http://ior.ad/7e5f
http://ior.ad/7e5k
http://ior.ad/7evO
http://ior.ad/7cFR
http://ior.ad/7ewV
http://ior.ad/7exa


مهمةإنشاء

جوالت إرشاد تفاعلية لتنفيذ 

أنشطة في حّيز التعّلم في 

البيئة السحابية للتربية 

انقروا خطوة تلو . والتعليم

األخرى حسب وتيرتكم الخاصة، 

!  وتعلُّموا جيًدا في البيئة

والمغادرةالدردشةكتم 

منسقةرسالة إنشاء 

بيتالتث-الطاقماستخدامبيانات 

قنوات متعددةعلىاإلعالن 

مهمةفحص

مع دفتر الزمناستخدام 

المالحظات

للصفمالحظاتفتح دفتر  فتح  لقاء فيديو

دخول

التطبيقتثبيت

الحسابمنخروج 

اللغةتغيير

إضافة معلم

إضافة قناة وإدارتها 

واألذوناتموعدتحديد 

تغيير صورة الطاقم 

تسجيل لقاء

ردشةبالداتصال

إنشاء صف

الحياة في 

السُحب

http://ior.ad/7dPZ
http://ior.ad/7cFR
http://ior.ad/7dAY
http://ior.ad/7dPH
http://ior.ad/7ex3
http://ior.ad/7evX
http://ior.ad/7ewA
http://ior.ad/7ewA
http://ior.ad/7ewv
http://ior.ad/7ewO
http://ior.ad/7eta
http://ior.ad/7dOr
http://ior.ad/7dOP
http://ior.ad/7dPV
http://ior.ad/7cGJ
http://ior.ad/7cEG
http://ior.ad/7cFY
http://ior.ad/7dO
http://ior.ad/7ewW
http://ior.ad/7evO
ior.ad/7evO
http://ior.ad/7etx


التطبيقفيالتنقل 

زراستخداماإلعالناتتدفق 

"الفحص"

صفوإنشاءدخول 

مهمةإنشاءالطالبدعوة

المهامجدولة

مهمةفحص

جوالت إرشاد تفاعلية لتنفيذ 

أنشطة في حّيز التعّلم في 

البيئة السحابية للتربية 

انقروا خطوة تلو . والتعليم

األخرى حسب وتيرتكم الخاصة، 

!  وتعلُّموا جيًدا في البيئة

وكالس اليومياتالدمج بين 

رووم

رووموكالس درايفالدمج بين 

لكترونيالبريد اإلتنبيهاتتصفية 

من الحسابخروج

معلمإضافة

شخصي في ملفإضافة 

المتصفح

الحياة في 

السُحب

http://ior.ad/7e5b
http://ior.ad/7e5b
http://ior.ad/7kan
http://ior.ad/7k7T
http://ior.ad/7dQS
http://ior.ad/7etx
http://ior.ad/7etx
http://ior.ad/7e30
http://ior.ad/7k9s
http://ior.ad/7k9G
http://ior.ad/7k9j
http://ior.ad/7k7U
http://ior.ad/7e5k
http://ior.ad/7e5E
http://ior.ad/7k7Q
http://ior.ad/7k7Q
http://ior.ad/7e5C

