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األضرار الجسٌمة التً أولعها فٌروس كورونا بااللتصاد العالمً، فاألضرار الكبٌرة، التً أولعها الفٌروس فً 

كل المجتمعات اإلنسانٌة، ومنها الهلع الذي نشره الفٌروس فً أوساط البشرٌة فً كل مكان من كوكب 

األرض، والخسائر التً أولعها الفٌروس فً صحة البشر، وما زال الفٌروس ٌجوب كل دول العالم وٌفترس 

 .كثٌرا من أبنائها

هنا ٌظهرالدور الذي لعبه الفٌروس فً إخراج مشروع التعلٌم عن بعد من األدراج إلى التطبٌك العملً فً كثٌر 

من مدارسنا وجامعاتنا، حٌث لامت المدارس والكلٌات الجامعٌة بإلماء المحاضرات االفتراضٌة وتمكٌن الطالب 

من متابعة المحاضرات فً بٌوتهم عبر أجهزة الكمبٌوتر، ولوال هذه الجائحة الوبائٌة لما لامت مدارسنا 

 .وجامعاتنا بممارسة التعلٌم عن بعد بهذا الثراء

إن التعلٌم عن بعد هو أحد طرق التعلم العصرٌة وٌعتمد أساسا على لٌام المدرس بإلماء الدروس من الفصل 

االفتراضً، وٌستمبل الطالب الدرس وهو فً بٌته أو فً نادٌه أو فً مدٌنته، أو فً أي مكان من العالم، وٌفتح 

الفصل االفتراضً أمام الجمٌع للمنالشة التفاعلٌة والمشاركة الفصلٌة بشكل ٌحمك الفائدة لكل الطالب من أي 

 .مكان فً العالم
أحد إفرازات التعلٌم المعرفً الحدٌث، وتؤكد مؤشرات تعلٌم  Distance Learningالتعلٌم عن بعد 

المعرفة أن التعلٌم عن بعد سٌحمك مزٌدا من االنتشار فً كل أنحاء العالم، وستكون له المكانة الرئٌسة فً 

منظومة التعلٌم والتنوٌر فً كل مكان من العالم، وتزداد الحاجة إلى التعلٌم عن بعد فً الظروف الطارئة مثل 

 .هذه الظروف التً ٌعٌشها العالم الٌوم بسبب انتشار وباء فٌروس كورونا

وفً ظل االهتمام العالمً بالتعلٌم عن بعد، فإن مدارسنا لم تتخلف عن بناء وفتح بوابات التعلٌم عن بعد أمام 

 .الراغبٌن فً المعرفة والتعلٌم

إن المعادلة الصعبة التً ٌواجهها العالم هً أن تكالٌف بناء المؤسسات التعلٌمٌة وتوفٌر كوادرها وأجهزتها 

باهظة جدا، وأن معدالت الزٌادة فً عدد السكان، وبالتالً الزٌادة فً الطلب على التعلٌم ستتجاوز بنسب عالٌة 

جدا المعروض والمتاح، ولذلن بدأ العجز واضحا فً لبول الطالب فً كثٌر من المدارس فً الدول المتمدمة 

 .والنامٌة والمتنامٌة

التعلٌم عن بعد تعلٌم متكامل العناصر والفعالٌات بدءا من تصمٌم المنهج الدراسً التفاعلً، ثم التعالد مع 

الكفاءات المادرة على إدارة المعرفة، والعارفة بأحدث ما وصلت إلٌه التمنٌة الحدٌثة، وانتهاء بنظم االمتحانات 

والتمٌٌم العلمً المستمر، بمعنى أن التعلٌم عن بعد ٌموم على مهارات المعرفة الشاملة والمعرفة المتخصصة، 

كما ٌستثمر نظم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وتطوٌعها إلثراء جمٌع مراحل العملٌات التعلٌمٌة، إضافة 

لتسمح بمشاركة الطالب من كل .إلى تطبٌك المعاٌٌر والمواصفات العالمٌة الضامنة لتوفٌر أعلى درجات الجودة

 .أنحاء العالم فً الحوارات  والمداخالت

التعلٌم عن بعد أسلوب جدٌد ومتطور ٌعتمد على استخدام إدارة المعرفة والمشاركة الواسعة للدارسٌن كجزء 

أساس من أدوات التعلٌم العصري الحدٌث، ولذلن ال ٌجب أن نبسطه ونعده مجرد تغطٌة لطلب شرٌحة من 

الناس لم تساعدهم ظروفهم على االنخراط فً التعلٌم النظامً، بل هو نظام كامل وشامل لنشر المعرفة والتعلٌم 

 ــ على أعلى مستوى ــ فً ربوع الكرة األرضٌة







 الهدف العام: 
 تنمٌة مهارات المشاركٌن فً التعزٌز اإلٌجابً فً العملٌة التعلٌمٌة

 عن بعد
 األهداف التفصٌلٌة: 
تعرٌف التعزٌز اإلٌجابً فً العملٌة التعلٌمٌة عن بعد 
منالشة اهمٌة التعزٌز اإلٌجابً فً العملٌة التعلٌمٌة عن بعد 
 انواع التحفٌز اإللكترونً للمشاركة فً العملٌة التعلٌمٌة 
التحفٌز عبر منصة مدرستً والتٌمز 
التحفٌز عبر الموالع اإللكترونٌة 
 التحفٌز عبر األنشطة التفاعلٌة بالباوربوٌنت

 123كالس,وٌزرمً,كوٌزز,الكاهوت,

 اسم البرنامج: 
 ًالعملٌة التعلٌمٌة عن بعدفً التعزٌز اإلٌجاب 
مدة البرنامج: 
 اثنا  عشر ساعة تدرٌبٌة = اربعة ساعات *ثالثة اٌام 
 الفئة المستهدفة: 
 المعلمات والمشرفات 
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 (نشاط تطبٌمً ـ مادة علمٌة )الحمٌبة التدرٌبٌة 
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التعزٌز اإلٌجابً هو استراتٌجٌة تؤدٌبٌة فً علم النفس والتربٌة 

اإلٌجابٌة ، ٌهدف التعزٌز اإلٌجابً إلى زٌادة السلون المرغوب 

عن طرٌك إضافة حافز إٌجابً بعد حدوث هذا السلون مباشرة ، 

إنه مكافؤة لشخص ما على ما ٌفعله ، وهذه المكافؤة تشجعه على 

فعل ذلن مرة أخرى ، وٌكون حافز التعزٌز هو معزز إٌجابً ، 

المعزز اإلٌجابً هو الشًء الذي ٌستمتع به الشخص عادة أو 

ٌفضله ، لذلن ٌمكن أن ٌحفزه على تكرار السلون المستهدف ، 

ٌزٌد التعزٌز اإلٌجابً من مٌل الفرد إلى تبنً ممارسة جدٌدة 

 . الولت بمرور

https://www.almrsal.com/post/776632


أهم شًء ٌجب مراعاته عند استخدام التعزٌز اإلٌجابً لتغٌٌر السلون هو 

تذكر آخر مرة حاولنا فٌها تغٌٌر إحدى عاداتنا ، عند استخدام التعزٌز 

 :اإلٌجابً لتغٌٌر سرعة السلون فإن التكرار واالتساق مهمان جداً 

عندما ٌتعلم الطفل مهارة جدٌدة توفر التعزٌز على الفور ، وغالبًا ما ٌبمٌهم 

 .متحفزٌن وملتزمٌن

الجدول الزمنً المستمر للمعززات التً ٌتم تمدٌمها باستمرار بعد كل 

حدوث للسلون المرغوب فً حٌن أنه لٌس من السهل الحفاظ علٌه 

 .الفعال فً أكثر حاالته كثافة وفعالٌة التكٌٌف ٌمثل

ٌمكن أًٌضا تمدٌم التعزٌزات بنسبة ثابتة بعد عدد محدد من التكرارات أو 

 .فترات زمنٌة ثابتة بعد ممدار الولت المتفك علٌه

أخًٌرا ، ٌمكن تمدٌم جداول متغٌرة عندما نمدم مكافآت بشكل ألل تكراًرا مع 

مرور الولت وذلن لمنع االعتماد على المكافآت لصالح تعزٌز الدافع 

 .الداخلً ألداء السلون المطلوب

تعد مرالبة التمدم أمًرا بالغ األهمٌة أًٌضا ، لذا ٌمكن إجراء التعدٌالت بناًء 

على تفضٌل الطفل لنوع المكافآت ، ٌمكن أن ٌإدي التماس تفضٌالت الطفل 

فً حد ذاته إلى تعزٌز الدافع من خالل تمدٌم خٌار وبالتالً تعزٌز الشعور 

 .باالستماللٌة

https://www.almrsal.com/post/686231


ماهً اهمٌة التعزٌز اإلٌجابً فً 

 ؟...حٌاتنا



  زٌادة ثمة الطالب بنفسه. 

 زٌادة تحصٌل الطالب. 

  والشعور بالرضا , جلب المتعة والسرور للطالب

تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو المعلم والمادة  

 .والمدرسة 

  زٌادة انتباه الطالب فً الفصل. 

  حفظ النظام وضبطه داخل الفصل. 

  زٌادة مشاركة الطالب فً المنالشة فً األنشطة

 .التعلٌمٌة المختلفة 

  خلك جو دراسً ممتع. 

  زٌادة احتمال تكرار الطالب للسلون الذي أثٌب

 علٌه 





 داخلً خارجً

 ًوهو من :تحفٌز خارج

العوامل الخارجٌة التى 

تإثر على الشخص 

لتشجٌعه على تمدٌم ماهو 

 أفضل 

 

 ًوهو رغبة :تحفٌز داخل

الشخص فً التحدي 

والتمٌز والتفاعل مع 

األخرٌن للتطوٌر من 

 .النفس 

 



 :الكترونٌاطرق تحفٌز الطالب 

إن هنان بعض األمور التً ٌجب أن ٌموم بها المعلم حتى ٌحفز طالبه على التعلم 

 :الكترونٌاً أو عبر اإلنترنت وتتجلى هذه األمور بالنماط التالٌة

وجود أهداف واضحة ومحددة ولابلة للمٌاس باإلضافة إلى أنها ٌجب أن تكون 

دراسٌة لابلة للتحمٌك ووالعٌة، ألن هذه األمور التً ٌجب أن تكون فً كل حصة 

تكسب الطالب ثمة فً لدرتهم على النجاح وبالتالً سٌتمكن من االستمرار فً 

تعزٌز تحفٌز طالبه من خالل توفٌر األنشطة عبر اإلنترنت، مثالً التحدث فً 

 .موضوعات ٌهتمون بها وٌحبونها وتبادل المعارف مع بعضهم البعض

استخدام طرق العرض المناسبة فكلما كانت طرق العرض ابتكارٌة وتحفٌزٌة كلما 

زادت من تحفٌز الطالب، حٌث أن لهذه األسالٌب المستخدمة من لِبل المعلم لها أثر 

 .كبٌر على تحفٌز الطالب

ٌجب أن ٌكون المعلم مٌسراً ال محاضراً، فعندما ٌكون مٌسراً للعملٌة التعلٌمٌة 

وٌساعد الطالب بالطرٌمة التً تحفزهم على التعلم عبر اإلنترنت سٌإدي إلى 

مواصلة هذا التحفٌز وزٌادته لدى الطالب، أما إذا كان الفصل ممل فسٌإدي إلى 

 .تثبٌط حافزهم فً الفصل

استخدام مواد بصرٌة مثٌرة حٌث أن المادة التعلٌمٌة التً سٌعرضها المعلم ٌجب 

أن تتضمن مواد مرئٌة شٌمة الكتساب المعلومة وفهمها بطرٌمة مٌسرة وبؤسلوب 

 .شٌك

خلك عاللة مع الطالب حٌث أن توطٌد العاللة بٌن المعلم والطالب تلعب دوراً هاماً 

فً تحفٌز التعلم عن طرٌك اإلنترنت، وسٌزداد دافعهم ألنهم ٌحبون التدرٌس 

الخاص بن سواء كان بشكل مباشر أو عن طرٌك التعلم عن بعد، أما إذا كره 

الطالب المعلم فلن ٌهتموا بدروسه وسٌرفضون حضور جلساته، هذا ٌخلك مماومة 

 .نفسٌة، لهذا ٌجب أن ٌكون المعلم لدوة حسنة لطالبه وأن ٌنسجم معهم



 طرق تحفٌز الطالب الكترونٌا

وٌحفز الطالب على المٌام بؤنشطة خاصة الدراسٌة ٌنظم المعلم حصته ٌجب أن 

 .بالدرس

جعل الطالب ٌواجهون التحدي والنجاح حٌث أن النجاح أو عدم النجاح ٌلعبان 

دوراً هاماً وحٌوٌاً فً الدافع التحفٌزي لدى الطالب، وممكن أن ٌكن الفشل التام 

أو النجاح الكامل محبطاً لهذا ٌجب أن تكون أهداف الدرس متوسطة منها 

السهل منها الصعب فهً ال تمٌل إلى الصعوبة وال إلى السهولة التامة، لهذا 

على المعلم أن ٌختار األنشطة التً تشكل تحدٌاً للطالب على المستوى الذي 

 .ٌناسبهم وٌناسب لدراتهم

فهم وتمدٌر الطالب فعندما ٌشعر الطالب بؤن معلمه ٌفهمه وٌمدره ٌزداد عنده 

 .مستوى التحفٌز

 :إنشاء بٌئة صفٌة تفاعلٌة وتحفٌزٌة وٌتم ذلن عن طرٌك

دعوة الطالب بؤسمائهم حٌث أن معرفة أسمائهم ٌعطٌهم حافزاً لوٌاً حتى 

 ً  .ٌكونوا أكثر انتباها

 .فهم مصالح الطالب وأنماط تعلمهم

 .تمدٌر الطالب وخاصة عند التعبٌر عن آرائهم

 االهتمام بوجهات نظرهم ومشاعرهم
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 التعزٌز المتمطع

المعززات على المدى 

 البعٌد

 المعززات الجسدٌة 

 المعززات المادٌة 

 التعزٌز المستمر 

المعززات على المدى 

 المرٌب

 المعززات اللفظٌة 



 :انواع التحفٌز اإللكترونً

 تحفٌز ٌومً      

 تحفٌز اسبوعً           

 تحفٌز شهري                     

 جماعً فردي



ٌستطٌع المعلم التّفاعل مع الّطلبة وإنشاء بٌئة تحفّزهم على الّدراسة ومتابعة 

 .الفروض والواجبات المختلفة

 .وتعزٌز مستوٌات اإلنجاز والّدوافع التّعلٌمٌّة لدى الّطلبة على اختالف مراحلهم

بمشاركتهم صفحة المعلم فً المنصة من خالل أٌمونة لائمة الطالب اٌمونة النجوم 

ٌستطٌع المعلم من خاللها تعزٌز طالبه ووضع اعجابات ألعمالهم المتمٌزة تمكنه من 
 – نجوم تحفٌز الطالب وادارة الصف بنجاح و تمٌٌم وتحفٌز الطالب من خالل

 وعدم اعجاب –واعجاب 

من خالل أٌمونة الطالب نستطٌع الدخول للمحفظة االلكترونٌة لكل طالب كذلن 

 والتعرف على هواٌاته وكتابة تعلٌك له إذا انجز أو حمك نجاحا ممٌزا

طالبً خاصة بإٌمالت كذلن من خالل هذه األٌمونة نستطٌع انشاء لاعدة بٌانات 

الوزارٌة وحفظها واستخدامها عند نسٌان احد الطالب اٌمٌله او عند انشاء فرق فً 

 رسائلالتٌمز او ارسال 



ٌعٌش أطفالنا الٌوم فً عالم ٌطغى علٌه الطابع االفتراضً أكثر فؤكثر، عالم 

هذه الوسائل . تحتل فٌه وسائل التواصل االجتماعً مرتبة الرٌادة بال منازع

، فهً رغم فوائدها لكٌفٌة توظٌف بعضها فً التعلٌم التً تطرلنا سابما

ٌمكن أن تمثل وسٌلة هدم للمٌم و المبادئ األخاللٌة و التربوٌة، وهو ما 

المتناسبة مع  التعلٌم اإلجتماعً اإللكترونً ٌعنً ضرورة البحث عن أدوات

أفضل ستتعرفون على . المعاٌٌر األخاللٌة و متطلبات الفصول الدراسٌة

أدوات التواصل االجتماعً التعلٌمً التً تتوافك كلٌا مع متطلبات األمان و 

التربٌة السلٌمة، و التً ٌمكن أن توظف فً إغناء التواصل و التعلم فً 

 .الفصول الدراسٌة و تحفٌز النمو الوجدانً للمتعلمٌن

وٌعتبر منصة كبٌره ومتشعبة وهً االشهر على النطاق التوتٌر منها 

اثناء لألبناء العالمً لها ممٌزات وكذلن عٌوب البد من مرالبة االسرة 

 استخدامها

امانآ وسهولة استخدامآ من لبل الطالب والطالبات وهو اكثر الوتسب 

 وٌعتبر من اكثر البرامج المستخدمة من لبل شرٌحة كبٌرة من المحتمع

 السناب شات كذلن ٌعتبر من ابرز البرامح المستخدمة فً التعزٌز والتحفٌز 

 الٌوتٌوب منصة كبٌرة لعرض اعمال وتحفٌز الطالبات 

https://www.new-educ.com/?s=twitter
https://www.new-educ.com/social-learning
https://www.new-educ.com/social-learning


الٌوم 
 الثانً 



عبر الدردشة فً الزووم 

اذكري بعض التطبٌمات التً 

 ......تستعمل لتعزٌز؟



 Microsoft :باإلنجلٌزٌة) ماٌكروسوفت باوربوٌنت
PowerPoint)  

وهو  أوفٌس هو أحد البرامج المتوفرة ضمن حزمة 

، حٌث ٌوفر البرنامج للعروض التمدٌمٌة مخصص

مجموعة من األدوات إلنتاج ملفات إلكترونٌة تحتوي على 

شرائح افتراضٌة علٌها كتابات وصور تستخدم على جهاز 

مرتبط بحاسوب من لبل ( بروجٌكتور)عرض سٌنمائً 

فً حضور مجموعة من األشخاص ( الممدم)شخص 

التعلٌمٌة المراكز وهو كثٌر االستخدام فً ( المجتمعٌن)

ٌستخدم فً العروض  الالزمةالتً تتوفر بها المعدات 

المتحركة والغٌر متحركة، وٌستخدم أٌضا فً اللوحات 

وٌمكن من خالله عدد ال نهائً من . المتغٌرة المتتالٌة

الشرائح، وٌمكن أٌضا إدراج الصور المتحركة والثابتة، 

وٌمكن أٌضا إدراج المماطع أو الروابط، وٌمكن من خالله 

ٌوجد العدٌد من النسخ . أٌضا استخدام الروابط التشعبٌة

 .2013,2007,2009,2010المطورة فتوجد نسخة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85


 2010ممٌزات النسخة المطورة 
 .فً العرض 3دمج ملفات صوت بصٌغة إم بً 

 .إمكانٌة التماط صورة لسطح المكتب

على وٌندوز  2003لمطة لبرنامج ماٌكروسوفت باوربوٌنت 

 إكس بً
 .بٌن الشرائح (TRANSITION)تأثٌرات االنتمال 

 .التعدٌل على الصور بإضافة التأثٌرات الفنٌة علٌها

ممٌزات التحدٌثات الجدٌدة فً نسخة 

365 

 .مشاركة ملف البوربوٌنت بٌن األشخاصامكانٌة  

إدراج الفٌدٌو داخل الشرائح دون إضافة ملف 

 .الفٌدٌو

خاصة تولٌد األفكار المستندة على الذكاء 

 .االصطناعً فً تصمٌم الشرٌحة

 اضافات برمجٌة خارجٌة



 ؟ kahootما هو كاهوت 
 ,.Tan Ai Lin, Dو (2016) ٌاسٌن عرف

Ganapathy, M., & Kaur, (2018) 

 التعلم نظام إلى تستند رلمٌة منصة بأنه كاهوت

 من لمجموعة الطالب ٌستجٌب بحٌث .باللعب

 أي فً تصمم التً الخٌارات المتعددة األسئلة

 لغة أي باستخدام ما، مادة أو موضوع

 .الدراسٌة الفصول فً مختلفة ولمستوٌات

 kahootأنواع كاهوت 
 Surveyاالستبانة 

وهً شبٌهة باالختبارات ولكن من دون نماط على األسئلة مما ٌعنً عدم وجود 

ٌستخدم هذا النوع للتحمك من مدى معرفة الطال ب بالدروس . التنافس بٌن الطالب

 .السابمة، أو موضوع ٌراد شرحه أو مجرد معرفة الطالب حول موضوع معٌن
 Discussionالمنالشة 

وتستخدم لمنالشة الطالب حول الدرس أو أي موضوع معٌن ٌرٌد المعلم منالشته مع 

 .ٌتألف من سؤال واحد فمط من دون نظام النماط والعناصر التنافسٌة. طالبه
 Quiz االختبارات

ٌعتبر األكثر استخداما فً الفصول الدراسٌة، ٌحتوي على أسئلة االختٌار من متعدد، 

ٌكون هنان جو من . ٌمنح كل سؤال عددا من النماط وولتا محددا لإلجابة علٌه

فً هذا النوع من كاهوت ٌتم عرض . التنافس بٌن الطالب فً الفصول الدراسٌة

ٌتم . أربع احتماالت أمام المتعلمٌن بحٌث ٌجٌبون علٌها بالنمر على الجواب الصحٌح

عرض كاهوت على شاشة عرض أمام المتعلمٌن وٌستجٌبون على الفور باستخدام 

 .  أجهزتهم اإللكترونٌة



 kahootممٌزات كاهوت 
 .العربٌة اللغة ٌدعم•

 .مجانً•

 فً األسئلة من بنن إنشاء المعلم باستطاعة•

 .نشرها عند اآلخرون منها ٌستفٌد بحٌث حسابه

 لولل فً الطالب مع كاهوت مشاركة إمكانٌة•

 .تٌمز ومٌكروسوفت روم كالس

 الفصل فً الطالب لجمٌع فرصة كاهوت ٌتٌح•

 المشاركة عن ٌعزفون للذٌن حتى ٌتفاعلوا أن

 .الصف فً

 أثناء فٌدٌو ومماطع الصور إضافة إمكانٌة•

 .األسئلة تصمٌم

 برنامج فً حساب فتح إلى المعلم ٌحتاج•

 وإنما ذلن الى ٌحتاج ال الطالب بٌنما كاهوت

 .المعلم لبل من المرسل الكود باستخدام ٌكتفً

 الطالب تحمس تنافسٌة بٌئة كاهوت ٌخلك•

 إلى التملٌدي الجو من االنتمال على وتشجعهم

 .والمتعة بالحماس ملًء ممتع جو



الٌوم 
 الثالث 



 :ما هو الكوٌزز
االسئلة التفاعلٌة بطرٌمة جذابة هو مولع إلنشاء 

ومحبوبة من لبل المتعلمٌن حٌث ٌمكن للمعلم 

اختٌار االختبار أو التمرٌن من بٌن مالٌٌن 

من المعلمٌن األسئلة التً لام بإعدادها مجموعة 

من مختلف التخصصات أو البدء بتصمٌم نشاط 

جدٌد واختٌار من بٌن مجموعة متعددة من 
 –االختٌار من متعدد )أنواع االسئلة تشمل 

استفتاء  –الفراغ ملئ  –االختٌارات من متعدد 

ٌمكن استخدام التطبٌك فً ( ممالٌه اسئلة  –

حٌث ٌتنافس   التموٌم البعدي أو مراجعة الوحدة

الطالب لحصد أكبر عدد من النماط عندما 

 . ٌمومون باإلجابة الصحٌحة

 :طرٌمة االستخدام 

 .الدخول للمولع عبر حساب لولل أو ماٌكروسوفت
 . Create a quizاختٌار 

 .كتابة اسم النشاط و التخصص 

 .تحدٌد نوع السؤال 

 .كتابة السؤال وتحدٌد اإلجابة الصحٌحة وإرفاق الصور التوضٌحٌة أو التفاصٌل 
( اللغة العربٌة )وتحدٌد لغة السؤال  Publishنشر السؤال بالضغط على الزر 

التمرٌن مع الطالب بالضغط مشاركة saveوالمرحلة الدراسٌة ثم الضغط على حفظ 

المتعلمٌن ٌموم continueثم استمرار  classicثم  start a live quizعلى 

 بالدخول عبر الرابط الخاص بهم بعد تزوٌدهم بالكود الذي سوف ٌظهر

 

 



 :ما هو الوٌزر مً 
أن التعلٌم اآلن ٌسٌر نحو االتجاه االلكترونً ، فهنان طرق تمنٌة لتمٌٌم الطالب ، بما 

 . wizerوكسر الملل والجمود عند تمٌٌمهم ومنها األوراق التفاعلٌة 

ٌمكن انشاء ورله عمل تفاعلٌة وتصمٌم االسئلة بطرق مختلفة واضافة فٌدٌوهات 
الخاص بإنشاء  wizer.meمساندة وروابط والكثٌر من المٌزات عند استخدام مولع 

أوراق تفاعلٌة للطالب ، وٌشترط أن ٌكون كال من المعلم والطلبة لدٌهم حساب برٌد 
 بمولل حساب  Gmailإلكترونً على 

ٌمكن استثمار وتطبٌك األوراق التفاعلٌة بصورة مباشرة فً الفصول الدراسٌة الرلمٌة 

مع أهمٌة توفر شبكة اإلنترنت حٌث ٌصمم المعلم النشاط مسبما من خالل المولع 

وٌشارن الرابط مع الطالب أثناء الحصة الدراسٌة بعد انمضاء ولت النشاط ٌستعرض 

معهم النتائج لتمثل تغذٌة راجعة فورٌة بالنسبة لهم وهذا ال ٌعنً بأن الفصول األخرى 

منه فمثال ٌمكن للمعلمٌن فً الفصول التملٌدٌة أن ٌدون الرابط االستفادة ال ٌستطٌعون 

للطالب وٌكون بمثابة الواجب المنزلً أو ٌطبك من خالله استراتٌجٌة الفصل المملوب 

كما ٌمكن بطبٌعة . بحٌث ٌكون نشاط منزلً لبلً تمهٌداً للدرس خالل الحصة الدراسٌة

الموحدة آو فً بوابة المستمبل ومنظومة التعلٌم االفتراضٌة الحال استثماره فً الفصول 

 .منصة مدرستً 



 : wizer.meممٌزات مولع األوراق التفاعلٌة 
من خالل الخٌارات التً ٌمدمها ( واجب  –اختبار ) انشاء ورله عمل سهولة 

 .المولع

للورلة ( رابط ) الكترونٌا على الطالب اما باستخدام االٌمٌالت أو كود الورلة ارسال 

 .أو طباعتها واستخدامها ورلٌا

 .تنوع االسئلة من ممالً وموضوعً 

 .ادراج الصوت والصور والفٌدٌوهات 

 .من لبل المعلم بعد اجابة الطالب علٌها وتمدٌم تغذٌة راجعه لهمالورلة تصحٌح 

 .ٌمكن وضع الدرجات على االسئلة

 .ٌمكن للمعلم استخراج تمارٌر بنتائج الطالب ودرجاتهم 

 .التحكم بالخلفٌة للورلة وانواع الخط 

 .الحصول على اجابة فورٌة او عدم تحدٌد ولت للورلة باإلمكان 

 . او بوابة المستمبلالمنظومة رفع ورلة العمل الى باإلمكان 

ورلة تفاعلٌة وطرٌمة والفٌدٌوهات ال نشاء المولع لدٌة الكثٌر من الشروحات 

 .استخدام االٌمونات والموائم والفصول 



 :123ما هو كالس 
وهو من لدراسٌة تطبٌك مجانً إلدارة الفصول اهو 

ٌتعامل مع  أفضل التطبٌمات فً هذا المجال حٌث أنه 

الكثٌر من األشٌاء األساسٌة، بما فً ذلن ردود الفعل 

الفردٌة ، وحفظ السجالت وكذلن التواصل الجٌد بٌن 

المعلم والطالب، وأٌضا ٌحتوى التطبٌك على ُممٌزات 

كساعة  تنظٌمٌة مثل الوظائف التً تُنظم الولت 

إمكانٌة ُمشاركة  اإلستوب ووتش والمنبه باإلضافة إلى 

الشاشة، ومعظم المعلمٌن الذٌن جربوا هذا التطبٌك 

كما أن المطور . ٌستمتعون به بمجرد أن ٌعتادوا علٌه

حٌث تعمل . لدٌه تطبٌمات ألولٌاء األمور والطالب كذلن

جمٌع التطبٌمات الثالثة معًا للحصول على بٌئة تعلٌمٌة 

 .أفضل للجمٌع





تطبٌك عملً ألحد البرامج ورضة فً نهاٌة 

 ......الدورة ؟



https://arabitechnomedia.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz_iY-rUPJc 

https://www.new-educ.com 

https://ar.wikipedia.org/wiki 



وفً الختام فنحن نحلم فً تكوٌن مجتمع رلمً 

األنترنت وتأسٌس غرف إلكترونٌة للتعلم المبنً على 

إلى اإللكترونٌة بهدف توصٌل المعلومة الرلمٌة 

المتعلمٌن ،سواء كانوا متواجدٌن داخل أسوار 

 شعارناالمدرسة او خارجها ولٌكن 

 (جٌل رلمً تمنً نحو )


