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 عزيزتي املتدربة 
صممت هذه احلقيبة لتكون مرشدًا ومرجعية لكِ ، لذا فإن حقوق هذه احلقيبة 

 حمفوظة للمدربة 
 .وعليه مينع نسخها للتوزيع أو اإلعارة أو تداوهلا أو استثمارها والتدريب عليها 

 ومن تقوم بذلك تعرض نفسها للمسؤولية يف الدنيا واحملاسبة يف اآلخرة ..
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 مـقـدمـة

 

 . 

 

يتميز هذا العصر بالتغريات السريعة النامجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية املعلومات, لذا أصبح من 

ذه التغريات, ملواجهة املشكالت اليت قد تنجم عنها, مثل : كثرة الضروري مواكبة العملية الرتبوية هل

 املعلومات, وزيادة عدد الطالب , ونقص املعلمني وبعد املسافات. 

دت هذه التغريات اىل ظهور امناط وطرائق عديدة للتعليم, خباصة يف جمال التعليم الفردي او الذاتي, الذي أوقد 

اتة وسرعة تعلمة ووفقا ملا لدية من خربات ومهارات سابقة. ملواجهة هذه وقدر املتعلم حسب طاقتة ه يسري في

, الذي أو )مفهوم الصف املقلوب ( التطورات والتغريات ظهر مفهوم التعليم باستخدام احلاسوب او التعليم عن بعد

 ي مكان وزمان دون احلاجة اىل وجود املعلم بصفة دائمة.أيتعلم فية الطالب يف 

رة التكنولوجية يف تقنية املعلومات واليت جعلت من العامل قرية صغرية اصبح من احلاجة اىل تبادل ومع ظهور الثو

 مثل هذة اخلربات مع االخرين.

سهامات مجيع إ منظومة ضمن واحدةمن رؤى جديدة ما هي إال  الدورة التدريبيةهذه  دمهإّن ما تق

 . سار, وحتسني األداءاملعنيني بالعمل الرتبوي لتجاوز العثرات, وتصحيح امل

 ,, وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 ,,, واهلل ولي التوفيق
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 منال بنت حممود النمري

 اجستري تقنيات تعليمم  

l.comalnmary@hotmai 
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 رشادات للمتدرباتا

 

 

 أخيت املتدربة:

 :احللقة وورش العمل  نأمل مراعاة اإلرشادات التالية ألهميتها يف حتقيق أهداف

 . اإلغالق التام ألجهزة اجلوال داخل قاعة التدريب.1

 .وينتهي يف الثانية عشرة والنصف يبدأ الساعة الثامنةل برنامج احللقة وورشة العم. 2

 . انتهاء الوقت احملدد لالسرتاحة فور. االندماج املباشر يف الفعاليات 3

 . . املشاركة الفعالة وتبادل اخلربات هدف أساسي للربنامج4

ب . حضور مجيع اجللسات شرط للحصول على الشهادة  والتأخر املتكرر عن اجللسات قد حيج5

 .ة الشهادة عن املتدرب

 . املمارسة العملية املستمرة للمهارات املكتسبة يف الربنامج يضمن االحتفاظ بها.6

 . حتمل مسؤولية تعلمك وال تنتظر اآلخرين ملساعدتك أو حتفيزك على التعلم .7

ق أهداف معهم يف حتقي يإليهم باحرتام وتعاون يعلى حتقيق أفضل التعلم واستمعالزميالت  ي. ساعد8

 .الربنامج

ها يأن تطبق يمقاصدها وآثارها على حياتك املهنية وحاول يعليها وتأمل نيباألشياء اليت تتدربي . فكر 9

 ما استطعت .

 . التعبئة لنموذج تقييم الربنامج بدقة يساعد على تطويره وجناحه.10
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 دليل الربنامج

 مسمى الربنامج:
 . 

هلدف العام:ا

 . 

 األهداف اخلاصة:

 

 . الصف املقلوبأن تتعرف املتدربة على مفهوم  •

 ن رواد الفصل املقلوب .أن تذكر املتدربة بعضًا م •

 أن تفرق املتدربة بني الفصل التقليدي والفصل املقلوب . •

 أن تستنتج املتدربة مهام معلم الفصل املقلوب . •

 املتدربة حتديات وصعوبات الفصل املقلوب . تناقشأن  •

 املتدربة بعضًا من مغالطات الفصل املقلوب . تناقشأن  •

 صف املقلوب .آلية التقويم يف ال املتدربة توضح أن •

 .خطوات 6املتدربة مفهوم الفصل املقلوب يف  تلخصأن  •

 .بعضّا من ادوات وبرامج الفصل املقلوب أن تعدد املتدربة •

 . الفصل املقلوببرامج  ّا منأن تطبق املتدربة بعض •

 . يف املخرجات النهائية  بات األفكار الناقدة واالبداعاتتناقش املتدربة مع املتدرأن  •
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 الربنامج دليل

 

 الفئة املستهدفة:
  التعليم العام . ومشرفات معلمات

 املدة الزمنية للربنامج :

 أيام . مخسةساعة تدريبية بواقع  20

 الوسائل املستخدمة :ـ 

 ـ جهاز داتا شو  .1

 ـ جهاز كمبيوتر حممول  .2

 ـ انرتنت 3

 ـ عرض بور بوينت .4

 ـ طابعة 5

 ـ جواالت ذكيه .6

 : أساليب التدريب

 . احملاضرة 

 . احلوار واملناقشة 

 . العصف الذهين 

  زاوج شارك . _فكر 

 . التعلم التعاوني 

 . التطبيق العملي 

 أدوات التقويم 

  االستبيان 

 . مالحظة التفاعل مع األنشطة والتطبيق 

 . املشاريع التطبيقية 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  9صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزمن  الزمنية المدة الجلسة اليوم
 المستغرق

 العنصر

 األول

 ىاألول

 ترحيب بالمتدربات دقائق10 8:10 – 8

 مقدمة عن مفهوم الصف المقلوب دقيقة10 8:20–  8:10

 دقيقة 100 10  – 8:20

o . رواد الفصل املقلوب 

o    الفرق بني الفصل التقليـدي والفصـل

 املقلوب .

o . مهام معلم الفصل املقلوب 

o . حتديات وصعوبات الفصل املقلوب 

 
 

 استراحة قيقةد 30 10:30–10 استراحة

 دقيقة 120 12:30 –10:30 الثانية

o . مغالطات حول الفصل املقلوب 

o آلية التقويم يف الفصل املقلوب 

o  د. 6الفصل املقلوب يف 

 

 

 اجلدول الزمني
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الزمن  الزمنية المدة الجلسة اليوم
 المستغرق

 العنصر

 الثاني

 األولى

 أدوات وتطبيقات الصف المقلوب دقيقة10 8:10 – 8

 دقيقة 50 10 – 8:10
تطبيقات عملية على برامج الصف 

 المقلوب
    

 استراحة دقيقة 30 10:30– 10 االستراحة

 دقيقة 120 12:30–10:30 الثانية 
تطبيقات عملية على برامج الصف 

 المقلوب
    

  الثالث

 يقةدق120 10  – 8 األولى
تطبيقات عملية على برامج الصف 

 المقلوب
    

 استراحة دقيقة 30 10:30–10 استراحة

 يقةدق120 12-30 – 10:30 الثانية
تطبيقات عملية على برامج الصف 

 المقلوب
    

 اجلدول الزمني
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 ُأكن لك احرتامًا وتقديرًا عميقني

 للتطور الدائم حبضورك اليوم أثبت بأنك فرد يسعى  ألنك

 

 مجاعيًا اليوم التزامًافلنعقد 

 جانبًا كل ما يشغل بأن نتفاعل، نستجيب، نتعاون، ونرتك

 رنا ويشتت انتباهنا وانتباه زمالئنا )اجلواالت( ونتناسى همومنا،فك

 ويشارك بعضنا بعضًا يف مستوًى جديد من الرتكيز واحلماس،

 املتدرب قد تكون فاعلة ومؤثرة بقدر محاس ألن مثل هذه الربامج

 يف املشاركة والتطبيق .

 حواملهارات العقلية والعملية بصفة خاصة ال ميكن أن تستقر وتصب

 سلوكًا راسخًا يف ممارستنا إال إذا أعطينا أنفسنا ُفرصًا كثرية

 للتطبيق واملمارسة فليبذل كل مّنا ُجل جهده لإلفادة واالستفادة.

 .....لنصنع اليوم الذي يشكل تغيريًا حقيقيًا  يف قدراتنا

 

 

 

 أختي الكرمية
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 الوحدة األولى
 

 مفهوم الفصول المقلوبة
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 اليوم األول

 والثانية اجللسة األوىل

 

 

 

 األهداف: 
 

 : ةيتوقع من املتدرباجللسات يف نهاية 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  املقلوبة الفصول

 
 

 

 أن
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 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صول املقلوبةالفمفهوم 

 

 المعنى اللغوي 

(: تعني الفصول المقلوبة أو   flipped classroomالترجمة الحرفية لمصطلح ) 

المعكوسة تأتي ترجمتها بمعنى القلب أو العكس . والقلب في اللغة هو تحويل الشي عن 
 يقلبه قلباً . وجهه . يقال قلب الشئ

 المعنى االصطالحي

نت لالستفادة من التعلم في الفصول الدراسية الخاصة بالمعلم ، استخدام تكنولوجيا االنتر
حتى يتمكن من قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع الطالب بدال من إلقاء المحاضرات . 

 باستخدام المعلم أشرطة الفيديو . ويعرف أيضاً باسم التعلم المخلوط أو المدمج .
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 1 رقم النشاط 

 شارك -زاوج  –فكر اسرتاتيجية  أساليب التنفيذ 

 فهوم الفصول املقلوبة ملتوضيح  أهداف النشاط

 د 5 الزمن

 نشاط مجاعي

ثرائية السابقة مبفردك أواًل ثم بالتعاون المتعين يف تعاريف الفصول املقلوبة الواردة يف النشرة ا

 ؟  التدريب من وجهة نظركن مفهوم ن السابقة حدديمع أفراد جمموعتك ومن خالل خرباتك

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 
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 نشرة إثرائية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رواد في الفصل المقلوب

zurEric Ma 

 

 سلمان خان
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 2 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني أساليب التنفيذ 

 تذكر أهم رواد الفصل املقلوب أهداف النشاط

 د 5 الزمن

عزيزتي املتدربة .. اتبعي التعليمات ثم وضحي املطلوب وال ترتددي يف طلب املساعدة من 

 املدربة ....

 ؟ أذكري أهم رواد الفصل املقلوبموعة بالتعاون مع فريق اجمل

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 
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 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفصول المقلوبة التقليديةمقارنة بين الفصول 
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 نشرة إثرائية
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 الفصول املقلوبة الفصول االفرتاضية

جمموعة من األدوات اليت تشمل بث الفيديو 

والتفاعل الصوتي واحملادثات النصية والسبورة 

االلكرتونية واالدارة التعليمية اليت متكن من 

هة للتعليم تقديم مباشر وتفاعلي ،وبأساليب مشاب

 التقليدي 

إجراءات متعددة جيمع فيها املعلم بني التواجد 

املباشر مع الطالب يف وقت احلصة وعدم املباشرة 

قبل احلصة لتلقي الدروس واحملاضرات من خالل 

 الفيديو 

 يوجد اجتماع مكاني مباشر يف الفصل التقليدي  ال يوجد اجتماع مكاني مباشر مع الطالب 

 يفعل التعلم النشط والتعلم باملشاريع حملتوى املعريف بدرجة كبريةهدفه نقل ا

يتطلب االشرتاك يف الغرفة ومتابعة من الدعم 

 الفين 

ال يتطلب نظام إدارة أو اشرتاك بغرفة أو متابعة 

 دعم فين ، للمعلم حرية توفري فصل ذكي 

 ال يتطلب اتصال باالنرتنت االتصال باالنرتنت أساسي حلصوله

االخنفاض الكبري يف التكلفة وتغطية عدد كبري من 

التالميذ والطالب يف مناطق جغرافية خمتلفة ويف 

 توقيتات خمتلفة ، مع إمكانية التوسع دون قيود 

مازالت التكلفة قائمة لوجود الفصول واحلصص 

 الدراسية يف الفصول العكسية

 

 

 

 والفصول المقلوبة ةياالفتراضمقارنة بين الفصول 
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 3 رقم النشاط 

 م التعاونياسرتاتيجية التعل أساليب التنفيذ 

 تقارن بني الفصول االفرتاضية والفصول التقليدية والفصول املقلوبة أهداف النشاط

 د 10 الزمن

 

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط مجاعي 

بالتعاون مع فريق اجملموعة قارني بني الفصول االفرتاضية والفصول املقلوبة والفصول التقليدية 

 ؟ مستعينة بالنشرة االثرائية السابقة

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 
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 رة إثرائيةنش
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 حتديد روابط تعليمية ملوضوع الدرس ) ملفات ، نص ، مواقع ، مقاالت ( . .5

 ارساهلا للطالب عرب ) الربيد االلكرتوني ، واتساب ، فالش ،أقراص مدجمة ...( . .6

 أكد من اطالع الطالب على الفيديو أو املادة ) طرح األسئلة واملناقشات ( .الت .7

 البدء حبل الواجب الصفي ) األنشطة املشاريع ( . .8

 

 

 

 

 

 مهام معلم الفصل المقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  25صفحة 

 

 

 4 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني أساليب التنفيذ 

 أهم مهام معلم الفصل املقلوبتستنتج   أهداف النشاط

 د 10 الزمن

 دربة .. عزيزتي املت

 نشاط مجاعي

 ؟ أهم مهام معلم الفصل املقلوببالتعاون مع فريق اجملموعة دوني 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  26صفحة 

 

 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 ديدون على هذه االسرتاتيجية مما قد جيعلهم يرفضونها ملا تتطلب من أن الطالب ج

 عمل يف املنزل والتحضري للدرس قبل احلصة .

 . عدم مالئمة اسرتاتيجية الفصل املقلوب للمراحل أو الصفوف الدنيا من التعليم العام 

 م عدم مالئمتها لكل املواد حيث أن هناك مواد طبيعتها تفرض نوع معني من التعلي

 املباشر .

 يتوفر عند مجيع الطلبة . تتطلب قدر من املسؤولية الشخصية من قبل الطالب وهذا ال 

  التحدي األصعب الذي يواجه أعضاء هيئة التدريس هو الوقت االضايف واجلهد

 املطلوب إلعادة تصميم مقرر والتحضري له .

 رية قد ال تتوفر لدى بعض املعلمني يرون أنه يتطلب إعدادًا واعيًا ومكثفًا وخربة كب

كثري من املعلمني ، كما أن تسجيل احملاضرات أو املقاطع أو انتاجها يتطلب جهدًا 

 كبريًا ومهارة عالية .

 

 

 

 تحديات وصعوبات الفصل المقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  27صفحة 

 

 5 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني أساليب التنفيذ 

مناقشة أهم التحديات والصعوبات اليت ستواجه املعلمة عند تطبيق  أهداف النشاط

 فصل املقلوبال

 د15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 مجاعينشاط 

التحديات اليت  نافشي مع جمموعتك أهمطلب منك تصميم درس مبفهوم الفصول املقلوبة 

 ستواجهك ، وكيف تتغلبني عليها ؟

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  28صفحة 

 

 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 زلية يف الفصل املقلوب : أن الفصل املقلوب يلغي أهمية ال قيمة للواجبات املن

 الواجبات لرتكيزهم على األنشطة االثرائية وألن شرح املعلم يف احلصة تقلص .

الصواب أن الواجبات هلا دور مهم يف التعلم املستقل الذي تغري وقتها ومكانها فقط ، فضاًل 

 يف الفصل املقلوب إذا اقتضى األمر . كون املعلم قد يعطي واجب منزلي بعد احلصة مباشرة 

 

  ال يقوم الفصل املقلوب إال بالفيديو وقد ال يكون للمعلمة خربة يف صناعة الفيديو كما

 أنه جمهد ويتطلب وقتًا كبريًا .

الصواب : يف املمارسة األوىل يتطلب استخدام الفيديو لشرح احملتوى والذي ال يتجاوز من 

 سة هناك اختيارات متعددة أمام املعلم منها :دقائق ، وبعد املمار 10 -8

احملاضرة املسجلة ، النصوص التكميلية ، التعلم املربمج ، املقاالت االختيارية ، التدريب 

العملي على التجارب واحملاكاة عن طريق االنرتنت ، ويستطيع املعلم تشجيع الطالب على 

 . صناعة الفيديو ملزيد من ممارسة الطالب لدور املعلم

 

 مغالطات حول الفصل المقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  29صفحة 

 

 

  وصول االنرتنت لكل طالب 

الصواب : عدم وصول االنرتنت جلميع الطالب وارد ، وليس املشكلة بالفصل املقلوب 

 حمركات األقراص والفالش بديل مناسب ومركز مصادر التعلم يف املدرسة بدائل جيدة .

  الفصل املقلوب راحة من الشرح وفائض يف الوقت 

مشاهدة الطالب لفيديو باملنزل ليس راحة للمعلم فهناك تضمني حمتوى الدرس يف الفيديو و

أعباء أخرى يقوم بها مثل بناء األنشطة الثرية اليت تساعد على شخصنة التعلم عند الطالب 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  30صفحة 

 

 6 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني أساليب التنفيذ 

 وبتناقش أهم املغالطات حول الفصل املقل أهداف النشاط

 د 15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط مجاعي

 ؟ ثم ردي عليها أهم املغالطات حول الفصل املقلوب ناقشيبالتعاون مع فريق اجملموعة 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................... 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  31صفحة 

 

 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 : تقويم تكوني 

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 تقويم جتميعي  : 

...........................................................................................

...........................................................................................

.......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية التقويم في الصف المقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  32صفحة 

 

 7 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني أساليب التنفيذ 

 تلخيص آلية التقويم يف الصف املقلوب أهداف النشاط

 د 15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط مجاعي

 ؟ ية التقويم يف الصف املقلوب خلصي آلبالتعاون مع فريق اجملموعة 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  33صفحة 

 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 

 واتخط 6مفهوم الفصل المقلوب في 

 حتديد

 حتليل

 تصميم

 توجيه

 تطبيق

 تقويم



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  34صفحة 

 

 8 رقم النشاط 

 عاونياسرتاتيجية التعلم الت أساليب التنفيذ 

 خطوات 6تلخيص مفهوم الفصل املقلوب يف  أهداف النشاط

 د 15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط مجاعي

 ؟ خطوات 6خلصي مفهوم الفصل املقلوب يف بالتعاون مع فريق اجملموعة 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  35صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانية

 أدوات وتطبيقات الصف املقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  36صفحة 

 

 الثانياليوم 

 األوىل والثانيةاجللسة 

 

 

 األهداف: 
 

 : ةيتوقع من املتدرباجللسات يف نهاية 

 

 

 ًا من أدوات وتطبيقات الفصل املقلوب .أن تعدد املتدربة بعض •

 أن تطبق املتدربة عبى بعضًا من برامج وأدوات الصف املقلوب  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  37صفحة 

 

 نشرة إثرائية

 

 

 

 

 

 
 

 

 أدوات وتطبيقات الصف المقلوب



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  38صفحة 

 9 رقم النشاط 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني ب التنفيذ أسالي

 تعدد بعضًا من برامج وتطبيقات الفصل املقلوب أهداف النشاط

 د 5 الزمن

عزيزتي املتدربة .. اتبعي التعليمات ثم وضحي املطلوب وال ترتددي يف طلب املساعدة من 

 املدربة ....

 ؟ لفصل املقلوبعددي بعضأ من برامج وتطبيقات ابالتعاون مع فريق اجملموعة 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  39صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  40صفحة 

 10 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 googleالتسجيل يف موقع  أهداف النشاط

 التعرف على واجهة املوقع

 

 د 10 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 ؟ google class roomسجلي يف موقع 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  41صفحة 

 11 شاط رقم الن

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 ورفعها عرب قناة اليوتيوب تالفيديوهاإنشاء  أهداف النشاط

 د 15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 ؟ google class roomسجلي يف موقع 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  42صفحة 

 

 نشاط فردي

ثم قومي بإرسال الرابط اخلاص بها إىل  قومي برفع امللفات اخلاصة بِك عرب قوقل درايف ،

 طالباتك؟

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

.......................................................................................... 

 12 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 google driveرفع امللفات عرب  أهداف النشاط

 إنشاء روابط للملفات وارساهلا للطالبات

 د 20 الزمن

  



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  43صفحة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  44صفحة 

 13 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

  أهداف النشاط

 google class roomالتسجيل يف 

 التعرف على واجهة املوقع

 

 د10 الزمن

 .. عزيزتي املتدربة 

 نشاط فردي

 ؟ google class roomسجلي يف موقع 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

.......................................................................................... 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  45صفحة 

 14 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 إنشاء الفصل االفرتاضي أهداف النشاط

 إدراج املواد التعليمية

 دعوة الطالبات للدخول على املوقع 

 ات املوقعالتعامل مع كافة ايقون

 د 60  الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

بإنشاء فصل افرتاضي لطالباتك عرب املوقع ثم قومي برفع املواد التعليمة عليه ومن ثم قومي 

 ؟  دعوة الطالبات للدخول عليه

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  46صفحة 

 

 

 

 

  الثالثيوم ال

 والثانية اجللسة األوىل

 

 

 

 األهداف: 
 

 : ةيتوقع من املتدرباجللسات يف نهاية 

 

 

  وتطبيقات الفصل المقلوب برامجعلى بعض  المتدربة  تطبقأن . 

 . تبادل األفكار الناقدة وتبادل االبداعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  47صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  48صفحة 

 

 15 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

         VideoScribeالتسجيل يف موقع  أهداف النشاط

 VideoScribeالتعرف على واجهة برنامج  

 VideoScribe برنامجفتح مشروع جديد يف 

 

 د 20 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بِك   ؟ VideoScribeسجلي يف موقع 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  49صفحة 

 16 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

  إدراج الصور والتعامل معها يف الربنامج أهداف النشاط

 إدراج النصوص والتعامل معها يف الربنامج

 د 15 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 بإدراج الصور والنصوص يف مشروعك مبا يتالءم مع املوضوع الذي اخرتته  ؟قومي 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  50صفحة 

 17 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 إلدراجها يف   Inkscape حترير الصور يف برنامج  أهداف النشاط

 Video Scribeبرنامج 

 د10 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

Video ومن ثم إدراجها يف برنامج  Inkscape قومي بتنسيق وحترير الصور يف برنامج 

Scribe  ؟ 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  51صفحة 

 18 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 حفظ وتصدير الفيديو يف الربنامج  أهداف النشاط

 د 10 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 قومي حبفظ وتصدير املشروع ؟

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

 
 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  52صفحة 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  53صفحة 

 

 19 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 jingالتسجيل يف موقع  أهداف النشاط

 تنصيب الربنامج

 د 20 لزمنا

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بِك   ؟ jingسجلي يف موقع 

 ؟

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 



 

 alnmary@hotmail.comإعداد وتنفيذ / أ . منال حممود النمري   

 56من  54صفحة 

 

 20 رقم النشاط 

 تطبيق عملي  أساليب التنفيذ 

 الصور والتعامل معها يف الربنامج حفظ أهداف النشاط

 والتعامل معها يف الربنامج حفظ الفيديوهات

 د 20 الزمن

 عزيزتي املتدربة .. 

 نشاط فردي

 ؟  حبفظ الصور وإجراء التعديالت املناسبة عليهاقومي 

 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 
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