
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/500                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/500ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/500ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade500                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أ نورة عبيد العتيبي  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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مدرسة 238 االبتدائية

 @norhobaid



طتيبقات اتلواصل عم اطلالب واطلابلات 

للتحميل اضغط

ClassDojo 

MyU 

هو عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني يستخدم لتعزيز السلوك اإليجابي للطالب 

من خالل مجموعة من الرموز والنقاط التعزيزية املمنوحة للطالب بناًء على معايير 

سلوكية عدة يحددها املعلم، مع إمكانية تمثيل هذه النقاط برسوم بيانية وتقارير 

ترسل للطالب وولي األمر بشكل مباشر… ملعرفة املزيد شاهد الفيديو

 ماي يو تطبيق للموبايل يوفر على املعلمني الوقت والجهد اليومي الذي يمرون به اثناء

 تواصلهم مع الطلبة، ويمنحهم وطلبتهم أداة مجانية بسيطة يمكنهم من خاللها التواصل

 بشكل فوري وسريع

للتحميل اضغط
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برامج األسئلة التفاعلية
Make it 

 .. فكرة التطبيق: إنشاء عروض تقديمي خاصة باألسئلة التفاعلية

 .. أهم املميزات: التطبيق حاليًا مجاني , يشبه في استخدامه برنامج البوربوينت

 يوفّر قوالب مصممة خصيًصا لألسئلة التفاعلية .. إلنشاء عرض تقديمي بصورة

.. …لأللعاب تعليمية للمزيد شاهد الفيديو

للتحميل اضغط
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للتحميل اضغط

Kahoot! 

 كاهوت” برنامج تعليمي مجاني ويدعم اللغة العربية مستند إلى نظام

 اللعب وا ستجابة في الفصول الدراسية من شأنه أن ينشط ويحمس

 املتعلمني ويشجعهم على ا نتقال من الجو التقليدي إلى جو الحماس و

املتعة والتنافس

 @norhobaid



برامج األسئلة التفاعلية
ZipGrade 

 يعمل هذا التطبيق مثل أجهزة التصحيح اآللي

 يقوم الطالب بحل اختيارات متعددة ومن ثم يقوم البرنامج بواسطة كاميرا

 اآليفون أو اآليباد أو اآليبود بتصحيح اإلجابات ثم عرض أسماء الطالب

…وبجانبها درجاتهم…للمزيد شاهد الفيديو

للتحميل اضغط

Quiz maker 

للتحميل اضغط

 برنامج مساعد على تكوين األسئلة الصفية املنوعة وهي عبارة عن   
 اختبارات

 . قصيرة يمكن  استخدامه كتمهيد للدرس أو تقويم
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Plickers
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برامج األسئلة التفاعلية

 تطبيق بليكرز يساعد املعلمني على إدارة الصف وبالذات أثناء التغذية

 الراجعة بحيث يسمح للجميع باإلجابة على السؤال في وقت

 واحد، و الحصول على تقييم اإلجابات للجميع في ثوان ، مع إمكانية

.عرضها للطالب

للتحميل اضغط

- إضافة األسئلة املقالية

- التحكم في إظهار الدرجة للطالب بعد تسليمه لإلجابة

- تصدير نتائج الطالب إلى ملف اكسل

- ترتيب نتائج الطالب بحسب االسم أو الرقم أو الدرجة أو وقت التسليم

االختبارت االلكترونية

للتحميل اضغط
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تطبيقات احتساب الوقت

MouseTimer 

Classroom timer 

Bomb timers 

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط
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برامج ممتعة للطالبة

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

روليت

Draw straws 

Tap roulette 
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برامج الواقع املعزز
Hp reveal

 تعريف الواقع املعزز : نوع من الواقع اإلفتراضي يهدف إلي إنشاء عرض مركب
 للمستخدم يمزج بني املشهد الحقيقي الذي ينظر إليه املستخدم واملشهد الظاهري
الذي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب والذي يعزز املشهد الحقيقي بمعلومات إضافية

للتحميل اضغط

Layar

 من إجراء مسح ضوئي للمواد املطبوعة، كاملجالت و الخرائط و  Layar يمكن تطبيق

 املطويات… و من تم إغنائها و تعزيزها بإضافات الواقع املعزز، مما يسمح لك بالتفاعل مع
.الواقع بطريقة جديدة كليا

للتحميل اضغط
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صناعة قارئ الباركود
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أثبتت العديد من الدراسات أن الباركود يمكن أن يوظف في العملية التعليمية لدعم: 
- إستراتيجية التعلم التعاوني. 
- زيادة الدافعية نحو التعلم . 

- األنشطة الخارجية. 
- التعلم الذاتي. 

- تعلم اللغة اإلنجليزية.

Qr reader

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

QR Code Reader
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تطبيقات مساعدة في التعليم

OneNote 

Camscanner

Keynote 

 إنشاء Keynote بفضل األدوات الفعالة والتأثيرات املدهشة يسّهل
 عروض تقديمية مذهلة ال تُنسى. ويمكنك حتى استخدام

Apple Pencil على iPad إلنشاء مخططات أو رسومات توضيحية 

تجعل عرضك التقديمي ينبض بالحياة

3 

 عبارة عن دفتر مالحظات رقمي OneNote إن

 يوفر مكاناً واحداً لكافة مالحظاتك ومعلوماتك،
 أي لكل شيء تحتاج إلى تذكره وإدارته في

.حياتك في املنزل أو العمل أو املدرسة

انسخ مستنداتك عن طريق املاسح الضوئي لتحصل عى 
صورة واضحة املعالم وعالية النقاء/بصيغة بي دي إف، وذلك 

حتى تتمكن من إرسالها عبر الفاكس، أو طبعها أو حفظها 
باستخدام التخزين السحابي. 

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط
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Pages

تطبيقات مساعدة في التعليم

Jigsaw box

- Jigsaw Box يمكن من خالل هذا البرنامج عمل puzzel كنوع من 

 األلعاب املستخدمة في األنشطة الختامية

فكرة التطبيق والوظيفة: إنشاء و تحرير امللفات النصية على اآليفون  
و اآليباد .

ملن هذا التطبيق: لكافة املستخدمني.

للتحميل اضغط

للتحميل اضغط

 @norhobaid



الخاتمة
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