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التشويق التفاعلي 
في التعلم النشطوتطبييقات
الدروس التفاعليةتفعيل

فوزية ذعار العتيبي: المشرفة التربوية 
هدى الجعيدان: المعلمة 



هدى الجعيدان. أ



ليموالتعالتكنولوجيا
ها قد في ِظّل الُحضور القوي للتكنولوجيا، وكون

من % 75أصبحت ُجزءاً أساسياً من حياتنا، إذ يتفق 
ابي على الُمعلمين على أن التّكنولوجيا ذات تأثير إيج

.عملية التّعليم
في ِظّل الظروف الراهنة والحاجه الماسة لتسخير 

دي لن يفي فأن التعليم التقلي، التكنولوجيا لخدمة التعليم
عليم بالغرض، ونحتاج هذه التكنولوجيا لجعل عملية الت

.هنا يأتي دور التعليم عن بعد، تستمر وال تنقطع
هدى الجعيدان. أ



استخدامأهمية
فيالتكنولوجيا
التعليم

اشراك الطُّالب وإيجاد ُمتعلمين نَِشطين

التّعاون والُمشاركة بين الُمتعلمين

جعل التّعلم أكثر ُمتعة

سهولة في ُمراقبة أداء الطالب

تخطي عائق الّزمان والمكان

هدى الجعيدان. أ



فييتمثلللُمعلماألساسيالّدوران
موضوعفِهمعلىالّطالبُمساعدة
ةاألدافهيالتّكنولوجياأما،ُمعين
لتحقيقالُمعلمسيستخدمهاالتي
يُمكنالحيث،الهدفهذا

أوتُديرأنوحدهاللتكنولوجيا
.ةالتّعليميالعمليةعلىتُسيطر

هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ

والتحكم في العرضتيمزفي PowerPointطريقة إعداد عرض 
.

من خالل التيمزطريقة مشاركة ورقة عمل مع الطالبات في 
OneDriveالسحابة التخزينية 

أهم تطبيقات التعلم النشط  

.األلكترونيالتحفيز 



لنجاح درس تفاعلي 
يجب على المعلمة 
مراعاة اإلرشادات 

:التالية 

هدى الجعيدان. أ



كرري القوانين الصفية
بشكل يومي 

التأكد من جودة الصوت 
والصورة

قبل البدء بالدرس
ا عدم ترك المجال مفتوح  
لإلجابات العشوائية

ة التأكيد على اغالق الطالب
للمايك بعد االنتهاء من 

اإلجابة

استخدمي التحفيز 
والتعزيز 

رصد الحضور 
بشكل جيد 

اب ال تهملي استخدام الكت
بةوحفزي الطالبات للكتا

هدى الجعيدان. أ



فعاللتعليم سليم ولتعليم سليم وفعال

علم استخدام برنامج تيمز في الت
ة و تفعيل و العروض التفاعلي

تفعيل الكتاب المدرسي
مع الطالبات

القدرة على ضبط 
الصف 

االنتباه لزمن 
الحصة

إحداث المشاركة الفعلية
من جميع الطالبات

استخدام مثريات و 
معززات التعليم عن بعد

هدى الجعيدان. أ



إرشادات للطالب تساعده 
على التعلم عن بعد

هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ

شرح 
طريقة إعداد عرض 

PowerPoint  في
والتحكم في التيمز

.العرض 



مزالتيشرح طريقة مشاركة ورقة عمل مع الطالبات في 
OneDriveمن خالل السحابة التخزينية 

هدى الجعيدان. أ



طتطبيقات التعلم النش
دة أهم التطبيقات واألدوات للمساع

على تعليم نشط وفعال

هدى الجعيدان. أ



تالتطبيقا

Google Classroom

Make it

edmodo

Microsoft 

Whiteboard

whiteboard

1

2

3

4

5

هدى الجعيدان. أ



التطبيقات
والمواقع

6

7

8

9

10

Quizizz

Kahoot     

Classroom Timer

TinyTap

Socrative

هدى الجعيدان. أ



wordwallتطبيق 

برنامج الطريقة السهلة ألنشاء الموارد •
.التعليمية الخاصة بك

.تصميم ألعاب وأنشطة تعليمية تفاعلية •

•https://wordwall.net/ar

هدى الجعيدان. أ

https://wordwall.net/ar


Kahootتطبيق 

ة برنامج تعليمي مجاني ويدعم اللغة العربي•
ول مستند الى نظام اللعب واستجابة في الفص

الدراسية من شأنه أن ينشط ويحمس الطالب
لى ويشجعهم على األنتقال من الجو التقليدي ا

.جو الحماس والمتعة والتنافس 
مفهوم التعلم باللعب( كاهوت ) يقدم برنامج •

دة جدا في الفصول الدراسية بطريقة سهلة ومفي
.عبر استخدام التكنولوجيا 

سيشارك ويتنافس الطالب وسيستمتعون•
.بالحصة الدراسية 

•https://kahoot.com/schools-u/

هدى الجعيدان. أ

https://kahoot.com/schools-u/


wheelofnamesموقع 

ي واحد من احدث المواقع االلكترونية الت•
احد تساعدك علي الحصول علي اختيار و
فقط من بين مجموعة من االسماء او 

األرقام
رابط الموقع•
•https://wheelofnames.com/

هدى الجعيدان. أ

https://wheelofnames.com/


Microsoft Whiteboardالسبورة البيضاء 

اعية يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات اإلبد•
مليات المميزة التي تسمح بالقيام بالكثير من ع

التصميم والتخطيط ومشاركة العمل بها مع 
.مستخدمين أخرين على أجهزة مختلفة

•https://www.microsoft.com/ar-
sa/p/microsoft-

whiteboard/9mspc6mp8fm4#activet
ab=pivot:overviewtab

هدى الجعيدان. أ

https://www.microsoft.com/ar-sa/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab


edmodoتطبيق إدمودو 

مساحة الكافية هو منصة إلكترونية تتيح أيضا للمتعلمين التالميذ ال•
للتواصل من اجل التدريس وتبادل المعلومات واآلراء بين 

ل عن بعد المتفاعلين يمكن اعتباره من بين أفضل منصات التواص
الطالب بين المعلمين والطالب، هو بيئة آمنة يجتمع فيها المعلم ب

وينظم فيها الحصة الدراسية ويتحكم في مجرياتها
رابط البرنامج•

•https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome

هدى الجعيدان. أ

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome


Quizizzموقع 

موقع خاص إلجراء االختبارات واالمتحانات للطالب •
ولكن بطريقة مبتكرة وجديدة وفريدة من نوعها، وهذا

كن يم. األمر سيساهم في جذب الطالب لتلقي المعلومات
أن تقوم بإنشاء اختبارات خاصة بطالبك مع إمكانية

.لةالزمن الالزم لكامل االمتحان وكذلك تحديد عدد األسئ
األوراق بالنسبة للمعلم فإنه ال يحتاج أن يقوم بتصحيح•

شكل الخاصة باالمتحان بل أن الموقع يقوم بالتصحيح ب
تلقائي

•https://quizizz.com/

هدى الجعيدان. أ

https://quizizz.com/


padletتطبيق 

ن أداة ويب تشاركية مجانية ، يمكن استخدامها ع•
طريق أجهزة الحاسب األلي أو األجهزة النقالة ،

ي يحمل تتيح للمعلم إمكانية إنشاء حائط افتراض
معلم عناوين معينه وبخلفيات جذابة ،ويسمح لل
وطالبه بمشاركة المالحظات والنصوص 
غيرة والوسائط المتعددة بإضافتها ك نوتات ص

ه تلصق على هذا الحائط ، مع إمكانية تصدير
واكسل مع   pdfعلى هيئة صور أو ملفات 

.الطالب او المعلمين 

•https://ar.padlet.com/

هدى الجعيدان. أ

https://ar.padlet.com/


classDojoتطبيق 

من للطالباأليجابييستخدم لتعزيز السلوك •
خالل مجموعة من الرموز والنقاط التعزيزية 
ددها الممنوحة بناء على معايير سلوكية عدة يح
المعلم مع إمكانية تمثيل هذه النقاط برسوم
شكل بيانية وتقارير ترسل للطالب وولي األمر ب

.   مباشر 

•https://www.classdojo.com/

هدى الجعيدان. أ

https://www.classdojo.com/


Whiteboardتطبيق 

تستخدم ل مشاركة الطالبة الصور واوراق •
وعرض مشاركات التيمزالعمل وعرضها في 

.   الطالبات 

•https://whiteboard.fi/

هدى الجعيدان. أ

https://whiteboard.fi/


Google Classroomبرنامج 

باره بديال لذي يتيح إمكانية التعليم عن بعد حيث يمكن اعت•
الب استثنائيا للمدرسة و منصة إلكترونية تغني الط

ليمية والمدرسين عن التنقل أو الذهاب إلى المؤسسات التع
.  واالختالط الذي هو محظور بشدة في وقتنا الراهن

نة التطبيق الذي هو من منتجات جوجل حيث تم إطالقه س
.  وهو مجاني بالكامل، مع واجهة استعمال سهلة2014

تطبيق جوجل كالس روم يدعم كل أنظمة التشغيل من
أنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، آي أو إس إلى 

ل متصفحات الويب، لهذا  يمكن اعتباره من بين افض
.تطبيقات المساعدة في التعليم عن بعد

رابط البرنامج•
•https://classroom.google.com/u/0/h

هدى الجعيدان. أ

about:blank


 TinyTapتطبيق 

هو تطبيق لتصميم األلعاب •
.والمسابقات والدروس التفاعلية

•https://www.tinytap.it/

هدى الجعيدان. أ

https://www.tinytap.it/


Socrativeتطبيق 

مه داخل تطبيق تفاعلي رائع يمكن استخدا•
ا الفصل لزيادة مشاركة الطلبة و أيض
يمكن من عمل اختبارات قصيرة و 
مسابقات داخل الصف لمعرفة مدى 

.استيعاب الطلبة للدرس 

•https://www.socrative.com/

هدى الجعيدان. أ

https://www.socrative.com/


Classroom Timer Liteتطبيق 

علم إعداد عد تنازلي للوقت  في إنجاز مهمة للمت•
يقدم . ة والمجموعات في الفصل الدراسي/

اكتمال التطبيق تأثيرات بصرية وصوتية عند
العد واإلعالن عن إنهاء المهام بطريقة فعالة 

ومثيرة

•https://iphony.net/index.php?a=details-
com-walsallacademy-classroomtimer.html

هدى الجعيدان. أ

https://iphony.net/index.php?a=details-com-walsallacademy-classroomtimer.html


لتعليم سليم وفعال

teamsالتحفيز اإللكتروني عبر 

هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ

لتعليم سليم وفعال

هدى الجعيدان. أ

ا ومتعةيعد التعليم االلكتروني من اكثر األمور تشويق
تلقاه ولكي يتحقق التوازن بين ما يقدمه المعلم وما ي

م بعض لذلك سأقد، الطالب يأتي دور التحفيز والتعزيز
لحصة وسائل التحفيز االلكترونية لزيادة الفاعلية ل

teamsاالفتراضية المقدمة عبر 



stickersلتعليم سليم وفعال

هدى الجعيدان. أ

ة عبر استخدام الملصقات واأليقونات التعبيري
ع التيمز اثناء الحصة االفتراضية لتشجي

الطالبات واإلعجاب باإلجابات 
قات في خانة الدردشة نضغط على أيقونة الملص
نجد ملصقات متنوعة باإلمكان استخدامها 

للتحفيز



فيزنماذج الستخدام األيقونات في التحلتعليم سليم وفعال

هدى الجعيدان. أ



دردشةرفع صور للتحفيز عبر ال

هدى الجعيدان. أ

اختاري صور بعبارات تحفيزية وشاركيها



Praiseتحفيز الطالبات عبر 

هدى الجعيدان. أ

وهو ضمن التطبيقات األساسية 
المدمجة مع مايكروسوفت تيمز
ة وظيفته منح الشارات التشجيعي

بيقات بعد ما انزله من التط، للمتعلمين
دردشةيتواجد تلقائيا ضمن خيارات ال



هدى الجعيدان. أ
هدى الجعيدان. أ

الطريقة



الجعيدانهدى . أ



الجعيدانهدى . أ

ةالنتيج



هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ



الجعيدانهدى . أ



هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ



هدى الجعيدان. أ



بعد تصميم الشهادة إما من النماذج الجاهزة أو نموذجك الخاص
خه ثم بنفس طريقة إنشاء لوحة التعزيز التي تم شرحها مسبقا أقوم بفتح ملف الشهادة ونس

وإن كانت الشهادة لطالبة ً.. إلصاقه في المساحة الفارغة التي أدرجنا فيها الجدول مسبقا 
قبل االسم ليصلها@ واحدة أضيف رمز 

الجعيدانهدى . أ



هدى الجعيدان. أ هدى الجعيدان. أ هدى الجعيدان. أ هدى الجعيدان. أ
هدى الجعيدان. أ

 ً ختاما


