
اً بأي تعدٌل .... دارة التعلٌم بمحافظة بٌشة وٌسمح بالنقل والنشر لم بإحصري وخاص بمراكز مصادر التعالشرح  ٌّ وال ٌسمح قطع





 

Plickers موقع وبرنامج وتطبٌق

التغذٌة الراجعة 

 .؟ أهمٌتها ما و ، الراجعة التغذٌة هً ما:  ؤال للفائدةس

 الراجعة التغذٌة تعرٌف -1

 الراجعة التغذٌة أهمٌة -2

 

 

 

 

 

 



















 

خٌارات لطباعة البطاقات كل بطاقة مختلة عن األخرى ولها أرقام وحروف باألركان تعنً السؤال  5 السابقة نالحظ من الصورة

 واإلجابة 

 حسب ترتٌب الطلبة مع ترتٌب الكروتتوزع البطاقات على الطلبة 



ثم نضغط على كامٌرا الجوال للتصوٌر هذه البطاقات لجمٌع  الطلبة حسب اختٌار كل سؤال لكل طالب وفوراً  اإلجابة تظهر بالتطبٌق 

  لنفس الطالب .. وهكذا لجمٌع الطلبة ..

 : تطبٌقالممٌزات 

  (التكالٌف تقلٌل) محمولة أجهزة إلى الطالب ٌحتاج ال:  اقتصادي .. 

 المرهقة . التصحٌح عملٌات من بدالً  بالطال لجمٌع فورٌة نتائج ٌعطً: الوقت  توفٌر. 

  الطالب . استجابات جمٌع لتغطٌته: الشمولٌة. 

 طالب . كل مع الناجعة التقوٌم سبل بحث و الطالب لمستوٌات السلٌم التقٌٌم على المعلم ٌساعد: التقٌٌم  فً المصداقٌة. 

 كبٌرة . تعقٌدات على ٌحتوي ال: االستخدام  سهولة. 

 األسئلة . وضع فً مرونة أكثر أصبحت أنك ستجد للبرنامج الدائم االستخدام مع: االستمرارٌة  تحقٌق و المرونة. 

  الخاصة التربٌة فئات لبعض و اقتصادٌاً  الفقٌرة التعلٌمٌة البٌئات غالب مع ٌتناسب: المالءمة .. 

 لتحدٌدوا المقارنات إجراء على ٌساعد مما المختلفة األلوان البرنامج ٌوفر .. 

 ( ضروري اإلنترنت توفر)  الفصل شو وداتا الكمبٌوتر خالل من الكبٌرة الشاشة على الجوال من للنتائج السرٌع الحً العرض على ٌحتوي .. 

 الحصة أن تبدأ لقب المسبقة اإلعدادات من وغٌره الفصل طالب وأسماء األسئلة وتجهٌز إعداد على المعلم ٌساعد النت فً البرنامج موقع .. 

 التعلٌم: فئة التطبٌق وتصنٌفه 

 ألجهزة األندروٌد 2016 أغسطس 3ألجهزة اآلب ستور و  2016 ٌونٌو 14: للتطبٌق  تحدٌثآخر 

 MB 17.7: الحجم

 اإلنجلٌزٌة:  اللغة

 التقٌٌم : ممتاز

 Plickers: المنتج للتطبٌق شركة بلٌكرز وسمً التطبٌق باسمها 

 سح على الكروتٌتوافق مع األجهزة التً توجد بها كامٌرا أمامٌة للم

 3.2.2:  اإلصدار

 على جمٌع األجهزة التً تعمل علٌه وبسرعة المسح عرض تحسٌن هواألخٌرة  3.2.2 النسخةهذه  فً الجدٌد

 

 أضغط هناااااااااااااااااموقع الشركة المنتجة للتطبٌق 

 أدخل هناااااااااااااا  التطبٌق استخدام كٌفٌة شرحفٌدٌو 

 أدخل هناااااااااااااااا التطبٌق استخدام حول فٌدٌو للمزٌد

 أضغط هناااااااااااااااااااااافٌدٌو تعلٌمً عن هذا التطبٌق الجزء األول 

 أضغط هناااااااااااااااااااااا فٌدٌو تعلٌمً عن هذا التطبٌق الجزء الثانً

 أضغط هناااااااااااااااااااااا  ( 1)  التطبٌق استخدام كٌفٌة فٌدٌو تعلٌمً عن

 أضغط هناااااااااااااااااااااا  ( 2)  التطبٌق استخدام كٌفٌةفٌدٌو تعلٌمً عن 

 من هنااااااااااااااا توٌتر موقع على التطبٌق حساب خالل من الفنً الدعم على الحصول أٌضا ٌمكنكم

 حمل التطبٌق :

 هنااااااااااااااااااااااا ألجهزة آب ستورمن  

 دروٌدهنااااااااااااااااااااا ألجهزة األن ومن

 انتظرونا بتطبٌق الغد .. وهللا ٌرعاكم ،،،

https://plickers.zendesk.com/hc/en-us
https://www.youtube.com/watch?v=Xgz0c0s_w6A
https://youtu.be/4UdS7R-f82c
https://youtu.be/IgZQ4_0Z0MY
https://youtu.be/sjpK-59R1VY
https://youtu.be/jZBmYMAu6gE
https://youtu.be/pXuEHRxbb4s
https://twitter.com/plickers
https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android

