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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملنعقد في الثانوية الخامسة بينبع البحر 

 هـ 1439-3-4األربعاء 

 

 إخراج :

 مشرفات شعبة الحاسب اآللي بمحافظة ينبع 

 عزة آل كباس

 والء مسعود 

 مشاركات املعلمات في لقاء

 تطبيقات التقنية 

 في

 التعلم النشط 
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 مقدمة 

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 

 وصحبه أجمعين , أما بعد : آله 

  بعضنقدم نحن شعبة الحاسب اآللي بمحافظة ينبع هذا الدليل والذي يضم 

 وهي نتاج مشاركة التطبيقات التقنية التي تخدم املعلم في العملية التعليمية 

 املعلمات بتجاربهن في عرض هذه التطبيقات خالل اللقاء الذي أقيم يوم األربعاء

 ـ  في الثانوية الخامسة بينبع البحر والذي كان تحت عنوان ه1439-3-4املوافق 

 تطبيقات التقنية في التعلم النشط 

 سائلين املولى أن ينفع بما قدمنا , وجزيل الشكر والتقدير لجميع املعلمات املشاركات 

 في إخراج هذا الدليل بتجاربهن.

 وهللا املوفق ,,, 

 منسقة شعبة الحاسب اآللي 

 اس عزة علي آل كب
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 فهرس التطبيقات 

 رقم الصفحة  اسم التطبيق  تطبيق رقم 

1 kushoof 5 

2 pinterset 6 

3 Aurasma 7 

4 Myu 8 

5 Quizalize 9 

6 Tiny tap 11 

7 Sand Timer 12 

8 Powtoon 13 

9 nearpod 14 

10 GO CLASS 16 

11 Simple Mind 17 

12 Plickers 18 

13 Popplet 19 

14 Make dice lite 20 

15 easy class 21 

16 Kahoot 23 

17 Emaze 24 

18 Noisy 25 

19 Draw your game 26 

20 Tap Roulette 27 

21 game buzzer 28 

22 Kodable  -   lightbot 29 

23 educanon 30 

24 Sound meter 32 

25 World cloud 33 

26 Pixel 34 

27 convertor 35 



 

5 
 

اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 (1تطبيق )

 املتوسطة الثامنة املدرسة ئشة محمد فرهودعا اسم املعلمة

 لإلدارة الصفيةشرح استخدام تطبيق على االيباد  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

( (kushoof 

 

 

برنامج ملتابعة وتقييم الطالب وهو مفيد لالستغناء عن 

 الكشوف الورقية
 

 

 مميزات التطبيق : 
 بات بطريقة الكترونية لتقييم الطالالبرنامج  ▪

 مهم لإلدارة الصفية حيث يعرض على الطالبة إنجازها طول الترمالبرنامج  ▪

 يقوم بحفظ درجات اختبار الطالبة املتابعة في الحصص والبرامج االثرائية والعالجية لكل طالبة ▪

 يمكن ان يستخدم البرنامج لالختيار العشوائي بين الطالبات ▪

 طالبات بإنجاز الترم كامليمكن طباعة تقرير كامل لل ▪

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 دمج التقنية في العملية التعليمية  ▪

 إدارة صفية ▪

 بديل للمتابعة الورقية ▪

 مناسب لجعل درجات الطالبات متاحة لك في أي مكان ▪

 

 :  نقاط أخرى 
  (apple TVيفضل استخدام تطبيقات االيباد مع )
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (2تطبيق )

 مميزات التطبيق : 
 و متطور محرك بحث مرئي قوي  ▪

 محرك بحث للحصول على املنتجات واملبيعات ▪

 نتائج بحث جديدة كل يوم ▪

 نتائج بحث واضحة و سهولة في تحديد األفضل ▪

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 الحصول على أفكار تثري العملية التعليمية   ▪

 

 

 

 

 

 

 املتوسطة الخامسة املدرسة إيناس يحيى القليطي املعلمةاسم 

 pintersetموقع  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

pinterset 

 

شبكة اجتماعية ملشاركة وتبادل املحتوي املميز علي 

  األنترنت علي هيئة صور وفيديوهات
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (3تطبيق )

 ص1ث ملدرسةا سمر أحمد الحجيلي اسم املعلمة

 تقنية الواقع املعزز في التعليم  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 أورازما

 

, حيث يستخدم أحد أهم تطبيقات األجهزة الذكية

سمح بمزج واقعي متزامن لتصميم الواقع املعزز وي

للمحتوى الرقمي من برمجيات وكائنات حاسوبية مع 

 العالم الحقيقي.
 

 : زات التطبيقممي
 بسيط وفعال. ▪

 يمزج بين الحقيقة والخيال في بيئة حقيقية. ▪

 تفاعلي. ▪

 يدعم الصور والكائنات ثالثية األبعاد. ▪

 مرونة االستخدام. ▪

 : يل التطبيق في العملية التعليميةأهمية استخدام وتفع
ين ملسها أو إدراكها يساعد على زيادة فهم املحتوى العلمي خاصة تلك املعلومات التي ال يمكن للمتعلم  ▪

 بسهولة إال من خالل تجربة حقيقية مباشر.

 بقاء أثر التعلم, حيث يستثير التطبيق معظم حواس املتعلمين.  ▪

 يزيد من حماس املتعلمين وشعورهم بالرضا واالستمتاع. ▪

 يناسب االستخدام في مختلف املجاالت واملواد التعليمية. ▪

 عة والتشويق.يضفي التطبيق على املحتوى العلمي املت ▪

 بث روح التعاون بين املتعلمين وبعضهم البعض وبين املتعلمين واملعلم. ▪

 ملدى استيعابهم.  ▪
ً
 يساعد على تفريد التعليم حيث يتيح للمتعلمين التحكم بطريقة التعلم وفقا
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 
 

 (4تطبيق )

 املدرسة ريحان علي جفري  اسم املعلمة
الثانويه الثامنه ينبع 

 البحر

 Myشرح تفصيلي لبرنامج  ةعنوان املشارك

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Myu 

 

منصه تعليميه تستخرم للتواصل بين الطالبات 

 واملعلمه 
 

 

 مميزات التطبيق : 
 والطالبات . املعلمةسهولة التواصل بين  ▪

 . التعليمية املنشئةسهولة إضافة اسم  ▪

 سهولة التسجيل في البرنامج كمعلمه . ▪

 املستخدم. باسمعن طريق البحث  للمعلمة الطالبةسهولة إضافة  ▪

 في البرنامج . الطالبةولة تسجيل هس ▪

 . الذكيةإتاحة البرنامج على جميع أنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة  ▪

 . العربية باللغةالبرنامج متاح  ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 اكثر من البريد االلكتروني . للمعلمةبات ارسال الواج الطالبةيسهل على   ▪

 للدرس القادم. كتمهيديمكن استخدام البرنامج في تحميل فيديوهات للطالبات  ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (5تطبيق )

 املدرسة أريج سعيد محمد الغامدي اسم املعلمة
الثانوية الثالثة 

 بالصناعية

 االختبارات الرقمية  عنوان املشاركة

 تطبيقصورة ال وصفه اسم التطبيق

 

Quizalize 

 

موقع يقدم خدمة انشاء االختبارات الرقمية وامكانية 

 التسابق بين الطالبات في اجتياز االختبار

 

 

 مميزات التطبيق : 
 موقع متخصص في انشاء االختبارات الرقمية بطريقة ممتعة. ▪

 يحةيستطيع الطالب التسابق فيما بينهم الجتياز االختبار في أسرع وقت وبإجابات صح ▪

 امكانية تصميم اختبارات تتكون من أسئلة اختيار من متعدد مع امكانية اضافة الصور  ▪

 يستطيع املعلم في نهاية االختبار الحصول على تقرير عن درجات كل طالب واجاباته. ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 التغيير عن الطرق التقليدية في تقييم الطالبات  ▪

 ادخال املتعه والتشويق في تعليم الطالبات والخروج عن الروتين ▪

 السرعة في التقييم حيث يمكن تقييم الطالبات جميعا في وقت واحد ▪

 امكانية جعل االختبار كواجب لتقييم الطالبة في املنزل. ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 

 

 :  نقاط أخرى 
 يمكن تجربة اختبار تجريبي من خالل الدخول على الرابط -1

-86c7-4df4-423a-https://www.quizalize.com/quiz/marketplace/700c587f
fa49b2be77c7 

 .Previewيعمل االختبار عند الضغط على كلمة 

 

 و حاسوبية لدى الطالبات وشبكة انترنتأة لوحية جهز أال بوجود إيعاب على التطبيق أنه ال يعمل -2

 ولكن يمكن التغلب على هذه املشكلة بجعل االختبار كواجب تنجزه الطالبة منزليا في وقت محدد

 

 .يمكن تقسيم الطالبات على مجموعات عند عدم توفر عدد كاٍف من االجهزة -3

 الختبارات.مرفق فيديو تعليمي يشرح طريقة استخدام املوقع وتصميم ا -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quizalize.com/quiz/marketplace/700c587f-423a-4df4-86c7-fa49b2be77c7
https://www.quizalize.com/quiz/marketplace/700c587f-423a-4df4-86c7-fa49b2be77c7
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 
 

 (6تطبيق )

 املتوسطة الثامنة املدرسة عائشة محمد فرهود اسم املعلمة

 شرح استخدام تطبيق على االيباد وعرض الطرق إلنشاء األسئلة التفاعلية عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

( (Tiny Tap 

 

 

إلضافة املتعة  برنامج إلنشاء أسئلة وألعاب تفاعلية

 للدرس وتوصيل املعلومة بطريقة مختلفة

 

 

 مميزات التطبيق : 
 البرنامج منبر اجتماعي يجمع املعلم والطالب والعائلة من خالل التعلم بطريقة ممتعة ▪

 البرنامج مناسب لجميع األعمار ويدعم الكثير من اللغات ▪

 عبمناسب إلضفاء جو من املتعة من خالل التعلم عن طريق الل ▪

 مناسب ألسئلة بداية الدرس أو اخره وللمنافسة بين املجموعات ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 دمج التقنية في العملية التعليمية  ▪

 شد انتباه املتعلمين  ▪

 املعلومة لدى الطالبة  تلتثبي ▪

 إلضفاء جو من املتعة للمتعلمين ▪

 : نقاط أخرى 
  (apple TVيقات االيباد مع )يفضل استخدام تطب
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 
 

 (7تطبيق )

 املدرسة أريج فؤاد محمد كاتب اسم املعلمة
الثانوية الثانية بينبع 

 الصناعية

 إدارة الوقت عند استخدام االستراتيجيات  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Sand Timer 

 

عن ساعة برنامج يمتاز بواجهة جذابة للطالبات عبارة 

رملية  نقوم بتفعيلها عند استخدام االستراتيجيات 

وحل أوراق العمل تساعد املعلمة والطالبات في إدارة 

  الوقت

 

 مميزات التطبيق : 
 سهولة االستعمال ▪

 الوان متعددة  ▪

 منظر جذاب لالنتباه للوقت ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 والطالبات في إدارة الوقت اثناء استخدام االستراتيجيات واوراق العمل.تساعد املعلمة   ▪

 

 

 

 

 



 

13 
 

اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (8تطبيق )

 اسم املعلمة
سارة عبدهللا رشيد 

 الحربي
 الثانوية الثامنة مقررات بينبع البحر  املدرسة

 عنوان املشاركة

 

ستخدام تطبيق بوتون لعمل الفيديوهات الكرتونية وتوظيفها في عرض املادة العلمية با

 شخصيات متحركة 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 بوتون 

 

موقع الكتروني يوفر خدمة عرض 

  شخصيات كرتونية متحدثة ومتحركة 
 

 مميزات التطبيق : 
 التطبيق يتميز بالحيوية ولفت انتباه الطالبات للشخصيات املتحدثة . ▪

حركات واكثر )مثل املش ي أو الترحيب أو  التطبيق يوفر شخصيات متحركة يصل عدد حركاتها الى ست ▪

 الفرح او الحزن وغيرها (

 التطبيق يمكن تحويله لفيديو ورفعه على اليوتيوب وأيضا تنزيله كفيديو يعمل دون انترنت . ▪

بعمل فيديو عن االخالء حسب دليل األمن والسالمة املقدم من وزارة التعليم أثناء تدريبي على قمت  ▪

 الدبلوم التربوي .

 همية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : أ
 للتجديد وجذب انتباه الطالبات وبالتالي زيادة دافعيتهن نحو التعلم .  ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 
 

 (9تطبيق )

 املدرسة عبير محمد صالح السيامي اسم املعلمة
الثانوية األولى بينبع 

 الصناعية

 Nearpodطبيق انشاء دروس تفاعلية باستخدام ت عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Nearpod نيربود 

 

أداة تعاون و تواصل بين املدرسين و  عبارة عن

 الطلبة باستخدام األجهزة الذكية

 

 

 مميزات التطبيق : 
الدروس، و األسئلة، و استطالعات الرأي، و تنظيم مسابقات و عرضها مباشرة  إمكانية تحميل – ▪

 الب و السبورة التفاعلية.أجهزة الط على

 إشراك الطالب من خالل توفير املحتوى التفاعلي ومتابعة تقدمهم –

  Nearpodمن خالل لوحة تحكم  إدارة الفصل الدراس ي –

 مباشرة من لوحة التحكم. تتبع عدد الطالب املتابعين للدرس، –

 وقت الدرس من خالل تقارير األداء.في  مراقبة تقدم الطالب –

 وقت الدرس.النتائج في  ردود الطلبة، و عرض تلقي –

 و أنشطتهم. كل استجابات الطالب إمكانية عرض تقرير مفصل عن الجلسة يسرد –
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
بإنشاء عروض تفاعلية وتنظيم  يسمح للمدرسيناداة سهلة للتواصل بين املدرسين والطلبة   ▪

حيث يمكن ، ة انات مدرسية و إمكانية تتبع إنجازات الطالب في الوقت الفعلي في الحصامتح

 للمعلم من االستغناء عن السبورة والبروجكتور 

 

 : نقاط أخرى 
 جائزة على حصل و  مرة، 000،000،1 من أكثر  تحميله تم Nearpod تطبيق أن يذكر 

 التطبيقات  سوق  في قييمات التطبيقات أفضل من يعتبر  و  ،2012 في EDTECH دايجست
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (10تطبيق )

 املدرسة سارة عبدهللا رشيد الحربي اسم املعلمة
الثانوية الثامنة مقررات بينبع 

 البحر 

 عنوان املشاركة
 

 لعرض الدروس عن بعد وعمل اختبارات قصيرة عن بعد go classتطبيق 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

GO CLASS 

 

موقع الكتروني يوفر خدمة عرض الدروس 

والفديوهات والصور وغيرهاوأيضا االختبارات 

 
ً
القصيرة ويعرض نتائج كل طالب على حدة وأيضا

  نتائج الصف كامال  
 

 مميزات التطبيق : 
 التطبيق يتوفر عبر االنترنت ويتوفر له تطبيق يمكن تحميله على االجهزة الذكية مثل الهواتف وااليباد. ▪

 التطبيق يوفر خدمة عرض الدرس عبر االنترنت وامكانية وضع أسئلة يجيب عليها الطالب. ▪

يشترط التطبيق التفاعل من املعلم والطالب في نفس زمن عرض الدرس ويمكن للمعلم أن يعرف عدد الحضور  ▪

  من طالبه وأسمائهم ودرجاتهم .

▪ . 
ً
 يعرض التطبيق نتائج الدرس بعد االنتهاء منه فورا

 ة استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : أهمي
التطبيق يساعد املعلم عل ى معرفة مستويات الطالب بسرعة واجابات الطالب على نفس السؤال في زمن قصير   ▪

 وأيضا درجاتهم وبالتالي يسهل عليه معرفة مدى استيعاب الطالب للدرس الذي تم شرحه .

 : نقاط أخرى 
 الجهزة الذكية أو حتى عبر املوقع االلكتروني اليعمل دون انترنت , ولكن بعد الدرس التطبيق املحمل على ا

 يبقى للطالب شرائح الدرس ولكن اليمكنه عمل أي تعديل عليها مجرد اطالع .
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (11تطبيق )

 املتوسطة الحادية عشر املدرسة نيفين عبد العزيز مكي اسم املعلمة

 عنوان املشاركة

 

 simple Mindتطبيق  

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Simple Mind 

 

 

 برنامج للخرائط املعرفية

 
 

 مميزات التطبيق : 
 برنامج خفيف لتصميم الخرائط املعرفية ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 يساعد في املراجعة و في إختصار الوحدة  ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (12تطبيق )

 املدرسة نيفين عبد العزيز مكي اسم املعلمة
املتوسطة الحادية 

 عشر

 عنوان املشاركة
 plickersتطبيق 

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 

plickers 

 برنامج يساعد في األسئلة و املراجعة  

 
 

 مميزات التطبيق : 
 تطبيق سهل إلضافة األسئلة و اجاباتها  ▪

 

 عملية التعليمية : أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في ال
 يساعد التطبيق في عمل املراجعات واالختبارات القصيرة وخاتمة الدرس بصورة مشوقة  ▪

 

 : نقاط أخرى 
 يلزم استخدام الكمبيوتر و االيباد 

 

 



 

19 
 

اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (13تطبيق )

 املتوسطة الحادية عشر املدرسة نيفين عبد العزيز مكي اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
Popplet   لخرائط املعرفيةتطبيق ا 

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 

Popplet  

 برنامج يساعد على تصميم الخرائط املعرفية

 
 

 مميزات التطبيق : 
 برنامج سهل وخفيف لأليباد لعمل الخرائط املعرفية ▪

 

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 ختام الدرس يساعد في عمل مراجعة للدرس و في   ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (14تطبيق )

 8ث املدرسة نسرين سليمان الحويطي اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
 برنامج تطبيقي تفاعلي في االيباد

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Make dice lite 

 

برنامج تطبيقي تفاعلي يهدف الى رفع دافعية الطالبات 

 للمشاركة من خالل استخدام النرد 
 

 

 مميزات التطبيق : 
 إمكانية استخدام أعداد من النرد بأعداد من املجموعات . ▪

 وضع أسئلة في جميع االتجاهات .  ▪

 إمكانية تعدد األسئلة باستخدام أكثر من نرد . ▪

 العديد من امليزات كإضافة صور مقابل رسوم بسيطة . ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 الطالبات املهارات واألدوات الالزمة ملحتوى الدرس  اكساب ▪

 استثارة التفكير لدى الطالبات باستخدام استراتيجية األسئلة الحرة . ▪

 اختيار الطالبة بطريقة عشوائية مما يثير الدافعية للمشاركة . ▪

 

 



 

21 
 

اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 
 

 (15طبيق )ت

 الثانوية السادسة املدرسة ماجده عياد شتيوي الرفاعي اسم املعلمة

 في منهج مهارات نفسية واجتماعية easy classتطبيق برنامج  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 easy classتطبيق 

 فصل عن عبارة هو  easy class   برنامج

 مع التواصل على املعلم يساعد افتراض ي

 يتيح كما واالختبارات الواجبات وطرح طالبه

 . داملوا وتبسيط املناقشات

 

 مميزات التطبيق :
 ـ  أنها موجهه للمعلمين والطالب وأنها مجانية وال تتضمن روابط إعالنية وكذلك دعمها للغة العربية.1

يشبه موقع الفيس بوك نحو التواصل عبر الحائط واملشاركة بالرد والتعليق أو اإلعجاب ومشاركة امللفات   easy classـ  2

املجموعات إال أنه يختلف عنه بأنه موجه للتعليم ويحتوي أدوات إضافية مهمة للمعلم مثل تقديم أو الروابط وإنشاء 

 الواجبات وتصميم االختبارات, وتصحيحها وتقديم التغذية الراجعة بعد ذلك للطالب.

ملعلم من يستطيع املعلم أن ينش ئ فصول افتراضية ويرسل للطالب رمز دخول خاص بالفصل, يشكل ا  easy classـ  3

 طالب الفصل مجموعة مغلقة, ويملك صالحيات إدارة الفصل وتحرير املشاركات وحذف أو إضافة طالب آخرين.

ـ  يتيح للمعلم في قسم املناقشات إنشاء منتدى مصغر للمادة يسمح بإدراج املواضيع وإضافة املشاركة في بيئة منظمة 4

 وهادفة.

 واعطاء التغذية الراجعة ـ  يتاح للمعلم تقديم الواجبات وتلقي 5
ً
إجابات الطالب ومن ثم االطالع عليها وتصحيحها آليا

للطالب,  كذلك يمكن للمعلم بناء االختبارات نحو األسئلة املوضوعية أو األسئلة ذات اإلجابة القصيرة وتصحيحها, رصد 

 لكترونية.يتم بصورة آلية وتنشر في سجالت املتابعة اإل easy classالدرجات واملشاركات في 
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

تعزيز تعلم الطالب من خالل البحث عن أفضل املوارد املتعلقة باملادة أو املوضوع  easy classيستطيع املعلم عبر 

 ومشاركتها مع الطالب أو  تكليف الطالب بالبحث عنها ومشاركة زمالئهم بها.

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية :
 التفكير اإلبداعي لدى املتعلم. ـ بناء مهارات 1

 .    إشعار املتعلم بأنه املسئول عن التعلم, وترسيخ مبدأ التعلم طوال الحياة.2

 .    إكساب املتعلم مهارات تعلم التقنيات الحديثة.3

 .    تمكين املتعلم من عمليات البحث والنقد واالستكشاف العلمي.4

 تعلم بتعدد طرق واستراتيجيات التدريس..    تنوع في إيصال املعلومات لدى امل5

 .    إدخال جو من النشاط والتفاعل في البيئة التعليمية.6

 .    إدخال عنصري التنوع و التشويق إلى العملية التعليمية .7

 ـ    تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته.8

 ـ   استخدام مجموعة من الوسائل في املوقف التعليمي, وتوظيفها بشك9
ً
ل متكامل يعمل على توفير تعلم أعمق وأكبر أثرا

 أطول. وقد أثبتت التجارب أنه كلما اشتركت حواس أكثر في عملية التعليم والتعلم كان املردود من املعرفة 
ً
ويبقى زمنا

 والخبرة أكبر.

درس وموارده مرتبة فمحتوى ال easy classفوائد عديدة يقدمها املعلم لطالبه إذا استخدم املنصات التعليمية مثل 

بطريقة تسهل على الطالب االستفادة منها, وينمي استخدامها عند الطالب مهارات التعلم الذاتي والتعلم من األقران, 

واملناقشات داخل املنصة تساعد في استيعاب الطالب للمواضيع وتزودهم بمهارة حل املشكالت والتفكير الناقد, يستطيع 

 ينمي دافعية الطالب الحصول على تغذية 
ً
راجعة فورية لألنشطة واالختبارات, استخدام املنصات التعليمية إجماال

 التعلم عند الطالب.
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 (16تطبيق )

 ينبع الصناعية 3ث / املدرسة عبير علي حمود الكريثي اسم املعلمة

 برنامج الكاهوت )التعلم باللعب ( عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 كاهوت 
kahoot 

 

الخيارات التي  سئلة املتعددةاال عبارة عن مجموعة من 

نصممها مسبقا عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة, 

  .باستخدام أي لغة وملستويات مختلفة

 

 مميزات التطبيق : 

 برنامج تعليمي مجاني.  ▪

 يدعم اللغة العربية.  ▪

 عبر استخدام التكنولوجيا. مفهوم التعلم باللعب في الفصول الد ”كاهوت“ يقدم ▪
ً
 راسية بطريقة سهلة ومفيدة جدا

 )..جوال, ايباد, البتوب, تابليت  ( يستخدم أي جهاز هم على دراية به أو متوفر في املدرسة ▪

  تيح ادراج الصور ومقاطع الفيديو كأداة فعالة لزيادة الدافعية للتعليمي ▪

 

  يمية:التعلأهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية 

 ينشط ويحمس املتعلمين ويشجعهم على االنتقال من الجو التقليدي إلى جو الحماس و املتعة والتنافس  ▪

 الفرصة لجميع املتعلمين, حتى اللذين يعزفون عن املشاركة في االنشطة الصفية داخل الفصول  ”كاهوت“ يتيح ▪

 تعزز الثقة بالنفس يساعد املتعلم الخجول علي املشاركة بفعالية أكبر في هذه ا لعاب ▪
ُ
 حيث

 

 نقاط أخرى: 

 من وجود شبكة انترنت البد  ▪

 .والطالب يستجيبون على الفور باستخدام أجهزتهم تم عرض الكاهوت على شاشة عرض ي ▪
 



 

24 
 

اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 (17تطبيق )

 املدرسة أحالم عابد عبدالرحمن الحربي اسم املعلمة
الثانوية الثالثة 

 بالصناعية

 (العروض التفاعلية) Emazeموقع  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

 Emazeموقع 
 

موقع يتيح لك عمل عروض تقديمية احترافية باللغة 

 العربية
 

 

 مميزات التطبيق : 

 يدعم اللغة العربية،  سهولة االستخدام •

 حسب مجاالت االهتمام : التعليم ، الطب ،الفن....  (Templates)يوفر للمستخدم قوالب •

  .تيح التحكم في الخطوط وحجمها ولونهاي •

 . يوفر خاصية النسخ واللصق •

  .jpegو  pngيمكن من إضافة الصور بصيغ مختلفة مثل •

  .يمكن من إضافة مقاطع الفيديو والفالش في عروضك •

  .يوفر خاصية إضافة األشكال والرسوم التعبيرية •

  .بقوالب متنوعة وجذابة البيانية الرسوم يوفر خاصية إضافة •

  .من جهازك ، ما عليك إال أن تختار لها القالب المناسب للموضوع  pptتحميل العروض يتيح •

 يتيح إمكانية مشاركة عروضك من خالل مواقع التواصل االجتماعي : تويتر و فيسبوك و •

 linkedinوpinterest  و عن طريق البريد اإللكتروني أيضا. 

 إمكانية طباعة العرض على الورق •

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 

اإلعداد تخلق لدى المتلقين  المتقنة التقديمية العروضجذب انتباه املشاهدين )الطالبات( بعروض ممتعة وشيقة  

 .حالة من اإليجابية تجاه المعلومات المعروضة

 نقاط أخرى: 

 لتنزيل العروض على جهاز الكمبيوتر البد من االشتراك في املوقع برسوم شهرية.

http://www.new-educ.com/outils-pour-creer-des-graphiques
http://www.new-educ.com/presentation-tips-students-teachers
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (18تطبيق )

 8ث املدرسة نسرين سليمان الحويطي اسم املعلمة

 ان املشاركةعنو 
 برنامج تطبيقي تفاعلي في االيباد

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Noisy 

 

برنامج تطبيقي تفاعلي يهدف الى قياس مستوى االزعاج 

 لدى الطالبات لتوجيه سلوكهم ذاتيا 
 

 

 مميزات التطبيق : 
 التطبيق جاذب وتفاعلي وبدون رسوم .  ▪

 

 

 في العملية التعليمية : أهمية استخدام وتفعيل التطبيق 
 توجيه وتعديل سلوك الطالبات ذاتيا . ▪

 يمكن من إدارة الصف بفاعلية من خالل تقليل توجيه املعلم . ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (19تطبيق )

 8ث املدرسة نسرين سليمان الحويطي  اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
 تفاعلي في االيباد تعليمي برنامج تطبيقي

 

 ورة التطبيقص وصفه اسم التطبيق

 

Draw your game  

 

يهدف الى استخدام تفاعلي يتعليمي برنامج تطبيقي 

  استراتيجية التعلم باللعب باستخدام التقنية 

 
 

 مميزات التطبيق : 
 تطبيق مجاني وسهل االستخدام . ▪

 تحويل الرسم الورقي الى الكتروني من خالل البرنامج . ▪

 

 

 العملية التعليمية :  أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في
 استخدام استراتيجية التعلم باللعب بفاعلية .  ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (20تطبيق )

 الثانوية العاشره املدرسة الهام عبداملجيد عبدهللا الغامدي اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
 تطبيقات تقنية في التعلم النشط

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

Tap Roulette 
 

 مج اختيار عشوائي داخل املجموعات أو الصفبرنا

 

 

 مميزات التطبيق : 
 التطبيق مجاني ▪

 يعمل على الجواالت واألجهزة اللوحية ▪

 يعمل على جميع أنظمة التشغيل ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
ل املجموعات أول داخل البرنامج جدا بسيط الغرض منه االختيار العشوائي بين الطالبات داخ  ▪

 الصف لغرض عمل مسابقات أو اسناد مهام للطالبات ...

:عند فتح البرنامج تظهر شاشه سوداء تقوم كل طالبة بوضع اصبعها على املساحة  طريقه عمله ▪

 Pick Fingerالفارغة ,ثم يقوم البرنامج بتحديد لون لكل طالبه ,الختيار طالبة تضغط املعلمة على 

 لطالبة بلمس الشاشة بحيث ال ترفع اصبعها اال بعد أ, يتم االختيارمع استمرار ا
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (21تطبيق )

 الثانوية العاشره املدرسة الهام عبداملجيد عبدهللا الغامدي اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
 تطبيقات تقنية في التعلم النشط

 

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

game buzzer 
 

 عمل مسابقة بين طالبتينبرنامج تفاعلي ل
 

 

 مميزات التطبيق : 
 التطبيق مجاني ▪

 يعمل على الجواالت واألجهزة اللوحية ▪

 يعمل على جميع أنظمة التشغيل ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
ة بين البرنامج مشوق وتفاعلي يبعث روح الحماس والتنافس بين الطالبات الغرض منه عمل مسابق  ▪

 طالبتين ...

:يوضع الجهاز بالوسط بين طالبتين عند فتح البرنامج يكون بالشاشة زرين احمر لطالبه  طريقه عمله ▪

 وازرق للطالبة األخرى , تسال املعلمة سؤال والتي تضغط زرها اوال هي من تجاوب

 , هناك عدد محدد من الثواني لتجاوب الطالبة واال ستخسر نقطه 

  الشاشة وتحصل الطالبة على نقطه .على  صحيحه تضع املعلمة صح  في حالة اإلجابة
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (22تطبيق )

 ص 2ث  املدرسة نوف محمد احمد الشيخ اسم املعلمة

 عنوان املشاركة
 

 تعليم البرمجة باستخدام األلعاب التطبيقية

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

kodable 

 

رمجية برنامج يساعد على فهم األوامر الب •

 األساسية

عبارة عن مراحل كل مرحلة تتعلم فيها الطالبة  •

 امر برمجي جديد

 

 

lightbot 

 
 

 مميزات التطبيق : 
يتيح التطبيق طريقة اكثر من رائعة للبرمجة عن طريق لعب بعض األلعاب املرحة التي تشكل  حزم  ▪

 متتعدة مليئة باالكواد .

 

 

 عملية التعليمية : أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في ال
 يقوم التطبيق بتقديم أسلوب شيق وممتع لتعليم أساسيات البرمجة  ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 (23تطبيق )

 املدرسة ايمان علي عبدهللا الغامدي اسم املعلمة
الثانوية الثانية بينبع 

 الصناعية

 عنوان املشاركة
 تصميم درس بخاصية الفيديو التفاعلي

 

 صورة التطبيق وصفه اسم املوقع

Educanon 

 الرابط

www.playposit.com 

 

والطالب  األستاذ خاللهاجزئيا يستطيع من  مجانيةعبارة عن خدمة ذات نسخة 

بسيطة جدا,  املوقع, طريقة عمل األسئلةإنشاء فيديوهات تفاعلية تعليمية مع 

 ثمكاليوتيوب مثال  املشهورة املواقعالبداية جلب فيديو من أحد  فييتوجب عليك 

 إلىضمن دقائق الفيديو وما إن يصل الفيديو  و املعلومات األسئلةإرفاق  فيالبدء 

اإلجابة بعد  املعلومة ويتوقف لطرح السؤال أو إظهار  حتى املحددةالدقيقة 

 يستأنف الفيديو التشغيل

 

 :  املوقعمميزات 
 . كمدرب أو كطالب  سوآءا باملوقع التسجيل سهولة- 1

 . وسهولة يسر بكل الفيديو داخل التفاعلية صناعة- 2

 . ذلك غري  أو األسئلة صعيد على سوآءا الخيارات من العديد على يحوي - 3

 . مجاني بشكل متاحة تفاعلي فيديو لصناعة املهمة املميزات أغلب- 4

 . املجاني الحساب في الطالب من كبري  عدد لاالستقبا قابل- 5

 . وحدة كل داخل درس من وأكثر , الفصول  اخلد وحدة من وأكثر فصل من أكثر إضافة إمكانية- 6

 في هو ومن الدرس مشاهدة من باالنتهاء قام من حيث من الطالب حول  إحصائيات معرفة يتيح- 7

 . بعد بذلك يبدأ لم ومن , االستكمال طور 

 . إجابته من االنتهاء فور  مباشرة الطالب لنتائج تقييم يعطي- 8

 رمز على الحصول  من يتمكن لم ما للفصل الدخول  للطالبكن ال يم بحيث للفصول  خصوصية يعطي- 9

 . الفصل
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                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 تابع : 

 الطلبة قبل من السؤال حل نسبة حيث من سؤال لكل إحصائية على الحصول  إمكانية-10

 . وتغيريها هلم املرور كلمات استرجاع إمكانية الطالب حسابات مع التعامل سهولة-11

 . الطالب قبل من مشاهدتها من االنتهاء عدب الفيديوهات تحميل إمكانية-12

 

 في العملية التعليمية :  املوقعأهمية استخدام وتفعيل 
 يقدم تقنية  تفيد في التعلم املقلوب. ▪

 معالجة الضعف وتنمية مهارات التفكير عند الطالب . ▪

 تفعيل دور الطالب و املرونة و جعل التعلم ممتعا و مشوقا . ▪

 لومات . تسهيل و تبسيط بعض املع ▪

 استثمار وقت الطالب في املنزل باستخدام التقنية إليصال املعلومة . ▪

 

 : نقاط أخرى 
 

 .. شرح الجزء الخاص باملعلم أو املدرب

https://www.youtube.com/watch?v=kPxJ1Y4lqH0 

 املتدربشرح الجزء الخاص بالطالب أو  

5tN4-https://www.youtube.com/watch?v=csrxLG 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPxJ1Y4lqH0
https://www.youtube.com/watch?v=csrxLG-5tN4
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 (24تطبيق )

 املدرسة أريج فؤاد محمد كاتب اسم املعلمة
الثانوية الثانية بينبع 

 الصناعية

  مقياس حجم الضوضاء وقوة الصوت  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه التطبيق اسم

Sound meter  ضبط الصف من اإلزعاج والضوضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مميزات التطبيق : 
 .ستخدم املايك املوجود فى جوالك لكى تقوم بقياس الضوضاء بعد تشغيل البرنامج ا ▪

تم تصميم البرنامج بدقة تجعلك على دراية دقيقة بحجم الضوضاء املوجودة حولك, يمكنك  ▪

 .ن قياس حجم كل مصدر صوت من حولك ملعرفة درجة حدتةاأل 

 .مكنك قياس صوت األالت واألنسان وغيرها بدقةي ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 ضبط األصوات.تساعد املعلمة والطالبات في   ▪
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اململكة العربية السعودية               

                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (25تطبيق )

 املدرسة أشواق عبدهللا القرش ي  اسم املعلمة
 ية األولىالثانو 

 بينبع الصناعية 

 سحابة الكلمات )العصف الذهني( عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

 

World cloud 

 

 world cloud طبيقت

 يقوم بعمل سحابة الكلمات 

 
 

 مميزات التطبيق : 
 عمل سحابة من الكلمات. ▪

 مسبقة. مجموعة من الكلمات املنظمة عشوائيا أو بإعدادات ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 .استخالص األفكار انطالقا من الكلمات املعروضة بأسلوب شيق وممتع   ▪

 .استخدام سحابة الكلمات في جلسات العصف الذهني مع الطالبات ▪
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                        وزارة التعليم             

إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (26تطبيق )

 املدرسة أشواق عبدهللا القرش ي  اسم املعلمة
 الثانوية األولى

 بع الصناعيةبين 

 مفهوم البكسل  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

Pixel وضح مفهوم البكسلي 

 
 

 مميزات التطبيق : 
 .هي نقاط ضوئية ملونة منفصلة و قريبة من بعضها توحي للمشاهد لها بأنها متصلةالبكسل  ▪

 يتيح التطبيق رسم أشكال مختلفة عن طريق النقاط. ▪

 

 تخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : أهمية اس
 .pixelتجربة الطالبات للرسم عن طريق النقاط وتتضح لديها مفهوم   ▪
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إدارة التعليم بمحافظة ينبع             

الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 (27تطبيق )

 املدرسة أشواق عبدهللا القرش ي  اسم املعلمة
 الثانوية األولى

 بينبع الصناعية 

 التحويالت العددية  عنوان املشاركة

 صورة التطبيق وصفه اسم التطبيق

Convertor   محول األرقام 

 
 

 مميزات التطبيق : 
 لتحويل بين مختلف األنظمة العددية ا ▪

 

 أهمية استخدام وتفعيل التطبيق في العملية التعليمية : 
 عشري ... الخ( –التطبيق مفيد في توضيح التحويالت العددية بين أنظمة األعداد املختلفة )ثنائي   ▪
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                        وزارة التعليم             
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الشؤون التعليمية )بنات(                        

 قسم اإلشراف التربوي                        

 شعبة الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
 

 


