
تنمية املهارات احلياتية 

من خالل األلعاب التعليمية 



:قواعد اجللسة 

التعلم تعاوني *

التعلم النشط اسرتاتيجيات نطبق * 

للضبط والتعزيز دوجونستخدم برنامج كالس * 
الكرتونيتعلمه حبائط ما مت سيتم تدوين * 

ليكن شعارنا دائما   
نحلة واحدة

ال تجني العسل
معة  آ ل محرق  

ش 



معة  آ ل محرق  
ش 



تعارف

محرق آل شمعة حسن / االسم

قنيات ماجستير ت–عامةبكالوريوس تربوي تخصص كيمياء / المؤهل
التعليم 

فة تربوية  للعلوم / العمل الطبيعيةمشر

معتمدة مدربة 



معة  آ ل محرق  
ش 



محاور البرنامج

.التلعيبما هو التعرف عىل •

ي التعليم•
 
.اشكال وأنواع ممارسة التلعيب ف

.بي   التلعيب واأللعاب التعليمية والتعلم باللعبالتفريق •

ينعالقة • .التعلم بالتلعيب بتعلم مهارات القرن الواحد والعشر

ي التعليمفوائد •
 
.  استخدام التلعيب ف

ي البيئة التعالتخطيط •
 
.ليميةالستخدام  التلعيب بطريقة صحيحة ف

معة  آ ل محرق  
ش 



مقدمة

معة  آ ل محرق  
ش 

 فالبد أن هناك للمتعلم، كانت األلعاب أكير إثارة من التعلم بالنسبة اذا  
ً
ي التخلال

وهنا يحق لنا ! عليم ما ف 
ي حير  اهتمام لماذا تجذب األلعاب : أن نتساءل

 
؟ ف نجدهم أقل المتعلمير  وتحفزهم عىل المشاركة أكير

ا 
ً
!أثناء األنشطة الصفية الخالية من التحفير  والتحديفاعلية ونشاط

:يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بالقول
ألن األلعاب مبنية عىل عنارص يشكل التحفير  والتحدي أهم

قا واضحا بير  فإذا كان التعليم مبنيا كذلك عىل الدروس الموسومة بعنارص اللعب، فلن نجد فر . أهدافها
ي الدروس إىل مرتبة جاذبية األل

عاب إال بعد أنتفاعل المتعلم مع اللعب وتفاعله مع الدروس، ولن ترتق 
ي تجعلتخرج من نمطيتها المملة وتدخل إىل عوالم التحفير  عن طريق دمجها مع العنارص السحرية

الت 
.فيهاللعب جذابا ومرغوبا 



ما هو التلعيب؟

؟؟لنشاهد الفيديو التالي لنتعرف على ما هو التلعيب

معة  آ ل محرق  
ش 

https://www.youtube.com/watch?v=F3Y9WVZCvp0


ما هو التلعيب؟

أي اللعب أو اللعبة، يعرف كذلك  Gameهو مصطلح جديد مشتق من كلمة •

ة يف  ظهر بداي. اللوعبةويرتجم عربيا بكلمة التلعيب أو ،Ludificationباسم 

يادين  جمال التسويق التجاري للرتويج للعالمات التجارية، ثم انتقل إىل م

.والصحةأخرى مبا فيها التعليم والتدريب واإلعالم 

معة  آ ل محرق  
ش 



..ا شركة يف العامل تستخدم منهجية التلعيب يف اعماهل500من أغنى % 70•

معة  آ ل محرق  
ش 



ما هو التلعيب؟

عاب يف حتقيق  التلعيب هو تطبيق عناصر اللعبة و تقنيات التصميم الرقمي لألل•

أهداف وحل مشاكل يف ميادين أخرى خارج سياق األلعاب مثل اإلعالم  

.والتسويق والتعليم

معة  آ ل محرق  
ش 



ما هو التلعيب؟

ياة  التلعيب إذن هو استخدام بعض عناصر األلعاب وآلياتها يف شؤون احل•

عل املختلفة، مبعنى آخر جعل احلياة احلقيقية حتاكي األلعاب، وليس ج

،  (يدةألعاب الواقع مثل لعبة املزرعة السع)األلعاب حتاكي احلياة احلقيقية 

ولكن  بل جعل احلياة حتاكي األلعاب ليس مبعنى حتويل حياتنا إىل ألعاب

.حياتنامبعنى إدخال عناصر األلعاب على 

معة  آ ل محرق  
ش 



من وجهة نظرك ماهي أسس التلعيب ؟

معة  آ ل محرق  
ش 



أساس التلعيب ؟ما هو 

قاسم  مهما اختلفت األلعاب يف أنواعها وأهدافها وتقنيات صناعتها، فإنها تت

ني هذه  جمموعة من العناصر الثابتة اليت جتعلها أكثر تشويقا وحتفيزا، من ب

:العناصر اليت تعرفها جيدا وأنت تلعب لعبة ما 

معة  آ ل محرق  
ش 



أساس التلعيب ؟ما هو 
Pointsجتمعهاالنقط اليت •

Leader-board( قوائم املتصدرين)اآلخرينوسط الالعبني ترتيبك املستوى الذي تصله •

Challengesتقابلك يف اللعبة اليت التحديات •

Levelاملستويات والتدرج يف الصعوبة •

Rewardsاجلوائز واهلدايا اليت تكسبها •

Badgesتناهلا كلما حققت إجنازا اليت األومسة أو النياشني •

معة  آ ل محرق  
ش 



أساس التلعيب ؟ما هو 

معة  آ ل محرق  
ش 

Level PointsLeader-boardChallengesRewardsBadges



ي التعليم ؟
 
ي بالتلعيب ف

ماذا نعن 

لم باستخدام  يف التعليم هو منحى تعليمي لتحفيز الطالب على التعالتلعيب •

عة عناصر األلعاب يف بيئات التعلم، بهدف حتقيق أقصى قدر من املت

التعليمي    يف السياق. واملشاركة من خالل جذب اهتمام املتعلمني ملواصلة التعلم

ور  يؤثر على سلوك الطالب من خالل حتفيزه على حضأن ميكن للتلعيب 

دة وأخذ  الفصل برغبة وشوق أكرب، مع الرتكيز على املهام التعليمية املفي

.املبادرة

معة  آ ل محرق  
ش 



هل تعين النقاط املكتسبة يف التلعيب الدرجات ؟؟•

معة  آ ل محرق  
ش 



هل سبق لِك كمعلمة او مدربة أن استخدمِت 

التلعيب يف التعليم ؟

اثرينا بتجاربك

معة  آ ل محرق  
ش 



كيف يتم تلعيب التعليم ؟

معة  آ ل محرق  
ش 



كيف يتم تلعيب التعليم ؟

ي التعليم من خالل عدة وسائل وتقنيات من بينها
 
:يمكن تحقيق التلعيب ف

إضافة نقاط إىل المهام والواجبات الدراسية•

تحديد شارات ومنحها للمتفوقير  بعد استيفاء معايير محددة•

تيبية للطالب المتفوقير  • إنشاء الالئحة الي 

تحديد مستويات لتكرار المهام أو أداء مهام أصعب•

.أعىلربط الشارات المحصل عليها بالدخول إىل مستويات •

معة  آ ل محرق  
ش 



ي التعلي
 
ممن وجهة نظرك هل استخدام التلعيب ف

أنه ترف ومضيعه للوقت؟ذو فائدة ام 

معة  آ ل محرق  
ش 



فؤائد تلعيب التعليم ؟

نت وأجهزة الكمبيوتر فهم أكتر عر  ضه من المالحظ أن هذا الجيل الجديد هو جيل نشأ مع اإلنتر

ي األلعاب لالنخراط 
 
نت والتفاعل معها ف ي لذلك ترى الطالب يرغبون تقنيات, عتر اإلنتر

ون  التعلم اإللكتر

:ألسباب منها

.يريدون أن يكون التعليم مطلقا غير مقيد من خالل األلعاب واألفالم-

.يريدون تقديم أنفسهم و أعمالهم-

.منح الطالب اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ويالحظون تأثير قراراتهم من خالل األلعاب-

ي األلعاب يمكن أن تكون أكير من التسلية فقط
ي التكنولوجيا وف 

وهذا التقدم ف 

ي لجعل األلعاب تعليمية أكير من كونها وسيلة 
عزز األساليب و األلعاب يمكن أن ت.وتكون قوية بما يكق 

ي التدريس التقليدية 
.وجاذبيةمن خالل جعل التعليم أكير متعة ف 

معة  آ ل محرق  
ش 



التعليمتلعيب فوائد 

ي امتالك تعلمهممنح •
 
الطالب كامل الحرية ف

ي المستمر•
هم عىل التعلم الذات  تحفير 

اضية• منح فرصة التعلم باستخدام الشخصيات االفي 

ي الخطأ والمحاولة مرة أخرى دون أي انعكاسات سلبية•
 
توسيع هامش الحرية ف

ي الفصول الدراسية•
 
مضاعفة الفرص لزيادة المتعة والفرح ف

معة  آ ل محرق  
ش 



التعليمفوائد تلعيب 

التعلم بواسطة وسائل تعليمية مختلفة•

ربط التعليم بالحياة الواقعية والتطبيق العمىلي •

توفير مجموعة مناسبة وغير محدودة من المهام للطالب•

إلهام الطالب الكتشاف دوافعهم الذاتية نحو التعلم•

معة  آ ل محرق  
ش 



ي التعليمأشكال 
 
.وأنواع ممارسة التلعيب ف

معة  آ ل محرق  
ش 

مستقل 

اعيد صناعة املنهج التعليمي على شكل لعبة 

مدمج

ادخل خصائص وأدوات اللعب يف املنهج التعليمي 



حديث؟؟ أم هل التلعيب مصطلح  قديم 

معة  آ ل محرق  
ش 



قديم 

التلعيب موجود 

مسبقا كأساس يف  

العملية التعليمية  

التلعيب قدمًيا وحديًثا 

حديث 

االن اصبح عملية  

متعمقهمتكاملة  

له اركانه مندمج 

بالتقنية وأساليب 

التعليم احلديثة  
معة  آ ل محرق  

ش 



معة  آ ل محرق  
ش 

....وباختصار 
ي عدة مجاالت من حياتنا مثال التلعيب ممارسة 

من قديمة يتم تطبيقها ف 
ي خالل المسابقات واالختبارات، لكنه 

 
ممارسة جديدة او اتجاه جديد ف

بالفعل منذ عقود من الزمن، لكنه فهو موجود . بالتكنولوجياعالقته 
اتيجية جديدة لصيقة بعالم  كمفهوم وكمصطلح هو جديد ألنه يمثل اسي 

التكنولوجيا



هناك ثالث مصطلحات دارجة بالتعليم 
التلعيب –التعلم باللعب -األلعاب

فرق هناكأن من وجهة نظرك هل هذه المصطلحات لها نفس المعت  ام 
بينهما؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



.التلعيب واللعب والتعلم باللعب

معة  آ ل محرق  
ش 

ورة أن تكون جزءgames: األلعاب - ا من سواء للمتعة أو للمنافسة أو للتعلم ولكن ليس بالض 
.التعليم 

.تم تصميمها لتحقيق أهداف تعليمية محددة لعبة Ed.Games: األلعاب التعليمية -
لعنارص ( لم يصمم أصال من خالل لعبة ) موقف تعليمي إخضاع Gamification: التلعيب -

اللعب



معة  آ ل محرق  
ش 

احملاكاة لتعلم الطريان 



حريات التلعيب

(2016أكسفورد, )حریات یمت   التلعیب ویجعله أكتر قبو ًال هو امتالكه ألرب  ع مما 

.حیث تسمح األلعاب للمتعلم أن یخطئ ویفشل دون أن یعاقب: الفشلحریة -

اتيجيات تعطي األلعاب المتعلم حریة اكتشاف : التجربةحریة - .جديدةومعلومات اسي 

ي : اتخاذ مواقف مختلفةحریة -
 ف 
ً
رؤيةعىل تشجيع الالعبير  حیث تلعب األلعاب دورا

.المشكالت من منظور مختلف

مكن الصعوبة ويمتفاوتهأي أن األلعاب تسمح للمتعلم بخوض مراحل : مشاركة االنجازحریة-
.للجميع رؤية إنجازه

معة  آ ل محرق  
ش 



.رينعالقة التعلم بالتلعيب بتعلم مهارات القرن الواحد والعش

:منظومة مهارات القرن الواحد والعشرين يهتم بي

املتعلم  •

توظيف التكنولوجيا لتحقيق خمرجات افضل للتعليم•

التعلم النشط  •

هوم تعلم يزيد نشاط املتعلم واتصاله مبن حوله والتفاعل البناء وهذا حيقق مفومنها فان 

القرن احلادي والعشرين

معة  آ ل محرق  
ش 



انتهى اليوم التدريبي األول 

شكًرا جزيًًل إلنصاتكم

معة  آ ل محرق  
ش 



تنمية املهارات احلياتية 

من خالل األلعاب التعليمية 



ي تم تعلمها
جاع المفاهيم النر استر

ي اليوم السابق 
 
ف

معة  آ ل محرق  
ش 



ي الستخدام  التلعيب بطريقة صحيحةالتخطيط 
 
ف

.البيئة التعليمية

معة  آ ل محرق  
ش 



.ربط املكافآت بأهداف التعلم

ومن املمارسات الشائعة يف 

صناعة التعلم هو ربط  التعلم 

مبسابقة مميزة، جللب 

الشعور بالنجاح وإعداد 

املتعلمني لالنتقال إىل التحدي 

.املقبل

حتديد مسار التعلم . 2

:والقواعد
وهذا يعين أكثر من جمرد معرفة 

اج فنحن حتت. شخصية املتعلمني

إىل فهم أمناطهم السلوكية وما هي

االسباب وراء دوافعهم لنيل 

همأقرانالتشجيع والتحفيز بني 

ي البي
 
ئة التخطيط الستخدام  التلعيب بطريقة صحيحة ف

.التعليمية

:فهم اجلمهور الذي تستهدفه. 1

معة  آ ل محرق  
ش 



التلعيب الناجح يتطلب جهدًا مجاعيًا، 

تعليمات واضحة حول األنواع وضع وينبغي 

وجيب التعرف واألمناط لتكامل التعليم، 

على املكافآت والتحفيز الالزم وعملية 

مستويات اللعبة املفتوحة، كما ان اللوحة 

القصصية تعترب وثيقة مرجعية أثناء 

اإلنتاج الذي حيتوي على كافة املواصفات 

.املطلوبة للفريق ككل

معة  آ ل محرق  
ش 

اللوحة القصصية أمر بالغ األهمية. 4

عند  االعداد لتخطيط جيب  

ر باالعتبار  النظتأخذ للدرس ان 

يف مكافأة كل من  املتعلمني من

زي أجل احلفاظ على مستوى حتفي

يعواستيعاب وترية التعلم للجم

ي البي
 
ئة التخطيط الستخدام  التلعيب بطريقة صحيحة ف

.التعليمية

تفاوت وتنوع  اخلربات واملكافآت. 3



علمني وال بد من إجراء مسح أو إجراء مقابالت مع املت. سوف تتعلم باستمرار من املتعلمني

قبل البناء والذي  سوف يساعدك على إطالق منتج جيد، ولكن إذا كنت تريد أن تكون 

.العملية ناجحة  على مر الزمن جيب اعتماد نهج مرن

الذي الوقتومراقب جبمع وحتليل البيانات، تقوم و تأكد أن يكون  لديك منصة حتليلية 

.تستغرقه

ي البي
 
ئة التخطيط الستخدام  التلعيب بطريقة صحيحة ف

.التعليمية

(تغذية راجعة) أعادهرصد و . 5

معة  آ ل محرق  
ش 



:اهلدف من التقنية 

هو عبارة عن تطبيق إلكرتوني جماني يستخدم لتعزيز السلوك 

اإلجيابي للطالب من خالل جمموعة من الرموز والنقاط التعزيزية 

املمنوحة للطالب بناًء على معايري سلوكية عدة حيددها املعلم، مع 

إمكانية متثيل هذه النقاط برسوم بيانية وتقارير ترسل للطالب وولي

.األمر بشكل مباشر

للحصول على البرنامج

:السبب يف اختيار التقنية 

.التطبيق جماني/1

.يدعم اللغة العربية/ 2

.متابع ممتاز ومدير منظم لسلوك الطالب/ 3

.حيتوي على ايقونات للثواب والعقاب/ 4

.يعزز مبدأ احلسنات يذهنب السيئات/ 5

.يستخدم رموز كرتونية مرحة حمببة للصغار والكبار على حد سواء/ 6

يقدم الربنامج عرض بياني للعمل الكلي لكامل الصف وأيضًا للعمل اخلاص بكل طالب / 7

.على حدة

يقدم مصادر تعليمية متنوعة وجمموعة من البوسرتات اليت ميكن طباعتها وتعليقها / 8

.يف غرفة الصف

Class Dojoتطبيق 

معة  آ ل محرق  
ش 

https://classdojo.ar.uptodown.com/android/download
https://www.classdojo.com/


خطوات الدخول للبرنامج

معة  آ ل محرق  
ش 

بالضغط على التسجيلوخنتار الربنامج ثم نقوم بكتابة كالس دوجو  يف حمرك البحث نقوم 



خطوات الدخول للبرنامج

ة  أو كولي أمر أو كطالب أو كقائد مدرسة، قم بالضغط على اخليار املناسب /سيظهر لك بعد ذلك عدد من خيارات التسجيل، كمعلم

لوضعيتك

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

معة  آ ل محرق  
ش 

سيظهر لك خيار يطلب منك البحث عن مدرستك و بعد اختيارها سيظهر لك قائمة مبعلمي املدرسة Sign upبعد الضغط على أيقونة  

.املسجلني يف املوقع، و الذين يتوجب عليك إضافتهم حتى يتم تكوين منصة خاصة جبميع معلمي مدرستك



خطوات الدخول للبرنامج

منك التحقق من الربيد االلكرتوني وستظهر لك خياران اما إضافة صف جديد او عرض الصف الذي قمت لك خيار يطلب سيظهر 

.بإنشائه مسبًقا 
معة  آ ل محرق  

ش 



خطوات الدخول للبرنامج

معة  آ ل محرق  
ش 

الختيار انشاء فصل جديد ونقوم بتعبئة اسم الصف واختيار املرحلة الدراسية 



خطوات الدخول للبرنامج

معة  آ ل محرق  
ش 

الختيار انشاء فصل جديد ونقوم بتعبئة اسم الصف واختيار املرحلة الدراسية 



خطوات الدخول للبرنامج

الختيار انشاء فصل جديد ونقوم بتعبئة اسم الصف واختيار املرحلة الدراسية واختيار مشاركة الوالدين او ال 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

ثم نقوم بالنقر على انشاء فصل دراسي 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

الواجهة الرئيسية للصف ميكن إضافة الطالب بالنقر على اضف طالبك 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

معة  آ ل محرق  
ش 



  Excelأو برنامج   Wordإضافة الطالب إىل الفصل وميكننا ذلك عن طريق نسخ هذه األمساء ولصقها سواء كانت مكتوبة يف برنامج 

افة املتعة ستظهر شخصية كرتونية لكل طالب كنوع من إض. كما ميكننا كتابة األمساء بشكل مباشر يف املربع املخصص لذلك. كجداول

.إضافةبعد إضافة طالبك اضغط على أيقونة . والرتفيه

شمعة آل محرق

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

قائمة بطالب الفصل الذين مت اضافتهم 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

إضافة امييالت أولياء األمور الستضافتهم  

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

من ايقونة رسائل ميكن ارسال رسائل فورية بشكل فردي او مجاعي 
معة  آ ل محرق  

ش 



خطوات الدخول للبرنامج

class storyمن ايقونة 

ميكن مشاركة القصص واالحداث بشكل فوري مع أولياء األمور
معة  آ ل محرق  

ش 



خطوات الدخول للبرنامج

حتضري الطالب -جعل االختيار عشوائي–ميكن اختيار زر للتوقيت 
معة  آ ل محرق  

ش 



خطوات الدخول للبرنامج

. تنتشرستظهر لك خانة السلوكيات  االجيابية واالحتياجات أو السلوكيات غري املوجودة يف فصلك و اليت ترغب يف تعزيزها حتى

تعديل مهارةميكنك إضافة العبارات السلوكية من خالل خانة 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

. تنتشرستظهر لك خانة السلوكيات  االجيابية واالحتياجات أو السلوكيات غري املوجودة يف فصلك و اليت ترغب يف تعزيزها حتى

تعديل مهارةميكنك إضافة العبارات السلوكية من خالل خانة 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

وتستطيع . تهاوفيه مت إضافة طالبك والعبارات السلوكية اليت سبق وأضف. ستظهر لك واجهة فصلك الدراسي الذي سبق وقمت بإنشائه

إضافة الطالب اجلدد املنضمني إليك من خالل إشارة املوجب

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

ستظهر لك جمموعة من العبارات التعزيزية، اضغط على العبارة املناسبة للسلوك الذي ترغب 

الضغط على العبارة سيحصل الطالب على نقطة كما يظهر يف األسفلبتعزيزه عند 

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

لطالبميكن تقسيم الطالب اىل جمموعات وميكن أيضا طباعة التقارير اليومية واالسبوعية ملنجزات ا

معة  آ ل محرق  
ش 



خطوات الدخول للبرنامج

ميكن طباعة التقارير اليومية واالسبوعية ملنجزات الطالب

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

ننقر على ايقونة تسجيل دخول الطالب 

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

خنتار الدخول من داخل الفصل الدراسي او الدخول من املنزل ونقوم باملوافقة على اذن ولي االمر 

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج ثالث خيارات للدخول اما عن طريق قوقل او ادخال رمز نص او ادخال الكود

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج ثالث خيارات للدخول اما عن طريق قوقل او ادخال رمز نص او ادخال الكود

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج ثالث خيارات للدخول اما عن طريق قوقل او ادخال رمز نص او ادخال الكود

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج ثالث خيارات للدخول اما عن طريق قوقل او ادخال رمز نص او ادخال الكود

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج تعليمات دخول لكل طالب 

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

يتيح الربنامج كود لكل طالب ميكن طباعتها وتوزيعها على الطالب عند الدخول من املنزل

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

عند دخول الطالب من اجلوال يطلب منه ادخال الكود

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالبخطوات الدخول 

وعند الدخول يستطيع الطالب االمييلعند دخول الطالب من اجلوال يطلب منه ادخال الكود او الرمز النصي او 

مشاركة إجنازاته والتواصل مع املعلم  
معة  آ ل محرق  

ش 



دوجوجتربة معلم مع برنامج كالس 

https://www.youtube.com/watch?v=1IijZfaj9Ec


تستخدم للتعليب آخرىتطبيقات 



تطبيقات تستخدم للتعليب 

بإجراء األنشطة أداة مجانية تسمح للمعلمير  هو 
أنشطة متعددةالمرحة وتوفير التمهيدية 

ويسمح لك . يعمل عىل أي جهاز مع متصفح . للطالب 
ي 
التطبيق بعمل أنشطة خاصة بك أو استخدام تلك الت 

ك من المعلمير   كما انها ال تحتاج. سبق تقديمها من غير
ألسم المستخدم وكلمة مرور

الموقع  يذهب الطالب إىل  Quizizz ويتم ادخال رمز
ي يقدمها المعلم وبمجرد انتهاء المسابقة يت

م اللعبة الت 
توفير 

ي يمكن تحميلها 
 عن استجابات الطالب الت 

ً
 مفصال

ً
تقريرا

وحفظها 

معة  آ ل محرق  
ش 



تطبيقات تستخدم للتعليب 

ة ذا يعتير Quizizzشبه إىل حد كبير   بير  الطالبشعبية كبير
 من أي جهاز، والمتعلمير  

ً
وهو يعمل ايضا

نت  لمعلمير  دون كلمة الش كما يوفر ل، يحتوي عىل متصفح اإلني 
ردود فعل ممتازة عن أداء الطلبة أثناء وبعد

ة واحدة تمير  المسابقة  هو قدرته عىل Quizizzعن Kahootهناك مير 
ة هذه تمكير  المعلمير  للسيطرة عىل وتير

ي تسمkahootالمسابقة باإلضافة إىل ذلك أضاف 
ات الت   المير 

ً
ح مؤخرا

للطالب إلكمال األنشطة للواجبات
ي 
 
اء والفوز حيث أنها تعمل عىل تحسير  األد" وضع الشبح"وللعب ف

ات المرات  .عشر
هو Kahootعندما يتعلق األمر بمعرفة مدى فهم الطالب يعتير ** 

إىل حد بعيد من اسهل وافضل أدوات
التلعيب

معة  آ ل محرق  
ش 



تطبيقات تستخدم للتعليب 

مد عىل تطبيقات تعليم اللغات عىل اإلطالق، حيث يعتأفضل 

م اللغة إىل نأساليب تلعيب 
ّ
وع من اإلدمان تفاعلية ممتعة تحّول تعل

ة ممتعة تعتمد بشكل رئيسي عىل الص ور وتشكيل بفضل دروس قصير
ة .الجمل والمقاطع الصوتية القصير

ة دورية المستخدم عىل إجراء امتحانات قصدولينجو وُيجير تطبيق  ير
د من مدى تطّور قدراته اللغوية، ومن أبرز اللغات ال

ّ
رها للتأك

ّ
ي يوف

ت 
ية، اإلسبانية، األلمانية، الهولندية، الير  تغالية، التطبيق اإلنجلير 

والفرنسية
.واندرويدالتطبيق متاح ألجهزة ابل 

معة  آ ل محرق  
ش 



ا  وأخير

وبعد أن تعرفنا عىل مفهوم التلعيب 

ي الذي بات هل ترين أن التلعيب سيكون حال لجذب المتعلمير  لقاعات التعلم االلكي  
وت 

ا علينا بسبب جائحة كورونا؟؟؟
ً
فرض

معة  آ ل محرق  
ش 



وا ومع نهاية دورتنا الجميلة  حائطنا انت 
ي بتعليق ممت   

 
ون ..االلكتر

معة  آ ل محرق  
ش 



ي انتىه برنامجنا التدر  ينر

شمعة محرق/المدربة 


