
 احلكٗبٛ التدرٖبٗٛ

 إعداد ٔتٍفٗذ  

 إدارٚ التدرٖب ٔ االبتعاخ تعمٗي وكٛ

 دٔدٕكالظ 

 املتدربسكٗبٛ 
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املتدربني إكضاب 

املّارٚ يف اصتدداً 

  ClassDojoتطبٗل 

 .داخن الفصن 

8 



 :ٖكُٕ املتدرب قادرا عمٜ املتٕقع بعد ٌّاٖٛ الربٌاور أُ وَ 

 املعمي أُ ٍٖغ١ سضاب •

 الفصن  أُ ٍٖغ١ •

 لألٔلٗاٞ االوٕرالدعٕات ٖزصن أمساٞ الطالب أُ ٖدرز •

 أُ ٖضٗف الضمٕكٗات اإلجيابٗٛ ٔ الضمبٗٛ•

 أُ حيضز الطالب •

 أُ ٖضتددً أداٚ األص٠مٛ العغٕاٟٗٛ•

 أُ ٖٕسع صمٕكٗات عمٜ طالبْ•

 أُ ٖكضي الطالب عمٜ دلىٕعات•

 أُ ٖعده بٗاٌات الفصن ٔ امساٞ الطالب•
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 عشٖشٙ املتدرب تابع عزض املدر ب لمتعزف صٕٖا عمٜ

 اصتدداً الربٌاور    أصاصٗات •

 .الربٌاور اخلاصٛ باملعمي ٔالطالب ٔٔل٘ األوزٔادّٛ •

الربٌاور اليت ٖضتفٗد وٍّا املعمي يف إدارٚ  إوكاٌٗات •

 .الفصن 
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وا ِٕ ؟

  املعمي، أٔ لمطالب صٕاٞ االصتدداً صّن ٔ دلاٌ٘ تطبٗل

  أسد بدعٕٚ ٖكًٕ ثي افرتاض٘ فصن إٌغاٞ املعمي ٖضتطٗع

  لٗكًٕ اإللكرتٌٔ٘، بزٖدٓ تضذٗن خاله وَ الٕالدَٖ

  كن الٕالدَٖ فْٗ ٖغارك دراص٘ فصن بإٌغاٞ بعدِا

  املعمٕوات ٔ بالصٕر صّٕلٛ بكن الفصن يف الطالب قصص

  رصًٕ إٌغاٞ ٔ الطالب تكٗٗي عَ فضال اآلباٞ، عمّٗا لٗطمع

 .بتدرٖضّا املعمي ٖكًٕ اليت الفصٕه أداٞ أٔ ألداّٟي بٗاٌٗٛ
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ممٗشات الربٌاور

ِ٘ قدرٚ الٕالدَٖ عمٜ التٕاصن املباعز وع                       

املعمي وَ خاله التطبٗل، مما ٖضّن التٕاصن وع  املعمي ٔ  

 .الٕالدَٖ عمٜ سد صٕاٞ خاصٛ يف وزاسن التعمٗي األٔىل

ِذٓ التطبٗكات ٔ غريِا جتعن وَ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ  

أصّن لمٕالدَٖ، وَ خاله الكدرٚ عمٜ وتابعٛ أبٍاّٟي ٔ  

 .اآلباٞ املغػٕلني ددا ألؤل٠كوٍاِذّي، ٔ خاصٛ 
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 التشدٙ االٔه

 التضذٗن يف املٕقع
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 أدخن االُ عمٜ املٕقع 

CLASSDOJO.COM 

ٔ قي بالتضذٗن حبضاب  وعمي دلاٌا    

طالب  8ٔ أضف الصف ٔ أمساٞ    

 عشٖشٙ املتدرب  

 دقاٟل 10سوَ التشدٙ 
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 إضافٛ االمساٞ وَ ٌظاً ٌٕر

 الدخٕه لٍظاً ٌٕر

 قاٟىٛ تكارٖز ثي تكارٖز أخزٝ

 كغف بٍأمساٞ الطالب

 سدد املعمٕوات  املطمٕبٛ

 عد اىل الربٌاور ٔ ألصل االمساٞ

 أفتح املمف ٔ سدد االمساٞ فكط ثي سر تصدٖز اىل ومف ٔرد

 عزض إضػط



 التشدٙ الجاٌ٘

 التعاون وع 

 الضمٕكٗات
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 عشٖشٙ املتدرب  

 دقاٟل 10سوَ التشدٙ 
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قي االُ بتضذٗن الضمٕكٗات  

االجيابٗٛ اليت تزغب يف تعشٖشِا ٔ  

الضمٕكٗات الضمبٗٛ اليت تزغب يف  

 التدمص وٍّا يف فصمك



 الضمٕكٗات التالٗٛ إضف
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 سن الٕادب•

 وغارك•

 قاٟد لمفزٖل•

•........................ 

•........................ 

•........................ 

•........................ 

•........................ 

•........................ 

 

 

 مل حين الٕادب•

 الًٍٕ يف الفصن•

 ٖتشدخ •

 الٕقٕف•

•........................ 

•........................ 

•........................ 

•........................ 

•........................ 

 

 
 أرٌ٘ إبداعاتك



 والسظٛ وّىٛ

عٍد إضافٛ فصن  

ددٖد لمىزٚ الجاٌٗٛ  

ميكٍك أُ تكًٕ 

باصترياد الضمٕكٗات  

وَ فصن صابل قىت  

 بعىن صمٕكٗات فْٗ



 التشدٙ الجالح

 التعاون وع ٔادّٛ 

 الربٌاور

19 



قي االُ بإضافٛ صمٕكٗات لمطالب ٔ 

قي بتشضريِي ٔ أطزح صؤاه ٔ أخرت  

 طالبا بالطزٖكٛ العغٕاٟٗٛ  

 اصتددً أٖضا املؤقت  

 عشٖشٙ املتدرب  
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 دقاٟل 10سوَ التشدٙ 



 التشدٙ الزابع

 التعاون وع 

 االعدادات
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أضػط االُ عمٜ قاٟىٛ االعدادات ٔ 

غري وٍّا اصي الفصن ٔ أضف بعض 

 الضمٕكٗات  

 عشٖشٙ املتدرب  

 دقاٟل 10سوَ التشدٙ 
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 التشدٙ اخلاوط

 التعاون وع 

 التطبٗل يف اجلٕاه
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 عشٖشٙ املتدرب  

 محن االُ التطبٗل عمٜ اجلٕاه

27 
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 الكصٕٝ وَ التطبٗل  لإلصتفادٚ

ٔ   الربٔدتٕرٍٖصح بتغػٗن 

اجلٕاه يف ٌفط الٕقت لٍفط  

 كاونالفصن  لتفاعن 


