
 اذتكيبة ايتدزيبية

 إعداد وتٓفير  

 إدازة ايتدزيب و االبتعاخ تعًيِ َهة

ؾٓاعة املطابكات  

 ايؿفية

 سكيبة املدزب



 قُٔ ضًطًة ايتطبيكات ايسقُية يًُعًِ

 :  حتت شعار

 (( تدريسي كيف أكون  تقنيًا يف )) 
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 زقِ ايؿفشة املوقوع

 8 اهلدف ايعاّ

 9 ايتفؿيًية  االٖداف

 10 املكدَة

 12 (ايٓػاط)ايتشدي االوٍ 

 16 (ايٓػاط)ايتشدي ايجاْي 

 19 (ايٓػاط)ايتشدي ايجايح 

 22 (ايٓػاط) ايتشدي ايسابع

 26 (ايٓػاط)ايتشدي ارتاَظ 

 احملتويات
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1 

2 
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 املكدَة

 ايتشدي االوٍ

 ايتشدي ايجاْي

 ادتًطة

 األوىل

 توشيع ادتًطات
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 ايتشدي ايسابع 5

 ايتشدي ايجايح

 توشيع ادتًطات
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4 

 ادتًطة

 ايجاْية
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 املدزبوٕ املػسفوٕ املعًُوٕ
 ايطالب

 ايفئة املطتٗدفة
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 ايسقُيةَسنص ايتطبيكات 

 ايتٓفيرَهإ 
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 ايتدزييبايربْاَر  َتطًبات

 أىل ساضبَعٌُ 

 غبهة أْرتْت

 أوزام  

املٗازات املطًوبة 

 َٔ املتدزب

 ايتؿفح

 إمييٌ

 ايهتابة عًى اذتاضب
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 :إزغادات يًُدزبني

 :أخي املدزب

املُٗة اييت تكوّ بٗا َُٗة نبرية تتطًب َٓو برٍ دٗود قخُة يتشكيل 

أٖداف اذتكيبة ايتدزيبية وايتشكل َٔ اْتكاٍ أثس ايتدزيب إىل املتدزبني 

بأنٌُ ؾوزة، يرا ْأٌَ َٓو َساعاة اإلزغادات اآلتية اييت ضتطاعدى بإذٕ 

 :اهلل عص ودٌ عًى حتكيل أٖداف ايربْاَر ايتدزييب
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 :إزغادات يًُدزبني

اذتكيبة بػهٌ ديد وتفشـ قساءة •

نٌ ستتوياتٗا يصيد َٔ نفاءتو 

ايتدزيبية وإدازتو دتًطات ايتدزيب 

وجيٓبو ايهجري َٔ اذتسز يف قاعة 

 .ايتدزيب
اؾطشب اذتكيبة ايتدزيبية دائًُا َتى •

َا نٓت يف قاعة ايتدزيب ألْو حتتاز 

دائًُا إىل ستتوياتٗا اييت ألعدت 

 .ملطاعدتو

َساعاة ايصَٔ يف ايربْاَر بدقة واذتسف •

عًى اضتجُاز ايوقت ناَاًل وفل ارتطة 

املوقوعة يهٌ دًطة عاٌَ َطاعد 

 .يف حتكيل أٖداف ايربْاَر
إعطاء ايٓػاطات ايتدزيبية سكٗا •

 .ناَاًل َٔ ايصَٔ حيكل أٖدافٗا

تفعيٌ دوز املتدزب يف ايربْاَر عيح •

يهوٕ املدزب َٓطكًا وَديسًا يًشواز 

وايٓكاؽ داخٌ ايكاعة; جيعٌ  

ايربْاَر ايتدزييب أنجس أثسًا 

 . وتػويكًا

اجملُوعات بػهٌ تػهيٌ •

عػوائي بعد نٌ دًطة تدزيبية 

يطِٗ يف اذتفاظ عًى سيوية 

املتدزبني واالضتفادة َٔ خربات 

َتٓوعة; إال إذا اقتكى ايٓػاط  

تػهيٌ زتُوعات َتذاْطة 

 .  عطب ايتخؿـ َجاًل
اذتسف عًى ايتكويِ ايتهويين أثٓاء •

عًُية ايتدزيب يطاعد املتدزب يف 

 .بًوغ أٖداف ادتًطة ايتدزيبية
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 :إزغادات يًُدزبني

تًخيـ عٌُ اجملُوعات بعد ايعسض •

وايٓكاؽ ووقع٘ عًى غهٌ ْكاط 

عًى ايطبوزة أو ايػفافية أو ايطبوزة 

ايوزقية وتوديٗ٘ حنو اهلدف َٔ 

املٗازات ايتدزيبية املُٗة ددًا اييت 

تطتجُس ْتائر ايتدزيب بػهٌ 

 .فاعٌ
اذتسف عًى ايوؾوٍ يف ْٗاية نٌ •

دًطة تدزيبية إىل حتديد خالؾة 

يًتعًِ املتشكل يطِٗ يف تأنيد 

 . ايتعًِ
 

عًى املدزب إٔ ال يتذاوش خطوة أو •

َسسًة يف اذتكيبة َا مل يتأند َٔ 

اذتد األدْى َٔ ايتُهٔ يدى مجيع 

 .املتدزبني
باإلَهإ اختصاٍ وقت ايتٓفير •

رتطوة َا أو َسسًة َا عٓد غعوز 

املدزب بأظديتٗا يدى املتدزبني 

 .اسرتاًَا إلَهاْاتِٗ وخرباتِٗ
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12 

املتدزبني إنطاب 

املٗازة يف اضتخداّ 

  !KAHOOTتطبيل 

 .داخٌ ايفؿٌ 
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 :يهوٕ املتدزب قادزا عًى املتوقع بعد ْٗاية ايربْاَر إٔ َٔ 

 املعًِ إٔ يٓػئ سطاب •

 ايربْاَر فيٗا  إضتخداّإٔ يعدد األوقات اييت  ميهٔ •

 َطابكة دديدة إٔ يٓػئ •

 يدزز  عدد َٔ األضئًة إٔ •

 يتعاٌَ  إعدادات االضئًةإٔ •

 يكوّ مبعايٓة املطابكة إٔ •
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 املدزب عصيصي 

 قِ االٕ مبػازنة َطابكة َٔ تؿُيُو َع املتدزبني  •

 (ؾشيش٘+ ضسعة ) غذعِٗ عًى االضتذابات  •

 ْاقؼ نٌ ضؤاٍ َعِٗ و دعِٗ يربزوٕ ضبب اإلدابات•

 قِ بتوشيع اهلدايا  •
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متسئ إذابة ادتًيد و ايتعازف بني 

 املتدزبني
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َا ٖو ؟

 ناٖوت ٖو  

مت . عبازة عٔ زتُوعة َٔ األضئًة سوٍ َوقوعات ستددة

إْػاؤٖا َٔ قبٌ املعًُني دتذرب طالبٗذِ يف داخذٌ ايفؿذٌ     

ايدزاضذذي يًُذذسع ودعذذٌ بيئذذة ايذذتعًِ تػذذب٘ ايًعبذذة ويذذتِ 

 أَاّ ادتُيع ايربودهتوزعسقٗا عًى 
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مميصات ايربْاَر

ميتاش بسْاَر ناٖوت بأْ٘ َٔ ايرباَر    

ايطًٗة يف ايتؿُيِ و اإلعداد و أيكا يف ايتٓفير و ميهٔ 

َٔ املتطابكني يف ْفظ ايوقت البد إٔ   1000إٔ يٓفر َع عدد 

ْرنس بإٔ امليصة االخرية و ٖي أْ٘ زتاْي و يدعِ ايًغة  

 ايعسبية
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 ايتشدي االوٍ

 ايتطذيٌ يف املوقع
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 أدخٌ االٕ عًى املوقع 

Kahoot.com 

و قِ بايتطذيٌ عطاب  َعًِ زتاْا    

  

 عصيصي املتدزب  

 دقائل 10شَٔ ايتشدي 
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 خطوات ايتٓفير

19 



20 



 ايتشدي ايجاْي

إْػاء َطابكة 

 دديدة
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 عصيصي املتدزب  

 دقائل 10شَٔ ايتشدي 
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 بإْػاء َطابكة دديدةقِ االٕ 

ميهٓو نتابة أضئًة َٔ 

ختؿؿو أو ميهٓو اضتخداّ  

 االضئًة يف ايؿفشة ايتايية



 (ايًطإ) أئ تودد ساضة ايػِ يدى ايجعبإ •

ُٓذل ايصزافة•  ( 7. ) نِ عدد فكسات ُعذ

 ( 3)   .نِ قًًبا يألخطبوط•

ًُا ايسئة اييُٓى أّ اييطسى•  (اييُٓى. )أيُٗا أنرب سذ

 ( 620. )نِ عدد عكالت دطِ اإلْطإ•

 (206)نِ عدد عذعُة يف دطِ اإلْطإ •

 ( 8. ) نِ عدد أذزع اإلخطبوط•

.  وقت واسد فىَا اذتيوإ املفرتع ايوسيد ايري يتصوز اثٓتني •

 (األضد)

 أكتب االسئلة التالية 
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 إعدادات املطابكة االويية
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 َٔ يػاٖد املطابكة

 ايفئة املطتٗدفة ايًغة
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 ايتشدي ايجايح

 َعايٓة املطابكة
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مبعايٓة املطابكة و دسب  قِ االٕ 

 االضئًة و تأند َٔ اإلدابات  

 عصيصي املتدزب  
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 دقائل 10شَٔ ايتشدي 
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 عصيصي املتدزب  

 محٌ االٕ ايتطبيل عًى ادتواٍ
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