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: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

“  ةمن سلك طريقا يبتغي فيه علماً سهل هللا له طريقاً إلى الجن”

عدةاألصجميععلىالتغيراتمنحالةفيبأكملهالعالميعيش

مكانالفواصلعلىقضتالتيوواإلنترنتاالتصاالتفيهابما

زتوغاليومية،حياتنامنجزءاً التقنيةأصبحتفقد.والزمان

.يهيةترفوتعليميةوتدريبيةخدماتمنتوفرهلماالمجاالتجميع

ياتالتحدمنكثيرانعيشهالذيالمعلوماتيالعصرفرضقدو

ميعالجإليهيسعىالذيالهدفأصبحبحيثالتعليميةللمنظومة

.لبياسمتلقكونهعنبعيداتعلمه،عمليةفيالمتعلمإشراكضمان



مقدمة
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ريبيةوتدتعليميةبيئةتخلقمهنيةشبكةهيEdmodoالـفمنصة

تنظيموبإنشاءللمستخدمينتسمحاإللكترونيةالخدمةفهذهفاعلة،

لهم۔شخصيةملفات

والعمللهميسهلممااآلخرينمعبالتواصللهمتسمحكما

وأمشرفةسواءً المستخدمفيكونالمكانوالزمانحدوديتجاوز

يشارك،وويكتبويقرأويستقبليرسلأنهأيفعاالً،عضواً معلمة

فقط۔واالطالعاالستماعتجاوزهنافدورهويتحدث،ويسمع



مقدمة
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للجعتصميمهاتمقدوتعليميةمنصةهيEdmodoالـمنصةإن

يفجديدةمهاراتالكتسابومتعةأكثرالتعلمواإلشرافعملية

.جاذبةومألوفةعملبيئة
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الهدف العام للبرنامج

عنكبوتيةالالشبكةعلىالمجانيةوالبرامجالمواقعاستثمار

.التعلموالتعليمعمليتيلخدمةوتسخيرها
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ترسيخفيسيساهمEdmodoللـاإليجابياالستخدام

:يليبماحصرهاويمكنالمميزات،منالعديد

التواصلالشرقفيالفرديستطيعحيثوالمكانية،الجغرافيةالحواجزإلغاء

.وسهولةبساطةفيالغرب،فيالفردمع

مستقبلردمجوليسومشاركوكاتبمرسليصبحفيهافالفردالسلبية،إلغاء

.الفاعلةللمشاركةحيزبإعطائهوقارئ

8



وبللتدريالمديروالمشرفقبلمنفتستخدمالجميعبمتناول
.لقراءامعللتواصلوالكاتبللتعلم،الطالبومعلميهمعللتواصل

اماالستخدعمليةيسهلمماالتعقيدمنوخلوهاالبرنامجواجهةوضوح
.وبساطةبسرعةتعلمهاويمكنلجهدتحتاجالفهي

إمكانفبمجاني،والتسجيلفاالشتراكوالمال،والوقتالجهدتوفير
دونلوماتالمعوالبياناتتبادلوللتواصلحيزامتالكالبسيطالفرد

.للجميعمتاحةيجعلهاممارسومأيلدفعالحاجة
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أهداف البرنامج التفصيلية



.يميةالتعلواإلشرافيةالعمليةفيالتقنيةتفعيل

يةالتربوالقياداتلدىالعلميالبحثمهاراتتنمية

.الطالباتووالمعلمات

.الذاتيالتعلمتعزيز

.الجهدوالوقتتوفير

.المكانوالزمانحاجزتخطي

أواإلشرافيالعملفيسواء  فيالنمطيةكسر

.الطالباتلدىاالستيعابمضاعفةوالتدريس
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مميزات البرنامج



.اإللكترونيةالمنصةفيالمجموعاتمنالعديدإنشاء

وةاإلثرائيالعروضوصيغبعدةالمستنداتوالمهاماضافة
.اآلليالتصحيحخاصيةمعاختباراتإنشاء

اءإجروالمعلمةأوالمديرةأوالمشرفةقبلمنمالحظاتتدوين
.صغيرةمجموعاتضمنأوجماعينقاش

.الخطةواألعمالجدولتدوين

.الذكيةواألجهزةبالهواتفالتطبيقتحميل

بعدإالااللتحاقعلىالقدرةعدمومجموعةكلخصوصية
أوفةالمشربهتلتحقالتيبالمجموعةخاصرمزعلىالحصول
.المعلمة

.الموقععبرالتصويتإمكانية
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لحسابالدخولمنيتمكنبحيثاألمرلوليخاصرمزوجود

لمةالمعمالحظاتونتائجهاعلىاالطالعومتابعتهاوالطالبة

.الدرجاتو

تمتيالالمجموعاتأرشفةوالكترونيةبمكتبةمجموعةكلربط

.بهاالعملمناالنتهاء

.تعليميةوعروضأفالموبمواقعاألعضاءتزويد

ممامجموعةكلداخلصغيرةعملمجموعاتإنشاءإمكانية

فياتالمقرربنظامالمتعلقةتلكخاصةوالتقويمأدواتيثري

.الثانويةالمرحلة

لتبادلأخرىمناطقومدارسمنمعلماتدعوةإنشاءإمكانية

.الخبرات
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خطوات اإلستخدام



www.edmodo.com التسجيل في موقع
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التسجيل كمعلم



قومي بالنقر على                     بعد تعبئة بيانات 

. التسجيل

يالبريد اإللكترون

كلمة المرور

18



ستظهر لك هذه النافذة قومي بالنقر على الرابط  

المشار إليه

19



Home Schoolثم قومي بالنقر على 
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اختاري صورة لحسابك بالنقرعلى 

للحسابخاصرابطكتابة

اللقب األولاإلسم  اإلسم األخير

المرحلة مادة التدريس

21



ستظهر الصفحة الرئيسية ۔۔

للبدء بإنشاءقومي بالنقر على

.المجموعات و الصفوف الدراسية

22



ستظهر لك هذه النافذة ۔۔

دوني اسم المجموعة و اختاري المرحلة و المادة 

.ثم أنقري           

تدوين اسم المجموعة

اختيار المرحلة

المادةاختيار 
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انات ستظهر لك النافذة بهذا الشكل بعد تعبئة البي

قومي بالنقر على 
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ستظهر هذه النافذة قومي باختيار العدد المالئم و

كتابة وصف مختصر للمجموعة ثم النقر على 

عدد المجموعة المتوقع

وصف المجموعة
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ستظهر هذه النافذة قومي بنسخ الرمز الخاص 

بالمجموعة و إرساله األعضاء ثم النقر على 

26



ه أو قومي بنسخ الرابط الخاص بالمجموعة و إرسال

لألعضاء ثم النقر على 
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قومي بالنقر على                  ثم                

.إلنشاء ملفات
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ستظهر لك هذه النافذة قومي بالنقر على                   

إلنشاء ملف جديد ثم 

فيبإنشائهترغبينالذيالملفاسمدونيثم

أنقريوستظهرالتيالنافذة

اسم الملف الجديد

الختيار إحدى الملفات التي تم إنشاؤها سابقا  

29



قومي بالنقر على                     لمعرفة األعضاء

الذين التحقو بالمجموعة ۔

30



ةالصفحة الرئيسي

إعدادات المجموعة

المشاركات

الملفات

األعضاء

حذف من المجموعة

المجموعةخيارات 

إلنشاء مجموعات صغيرة

التنبيهات

31



التسجيل كطالب



نه و قومي بنسخ الرمز الخاص بالفصل             ثم تدوي

.  تسليمه للطالبات

33



تقوم الطالبة بلصق الرمز الخاص بالفصل            و

تعبئة بيانات التسجيل ثم النقر على

رمز المجموعة

اإلسم األول

إسم العائلة

إسم المستخدم

(اختياري)البريد اإللكتروني 

كلمة المرور
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التسجيل كولي أمر



قائمةستظهرعلىبالدخولقومي

علىالنقرثمبالصفالتحقوالذينالطالبوبالطالبات

خياراتقائمةستنسدل

األمروليرمزاختاري

األمربوليالخاصالرمزبنسخقومي

36



بةالطالأوبالطالبالخاصالرمزبنسخاألمرولييقوم

.جيلللتسالنقرعلىثمالبياناتتعبئةو

رمز ولي األمر

صلة القرابة

اإلسم األول

إسم العائلة

البريد اإللكتروني

كلمة المرور
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شرح األيقونات



شرح األيقونات العلوية

39



.ةعند النقر على          ستظهر لك الصفحة الرئيسي

40



.اختاري المجموعة التي تودين متابعة أعمالها

المجموعاتلكسيظهرعلىالنقرعند

.إنشاؤهاتمالتي

41



علىبالنقرمجموعةمنأكثرمتابعةبإمكانك

Communitiesالمناسبةالمجموعةواختيار

۔Browseعلىالنقرثم

42



دالعديلكسيظهراكتشفعلىالنقرعند

المجموعاتمثلالمقترحاتوالخياراتمن

متابعتها۔يمكنالتي

43



مثباختيارهامجموعةمنأكثرمتابعةبإمكانك

Followعلىالنقر This Subject

44



تمحتويالكستظهرالمكتبةعلىالنقرعند

علىبالنقرقوميبحسابكالخاصةالمكتبة

محتويات المكتبة

المجلدات

التي تم ربطها بالرسائل

قوقل درايف

اضافة محتوى للمكتبة

45



بةللمكتمحتوىإلضافةعلىبالنقرقومي

۔رابطالضافةأو

قومي بلصق الرابط هنا

46



جميعلكستظهراإلخطاراتعلىالنقرعند

.الرسائل

47



.مةقائستنسدلالحسابعلىالنقرعند-8

للبدء بالعمل

48



.مةالقائهذهلكستظهرالبدءعلىالنقرعند

الختيار مدرسة

إلنشاء مجموعة

لدعوة األعضاء

إلنشاء شبكة خاصة بك

لتحميل التطبيق على الجوال

49



يعجممناالنتهاءعندالشكلبهذاالنافذةستظهر

الخطوات۔
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المحمولعلىالتحميلعلىالنقرعند

بيقالتطتحميلليتمالنافذةهذهلكستظهر

۔المناسب

51



امامكالتيالنافذةستظهرProfileعلىالنقرعند

الشخصي۔ملفكلتغييراختاري

لكتابة شيء خاص بك 

52



هذهلكستظهرالمجموعاتعلىالنقرعند

عتهامتابتمتالتيالمجموعاتتظهرالتيوالنافذة

الكتشاف مجموعات جديدة

53



Discoverعلىالنقرعند New
Communitiesالتيوالنافذةهذهلكستظهر

.العامةالمواضيعوالمجموعات

لدعوة 

المعلمات 

لمتابعة المجموعة
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نافذةلكستظهراإلعداداتعلىالنقرعند

.باإلعداداتخاصة

للدخول إلى تفاصيل 

حسابك

للتحقق من بريدك 

اإللكتروني

55



نافذةلكستظهرالمروركلمةالنقرعلىعند

.الحاليةالمروركلمةلتغيير

56



فذةالنالكستظهرالخصوصيةالنقرعلىعند

.الخصوصيةبإعداداتالخاصة

حظر طلبات التواصل

حفظ إعدادات الخصوصية

عرض الملف الشخصي لألعضاء

57



شرح األيقونات الجانبية
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بالبرامجقائمةستظهرعلىالنقرعند

.بالمتجرالموجودة

59



إلدارةخاصةنافذةستظهرعلىالنقرعند

.بتحميلهاقمتالتيالتطبيقات

60



اصةالخالتطبيقاتلكستظهرعلىالنقرعند

.بك

61



كبإمكانوالتقويملكسيظهرعلىالنقرعند

االطالعومجموعةبكلالخاصالجدولإنشاء

.عليه

62



شرح األيقونات التفاعلية
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للمجموعةمالحظاتلكتابةNoteبالنقرعلىقومي

إضافة 

مالحظة
64



علىأنقريثمتريدينالتيالمالحظةبكتابةقومي

Send۔

فيموجودمحتوىأورابطأوملفإرفاقبإمكانك

.المالحظةإرسالزمنتوقيتوالمكتبة

إضافة 

مالحظة
65



.التنبيهلتدوينبالنقرعلىقومي

إضافة 

تنبيه
66



إرسالجدولةأوإرسالعلىبالنقرقومي

.التنبيه

إضافة 

تنبيه
67



التنبيهإرسالجدولةعلىالنقرعند

الزمنوالتاريخاختاريالتاليةالنافذةستظهر

۔المناسب

إضافة 

تنبيه
68



يةالتالالنافذةستظهرمهمةعلىالنقرعند

الخياراتووصفهاوالمهمةعنوانبتدوينقومي

.تناسبكالتي

إضافة 

مهمة
69



ستظهرمهمةتحميلعلىالنقرعند

بإنشائهاقمتالتيالمهماتعلىتحتوينافذة

.إحداهااختياربإمكانك

إضافة 

مهمة
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1الشكلسيظهراختبارعلىالنقرعند

هرسيظاختبارإنشاءعلىبالنقرقومي

.2الشكل

إنشاءإختبار 

قصير
71



منسدلةقائمةستظهرعلىالنقرعند

.منهااالختياربإمكانكالتياألسئلةبأنواع

إنشاءإختبار 

قصير
72



ابةكتثمعلىبالنقرقوميتصويتإلنشاء

.الخياراتوالسؤال

إنشاء 

تصويت
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تصميم اإلختبارات اإللكترونية



الهدف العام

البالطتقييمأساليببضبطوذلكالمتعلمأداءقياس

قنيةتعلىالقائمااللكترونيالتعلمخاللمنوتطويرها

يمتقيعمليةلتسهيلالحديثةواالتصاالتالمعلومات

إلىالتقليديةالطرقمنالعمليةهذهوتحويلالطالب

.اآلليةااللكترونيةالطرق

75



مميزات اإلختبارات اإللكترونية

76



.وتنفيذهاإعدادهاسهولة

راداألفمنكبيرةلمجموعةمختلفةأوقاتأوواحدوقتفيتطبيقهايمكن
.مختلفةأماكنوفي

.المواقعفيتضمينهاأوالبريدطريقعنإرسالهايمكن

.األسئلةجميععناإلجابةبعدمباشرةنتائجها

.االختبارفيأدائهملمستوىالطالبمنلمجموعةمباشرتحليلتعطي

.االحتياجحسببعدفيمامنهواالختياراألسئلةمنبنكإعداديمكن

.(مال،وقت،جهد)فيسواءاقتصاديةوسيلة

.حفظهأوللطالبمباشرتقريرطباعة

.الطالببينالمساواة

.التقييمفيدقة

.سؤاللكلفيديومقطعأوصوتيملفأرفاقإمكانية

.لالختبارزمنيوقتتحديدإمكانية

77



تصميم اإلختبارات اإللكترونية

78



www.edmodo.com التسجيل في موقع
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1الشكلسيظهراختبارعلىالنقرعند

سيظهراختبارإنشاءعلىبالنقرقومي

.2الشكل

80



.هإليالمشارالمكانفياالختباربتسميةقومي

81



منسدلةقائمةستظهرعلىالنقرعند

.منهااالختياربإمكانكالتياألسئلةبأنواع

82

صلي اإلجابة
إملئي الفراغات

إجابات قصيرة
خطأ/صواب

اختيار متعدد



متعددمناالختياراألولالنوعباختيارقومي

.واإلختياراتالسؤالنصبكتابةقوميثم

83



مثال

84



ئلةاألسمنالثانيةالصيغةاختاريوآخرسؤالاضيفي

.المستحقةالدرجةحدديو“الخطأوالصواب”

85



ةاإلجاب”الثالثةالصيغةاختاريوآخرسؤالاضيفي

.المستحقةالدرجةحدديواألسئلةمن”القصيرة

86



ملء”الرابعةالصيغةاختاريوآخرسؤالاضيفي

.المستحقةالدرجةحدديواألسئلةمن”الفراغ
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لةأسئ”الخامسةالصيغةاختاريوآخرسؤالاضيفي

.المستحقةالدرجةحدديواألسئلةمن”المزاوجة
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Previewعلىبالنقراالختباربمعاينةقومي
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Previewعلىبالنقراالختباربمعاينةقومي
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91

Endعلىبالنقرقوميالمعاينةمناالنتهاءعند
Preview



92

حلفيالمستغرقالزمنعلىتحتوينافذةستظهر

االختبار۔

شعوركعنتعبرالتيالصورةعلىالنقربإمكانك

.االختباراتجاه



93

ثماالختبارستجريالتيللمجموعةبالدخولقومي

Quizعلىالنقر



94

بإمكانكالنافذةهذهستظهرعلىالنقرعند

ونموذجتحريرإعادةأوتودينالذيالنموذجاختيار

.األسئلةعلىتعديالتعمل
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لسجلاضافتهخاصيةواالختباروالزمنحددي

.الدرجات
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تمالتيالمجموعاتلكسيظهرعلىالنقرعند

.إنشاؤها

وأعمالهامتابعةتودينالتيالمجموعةاختاري

.درجاتها
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علىبالنقرذلكوالنتائجعلىاالطالعبإمكانك

.المجموعة

.الشكلبهذاحلهتمالذياالختبارلكسيظهر
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.االختبارنتيجةستظهر

منالمزيدلمعرفةاالختبارعلىبالدخولقومي

.التفاصيل
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تمتيالاألسئلةتحددالتيوأمامكالتيالنافذةستظهر

.يتملمالتيوتصحيحها
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ملءؤالسعدامااألسئلةلجميعالتلقائيالتصحيحيتم

.القصيرةاإلجابةوالفراغ



معلومات إضافية



إنشاء ملفات في المكتبة

اتتحميل مستندات و ملفات للمجلد

أرشفة المجموعات

تغيير رمز المجموعة

إنشاء مجموعات صغيرة

تصنيف المشاركات حسب النوع 
روابط مفيدة
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أنقريثمالمكتبةمنFoldersباختيارقومي

Newعلى Folder

إنشاء 

ملفات في 

المكتبة 103



أمامكالتيالنافذةلكستظهر

نترغبيالتيالمجموعةاختاريوالملفاسمدوني

Createأنقريثمبالملفتشارككأن

إنشاء 

ملفات في 

المكتبة

اسم الملف

104



يالتالمجلداتلكستظهرعلىالنقرعند

.إنشاؤهاتم

تحميل 

مستندات 

وملفات 

للمجلدات 105



Addعلىبالنقرقومي to Folderستنسدل

.يناسبكالذيالخيارباختيارقوميقائمة

تحميل 

مستندات 

وملفات 

للمجلدات

لتحميل ملف أو مستند

لكتابة رابط ألي موقع الكتروني

إلضافة محتوى من المكتبة

106



هابأرشفتترغبينالذيالمجموعةباختيارقومي

.اإلعداداتعلىالنقرثم

أرشفة 

المجموعات 107



علىبالنقرقوميأمامكالتيالنافذةستظهر

.المجموعةأرشفةاختاريثمالمجموعةإعدادات

أرشفة 

المجموعات 108



رمزهبتغييرترغبينالذيالمجموعةباختيارقومي

.علىأنقريثمإغالقهأو

تغيير رمز 

المجموعة

للحصول على الرابط

إلعادة تعيين الرمز

إلغالق المجموعة
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لكسيظهردراسيفصلأومجموعةإنشاءعند

علىبالنقرقوميصغيرةمجموعةإنشاءخيار

إنشاء 

مجموعات 

صغيرة

إنشاء مجموعات صغيرة

مجموعات صغيرة
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إليهالمشارالسهمعلىبالنقرقومي

تصنيف 

المشاركات 

حسب النوع

إختاري مايناسبك

المشاركات الحديثة

التنبيهات الجديدة

المهام

التغذية الراجعة
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https://blog.edmodo.com/

روابط 

مفيدة

www.edmodo.com/about
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Every accomplishment starts with 
the decision to Try



Huda Ibrahim Al Shareef
Email: edushamal@gmail.com

Website: www.hudaalshareef.com
Twitter Account: @HKAlshareef


