
:إعداد و تنفيذ 


                                                                                             : ٔ  : 



يسرنا دعوتكم لحضور البرنامج التدريبي

:يوم الثالثاء
هـ ١٨/٧/١٤٤٢

 ٦-٤: الساعة 

:الفئة المعدة و المنفذة 
نة رزان خالد محس. أ

معلمة رياضيات المرحلة الثانوية (
)بمدارس غراس األخالق األهلية 

:الفئة المستهدفة 
ب شمالمعلمات رياضيات بمكت

:متطلبات البرنامج
:ن التسجيل بالموقعين التاليي

1/ Liveworksheets.com
2/ Thinglink.com
االطالع على حقيبة البرنامج /3

ريم الشهري.أ: مشرفة المواد العلمية للمدارس

هيا الوهيبي.أ: المشرفة التربوية ليلى العمري. أ: قائدة المرحلة الثانوية 

https://www.thinglink.com/card/١٤٢٢٢٣٠٤٢٣٦٨٩٢٣٢٣٨٦





:تعريف بالمعدة و المنفذة 

 معلمة رياضيات للمرحلة الثانوية

بمدارس غراس األخالق األهلية 

سنة  ٢٣خبرة 

أعشق الرياضيات و التقنية و التطوير

rmuhsenah@gheras.sch.sa

frid11frid@gmail.com



برنامج تفاعلي جميل 

Learningapps.org

يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets

برنامج جميل يتم من خالله انشاء 
لعبة تفاعلية بشكل بزل

I'm a Puzzle
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liveworksheets

,thinglink



يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets





  الباركود

  إجابة محددة
liveworkshewww.https://

cp637334au-2com/ets.

التوصيل
liveworkshewww.https://

sy171446ra-2com/ets.

من متعدد اختيار
liveworkshewww.https://

gt171488hr-2com/ets.

قائمة منسدلة 
liveworkshewww.https://

qr211766qc-2com/ets.

و اسقاط سحب
https://www.liveworkshe

ets.com/2-be85795it

تحديد اإلجابة الصحيحة فقط 

https://www.liveworkshe
ets.com/2-au637334cp

فديو
liveworkshewww.https://

if211835id-2com/ets.

صوت
١/
liveworkshewww.https://

ai223824li-2com/ets.
٢/
liveworkshewww.https://

cp637334au-2com/ets.

متقاطعة كلمات
https://www.liveworksheets.com/2-au637334cp



إمكانية تحميل صوت أو فديو 
و أسئلة تابعة له 

 .ميزة رهيبة

التسجيل
. فقط االيميل و السر كلمة و السم تسجيل خالل من

إنشاء فصل خاص بك 

نحمل أسماء الطالب و لكل طلب اسم مستخدم و 
كلمة مرور

قوالب جاهزة
 الجانبية القائمة من المراد القسم بعدها و اللغة اختيار يتم

worksheetsInteractive  ببوابة

إنشاء أوراق عمل خاص لي
Make بوابة interactive worksheets

  االستخدام بداية أخيراً  و فديو شرح و تعليمي شرح تحوي



:التسجيل 

1

2

3 لإليميلنفعل من الرسالة المرسلة 



لكل طالب اسم مستخدم  كلمة مرور
 إنشاء فصل خاص بك



1

2

3

worksheetsInteractive  ببوابة الجانبية القائمة من المراد القسم بعدها و اللغة اختيار يتمقوالب جاهزة



لكل نموذج  من األسئلة له أمر برمجة خاص

1

2

3

Make بوابةإنشاء أوراق عمل خاص لي interactive worksheetsاالستخدام بداية أخيراً  و فديو شرح و تعليمي شرح تحوي  

4 5 نختار حفظ

6

نختار عام أو خاص
و نحفظه باسم

7  نفتحها للتجربة و ممكن نسخ الرابط و
ارساله للطالبات

8



1

أسئلة صلي

Join:رقم

٢

تعبئة الفراغات بالسحب و االسقاط
 :dropرقم:                  المكان الثابت 

                                  

:dragرقم :                        المتحرك 

٣

االختيار المتعدد

Select:no الخيار الخاطئ            
Select:yes     الخيار الصحيح

٤

الصح و الخطأ و القائمة المنسدلة

choose:خطأ/صح,
نضع نجمة قبل الخيار الصحيح

للتنسيق في حالة 
على  المعاينةنضغط

 المربع كلك يمين و نعدل
الحجم و اللون 



5
اختيار اإلجابة الصحيحة بوضع صح 

tick:yes الخيار الصحيح 
Tick:no الخيار الخاطئ 

٦

ادراج فديو
من مشاركة ننسخ الرابط و اليوتوبمن 

نضعه بالمكان المطلوب

٧

mp3تحميل صوت 

Playmp3:
و يظهر نافذة جديدة الختيار ملف 

االستماع

٨

كلمات متقاطعة

WordSearch

٨

تحميل صوت من الموقع بلغة مختارة و لكن ال يدعم 
العربي

و نختار اللغة     :Listenالكلمة 



يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets



يجمع شروحات و ملخصات بمكان واحد thinglink

https://www.thinglink.com/scene/١٣٩١٥٣٣٣٩٦٣٠٧٤٧٦٤٨١

https://www.thinglink.com/card/1391533396307476481

https://www.thinglink.com/card/1422230423689232386

https://www.thinglink.com/card/1421936684181749762

https://www.thinglink.com/scene/1414253049416777732

https://www.thinglink.com/scene/1423054355803668482

موقع لصور مجانية 

Free Vector Art & Graphics

 موقع رائع لتقصير الروابط

https://cutt.us/



١الخطوة 

التسجيل

الخطوة 
الثانية

استكشاف و 
 أخذ نماذج
جاهزة و 
هاالتعديل علي

 الخطوة
الثالثة

انشاء فديو 
تفاعلي أو 
صورة 
تفاعلية 
خاصة

الخطوة 
الرابعة

و  المشاركة
االنتباه 

للخصوصية 
من 

االعدادات

01 02 03 04

يجمع شروحات و ملخصات و أصوات بمكان واحد thinglink



:التسجيل

https://www.thinglink.com/ar/





:استكشاف

بأسفل الصفحة 
explore

٢ ٣

١



١:انشاء صورة أو فديو خاص

٢

٣

٤

٥



سؤالربط ورقتين تفاعليتين معاً ب



١إعدادات النص و القراءة الذاتية 

٢

٣

٤
٥

نحدد اللغة و التضمين مهم
اعدادات المتحدث

للقراءة سطرممكن تحديد سطر 

٦



ارفاق البوربوينت
الدرايف •

و نشر عبر الويب•

 one driveتحميل بوربوينت  من •
تحميل .١

مشاركة تضمين.٢

•



:المشاركة 
٦

٨
٧







يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets





برنامج تفاعلي جميل 

Learningapps.org

يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets

برنامج جميل يتم من خالله انشاء 
لعبة تفاعلية بشكل بزل

I'm a Puzzle


