
:إعداد و تنفيذ 


                                                                                             : ٔ  : 



يسرنا دعوتكم لحضور البرنامج التدريبي

:يوم الثالثاء
هـ ٢/٨/١٤٤٢

 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/ Learningapps.org
2/ I'm a Puzzle

االطالع على حقيبة البرنامج /3

ريم الشهري.أ: مشرفة المواد العلمية للمدارس

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





: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



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



يجمع شروحات و ملخصات بمكان 
واحد

thinglink

برنامج يحول أوراق العمل ألوراق 
عمل تفاعلية

liveworksheets





Learningapps.org ،I'm a Puzzle









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



برنامج تفاعلي جميل 

Learningapps.org برنامج جميل يتم من خالله انشاء 
لعبة تفاعلية بشكل بزل

I'm a Puzzle



برنامج تفاعلي جميل 
Learningapps.org

الرابطاالسم الرابطاالسم الرابطاالسم الرابطاالسم 

١/
المزاوجة

0piqkev=display?org/learningapps.https://
520fa

https://learningapps.org/watch?v=p٨rjxssg
j٢١

٥/
أل 

ام
ت

الفراغا

orglearningapps.https://
21nvhun652pv=display?/

٩/
عدة 
ت

طبيقا
ت

disorg/learningapps.https://
21ok42kyp9pv=play?

١٤
/

ت 
كلما

طعة
متقا

disorg/learningapps.https://
21zk40vwt7pv=play?

٢/
ف

صني
ت

pov=watch?org/learningapps.https://
221ryophy

٦/
س

اختيار من متعدد دبو

orglearningapps.https://
21zuyn2o7pwv=display?/

١٠
/

فديو و عليه أسئلة

display?org/learningapps.https://
3520pkmqshfv=

display?org/learningapps.https://
0521w8pnitov=

١٥
/

تحديد مكان

صورة تفاعلية
disorg/learningapps.https://

20orgj2ppifv=play?

disorg/learningapps.https://
21pswtzdvecv=play?

٣/
ب عل

ترتي
ى 

ي
ط زمن

خ

20jxqsa34pyv=display?org/learningapps.ttps://h

21ptrziytmkv=watch?org/learningapps.https://

20c9pdcqrouv=display?org/learningapps.https://

٧/
اختيار أو
 

ت
فراغا

orglearningapps.https://
21j5x2z82ppv=display?/١١

/
من 
سيربح 
المليون

disorg/learningapps.https://
521q2f9pfrkv=play?١٦

/
تخمين 

كلمة 
/

ي
انجليز

disorg/learningapps.https://
521surbt3pgv=play?

٤/
ب

ترتي

pv=display?org/learningapps.https://
220udvq8ae

٨/
ت 

فراغا
 /

ص
إخفاء ن

orglearningapps.https://
21c9s0hp5pkv=display?/

١٢
/

أحجية بازل

disorg/learningapps.https://
520nhe2o8pov=play?

disorg/learningapps.https://
7221y888u7pv=play?١٧

/
ق خيول

سبا

disorg/learningapps.https://
220nvm4pzgrv=play?

disorg/learningapps.https://
650521mk8pwv=play?

٢٠
 /

صفوفة 
م

طابقة
الم

pv=display?org/learningapps.https://
21ngmgbc3y

١٩
/

تخمين 
رقم

orglearningapps.https://
221fom60pdev=display?/١٣

/
ت 

كلما
طعة

متقا
disorg/learningapps.https://

221imd3pdubv=play?

١٨
/

االقتران
/

الذاكرة 

disorg/learningapps.https://
21j74e49phpv=play?



Learningapps.
org

1
2

3

4

5

التسجيل
 .ثالث خطوات بسيطة

إنشاء فصل 
 إضافة طالب بأسماء مستخدمين و

كلمة مرور

قوالب جاهزة
تحفظ في تطبيقاتك أو يمكن تعديلها

مشاركة مع الطالب بعدة طرق

من خالل رابط أو كود

إنشاء ألعاب تفاعلية خاصة 

ممكن تعديل قوالب جاهزة أو إنشاء خاصة 
. 



:التسجيل 

1

2

3

4 لإليميلنفعل من الرسالة المرسلة 



إنشاء فصل 
إضافة طالب بأسماء مستخدمين و كلمة مرور



1

2

3

الموجودة القائمة من المراد القسم و المرادة السن بعدها و اللغة اختيار يتمقوالب جاهزة



4

5

6 6



6 7



ممكن تعديل قوالب جاهزة أو إنشاء خاصة إنشاء ألعاب تفاعلية خاصة 

1

2

3



أزواج متطابقة تصنيف
ترتيب على خط زمني ترتيب    

امأل الفراغات    اختيار من متعدد    فراغات           

كلمات متقاطعة    الذاكرة    /االقتران 

بازل      كلمات متقاطعة   

تخمين كلمة
ينفع انجليزي 

ن من سيربح المليو
جماعية

فديو وعليه أسئلة       

تحديد مكانسباق خيول
جماعية

عدة تطبيقات

فراغات   اختيارأو

تخمين أرقام  تصويت



نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
كل سؤال و جوابه .٣
يمكن اختيار بطاقة أفقي أو رأسي.٤
رسالة شكر للطالبات .٥



من خالل رابطمشاركة مع الطالب بعدة طرق

1
2

3



1

2

3 نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
كل مجموعة.٣
األسئلة التابعة.٤
٥. ً يمكن اختيار بطاقة تلو األخرى أو معا
رسالة شكر للطالبات .٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
خاصة و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي ال.٨

5
6

7



نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
كل عنصر يحدد الزمن التابع له.٣
يمكن تحديد التواريخ بدقة على الخط أو حذفها.٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧





اختالف طريقة العرض



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
كل عنصر يكتب حله .٣
حساسة أو االدخال  المدخاتيمكن اختيار .٤

يحتاج الحتواء الحل و  الترتيب عشوائي 
و ممكن كتابة المساعدة من أجل الدقة .٥

بالحروف
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٨

بأوراقي الخاصة 

٤

٤

٤



: اختيار من متعدد/٦
١ نختار التصنيف .١

انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نحمل الصورة و نسقط كل دبوس مكان السؤال المراد.٣
نختار أسلوب العرض .٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧

٤٣

٢

٣

٤



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان  و وصف .٢
يكتب السؤال مع االختيارات الممكنة.٣
تحديد نوعية العشوائية بالعرض و كيفية التقييم.٤
كتابة مساعدة عند الحاجة.٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٨

٤

٨



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نختار أسلوب عرض السؤال.٣
ضع نكتب العنوان و نكتب النص عند الفراغ ن.٤

و نكمل  -رقم–
اإلجابات توضع باألسفل .٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٨

بأوراقي الخاصة 

٤

٥



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق .٢
نكتب العنوان .٣
نضع عنوان لكل تطبيق و نحدده و هكذا .٤
نختار طريقة العرض.٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٨

بأوراقي الخاصة 

٣

٤



اختالف طريقة العرض 
 الظهور معاً من البداية/ ١
واحد تلو اآلخر/ ٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق .٢
نكتب العنوان .٣
نضع عنوان لكل تطبيق و نحدده و هكذا .٤
نختار طريقة العرض.٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٨



١

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق .٢
نكتب العنوان .٣
أو المقطع الصوتي الفديوتحميل .٤
ً يتم تحديد الزمن الذي يراد به ظهور األسئلة التي ترفق كتطبيق مع.٥ د سابقا
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٨

٥
٤

٣



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق .٢
نكتب العنوان .٣
نكتب السؤال و اإلجابات لكل فقرة على حدى و ممكن اختيار عدة أسئلة لكا مرحلة .٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧

٤

٥



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نختار صورة كخلفية.٣
لكل موضوع أسئلة و إجابات .٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
 و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي.٧

الخاصة 

٤

٣



١:١كلمات متقاطعة /١٣

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نختار أسلوب عرض السؤال.٣
تكتب األسئلة و اإلجابات مع وجود حروف مشتركة بين االجابات.٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧

٤

٥

٦



٢:١كلمات متقاطعة /١٤

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نكتب الكلمات و تلميح عليها .٣
نختار طريقة عرض الشبكة.٤
رسالة شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٧

بأوراقي الخاصة 

٤

٥



 جماعية:السؤالتحديد مكان /١٥
١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نختار صور األسئلة .٣
د كل نضع اإلجابات لألسئلة و نحدد الدبوس عن.٤

سؤال
يوضع مساعدة للطالبات .٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٧

بأوراقي الخاصة 

٤



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نختار اللغة .٣
نكتب الكلمات و نرفق صورة و ممكن البحث من الويب.٤
نختار أسلوب عرض السؤال.٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٨

٤

٥



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
تكتب األسئلة و اإلجابة الصحيحة و عليها اإلجابات  الخاطئة.٣
السؤال و السرعةأسلوب عرض نختار .٤
مساعدة إن احتاج األمر.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧

٤

٥



١

٣

٢ نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
حجم البطاقاتنختار .٣
تكتب األزواج سؤال و جواب .٤
ةو يتم اختيار البطاقات إما مخفية أو مفتوح.٥
رسالة شكر للطالبات.٦
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٧
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها .٨

بأوراقي الخاصة 

٤

٥

٦



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
يكتب السؤال و الجواب يجب أن يكون رقم فقط.٣
اختيار طريقة لعرض األسئلة .٤
مساعدة للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
اصة و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخ.٧

٤



١

٣

٢

نختار التصنيف .١
انشاء تطبيق و نكتب العنوان و وصف .٢
نكتب األعمدة األولى هي  رأس العمود و األعمدة الخمسة التالية تكون ما .٣

سيتم سحبه للجدول 
نحدد اإلعدادات للعرض.٤
شكر للطالبات.٥
بعد حفظ اللعبة يظهر الرابط.٦
و يتم تجربتها و تظهر اللعبة بعد حفظها بأوراقي الخاصة .٧

٤

٥



برنامج تفاعلي جميل 

Learningapps.org برنامج جميل يتم من خالله انشاء 
لعبة تفاعلية بشكل بزل

I'm a Puzzle





:التسجيل



:÷و×و-و+جديدة رياضيات انشاء لعبة 



:انشاء لعبة جديدة



:انشاء لعبة جديدة



:انشاء لعبة جديدة



:انشاء لعبة جديدة



:انشاء لعبة جديدة



برنامج تفاعلي جميل 

Learningapps.org برنامج جميل يتم من خالله انشاء 
لعبة تفاعلية بشكل بزل

I'm a Puzzle







: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



هدية لكن 

• https://www.youtube.com/watch?v=-bCIhkulyoM
• https://elements.envato.com/presentation-templates
• https://www.presentationgo.com/presentation/category/templates/i
ndustry-production/

• https://mahmoodtarada.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%8
4%D8%AE%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%
D9%8A

• https://yandex.com/images/






