تصميم و إنشاء األنشطة التفاعلية الرقمية بنظام تأليف األنشطة
بشبكة املوارد السعودية "نظام مؤلف شمس"
الحقيبة التدريبية الرابعة في املوارد التعليمية املفتوحة
(نسخة تجريبية – اإلصدار رقم )4.1

فريق اإلعداد
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ّ
ـربيع
العقيل
أ .ابتهال
أ .عبيرالغامدي
أ .مها آل الشيخ
ّ
أ .وعد الشدي

إشراف
أ .أحمد املبارك

أ .صالح الخليوي

م .لوكيش راجيندران

عن رخصة رابح
مستويات رخصة املعرفة بال حدود
لضمان تحقيق توظيف املوارد التعليمية في عمليات التعليم والتتعلم فتنن عضتو ييةتة التتسرسو تور بمتم عم موعتة ت
ستخسم جيس للموارد التعليمية املفتوحة إلت علتم تتمن ت ادعتساا واكعت تار وةيتاد
السورات التسريبية التي بتسرج فيها
التقنيتتة التتتي عتتين عيسب ت حستتيولة عحي ت بختتتار ت اادوات والم تما ي تتا بتتسعم إدار التتتف وا تتدماتي يات التتتسرسو و تتا بنا ت
أيسار درا ت ويوظف ا تخسا يا التوظيف السليم.
يس تتم ع تتموا امل تتوارد التعليمي تتة املفتوح تتة لتمن تتين املعلم تتين ت ةي تتاد التقني تتة والعم ت ع ت إب تتاد تتفما ف تتي امل س تتات
التعليمية لتبني املوارد التعليميتة املفتوحتة وتوعيتة اتمتمتل التعليمتي عهيميههتا وا تتخسا يا وائما،هتا ولتحقيتق للتت تبنتى املمكت
الوطني لممنا ي راعح (رختة املعمفتة عتح حتسود) والتتي ههتسر لتمنتين املعلمتين ت اعتم وا تملعمار املعمفتة عمتم ستتويات تعتسد
السورات التسريبية التي تساعسيم ع إتمام عمليات التمنين وههسر يذه المختة إل :
 .1اعم ئقافة املوارد التعليمية املفتوحة.
 .2تهيي أ اتذ الما عة واملعلمين لتوظيف املوارد التعليمية املفتوحة في العملية التعليمية.
 .3التسري ع عسد التطبيقات واادوات التي تسايم في اعم وا ملعمار املوارد التعليمية املفتوحة.
 .4تمن املعلمين ا تخسام أنظمة املوارد التعليمية املفتوحة.
 .5تتميم وتطويم املتادر التعليمية عاختحر أنواعيا.
تت ون رختة "راعح"
ا م
املستوى

ئحث ستويات بتسرج فيها العضو عمم حضوره وتفاعل في دورات تطويمية وفق اآلتي:

الفة
رةم
املسههسفة الحقيبة

راعح1
عام 1438يت

عضو
شمو

راعح2
عام 1439يت

أختائي
شمو

راعح3
عام 1440يت

خبيم
شمو

1
2
3

أيم اتحتويات
التعمر ع املوارد التعليمية املفتوحة وتوظيفيا في
التعليم – ا تخسام شبنة املوارد السعودبة "شمو"
اك تخسام املتقسم لعبنة املوارد السعودبة "شمو"
تتميم وااعا الو ائط التعليمية املتعسد

عسد
الساعات
20
20
30

4

تتميم وااعا اااعطة التفاعلية المةمية عنظام
تهليف اااعطة حعبنة املوارد السعودبة "نظام لف
شمو"

30

5

تتميم املقمرات التعليمية عاملعابيم العاملية

60

6

ا دماتي يات التعلم وتوظيف املوارد التعليمية
املفتوحة

60

.
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املستوى الرابع  .....أخصائي معتمد
طبيعة البرنامج التدريبي
الحمس هلل والتح والسحم ع يسنا حمس وع آل وصحب و لم  ..وبعس
تهتي يذه الحقيبة لتسري املعلمين وأعضا ييةة التسرسو ع ت التعتمر ع ت نظتام لتف شتمو والتذ يستاعس ع ت إاعتا
ً
ً
أدوات تعليمية تفاعلية وا كانت أ ةلة أو عموضا أو ر و ات أو ألعاعا تعليمية واعميا عمنتة شمو.
و تتور بتتتم الدمكيتتذ فتتي يتتذه الحقيبتتة ع ت موعتتة تعتتسد ت اادوات التفاعليتتة والتتتي بمنت إدراجيتتا عمنتتتة شتتمو عت
طميق أدوات التهليف املتاحتة فتي املنتتة عا تتخسام أدا " "IFRAMEكمتا تور بتتم عقتس جلستات تسريبيتة ل ت وضتوا أ ا ت ي
لت ون املوضوعات ع النحو اآلتي:
 -1قس ة حول لف شمو وأدوات التهليف.
تعسد.
 -2إاعا أ ةلة اكختيار
 -3أدوات التعا ل الو ائط املتعسد .
 -4إاعا أ ةلة سح ال لمات.
 -5إاعا أ ةلة ( الفماغ – تمييذ ال لمات – صح وخطه).
 -6أدوات االعاب التعليمية ( الذاكم – اختبار الشختية –اختبار الحساب ).
 -7أدوات إاعا الوئائق واك تفتا ات واكختبارات.
 -8إاعا أ ةلة املقاطل املمئية التفاعلية.
ً
وختا تتا اس تتهل ن أن ن تتون ة تتس وفقن تتا إل ت تق تتسبم تتا بنف تتل اا تتتال ف تتي أدا ر تتالت داخ ت ةاعت ت السرا تتية وخارجي تتا ون تتود
ً
التتتذكيم عتتهن ا تتتخسام التقنيتتة ت ةب ت اا تتتال لتتاو يتتسفا عحتتس لات ت وانمتتا اليتتسر أن بتتتم ا تتتخسا يا عنتتس الحاجتتة إليهتتا فتتي
الوصول إل أفض الخممات التعليمية التي نميس الطحب ا تحكيا.
وهللا املوفق ،،،
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اسم البرنامج:
مؤلف شمس

الهدف العام:
إكساب املتسربين املعارر العلمية وامليارات العملية املتقس ة في ا تخسام نظام لف شمو.
األهداف الخاصة:
ً
بتوةل املتسرب في نهابة الممنا ي التسريبي أن ب ون ةادرا ع :
تعسد
إاعا أ ةلة اختيار
-1
تضمين أ ةلة تفاعلية عاملقاطل املمئية
-2
إاعا أ ةلة صح وخطه
-3
إاعا أ ةلة السح لل لمات والتور
-4
ا تخسام اادوات التفاعلية للو ائط املتعسد
التمن
-5
إاعا أ ةلة النقاط الساخنة
-6
إاعا حعض االعاب التعليمية
-7
اعم اادوات الساعقة ع نتة شمو
-8
شروط االلتحاق بالبرنامج:
 -1أن ب ون ةس أتم الحقيبة رةم " 20 ( "1اعة تسريبية ) السور التسريبية لعضو شمو.
 -2أن ب ون ةس أتم الحقيبة رةم" 20 ( "2اعة تسريبية ) السور التسريبية لعضو عتمس.
 -3أن ب ون ةس أتم الحقيبة رةم" 30 ( "3اعة تسريبية ) السور التسريبية اختائي شمو.
 -4أن ب ون لسب ادملام عحقوق امللنية الفنمية ورخص املعاا ادعساعي.
س تتة تعليمي تتة الت تتسري ع ت تت تتميم وانت تتاج اااع تتطة التعليمي تتة المةمي تتة ( ل تتف ش تتمو) دون امل تتمور
مالحظ ـ  :بمن ت ا
عمستويات راعح ل إملام املتسربين عحقوق امللنية الفنمية ورخص املعاا ادعساعي.
املستهدفون من البرنامج:
أعضا وعضوات ييةة التسرسو عالما عات وامل سات التسريبية و علمي و علمات التعليم العام.
مدة البرنامج
 30اعة تسريبية (  15اعة تسري

باشم –  15اعة أدا يام )
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مهام البرنامج:
 -1تهليف اعاط تفاع ي عا تخسام أداة مجموعة األسئلة تتضم ع ااة  5أ ةلة عهنواا ختلفة و تفاوتة التعوبة
لوحس درا ية في املقمرات السرا ية للفت السرا ي العااي طبعة 1440يت عالنسبة للتعليم العام أو وحس درا ية
ختار في التعليم الما مي.
 -2تهليف اعاط تفاع ي ل أدا اادوات اآلتية لي ون العسد ادجمالي لألاعطة ( )4أاعطة:
)1
)2
)3
)4

األدوات
األعمدة
العروض التقديمية
الفيديو التفاعلي
التوثيق

 -3تهليف ا ك بق ع ( )3أدوات
ادوات مجموعة1
 )1اك تبيان
 )2التوت
 )3اختبار الشختية
 )4المسول ال ني
 )5لعبة الذاكم

 -4تهليف درس ت ا

أدوات ك

موعة

ادوات مجموعة2
 )1اكملعار النقطة الساخنة
 )2التور لات النقاط
الساخنة
 )3اكملعف النقاط الساخنة
 )4املقال
 )5امللخص
تعسد
 )6اكختيار

اتمموعات ااربل ااتية لي ون العسد ادجمالي ( )12أدا :
ادوات مجموعة3
 )1أ ةلة تمييذ
ال لمات
 )2عطاةات الحوار
 )3عارض التور
 )4اةدمان التور
 )5تمتا التور
 )6اور التور
 )7طي املعلو ات
 )8تنظيم امللتقات

ادوات مجموعة4
 )1تخمين ادجاعة
 )2ال صح وخطه
 )3سح ال لمات
الفماغ
)4
 )5دا ي التور
 )6السح واد قاط
 )7البطاةات التعليمية

عا تخسام أحس أدوات التهليف في نتة شمو ع أن بتم تضمين أدا واحس ع ااة

أدوات لف شمو في السرس
لف شمو ).(Author Shms

خحل ا تخسام خاصية  Iframeئم إدراج راعط السرس عن تخسام أدا الس ي في

مراعاة معاييرالقبول لتأليف أدوات مؤلف شمس وهي:
أ-اعتماديا ةب فميق التقييم في الممنا ي الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح.
ب-ب أن ت ون اااعطة متبطة عاملناهج السرا ية في التعليم العام أوالما مي حس تختص فيم شمو.
ج-بتم ماعا جود النعاط امل لف خحل يذه اادوات وتوصيف النعاط حع دةيق وخاصة ا بتعلق
عمعابيم كتاعة امللخص وال لمات المئاسية وعنوان النعاط و حالاهها لسروس قمرات التعليم العام والما مي.
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الجدول التدريبي:
اليوم

رقم الجلسة

عنوان الجلسة

الزمن

ااول

قس ة حول لف شمو وأدوات التهليف والبنا

 40دقيقة

العانية
اليوم األول
العالعة

اكملعار النقطة الساخنة – اكملعف النقاط الساخنة  -التور لات
 75دقيقة
النقاط الساخنة
اور التور – عارض التور

 75دقيقة

موعة اكختيار املفمد

 75دقيقة

الماحعة

اةدمان التور – تمتا التور –

الخا سة

عطاةات الحوار -أ ةلة تمييذ ال لمات –

الساد ة
الساحعة
اليوم الثاني

موعة اكختيار املتعسد

 75دقيقة

املقال – امللخص – طي املعلو ات
ئ الفماغ – سح ال لمات –

ال صح و خطه

 75دقيقة
 75دقيقة

العا نة

التوئيق -تخمين ادجاعة  -تنظيم امللتقات – دا ي التور

 75دقيقة

التا عة

اك تبيان – الس ي  -iframeاختبار الحساب  -الم م البيااي

 75دقيقة

العاشم

اختبار الشختية – لعبة الذاكم  -موعة اا ةلة املتنوعة

 75دقيقة

الحادبةععم

البطاةات التعليمية – العموض التقسبمية – قطل الفيسبو
التفاع ي

 75دقيقة

العانية ععم

المسول ال ني  -التوت – سم التوت – السح و اد قاط

اليوم الثالث

العالعة ععم

التحسث عال لمات – ةما

موعة ال لمات -ااعمس

 75دقيقة
 75دقيقة
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الجلسة األولى
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األولى
مقدمة حول مؤلف شمس وأدوات التأليف والبناء
 40دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1بتعمر ع فيوم أدوات التهليف والبنا
 .2بتعمر ع

ميذات أدوات التهليف والبنا

 .3بتعمر ع وظائف أدوات التهليف والبنا
 .4بتعمر ع أدوات التهليف والبنا املعتمس ع ( ) HTML5
 .5بتعمر ع نظام لف شمو
 .6بتعمر ع اكدوات املتوفم ع نظام لف شمو

 .1جياز حا

ل

تسرب

 .2جياز عمض البيانات
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املوضوع
 النعم العلمية ااول  :أداوت التهليف والبنا
 ا تعماض النعم العلمية ااول ل املتسربين
 النعم العلمية العانية :التعميف عم لف شمو وأدوات
 ا تعماض النعم العلمية العانية ل املتسربين

الزمن
 20دةيقة

 20دةيقة

9

األولى
 20دقيقة

مقدمة في أداوت التأليف والبناء
أدوات التهليف والبنا أو كما بطلق عليها ( )Authoring Toolsهي تلت اادوات أو المما ي التي تستخسم في إاعا حتوى تعليمي
في ش

الندمواي بتم عمض ع شبنة الوي أو ع ا طوانات تعليمية وتتميذ تلت اادوات عالعسبس

امل ابا نها إاعا

اااعطة التعليمية التفاعلية وادختبارات واالعاب التعليمية التي تساعس في عملية ادتتال عين املتعلم والممنا ي التعليمي.
كما بمن إنتاج حتويات تعليمية تفاعلية عا تخسام النص والتور و قاطل الفيسبو و قاطل التوت وغيميا
املتعسد .

وظائف أدوات التأليف والبناء:
 .1إاعا وعمض اتحتوى العلمي
 .2إاعا أاعطة تفاعلية عين املتعلم والممنا ي التعليمي
 .3ربط الوحسات التعليمية عبعضيا
 .4إاعا اكختبارات وو ائ التقييم اتختلفة
 .5تتسبم واعم الوحسات التعليمية عهش ال تعسد

من املميزات التي توفرها أدوات التأليف والبناء ما يلي:
 .1إاعا اتحتويات التعليمية ادلندمونية حسيولة
 .2ك تحتاج ملعمفة عميقة علغات المم ة
 .3ا انية إضافة ادختبارات الذاتية
 .4بمن حسيولة تحميم واعاد ا تخسام العناصم ) نص – صور – فيسبو- ...(.
 .5بمن تتسبميا وصياغهها عهش ال ختلفة
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الو ائط

أدوات التأليف والبناء املعتمدة على ( : (HTML5

ً
ً
ً
ل تطور التعليم اكلندمواي نمى أن املناهج أصبحت أكثم تفاعح وفي الوةت نفس فنن عسدا دذابسا

املتعلمين ع

اكندمنت يستخس ون ااجي اتحمولة لتعلميم.
ً
ُ
و نملي ة لذلت فنن الطميقة التي تتمم بها اتحتويات اكلندمونية تتغيم حسمعة تبعا ليذا التطور ففي الوةت الحاضم فنن
اكت اه في ا تخسام أدوات التهليف والبنا املعتمس ع (  ) HTML5وللت عفض

ميذاهها وا انياهها اليائلة.

كما أن السب المئاس ي للتحول إل أدوات التهليف املعتمس ع  HTML5يو اك تخسام اليائ لألجي اتحمولة ع
ً
اليواتف الذكية وااجي اللوحية في جميل جوان الحيا اليو ية تقميبا.
ففي الساعق بتم تتميم قمرات و حتويات التعليم ادلندمواي عا تخسام الفحش ( )Adobe flashوالذ يسمح للمتممين
ً
عتقسبم حتوى شيق وفعال لن العسبس ااجي املتنقلة حاليا ك تسعم يذا النوا امللفات ويذه ع لة كبيم .
ُ
موعة وا عة املنتات واملتتفحات والتي تمن املتعلمين نق حتوياههم
و ناحية أخمى بتم دعم  HTML5ع
التعليمية عيم عسك

الحاجة إل أن ت ون متبطة ع ياز الحا

اآللي فقط.

عادضافة إل للت فنن اتحتوى العلمي القائم ع  HTML5يسههلت ساحة أة
حع أ ما وأكثم كفا

عالج المياز ما يعني أنها بمن أن تعم

اتحتويات القائمة ع الفحش.
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الثانية
 20دقيقة

نظام مؤلف شمس
لف شمو يو نظام بحتو ع

اادوات التي تسمح عتتميم و عاركة واعاد ا تخسام

موعة تنوعة

اتحتويات التفاعلية وسعتمس نظام لف شمو ع ( )HTML5والتي تمليح للمتعلم ا تعماض يذه اتحتويات ع أ
أو جياز كان دون الحاجة إل ا تخسام أ

تتفح

ونات أو عما ي إضافية.

مؤلف شمس واملوارد التعليمية املفتوحة:
بحتو

لف شمو ع العسبس

املميذات الفميس تتوافق يذه املميذات ل املفاييم العا ة في املوارد التعليمية

املفتوحة.
ً
م عنا اعقا في الحقيبة التسريبية ااول ناةعة فيوم املوارد التعليمية املفتوحة ( )OERحي تم التطمق إل
موعة النقاط امليمة
موعة التعميفات املتنوعة ملفيوم املوارد التعليمية املفتوحة تتفق جميل يذه التعاريف ع
نها:
 أن املوارد التعليمية املفتوحة

انية اك تخسام.

 أن املوارد التعليمية املفتوحة بمن اسخيا وطباعهها وتعسبليا وتوزسعيا ود يا ل وارد تعليمية أخمى.
 تستخسم املوارد التعليمية

موعة تنوعة

ااش ال المةمية والو ائط املتعسد .

إن فنم إاعا وتتميم اااعطة التعليمية ع طميق لف شمو ك ههسر فقط إل إاعا ع يذه اااعطة ع
ههسر أبضا إل تطبيق فاييم املوارد التعليمية املفتوحة في اعم املورد خحل رخص املعاا ادعساعي أو اك تفاد
املوارد التعليمية ااخمى وفق الحقوق الخاصة بها وكيفية كتاعة الحقوق حع صحيح كما ههسر إل إتاحة اعم املوارد
التعليمية إل و ائط تقنية كاليواتف الموالة.
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إنشاء املوارد التعليمية املفتوحة عن طريق مؤلف شمس:
إاعا حتوى تفاع ي و عاركت واعاد ا تخسام "

تتمع رؤية لف شمو في "تمنين المميل
التالي:
 .1بمن إعاد ا تخسام اتحتوى عا تخسام لف شمو:

خحل تحقيق

ً
ِةب
ااشيا التي تميذ لف شمو هي أن ب ع جميل أنواا اتحتوى التفاع ي ةاعح للتعسب والتوزسل
واحس
موعة كبيم املنتات التعليمية دون الحاجة إل املعمفة عالمم ة فلو رغبت عح
اآلخمي كما بمن ا تخسا ع
نق ورد تعليمي تفاع ي تم اعمه خحل نظام ( )Wordpressإل نظام ( )Drupalفنن بمن للت وبسيولة دون الحاجة إل
ادملام عنتاعة المما ي وللت خحل خاصية التضمين إضافة إل أن بمن التعسب وادضافة ع يذا املورد .كما بمن
حاليا د ي جميل اادوات التي بتم تهليفيا خحل نظام لف شمو في نتة "شمو" خحل أدوات التهليف املتاحة في
املنتة عا تخسام نفو الخاصية.
 .2بحفظ لف شمو علو ات حقوق التهليف والنعم:
ُ
وةل آخم
بوفم لف شمو ا انية حتول لف اتحتوى ع المختة املنا بة تحتواه وان كانت ةس أخذت
واةل أخمى وفق رخص
أو تم التعسب عليها كما بمليح لف شمو إ انية تحسبس رختة او قطل فيسبو تم إدراج
املعاا ادعساعي.
 .3بوفم لف شمو خيار تاحعة تطبيق املستخس ين ونتائ يم.
عنس ا تخسام اااعطة التفاعلية امل لفة ع طميق لف شمو في أنظمة التعلم ( )LMSوالتي تسعم املعيار ()xAPI
فنن بمن إعساد عيانات حول اعاط املستخسم ونتائي إجاعات والخممات التي اكملسبها.
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األدوات املتاحة على نظام مؤلف شمس:
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ً
يتيح نظام مؤلف شمس عدد متنوع من األدوات والتي سيتم استعراضها جميعا في هذه الحقيبة ،وهي:
 أدا التحسث عال لمات

 أدا المسول ال ني

 أدا التور لات النقاط الساخنة

 أدا اكملعف النقطة الساخنة

 أدا عطاةة الحوار

 تمتا التور

 أدا تخمين ادجاعة

 أدا طي املعلو ات

 أدا دا ي التور

 أدا ااعمس

 أدا

اور التور

 أدا امللخص

 أدا السح واد قاط

 أدا التوئيق

 أدا تنظيم امللتقات

 أدا الس ي ()Iframe

 أدا البطاةات التعليمية

 أدا اختبار الشختية

 أدا قطل الفيسبو التفاع ي

 أدا لعبة الذاكم

 أدا العموض التقسبمية

 أدا اختبار الحساب

 أدا سح ال لمات

 أدا اكختيار

 أدا تمييذ ال لمات

 أدا

 أدا الم م البيااي

 أدا

ال صواب/خطه

 أدا اد تبيان

 أدا

موعة اكختيارات املفمد

 أدا عارض التور

 أدا

موعة اا ةلة املتنوعة

 اةدمان التور

 أدا سم التوت

تعسد

الفماغات

 أدا التوت
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الجلسة الثانية
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الثانية
إنشاء أسئلة االختيارمن متعدد
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
تعسد
 .1بنش ئ اك أ ةلة اكختيار

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع
 النعم العلمية ااول  :إاعا أ ةلة اكختيار
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة اكختيار

الزمن

تعسد.

 40دةيقة
تعسد

تعسد.
 النعم العلمية ااول  :إاعا أ ةلة اكختيار
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 35دةيقة
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الثانية

فردي

األولى

 5دقيقة

انشاء سؤال االختيارمن متعدد

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "سؤال االختيارمن متعدد" في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس إضافة ال لقياس سى يارات و عمفة املتعلم للموضوعات الوارد في الحقيبة التسريبية العانية وهي
أحس الحقائ التي بتم تقسبميا في عما ي التسري ع نتة شمو:
الحل
الخيارات
السؤال

أ

اآلتي يعس

صححيات سبم اتمموعة :

إلغا ااعضا

نتة شمو.

حذر ااعضا

اتمموعة.



إضافة صور وصفية للم موعة.



إضافة سبم آخم للم موعة.



نل أعضا اتمموعة

إر ال املعاركات.

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1074/embed
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ضع أسئلة هنا من تخصصك من نوع االختيارمن متعدد :
الخيارات
السؤال

الحل

20

األولى
 35دقيقة

االختيارمن متعدد)(Multiple Choice
تعسد" أحس أشيم أنواا اا ةلة التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم

يعس ال " اكختيار
أو امليار حول وضوا عين.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " اكختيار

 كيفية إاعا أدا “اكختيار
 تلميحات حول ا تخسام اادا .

املعمفة

تعسد "؟
تعسد “

ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " االختيارمن متعدد "؟
أ ةلة الخيارات املتعسد بمن ا تخسا يا كختبار يارات حسد جسا وتتعلق عموضوا عين .أ ةلة الخيارات املتعسد
بمن أن ت ون أدا للتقييم الفعال عنس ا بتم إاعا،ها حع صحيح ويتم إعطا املتعلم ردود فع فورية ع أدائ  .أ ةلة
ال.
الخيارات املتعسد بمن أن ت ون خيارا واحسا أو عس خيارات صحيحة ل
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " االختيارمن متعدد " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس إضافة ال لقياس سى يارات و عمفة املتعلم للموضوعات الوارد في الحقيبة التسريبية العانية وهي
أحس الحقائ التي بتم تقسبميا في عما ي التسري ع نتة شمو:
الحل
الخيارات
السؤال

أ

اآلتي يعس

صححيات سبم اتمموعة :

إلغا ااعضا

نتة شمو.

حذر ااعضا

اتمموعة.



إضافة صور وصفية للم موعة.



إضافة سبم آخم للم موعة.



نل أعضا اتمموعة

إر ال املعاركات.
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ً
تعسد " ونضل عنوانا " إدار اتمموعات عمنتة شمو " و نبس

ولنتحقق للت ور استخسم أدا " اكختيار
التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
تعسد " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " اكختيار
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا " اكختيار

تعسد "

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

22

 .2تظيم لنا شاشة أدا " اكختيار

تعسد " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا " اكختيار

تعسد "

 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان
السؤال

الخيارات املتاحة

بتم كتاعة العنوان المئاس ي
لألدا
لنتاعة نص الس ال الذ
انسرج تحت موعة
الخيارات

ددراج خيارات ادجاعات

مالحظات

إدار اتمموعات عمنتة شمو
اآلتي يعس
أ
اتمموعة :

صححيات سبم

إلغا ااعضا

نتة شمو

حذر ااعضا اتمموعة ()
ممكن أن يكون
ً
خيارا ً
واحد
إضافة صور وصفية للم موعة ()
ً
صحيحا أو عدة
إضافة سبم آخم للم موعة ()
خيارات صحيحة
نل أعضا اتمموعة
املعاركات

إر ال
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 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان اادا ويو " إدار اتمموعات عمنتة شمو " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان اادا
 .5بمن ادراج و ائط (صور او فيسبو) تظيم أع الس ال خحل خانة "الو ائط" انظم الع
َ
طميقة إدراج الو ائط ت ون عنفو الخطوات التي تعلمنايا اعقا.

رةم(. )5

ش رةم ( :)5ادراج الو ائط
 .6في خانة " ال" نقوم عنتاعة الس ال كما في الع
املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة النتوص.

رةم ( .)6ويمن تنسيق النص املنتوب

خحل اادوات

ش رةم( :)6كتاعة الس ال
 .7أ ف خانة "الخيارات املتاحة" نقوم عندراج ادجاعات في خانات "النص" .يجب تفعيل خيار "صحيح" إذا كانت
اإلجابة صحيحة كما يمكن أن يكون هناك أكثرمن إجابة صحيحة .انظم الع رةم (.)7
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ش رةم( :)7كتاعة الخيارات
 .8بمن إدراج خيار جسبس عالضغط ع زر "اضافة خيار " والذ

يظيم أ ف الخيارات كما في الع (.)8

ش رةم( :)8اضافة خيار جسبس
 .9في ك خيار

خيارات ادجاعة بوجس خانة "النتائح والمد"  .كما في الع ( )9ويمننت
 نص التلميح :دضافة تلميح للمتعلم
إجاعت /إجاعات .

خحليا اضافة :

يظيم يذا النص ةب ان بتحقق املتعلم

 رسالة تعرض إذا اختيرت إجابة :ر ال تظيم أ ف الخيار في حال تم تحسبسه كنجاعة
يذه الم الة حعس ان بتحقق املتعلم إجاعت /إجاعات .

تظيم

 نص يعرض إن لم تختر إجابة :ر الة تظيم أ ف الخيار في حال لم بتم تحسبسه كنجاعة
تظيم يذه الم الة حعس ان بتحقق املتعلم إجاعت /إجاعات .
25

ش رةم ( :)9خانة النتائح والمد
 .10بمن إعاد تمتا الخيارات عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم في العميط اازرق أو
حذر الخيار نهائيا عالضغط ع زر الحذر انظم ش (.)10
ش رةم ( :)10تمتا وحذر الخيارات
 .11حعس للت نقوم عتحسبس ردود الفع أو (التغذبة الماجعة) التي تظيم للمتعلم حعس إجاعت وللت خحل خانة
"التغذبة الماجعة العا لة" كما في الع رةم ( )11حي بمن تحسبس النس املةوية املنا بة ل إجاعة واضافة
نص التغذبة الماجعة التي تميس ظيوريا ودضافة امل يس النس اضغط ع زر "اضافة نطاق" وللحذر اضغط
ع عح ة " " xوالتي تظيم ع ان ك اسبة كما في الع رةم (.)11

ش رةم ( :)11التغذبة الماجعة العمولية
 .12عنس المغبة في تحسبس حعض الخيارات التي تسمح لي عالتحنم في لوك املتعلم نذي إل خانة " ادعسادات السلوكية
" في يذه اادا بوجس عسد خيارات ادعسادات السلوكية والتي تختلف أدا اخمى و اا علة عليها( :تمنين
26

زر اتحاولة أو عس تمنين زر عمض الحلول أو عس
املةوية للن اح) كما في الع رةم (.)12

تمنمن ظيور تمتا الخيارات حع ععوائي وضل النسبة

ش رةم ( :)12خانة ادعسادات السلوكية
خحل الذياب إل تبوي

 .13نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .14نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا وللت خحل الذياب إل تبوي "المختة" في
أع التفحة.
ً
 .15نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
ر
كما في الع ( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)13ر الة تهكيس إاعا املورد
 .16حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا سيكون ترتيب عرض اإلجابات بشكل عشوائي في حال تم تفعيل هذة
الخاصية من خانة "اإلعدادات السلوكية " .حعس اختيار املتعلم للجاعات اتحتملة يضغط ع زر "تحقق" .انظم
الع رةم ()14

27

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا
 .17يظيم للمتعلم شاشة النملي النهائي انظم الع رةم ( .)15كما بمن للمتعلم عمض الح الصحيح ع طميق
الضغط ع زر "إظيار الح " أو تنمار عمض الس ال والخيارات وادجاع علي م أخمى ع طميق زر "إعاد
اتحاولة".

ش رةم ( :)15شاشة تطبيق اادا (شاشة النملي

النهائية)

 .18عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان الس ال الخيارات التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )16حي

ش رةم ( :)16أبقونة تحميم اادا وحذفيا
ً
 .19عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ُ
 .1أ ةلة الخيارات املتعسد بمن ا تخسا يا لوحسيا أو بمن أن تستخسم في موعات الس ال أشمطة الفيسبو
التفاعلية أو العموض التقسبمية .وفي كلتا الحالتين بتم إاعاؤيا عنفو الطميقة.
ال خيار تعسد
ال واحس في يذه اادا ولن بمن إدراج اكثم
 .2ك بمن للم لف حاليا ااعا اكثم
خحل أدا "ااعمس " و أدا " موعة الس ال".
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الجلسة الثالثة
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الثالثة
اكتشاف النقطة الساخنة –اكتشف النقاط الساخنة –
الصور ذات النقاط الساخنة
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بتمم اعاطا عا تخسام أدا اكملعار النقطة الساخنة
ً
 .2بتمم اعاطا عا تخسام أدا اكملعف النقاط الساخنة
 .3بتمم حتو ًى عا تخسام أدا التور لات النقاط الساخنة

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :إاعا أ ةلة اكملعار النقطة الساخنة
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة اكملعار النقطة الساخنة

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :إاعا أ ةلة اكملعار النقطة الساخنة
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :إاعا أ ةلة أ ةلة اكملعف النقاط الساخنة
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة اكملعار النقاط الساخنة

 15دةيقة

 oالنعم العلمية العانية :إاعا أ ةلة اكملعف النقاط الساخنة
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :إاعا أ ةلة التور لات النقاط الساخنة
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة التور لات النقاط الساخنة

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :إاعا أ ةلة التور لات النقاط الساخنة
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق
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الثالثة

فردي

األولى
إنشاء أسئلة اكتشاف النقطة الساخنة

 10دقائق
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " اكتشاف النقطة الساخنة " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي ع أحس أنواا الو ائط املتعسد ع
ونمغ أن نتهكس أن املتعلم أصبح ةادرا ع عمفة المخص والتفميق عينها.
الصورة

السؤال

يذه الم وز بسل
أ
ع رختة اس
املتنف؟

بي املعال صور تتعلق عمخص املعاا اكعساعي

تعليق اإلجابة الصحيحة
صحيح.
رختة اس املتنف
ُ
ص ل ُ اسخ
بحق للممخ ِ
َّ
املتن ِف
وتوزسل وعمض
وعم تنفات عتقة
ن حعمط لكم ا م
امل لف ااص ي

تعليق اإلجابة الخاطئة

خطه .يذه رختة الغيم ت ار

خطه .يذه رختة ةاعلة
لحشتقاق
خطه .يذه رختة الدمخيص
عاملع
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/560/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك وفق النموذج السابق :
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األولى
 15دقيقة

أداة اكتشاف النقطة الساخنة Find the hotspot
تعس أدا " اكملعار النقطة الساخنة " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار
ستوى املتعلم املعمفة أو امليار حول وضوا عين.في هذه األسطرسوف تتعلم:


تى استخسم أدا " اكملعار النقطة الساخنة"؟

 كيفية إاعا أدا " اكملعار النقطة الساخنة"
ً
أوال  /متى تستخدم أداة " اكتشاف النقطة الساخنة "؟
تستخسم أدا “اكملعار النقطة الساخنة “عنس رغبة امل لف حعمض صور عينة لات أج ا ختلفة ل إدراج
التور عحي بتم طمح ال ع املتعلم ببح فيها ع ادجاعة خحل
علو ات ختتم ع ك ج
اختيار الم الصحيح في التور ل إ انية حتول ع تغذبة راجعة فورية.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء " أداة اكتشاف النقطة الساخنة “في نظام "مؤلف شمس"
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي ع أحس أنواا الو ائط املتعسد ع بي املعال صور تتعلق عمخص املعاا
اكعساعي ونمغ أن نتهكس أن املتعلم أصبح ةادرا ع عمفة المخص والتفميق عينها.
الصورة

السؤال

يذه الم وز بسل
أ
ع رختة اس
املتنف؟

تعليق اإلجابة الصحيحة
صحيح.
رختة اس املتنف
ُ
ص ل ُ اسخ وتوزسل
بحق للممخ ِ
َّ
ف وعم
وعمض املتن ِ
تنفات عتقة ن حعمط
لكم ا م امل لف ااص ي

تعليق اإلجابة الخاطئة

خطه .يذه رختة الغيم ت ار

خطه .يذه رختة ةاعلة لحشتقاق

خطه .يذه رختة الدمخيص عاملع
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ً
ولنتحقق للت ور استخسم أدا "اكملعار النقطة الساخنة “ونضل عنوانا " رخص املعاا ادعساعي " ونبسأ التتميم
وفق الخطوات اآلتية:
 -1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية حعسيا ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "اكملعار النقطة الساخنة " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار
"إاعا حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

الع رةم ( )1اختيار اادا "اكملعار النقطة الساخنة"

الع رةم ( )2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 -2تظيم لنا شاشة كتاعة اتحتوى و نبسأ عالخطو ااول وهي كتاعة عنوان التور أوك و
عليها كما في الع (.)3

ئم إدراج صور للعم
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في "أدا النقطة الساخنة"
 -3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

علينا تحسبس العناصم التالية:

شرح العنصر
العنصر
بتم تحسبس العنوان المئاس ي
العنوان
للسرس أو النعاط
بتم خحل يذه اادا طمح
ال ببح فيها املتعلم ع
عنوان هذا
ادجاعة خحل تلت التور
السؤال
ل إ انية حتول ع تغذبة
راجعة فورية
صورة
الخلفية

بتم خحليا إضافة التور
املطلوب ا تعماضيا للمتعلم

وصف

بتم خحليا إعطا وصف
ختتم ع ك ج
صور في التغذبة الماجعة.

مثال على العنصر

مالحظات

رخص املعاا ادعساعي
الم وز بسل ع رختة اس
أ
املتنف؟

رختة اس املتنف
َّ
ُ
ص ل ُ اسخ وتوزسل وعمض املتن ِف
بحق للممخ ِ
وعم تنفات عتقة ن حعمط لكم ا م
امل لف ااص ي
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ً
 -4نسخ اوك العنوان المئاس ي كموضوا للسرس أو النعاط كما في الع ()4

ش رةم ( :)4إضافة العنوان المئاس ي
 -5نبسأ عنتاعة

ال نميس

املتعلم ادجاعة علي أو يمة بقوم بها كما في الع (.)5

ش رةم ( :)5كتاعة

ال

 -6حعسيا نقوم عندراج صور النقطة الساخنة ع طميق أبقونة (أضف) حي تظيم لنا شاشة أخمى كختيار التور
املطلوب إضافهها كما في الع رةم ( )6نختار التور املطلوبة ئم نضغط ع "."Open

ش رةم ( :)6إضافة صور نقطة اخنة
 -7حعس اكنهها إضافة التور والتعسب عليها نقوم عالنقم ع أبقونة "  "Next stepلحنتقال للخطو التالية كما في
الع رةم (.)7
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الع رةم ( )7الخطو العانية

-8

ور تظيم لنا شاشة كما في الع رةم ( )8في أع العاشة

الاسار بوجس شنحن (ش السائم ش املمبل).

ش رةم ( :)8شاشة إدراج النقطة الساخنة
 -9نقوم عالضغط ع ش املمبل أو ش السائم ددخال النقطة الساخنة حي تفتح نافذ لنتاعة نص التغذبة
الماجعة في حال كانت إجاعة املتعلم صحيحة أم خاطةة كما في الع رةم ( )9فنلا تم وضل عح ة ( )أ ام عبار
"صحيح" فنننا ننت نص التغذبة الماجعة للجاعة الصحيحة والا لم بتم وضل عح ة ( )فنننا ننت نص التغذبة
الماجعة للجاعة الخاطةة حعس اكنهها بتم الضغط ع وافق ( )Doneددراج النقطة الساخنة أو حذر
( )Removeلحذر النقطة الساخنة.

ش رةم ( :)9كتاعة التغذبة الماجعة للنقاط الساخنة
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 -10تظيم لنا العاشة كما في الع رةم ( )10نقوم عتحميت الع املسرج ع طميق سحب عم شم الفهر ووضع ع
املتعلم أن بضغط عليها وتسمى يذه "نقطة اخنة" نقوم عتغييم حمم النقطة
التور التي نمغ
الم
الساخنة لملعم كا ج التور خحل الضغط ع زوابا التور ل ا تممار الضغط وسحبها نحو اليمين أو
الاسار أو سحبها لألع أو اا ف .

ش رةم ( :)10إدراج النقطة الساخنة
املمبل أو ش

السائم م أخمى ئم ننت التغذبة

 -11نقوم عندخال عقية النقاط الساخنة خحل اختيار ش
الماجعة املنا بة وينذا ننم عقية الخطوات.
التور فنننا نفع الخيار " Show feedback
 -12في حال رغبنا أن ت ون التغذبة الماجعة كقائمة نبعقة فوق الم
" "as a popupكما في الع رةم ()11
وفي حال رغبنا إظيار تغذبة راجعة عنس ضغط املتعلم ع نقطة فارغة داخ التور فنن بمن للت خحل
تعبةة املمبل الظايم في الع الساعق.

ش رةم ( :)11تفعي خيار التغذبة الماجعة
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
 -13نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
 -14حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في ااش ال رةم (.)15 14 13 12
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شكل رقم( :)12التغذية الراجعة بعد اختيارجزء الصورة الصحيح

شكل رقم( :)13التغذية الراجعة بعد اختيارجزء الصورة الخاطئ

شكل رقم( :)14التغذية الراجعة بعد اختيارجزء فارغ من الصورة

شكل رقم( :)15التغذية الراجعة بعد اختيارجزء الصورة الخاطئ بعد تفعيل خيارالقائمة املنبثقة
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ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
 .1ب التهكس حمم التور ةي تحميليا حي إن أدوات " لف شمو" تسمح عحمم حسود دجمالي حمم
التور.
 .2تسمح يذه اادا عنضافة صور واحس فقط بمن تقسيميا إل موعة النقاط الساخنة.
 .3بمن أن ب ون يناك أكثم نقطة اخنة صحيحة في التور الواحس .
ً
املمن
املتعلم اختيار النقطة الساخنة الصحيحة ع
 .4ك تتطل يذه اادا دائما وضل ال ا ئم بطل
جع ك نقطة اخنة بختاريا املتعلم تقسم علو ات ع يذه النقطة ع تقسبم صور تعليمية ع أج ا ال يم
أج ا التور .
بقوم املتعلم عالتعمر عليها خحل الضغط ع ك ج
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الثالثة

الثانية

فردي

إنشاء سؤال اكتشف النقاط الساخنة

 10دقائق
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " اكتشف النقاط الساخنة " في نظام مؤلف شمس:
لم بتم ااعاؤيا حعس .
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الثانية
 15دقيقة

اكتشف النقاط الساخنة

44

الثالثة

فردي

الثالثة
أداة الصور ذات النقاط الساخنة

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " الصور ذات النقاط الساخنة " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي حعنوان "واجية نتة شمو" ونمغ عتعميف املتعلم عبعض ااةسام في الواجية المئاسية
للمنتة حي ي ون لسبنا اتحتوى التالي:
أقسام شريط التنقل:
بحتو شميط التنق في شمو ع تسعة أةسام رئاسة نها:
 .1اكتشف :يذه القائمة تحتو ع :
َّ
أ .املوسوعات :وهي موعات املوارد التعليمية لات المود العالية تنفة حس امل سات
موعات علمية تم عناؤيا وتتميميا شمكات عاملية.
التعليمية أو حس
ب .املوردون :ويم ااعضا املعاركون في شمو.
ج .املوارد :وهي املوارد العلمية التي تم رفعيا في شمو ِ ِة َب املوردب .
 .2أنش ئ :وللت داعا املوارد عمنتة شمو؛ حي بتم اكنتقال إل أدوات إاعا املوارد التعليمية في شمو.
 .3انضم :يذه القائمة تحتو ع :
أ .املجموعات :وهي موعات العم التعاونية التي بتم إاعاؤيا ااعضا لتنظيم املوارد التعليمية
خحل املنتة داخ
التي تقل في دائم ايتمام اتمموعة ل إ انية إجما ناةعات عين ااعضا
يذه اتمموعة.
َ
موعة
ب .األقسام :وهي ا تسمى ب ) )Hubsوالتي تم إاعاؤيا ِ ِةب نتة شمو وتتضم
ااةسام نها :التعليم العام التعليم العالي التعلم سى الحيا وأكادبمية شمو التعليمية وداخ
ك ةسم توجس وارد تعليمية تعلقة بهذا القسم.
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/156/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك :
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الثالثة
 15دقيقة

الصور ذات النقاط الساخنة
تعس أدا "التور لات النقاط الساخنة" أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى
املتعلم املعمفة أو امليار حول وضوا عين.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " التور لات النقاط الساخنة ".
 كيفية إضافة حتوى أدا " التور لات النقاط الساخنة ".
ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة " الصور ذات النقاط الساخنة ":
التور عا تخسام موعة الو ائط التفاعلية
تستخسم أدا "التور لات النقاط الساخنة" للتعمر ع أج ا
النتوص والتور واملقاطل املمئية اا م الذ ب يس دافعية املتعلم نحو اتحتوى التعليمي عطميقة شيقة جسا.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " الصور ذات النقاط الساخنة " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي حعنوان "واجية نتة شمو" ونمغ عتعميف املتعلم عبعض ااةسام في الواجية المئاسية
للمنتة حي ي ون لسبنا اتحتوى التالي:
أقسام شريط التنقل:
بحتو شميط التنق في شمو ع تسعة أةسام رئاسة نها:
 .1اكتشف :يذه القائمة تحتو ع :
أ .املوسوعات :وهي موعات املوارد التعليمية لات المود العالية َّ
تنفة حس امل سات
موعات علمية تم عناؤيا وتتميميا شمكات عاملية.
التعليمية أو حس
ب .املوردون :ويم ااعضا املعاركون في شمو.
ج .املوارد :وهي املوارد العلمية التي تم رفعيا في شمو ِ ِة َب املوردب .
 .2أنش ئ :وللت داعا املوارد عمنتة شمو؛ حي بتم اكنتقال إل أدوات إاعا املوارد التعليمية في شمو.
 .3انضم :يذه القائمة تحتو ع :
أ .املجموعات :وهي موعات العم التعاونية التي بتم إاعاؤيا ااعضا لتنظيم املوارد التعليمية
خحل املنتة داخ
التي تقل في دائم ايتمام اتمموعة ل إ انية إجما ناةعات عين ااعضا
يذه اتمموعة.
موعة
ب .األقسام :وهي ا تسمى ب ) )Hubsوالتي تم إاعاؤيا ِ ِة َب نتة شمو وتتضم
47

ااةسام نها :التعليم العام التعليم العالي التعلم سى الحيا وأكادبمية شمو التعليمية وداخ
ك ةسم توجس وارد تعليمية تعلقة بهذا القسم.
ولتطبيق للت ور استخسم أدا "التور لات النقاط الساخنة" ونبسأ التتميم وفق الخطوات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "التور لات النقاط الساخنة" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار
"إاعا حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( : )1اختيار أدا "التور لات النقاط الساخنة".

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة " إاعا حتوى جسبس".
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 .2تظيم لنا شاشة أدا " التور لات النقاط الساخنة " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا " التور لات النقاط الساخنة ".
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
العنصر

علينا تحسبس العناصم التالية:

شرح العنصر

العنوان

بتم تحسبس عنوان السرس أو
النعاط.

صورة الخلفية

وهي التور التي اتم وضل
النقاط الساخنة عليها.

مثال على العنصر
واجية نتة شمو
الواجية المئاسية ملنتة شمو

النقطة الساخنة
األولى
عنوان رئيس ي
اكتشف
النقطة الساخنة
الثانية
عنوان رئيس ي
أنش ئ

بتم تحسبس نطقة اكملعف
خحل النقم ع التور للنص
الملععبي.

بتم تحسبس نطقة أاش ئ
خحل النقم ع التور للنص
الملععبي.

مالحظات

رخصة الصورة
املستخدمة عند
التعبئة تكتب.

بتم تعبةة البيانات للنص الملععبي عاختيار
نص في عنتم اتحتوى:
املوسوعات :وهي موعات املوارد التعليمية
لات المود العالية َّ
تنفة حس امل سات
موعات علمية تم عناؤيا
التعليمية أو حس
وتتميميا شمكات عاملية.
املوردون :ويم ااعضا املعاركون في شمو.
املوارد :وهي املوارد العلمية التي تم رفعيا في شمو ِ ِة َب املوردب .

بتم تعبةة البيانات للنص الملععبي عاختيار
نتفي عنتم اتحتوى:
أنش ئ :وللت داعا املوارد عمنتة شمو؛ حي بتم اكنتقال
إل أدوات إاعا املوارد التعليمية في شمو.
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العنصر

مثال على العنصر

شرح العنصر

النقطة الساخنة
الثالثة

عنوان رئيس ي
انضم

بتم تحسبس نطقة انضم
خحل النقم ع التور للنص
الملععبي.

بتم تعبةة البيانات للنص الملععبي عاختيار
نتفي عنتم اتحتوى:
املجموعات :وهي موعات العم التعاونية التي بتم إاعاؤيا
ااعضا لتنظيم املوارد التعليمية التي تقل في دائم ايتمام
اتمموعة ل إ انية إجما ناةعات عين ااعضا خحل
املنتة داخ يذه اتمموعة.
األقسام :وهي ا تسمى ب ) )Hubsوالتي تم إاعاؤيا ِ ِة َب نتة
شمو وهي ةسم :التعليم العام التعليم العالي التعلم سى الحيا
وأكادبمية شمو التعليمية .داخ ك ةسم توجس وارد تعليمية
تعلقة بهذا القسم.

مالحظات
صور إضافية
موعات شمو

صور إضافية
أةسام شمو

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " واجية نتة شمو " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس.
 .5في ةسم "اتحتوى التفاع ي" نقوم عتحمي صور واجية نتة شمو المئاسية عالنقم ع إضافة التور تحت
خانة " صور الخلفية " كما في الع رةم ( )5والع رةم (.)6

ش رةم ( :)5النقم ع أبقونة إضافة صور الخلفية.
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ش رةم ( :)6إضافة صور الخلفية.
 .6في حال المغبة في تحميم التور أو تحسبس عنوان ليا أو تحسبس رختهها فنن بمن للت خحل ااداتين "تحميم
ً
عنوانا للتور التي تم تحميليا ويو
التور " و "تحميم حقوق التهليف والنعم " كما في الع رةم ( )7ور نضل
"واجية نتة شمو" ونحسد رختهها خحل اادا "تحميم حقوق التهليف والنش " كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)7أبقونة تحميم التور وتحميم التهليف والنعم.

ش رةم ( :)8تحميم حقوق التهليف والنعم للتور املضافة.
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 .7نقوم اآلن عوضل عنوان للتور بظيم عنس عسم تمن املتتفح
اختيار اللون الملععبي للنص الظايم كما في الع رةم (.)10

ش رةم ( :)9عنوان التور الذ

تحمي التور كما في الع

يظيم ع عسم تمن املتتفح

رةم ( )9ويمن

تحمي التور

ش رةم ( :)10اختيار اللون الملععبي للنص الظايم عنس تمميم التور
 .8نقوم عتعبةة النقاط الساخنة وتحسبسيا خحل اختيار وضل النص الملععبي في التور وللت عالنقم ع
املوضل الذ تمغ إن ب ون نقطة اخنة عحي لو نقم عليها املتعلم عنس التطبيق تخمج ل شاشة تحتو ع
ل املوضل الذ تم النقم علي كما في الع رةم ( )11و ئم كتاعة العنوان المئاس ي
حتوى تعليمي بملنا
للعاشة املنبعقة كما في الع رةم (.)12
مالحظة :عند النقر على املوضع الذي ترغب أن يكون نقطة ساخنة سوف تتحرك الدائرة الصغيرة إلى موضع
النقرليتم اعتبارها نقطة ساخنة تظهرللمتعلم عند التطبيق على شكل دائرة في داخلها عالمة ()+
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ش رةم ( :)11اختيار وضل النص الملععبي.

ش رةم ( :)12تحسبس عنوان رئاس ي للعاشة املنبعقة.
شاشة " حتوى نبعق" بظيم لنا شاشة أخمى حعنوان "عنتم اتحتوى" ونقوم عاختيار نوا اتحتوى املماد وضع
.9
في العاشة املنبعقة عالنقطة الساخنة خحل النقم ع عح ة العمطة ( )-حي تظيم لنا ئحئة خيارات (نص
صور فيسبو) نختار "نص" كما في الع رةم ( )13ئم نقوم عتعبةة اتحتوى في مبل النص كما في الع رةم
(.)14
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ش رةم ( :)13أبقونة نوا اتحتوى في العاشة املنبعقة.

ش رةم ( :)14تعبةة حتوى نص للعاشة املنبعقة.
 .10نقوم عالنقم ع أبقونة إضافة "نص تععبي" كما في الع رةم ( )15ئم نقوم عاختيار النقطة الساخنة العانية
وتعبةة الحقول عنفو الخطوات الساعقة ل ماعا ادخال البيانات املتعلقة عالنقطة الساخنة العانية في جسول
اتحتويات في عسابة الملسة كما في الع رةم (.)16

ش رةم ( : )15أبقونة "إضافة نص تععبي".
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ش رةم ( :)16تعبةة حتوى النقطة الساخنة العانية.
 .11نقوم أبضا عالنقم ع أبقونة إضافة "نص تععبي" كما في الع رةم ( )15الساعق ئم نقوم عاختيار النقطة
الساخنة العالعة وتعبةة الحقول عنفو الخطوات الساعقة ل ماعا ادخال البيانات املتعلقة عالنقطة الساخنة
العالعة في جسول اتحتويات في عسابة الملسة كما في الع رةم (.)17

ش رةم ( :)17تعبةة حتوى النقطة الساخنة العالعة.
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 .12في النقطة الساخنة العالعة بوجس خطوتان إضافيتان وهي إضافة صورتين للمحتوى الملععبي كما في جسول اتحتويات
في عسابة الملسة نقوم عالنقم ع إضافة  itemكما في الع رةم(.)18

ش رةم ( :)18أبقونة إضافة .item
 .13ننقم ع خيار" صور "

القائمة املنسسلة لت "عنتم اتحتوى " كما في الع رةم (.)19

ش رةم ( :)19إضافة التور للمحتوى الملععبي.
 .14نقوم عنضافة التور ااول والعانية للنقطة الساخنة العالعة كما في الع لين رةم (.)21-20

ش رةم ( :)20إضافة التور ااول للنقطة الساخنة العالعة.
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ش رةم ( :)21إضافة التور العانية للنقطة الساخنة العالعة.
خحل خانة "تخطي

 .15عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت
النتوص والدمجمات" كما تعلمنا في جلسات اعقة.
 .16نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .17نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .18نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )22نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق.

ش رةم ( :)22ر الة تهكيس املورد.
 .19حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )23والع رةم ( )24والع رةم ( )25ويمن
تنبيم شاشة املعابنة للمتعلم خحل النقم ع أبقونة التنبيم الظايم في المك اابم العلو لعاشة املعابنة كما
في الع رةم ()23
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ش رةم ( :)23شاشة تطبيق اادا وتظيم النقاط الساخنة

ش رةم ( :)24النقطة الساخنة ااول .

ش رةم ( :)25النقطة الساخنة العالعة.
 .20عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب إحسى النقاط الساخنة أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )26حي
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ش رةم ( :)26أبقونة حذر اادا وتحميميا.
ً
 .21عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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الجلسة الرابعة
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الرابعة
اقتران الصور – ترتيب الصور – مجاورة الصور – عارض
الصور
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا اةدمان التور
ً
 .2بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا تمتا التور
ً
 .3بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا اور التور
ً
 .4بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا عارض التور

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :ااعا أدا اةدمان التور
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أدا اةدمان التور

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :ااعا أدا اةدمان التور
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العانية :ااعا أدا تمتا التور
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا أدا تمتا التور

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :ااعا أدا تمتا التور
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العالعة :ااعا أدا اور التور
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا أدا اور التور

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :ااعا أدا اور التور
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية الماحعة :ااعا أدا عارض التور
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا أدا عارض التور

 15دةيقة

 النعم العلمية الماحعة :ااعا أدا عارض التور
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق
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األولى

الرابع
ة

فردي

انشاء أداة اقتران الصور

 5دقائق
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "اقتران الصور" في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس أن نقاو سى عمفة الطال لبعض دول الخليي وأعح يا:
فلسبنا عح العنوان التالي( :دول الخليي العمبي) ولسبنا ئحئة دول وأعح يا وهي كالتالي:
 اململنة العمبية السعودبة لسبنا التورتين التاليتين:



ملنة البحمي لسبنا التورتين التاليتين:

 اد ارات العمبية املتحس لسبناالتورتين التاليتين:
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/226/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك :
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األولى
 15دقيقة

أداة اقتران الصور
أدا "اةدمان التور" هي أحس اادوات التي تمليح للم لفين إاعا أزواج التور ليتم طاعقهها تظيم للمتعلمين التور ع
عمود وي عليهم إ ا ا تخسام السح وادفحت أو النقم ع التور التي بمون أنها تطاعقة ل التور في العمود اآلخم
حي إ ا أن ت ون التورتين تطاعقتين أو ت ون يناك عحةة تمبط عين التورتين.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " اةدمان التور ".
 كيفية إضافة حتوى أدا " اةدمان التور ".
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة " اقتران الصور ":
بمن ا تخسام اةدمان التور حين بمغ امل لف في عمفة سى فيم املتعلم في العحةة عين أ مي أو تطاعقيما وي ون ع
طميق اعاط حسيط وفعال عين صورتين.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " اقتران الصور" في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس أن نقاو سى عمفة الطال لبعض دول الخليي وأعح يا:
فلسبنا عح العنوان التالي( :دول الخليي العمبي) ولسبنا ئحئة دول وأعح يا وهي كالتالي:
 اململنة العمبية السعودبة لسبنا التورتين التاليتين:
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ملنة البحمي لسبنا التورتين التاليتين:

 اد ارات العمبية املتحس لسبنا التورتين التاليتين:

ولنتحقق للت ور استخسم أدا " اةدمان التور " ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " اةدمان التور  "Image Pairكما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار
"إاعا حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "اةدمان التور".
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس".
 .2تظيم لنا شاشة أدا "اةدمان التور" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية ادا "اةدمان التور".
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان
وصف املهمة

املحتوى
التفاعلي

مالحظات

دول الخليي العمبي

بتم تحسبس عنوان السرس أو
النعاط.
بتم خحليا كتاعة عبار توجيهي ةم حسح ك علم إل السولة صاحبة
العلم.
للجما الذ يملبع املتعلم
للمبط عين التور
عبار ع صورتين تطاعقتين أو تمبط عينهما عحةة
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رقم الكرت

الصورة األولى

الصورة الثانية

مالحظات

األول

النص البسب للتور

النص البسب للتور

علم اململنة العمبية السعودبة

خارطة اململنة العمبية السعودبة

الثاني

النص البسب للتور
علم ملنة البحمي

النص البسب للتور
خارطة ملنة البحمي

الثالث

النص البسب للتور
علم اد ارات العمبية املتحس

النص البسب للتور
خارطة اد ارات العمبية املتحس

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان النعاط ويو " دول الخليي العمبي" كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس.
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 .5في خانة اتحتوى التفاع ي بظيم لسبنا مبل نص "وصف امليمة" خاص عتيغة الس ال املماد وضع للنعاط نقوم
عنتاعة الس ال التالي " :ةم حسح ك علم إل السولة صاحبة العلم " كما في الع رةم (.)5

ش رةم ( :)5كتاعة صياغة الس ال أو شمح النعاط.
ً
 .6في ةسم "النموت" نقوم عنضافة صورتين دماعطتين ل كتاعة النص البسب ل صور نقوم أوك عنضافة التور
ااول عالنقم ع "أضف" حي بتم فتح نتبة التور ع جياز الحا اآللي كختيار صور وادراجيا ئم نقوم
عنتاعة النص البسب للتور والذ بظيم في حال لم بتم تحمي التور حع صحيح كما في الع لين رةم (.)7-6

ش رةم ( :)6إضافة التور ااول للنمت ااول.

ش رةم ( :)7إضافة التور ااول املقدمنة والنص البسب ليا
 .7تحت خانة "التور املمتبطة  "Matching Imageنسرج التور العانية عالنقم ع "أضف" ئم كتاعة النص البسب
كما فعلنا في الخطو الساعقة انظم الع رةم (.)8
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ش رةم ( :)8التور العانية والنص اكحتياطي ليا.

ححظة :جميل التور املضافة بمن تحميميا وتحميم حقوق التهليف والنعم كما تعلمنا اعقا.
خحل النقم ع أبقونة "النمت العااي" في يسار التفحة كما في
 .8نضيف اآلن النمت العااي والتور الخاصة ع
الع رةم ( )9تظيم لنا خانات النمت العااي فنقوم عتعبةهها عنا ع جسول اتحتويات املذكور أعحه كما في
الع رةم (.)10

ش رةم ( :)9إضافة عيانات النمت العااي.

ش رةم ( :)10تعبةة حتويات النمت العااي" ملنة البحمي ".
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 .9نقوم عالنقم ع "إضافة كمت" كما في الع رةم ( )11فيظيم لنا كمت ئال في القائمة ننقم علي ئم نقوم عتعبئت
عنا ع جسول اتحتويات كما في الع رةم (.)12

ش رةم ( :)11أبقونة "إضافة كمت".

ش رةم ( :)12تعبةة حتويات النمت العال .
خحل خانة

 .10عنس المغبة في تعسب ادعسادات السلوكية التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت
"ادعسادات السلوكية" كما تعلمنا اعقا.
ً
 .11نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في جلسات اعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .12نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .13نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
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ش رةم ( :)13ر الة تهكيس املورد.
 .14حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا .
 .15حعس إدخال ادجاعات اتحتملة بمن أن تظيم العاشة كما في الع رةم (.)15
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ش رةم ( :)15نتائي إدخال البيانات اتحتملة.
 .16عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم ( )16حي
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب الس ال والتور وتمتا النموت أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

ش رةم ( :)16أبقونة حذر اادا وتحميميا.
ً
 .17عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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فردي

الثانية

الرابع
ة

انشاء أداة ترتيب الصور

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " ترتيب الصور " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي ع تمتا كواك اتمموعة العمسة حس الحمم ونمغ أن نتهكس
ً
ً
حمما ال ااصغم ً
أصبح ً
حمما وفق الدمتا التالي:
ةادرا ع عمفة تمتيبها تسلسليا ااكمم
-4كوكب نبتون
 -1كوكب املشتري
-3كوكب أور انوس
-2كوكب زحل

-5كوكب األرض

-6كوكب الزهرة

-7كوكب املريخ

أن املتعلم

-8كوكب عطارد

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/817/embed

ضع أسئلة هنا من تخصصك:
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الثانية
 15دقيقة

أداة ترتيب الصور Image Sequencing
تعس أدا " تمتا التور" أحس أيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
في جمل املعلو ات وتمتيبها ً
وفقا ملعيار حسد.
املعمفة أو امليار
في هذه األسطرسوف تتعلم:
 تى استخسم أدا " تمتا التور"؟
 كيفية إاعا أدا " تمتا التور"
ً
أوال  /متى تستخدم أداة " ترتيب الصور"؟
تستخسم أدا “تمتا التور“ عنس رغبة امل لف حعمض صور عينة عدمتا تسلس ي ل إدراج علو ات ختتم
التور (اختيار ) عحي بتم طمح ال عين ع املتعلم ويقوم امل لف عاختيار التور حع
ع ك ج
ععوائي وع املتعلم تمتيبها تسلسليا ا ملنادا للميمة املطلوبة.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء " أداة ترتيب الصور“في نظام "مؤلف شمس"
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي ع تمتا كواك اتمموعة العمسة حس الحمم ونمغ أن نتهكس أن
ً
ً
حمما ال ااصغم ً
املتعلم أصبح ً
حمما وفق الدمتا التالي:
ةادرا ع عمفة تمتيبها تسلسليا ااكمم
-4كوكب نبتون
 -2كوكب املشتري
-3كوكب أور انوس
-2كوكب زحل

-5كوكب األرض

-6كوكب الزهرة

-7كوكب املريخ

-8كوكب عطارد

ً
ولنتحقق للت ور استخسم أدا "تمتا التور“ ونضل عنوانا "تمتا كواك اتمموعة العمسية حس
الحمم" ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
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 -1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية حعسيا ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "تمتا التور" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار "أدا تمتا التور"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .2تظيم لنا شاشة "تمتا التور" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في "أدا تمتا التور"
 .3نقوم عاختيار العنوان كمعال ع للت تم اختيار العنوان " تمتا كواك اتمموعة العمسية حس الحمم "
وادخال في خانة " العنوان" كما يو وضح في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4إدخال العنوان
ً
 .4تحت تبوي "نوا اتحتوى" في حق وصف امليمة ”“Task Descriptionنقوم عتعبئت وفقا للميمة التي بمغ
امل لف ان بقوم بها املتعلم كما يو وضح في الع رةم ( )5ووصف امليمة في املعال يو "رت ال واك التالية
حس الحمم ااكمم ال ااصغم".

ش رةم ( :)5تعبةة وصف امليمة
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ً
 .5نقوم عاختيار طميقة تمتا العنتم وا تنازليا أو تتاعسبا وفي يذا املعال تم اختيار تمتا العناصم تنازليا
ااكمم ال ااصغم كما يو وضح في الع رةم ( )6في الخطو رةم ()1
عحي بمت املتعلم أحمام ال واك
ً
ئم خحل اكبقونة "أضف" نقوم عنضافة التور ااول لل وك ااكمم حمما ويو "املعدم " كما في الع
اآللي كختيار صور وادراجيا.

رةم ( )6حي بتم فتح نتبة التور ع جياز الحا
مالحظة مهمة
ً
ً
يجب إدخال الصورة مرتبة تنازليا من األكبر إلى األصغر حجما كما في جدول البيانات السابق ،وعند تطبيق
األداة سوف تظهرالصور للمتعلم بشكل عشوائي.

شكل رقم ( )6إضافة صورة

 .6في حق "توصيف التور " ننت ا م ال وك ويو" :كوك املعدم " ويو ا ور بظيم للمتعلم تحت التور
عنس عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)7

ش رةم ( :)7كتاعة وصف للتور
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ً
ً
 .7نقوم عنضافة التور ااخمى حس جسول البيانات الوارد أعحه ل أيمية أن ت ون التور متبة تمتابا تنازليا
ً
ً
ااكمم حمما حتى ااصغم حمما وكتاعة ا م ك صور في خانة "توصيف التور ".
خحل الذياب إل تبوي

 .8نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة .وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .9نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .10نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه
ً
اعقا نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
 .11حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )8حي بظيم لنا اتحتوى الذ تم تضمين
داخ اادا وتوضح التور في ش رةم ( )8كيفية تمتا التور عالنقم ع الفهر وسحبها.

شكل رقم ( )8معاينة األداة
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 .12بقوم املتعلم حسح صور ال وك ااكمم ً
حمما إل املمبل ااول

الاسار في اع التفحة كما في الع رةم

(.)9

ش رةم ( :)9تمتا ال واك

ً
خحل سح ال وك ااكمم حمما

 .13عنس ا تنمال تمتا التور تظيم النملي ة النهائية للمتعلم كما في ش رةم ( )10حي بظيم الوةت
املستغمق في الح و موا الحمكات.

ش رةم ( :)10نملي ة عابنة اادا
80

ً
 .14عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما تعلمنا اعقا.
ً
ً
كما بمن حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما تعلمنا اعقا.
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الثالثة

الرابع
ة

انشاء أداة مجاورة الصور

فردي

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "مجاورة الصور " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس عمض صورتين لنفو امل ان وفي عالنا يذا نعمض تهئيم إعتار يابان الذ ضمب الفلبين ةب عس
أعوام و نقوم عنضافة صورتين (بنفس املقاسات واألبعاد) التور اكول ةب ادعتار والتور العانية حعس ادعتار
ً
ً
ً
و نضل وصفا أو تعليقا ةتيما بظيم أع ك صور .
بعد إعصارهايان
قبل إعصارهايان

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/890/embed
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ضع سؤال هنا من تخصصك:
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الثالثة
 15دقيقة

مجاورة الصور ()Image Juxtaposition
أدا اور التور هي إحسى اادوات في لف شمو والتي تسمح للمتعلمين عمقارنة صورتين عطميقة تفاعلية.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " اور التور"؟
 كيفية إضافة حتوى في أدا " اور التور"
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " مجاورة الصور "؟
أدا اور التور تستخسم ملقارنة صورتين ل حعضيما عطميقة تفاعلية ع
وةوع أو صور لعميحة يم ةب وبعس التنبيم.

بي املعال صور آلئار إعتار ةب وبعس

ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى في أداة "مجاورة الصور":
لنفدمض أننا نميس عمض صورتين لنفو امل ان وفي عالنا يذا نعمض تهئيم إعتار يابان الذ ضمب الفلبين ةب عس
أعوام و نقوم عنضافة صورتين (بنفس املقاسات واألبعاد) التور اكول ةب ادعتار والتور العانية حعس ادعتار
ً
ً
ً
و نضل وصفا أو تعليقا ةتيما بظيم أع ك صور .
قبل إعصارهايان

بعد إعصارهايان
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ولعم للت نملبل الخطوات واكجما ات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " اور التور" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا " اور التور"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس

 .2تظيم لنا شاشة أدا " اور التور " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا " اور التور"
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
شرح العنصر
العنصر
العنوان

علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر

بتم تحسبس العنوان المئاس ي
العام للمحتوى.

مالحظات

اعتار يابان
مجاورة الصور

العنوان

بتم تحسبس العنوان الذ
عمض في أع التورتين.

اتم

صور ااةمار التناعية ةب /حعس
اعتار يابان

الصورة األولى

دضافة التور ااول
ةب ااعتار

البد أن تكون
الصورتين بنفس
املقاسات واألبعاد

الصورة الثانية

دضافة التور العانية
حعس ادعتار

البد أن تكون
الصورتين بنفس
املقاسات واألبعاد

 .4في خانة "العنوان" نسخ العنوان المئاس ي العام للمحتوى كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4اضافة العنوان المئاس ي

 .5في حقول أدا

اور التور نسخ العنوان الذ

اتم عمض في أع التورتين .كما في الع (.)5

ش رةم ( :)5اضافة عنوان التورتين
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 .6نقوم عنضافة التور ااول والعانية ع طميق أبقونة (أضف  )+كما في الع رةم (.)6
ش رةم ( :)6اضافة التور

خحل خانة (عح ة التور اكول ) كما في
 .7نقوم عنتاعة ا م أو وصف ةتيم يظيم فوق التور ااول
الع رةم ( )7كما بمن التعسب ع التور او التعسب ع حقوق النعم والتهليف خحل ابقونتي
ً
(تحميم التور تحميم حقوق التهليف والنعم) كما تعلمنا اعقا.

ش رةم ( :)7اضافة التور ااول وبياناهها

 .8نقوم عنتاعة ا م أو وصف ةتيم يظيم فوق التور العانية خحل خانة (عح ة التور العانية) كما في
الع رةم ( )8كما بمن التعسب ع التور او التعسب ع حقوق النعم والتهليف خحل ابقونتي
ً
(تحميم التور تحميم حقوق التهليف والنعم) كما تعلمنا اعقا.

ش رةم ( :)8اضافة التور العانية وبياناهها

يفت عين

خحل خانة ادعسادات السلوكية نقوم عتحسبس خيارات تنسيق شميط التمميم والذ
.9
التورتين كما في الع ( )9وهي كما ب ي:
أ .وضل عس العميحة عالنسبة املةوية  :%بقتس ع ان تواجس شميط التمميم ليفت عين التورتين (%50
ب ون في نتتف املسافة عين التورتين).
ب .توجي شميط التمميم :ات اه شميط التمميم أفقي أم عمود .
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ش

رةم ( :)9خيارات تنسيق شميط التمميم

خحل الذياب إل تبوي

 .10نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما في الملسات الساعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .11نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب
إل تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
 .12نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه
ً
اعقا كما في الع ( )10نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)10ر الة تهكيس إاعا املورد

 .13حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا وللتنق عين التورتين بتم سح شميط التمميم الفاص عينهما
كما في الع رةم (.)11
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ش رةم ( :)11شاشة تطبيق اادا

 .14عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
حي بمن عح تعسب العناوي التور التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ()12

ش رةم ( :)12أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .15عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في
الع الساعق.
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الرابع
ة

الرابع
ه
انشاء أداة عارض الصور

فردي

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "عارض الصور " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس عمض صور لوك امللن العمبي السعودب .
ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1567/embed

ً
ضع سؤاال هنا من تخصصك :
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الرابعة
 15دقيقة

آداة عارض الصور ):(Image Slider
أدا عارض التور تستخسم لعمض موعة التور حول وضوا حسد عطميق جذاع وشيقة حي بتمن املتعلم
تنمية ةسرات و يارات في ا مليعاب املفاييم والحقائق.
مسل وبطميقة يلة تمنن
ا تعماض التور حع
في هذه األسطرسوف تتعلم:
 تى تستخسم أدا " عارض التور"
 كيفية إاعا أدا " عارض التور"
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ً
أوال /متى نستخدم أداة " عارض الصور ":
تستخسم أدا عارض التور عنس المغب حعمض

موع

التور ليا عحة عموضوا حسد.

ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " عارض الصور " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس عمض صور لوك امللن العمبي السعودب .
نبس التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " "Image Sliderكما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "عارض التور"
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا "عارض التور" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "عارض التور"

 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

العنصر
العنوان
صورة
النص
البديل

شرح العنصر

علينا تحسبس العناصم التالية:

مثال على العنصر

بتم تحسبس عنوان السرس أو
النعاط.
بتم خحليا رفل التور التي
اتم عمضيا
بتم إضاف نص " امللت عبس الع ي ع
ويو النص الذ يظيم في
عبس المحم الفيت آل عود "
حال تعذر ع املتتفح
تحمي التور
ع صور امللت عبسالع ي .

مالحظات

لوك اململن العمبي السعودب

هذا العنصرإلزامي
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 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " لوك اململن العمبي السعودب " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس

 .5في خانة "التور" نقوم عنضاف التور ع طميق الضغط ع زر "أضف  "+ور تفتح لنا شاشة أخمى بتم
خحليا اختيار التور املطلوب إدراجيا ئم الضغط ع اا م " "Openكما في الع رةم (.)5

ش رةم ( :)5اضافة صور

 .6للتعسب ع التور نضغط ع زر "تحميم التور " ولتحميم حقوق اعم التور نضغط ع زر "تحميم حقوق
التهليف والنعم " كما في الع رةم ( )6وللت خحل الخطوات التالية:

ش رةم ( :)6تحميم التور وحقوق التهليف والنعم

عم التعسبحت التالية( :اةتتاص التور ا تسار التور
خحل
أ .تحميم التور  :ملتمن
إل اليمين أو الاسار) كما في الع رةم ( )7ولحفظ التعسبحت اضغط ع زر "حفظ" أو "إلغا " في
حال الدماجل ع التعسب كما بمننت العود إل إعسادات التور ااصلية ع طميق الضغط ع "
إعاد الضبط إل ااص ي".

93

ش رةم ( :)7نافذ تحميم التور .

ب .تحميم حقوق التهليف والنعم :بمننت خحل التعسب ع علو ات التور (العنوان امل لف
السنة املتسر) كما بمننت تحسبس نوا واسخة المختة كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8نافذ تحميم حقوق التهليف والنعم.
 .7خانة "النص البسب " تضيف النص الذ يظيم في حال تعذر ع املتتفح تحمي التور كما في الع رةم
( )9وفي عالنا يذا ي ون النص يو "امللت عبس الع ي ع عبس المحم الفيت آل عود " كما أن بمن إضافة
94

نص بظيم عم مد مور شم الفهر ع التور وللت

خحل خانة "نص حائم".

.
ش رةم ( :)9إضافة النص البسب والحائم
 .8ودضافة امل يس التور اضغط ع زر "إضافة" كما في الع رةم ( )10كما أن بمننت إعاد تمتا التور
عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم في نهابة العميط الم اد الخاص عخانة "التور" أو
حذر التور نهائيا عالضغط ع زر الحذر.كما في الع رةم (.)10

ش رةم ( :)10إضافة صور جسبس واعاد الدمتا عين التور

95

.9

خانة ” “Aspect ratioبمننت تحسبس اسبة أحعاد التور كما في الع رةم ()11
فن ا أن ت ون:
ً
 :Automatic اتم تحسبس اسبة العمض ال اكرتفاا حع تلقائي اعتمادا ع التور.
خحل تحسبس عمض وارتفاا التور.
 :Custom ملتمن
 :Not Fixed ت ون أحعاد التور غيم ئاعت .

ش رةم ( :)11تحسبس اس احعاد التور
 .10عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي
النتوص والدمجمات" كما في الع رةم ( )12فمعح بمن تغييم النص الذ بظيم ع زر اكنتقال للتور التالية
والساعقة.

ش رةم ( :)12تخطي النتوص والدمجمات
 .11نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في جلسات اعقة .وللت
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .12نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في اادوات الساعقة .وللت

خحل الذياب إل
خحل الذياب إل
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تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .13نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)13ر الة تهكيس إاعا املورد
 .14حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ()14

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا
 .15عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب التور والنتوص أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )15حي

ش رةم ( :)15أبقونة تحميم اادا وحذفيا
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ً
 .16عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
مسل.
 .1ي ون اكنتقال عين التور مسعا حي بقوم النظام عحفظ التور حع دائم وتحميليا حع
 .2ب التهكس حمم التور ةب تحميليا حي إن أدوات " لف شمو" تسمح عحمم حسد دجمالي حمم
التور.
الميس أن بتم اختيار التور التي تتميذ عالسةة والوضوح حي إن للت ل دور كبيم في إئار ايتمام املتعلم نحو
.3
وضوا السرس.
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الجلسة الخامسة
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الخامسة
بطاقات الحوار  -أسئلة تمييزالكلمات –مجموعة
االختياراملفرد
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1بتمم موعة عطاةات الحوار.
ً
 .2بنش ئ اك أ ةلة تمييذ ال لمات
ً
 .3بنش ئ اك أ ةلة موعة اكختيار املفمد

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :عطاةات الحوار
 oالتعمر ع طميقة إاعا عطاةات حوار

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :عطاةات الحوار
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :تمييذ ال لمات
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال تمييذ ال لمات

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :تمييذ ال لمات
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :موعة اكختيار املفمد
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال اكختيار املفمد

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :موعة اكختيار املفمد
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط

 10دةائق
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فردي

االولى

الخامسة

 10دقائق

بطاقات الحوار

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " بطاقات الحوار" في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى حعنوان" ر وز رخص املعاا ادعساعي " ونمغ في التهكس أن املتعلم يستطيل تحسبس أنواا
المخص حس أش اليا حع صحيح.
فلسبنا عح العنوان التالي( :ر وز رخص املعاا ادعساعي) ولسبنا تة ر وز أ ا ية و عانيها كالتالي:
غيم ت ار
اس املتنف
عاا إعساعي

املعاركة عاملع

نل اكشتقاق

امللت العام

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/316/embed

ً
ضع سؤاال هنا من تخصصك :
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االولى
 15دقيقة

أداة بطاقات الحوار
تعس أدا " عطاةات الحوار " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
املعمفة أو امليار حول المبط عين املفاييم والحقائق في وضوا حسد.
في هذه األسطرسوف تتعلم:


تى استخسم أدا " عطاةات الحوار ".

 كيفية إاعا أدا " عطاةات الحوار ".
ً
أوال  /متى تستخدم أداة " بطاقات الحوار":
تستخسم أدا " عطاةات الحوار " ملساعس املتعلمين ع حفظ ال لمات واملفاييم واملتطلحات أو تذكم الحقائق ع
ااحساث التاريخية .غالبا ا استخس يا في تعلم اللغة لحفظ عااي ال لمات والتيغ أو اا ما وكذلت في اختبار سائ
المياضيات.
نقوم عنتاعة علو ات وعبارات ع جان واحس البطاةة وادجاعة ت ون ع المان اآلخم البطاةة.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " بطاقات الحوار" في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى حعنوان" ر وز رخص املعاا ادعساعي " ونمغ في التهكس أن املتعلم يستطيل تحسبس أنواا
المخص حس أش اليا حع صحيح.
فلسبنا عح العنوان التالي( :ر وز رخص املعاا ادعساعي) ولسبنا تة ر وز أ ا ية و عانيها كالتالي:
غيم ت ار
اس املتنف
عاا إعساعي

املعاركة عاملع

نل اكشتقاق

امللت العام
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ولنتحقق للت ور استخسم أدا " عطاةات الحوار " ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " عطاةات الحوار" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا "عطاةات الحوار".

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس".
 .2تظيم لنا شاشة أدا "عطاةات الحوار" كما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية ادا "عطاةات الحوار".
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

علينا تحسبس العناصم التالية:

العنصر

شرح العنصر

العنوان

بتم تحسبس عنوان السرس أو النعاط.

محتوى
تفاعلي:
العنوان:
وصف
النشاط:

بتم وضل عنوان عالتحسبس النعاط
املتمم

مثال على العنصر

مالحظات

ر وز رخص املعاا ادعساعي

يناك تة أنواا ر وز لمخص
املعاا ادعساعي:

وصف ختتم ملا اتم تعلم في يذه حاول عمفة عنى ك ر
الم وز التالية:
البطاةات
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الحوارات

نص الجزء األول من الحوار
(الواجهة األمامية)  +نص بديل
للصورة

الحواراألول بم إل

نص اإلجابة للجزء الثاني من
الحوار(الواجهة الخلفية)

الصورة

املعاركة عاملع

الحوار
الثاني

بم إل

امللت العام

الحوار
الثالث

بم إل

غيم ت ار

الحوار
الرابع

بم إل

عاا إعساعي

الحوار
الخامس

بم إل

نل اكشتقاق

الحوار
السادس

بم إل

اس املتنف

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " ر وز رخص املعاا ادعساعي " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس
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 .5في ةسم " حتوى تفاع ي" في خانة "العنوان" و " وصف النعاط" ننت العنوان كما في جسول اتحتويات كما في
ش رةم (.)5

ش رةم ( :)5كتاعة خانة "العنوان" و "وصف النعاط"
 .6في ةسم "الحوارات" نقوم اآلن عتعبةة حتوى الحوار ااول وننت في خانة "النص الم ااول عطاةة الحوار ةب
ةل البطاةة وفي "ادجاعة" نقوم عتعبةة الم العااي عطاةة الحوار والذ يقوم املستخسم عتخمين ةب ةل
البطاةة ل ي بظيم ل كما في الع رةم (.)6

ش رةم( :)6تعبةة خانة " النص" و "ادجاعة"
 .7في ةسم "التور " نقوم عتحمي التور املماد إظياريا في جتهي البطاةة عحي ت ون هي صور عطاةة الحوار
اا ا ية ونضل ليا نص عسب بظيم في حال لم بتم تحمي التور حع صحيح نضل صور عطاةة الحوار ااول
كما في الع رةم ( )7كما بمننت تحميم التور وحقوق التهليف والنعم كم تعلمنا اعقا.
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ش رةم ( :)7إضافة صور عطاةة الحوار ااول .
 .8كما بمنننم إضافة قطل صوتي للتور بمن ماع وةت ظيور التور للمتعلم كنضافة طميقة لفظ ال لمة إن
كانت في اللغات والدمجمة أو الس ال أو العمح وينذا ش رةم (.)8
مالحظةً :
حاليا مؤلف شمس يقبل فقط امللفات الصوتية من نوع mp3أو .wav

ش رةم( :)8أبقونة إضافة قطل صوت.
تعبةة البطاةة ااول للحوار بظيم لنا خيار إ انية إضافة تلميحات نتية أو تلميحات للجاعة .كما
 .9حعس اكنهها
في الع رةم( )9ويو اختيار .

ش رةم ( :)9أبقونة "تلميح النص وادجاعة".
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 .10دضافة عقية عطاةات الحوار بمن للت عالنقم ع أبقونة " إضافة الحوار " .كما في الع رةم (.)10

ش رةم( :)10أبقونة " إضافة الحوار "
 .11بمننت إضافة عطاةة الحوار العانية والعالعة والماحعة والخا سة والساد ة عنفو الطميقة الساعقة كما في ااش ال
رةم ( )16 15 14 13 12وللت وفق جسول اتحتويات الوارد أعحه.

ش رةم( :)12البطاةة العانية حعس تعبةهها

ش رةم( :)13البطاةة العالعة حعس تعبةهها.
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ش رةم( :)14البطاةة الماحعة حعس تعبةهها.

ش رةم( :)15البطاةة الخا سة حعس تعبةهها.
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ش رةم( :)16البطاةة الساد ة حعس تعبةهها.
خحل خانة "تخطي

 .12عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت
النتوص والدمجمات" كما تعلمنا في جلسات اعقة.
ً
 .13نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في جلسات اعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .14نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .15نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )17نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)17ر الة تهكيس املورد.
 .16حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)18
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ش رةم( :)18شاشة تطبيق اادا .
 .17حعس ةل عطاةة الحوار

خحل النقم ع أبقونة " "Turnبمن أن تظيم العاشة كما في الع رةم (.)19

ش رةم( :)19ةل البطاةة.
 .18عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم ( )20حي
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب الس ال والتور وتمتا البطاةات أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.
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ش رةم ( :)20أبقونة حذر اادا وتحميميا.
ً
 .19عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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الخامسة

الثانية

إنشاء سؤال تمييزالكلمات

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " سؤال تمييزالكلمات " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس ا تخماج اافعال في ةطعة نتية حسد فستقوم عنتاعة يذه القطعة كا لة ئم تحسبس ك اافعال
الصحيحة املوجود في يذا النص لتتمن اادا تصحيحيا وعمضيا للمستخسم ولنفدمض أن لسبنا الس ال اآلتي:
القطعة التالية ا تخمج اافعال وللت عالنقم ع ك فع :
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ
" َف ْ َه ً َ م َل َأ ْح َم ُس َ ً َ ً َ َ َ ً ْ َ
عيس .أ ما أحمس ن ِاحية التو ِت فوجس كلبا صغيما بن ِذر السم ِ رأ ِ ِ  .نادى
ص ْوتا ح ينا و ُ ته ِملا ِ ح ٍ
ِ
َْْ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ
عال ُ
َ
ماه َحتى ُش ِفيَ.
أحمس أخت وغس و حمح ال ل ِإل البا ِت و
َ َ ََْ
ُ
ْ َ َ
ُ
ْ َْ َ ً َ
َْ َ
بان َ َع ك َّ َب ْو ٍم في الحسبق ِة" .
سان ِعال ل ِ كعيما وصارا بلع ِ
ف ِمح الول ِ
ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/163/embed

ً
ضع سؤاال من تخصصك مشاب للنموذج السابق:
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الثانية
 15دقيقة

أداة تمييزالكلمات
موعة ال لمات الصحيحة عحي بقوم تمم
تسمح أدا تمييذ ال لمات ملتممي اتحتوى عناعا ةطل نتية تتضم
اتحتوى عتمييذ يذه ال لمات حس وصف امليمة املطلوب املتعلم تنفيذيا حعس للت بمنح املتعلم موعة السرجات
عنس اختياره ال لمات الصحيحة.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا تمييذ ال لمات؟
 كيفية إضافة حتوى تمييذ ال لمات.
 توصيف البيانات.
 اختيار المختة وحفظ اادا .
 عمض وتحميم اادا .
 النعم في شمو.
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة " تمييزالكلمات ":
تستخسم أدا تمييذ ال لمات عنس المغبة عا تنعار و تحسبس اكجاعات الصحيحة
اافعال املوجود في القطعة أو تحسبس أنواا الفواكة املذكور في القطعة وينذا..

ةطعة نتية عينة عح :ا تخماج

ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " تمييزالكلمات " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس ا تخماج اافعال في ةطعة نتية حسد فستقوم عنتاعة يذه القطعة كا لة ئم تحسبس ك اافعال
الصحيحة املوجود في يذا النص لتتمن اادا تصحيحيا وعمضيا للمستخسم ولنفدمض أن لسبنا الس ال اآلتي:
القطعة التالية ا تخمج اافعال وللت عالنقم ع ك فع :
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ
" َف ْ َه ً َ م َل َأ ْح َم ُس َ ً َ ً َ َ َ ً ْ َ
ناحية التو ِت فوجس كلبا صغيما بن ِذر السم ِ رأ ِ ِ  .نادى
ص ْوتا ح ينا و ُ ته ِملا ِ ح ٍ
عيس .أ ما أحمس ِ
ِ
َْْ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ
عال ُ
َ
ماه َحتى ُش ِفيَ.
أحمس أخت وغس و حمح ال ل ِإل البا ِت و
َ َ ََْ
ْ
ُ
َ
ْ َْ َ ً َ
َْ َ
بان َ َع ُ ك َّ َب ْو ٍم في ال َحسبق ِة" .
سان ِعال ل ِ كعيما وصارا بلع ِ
ف ِمح الول ِ
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ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1التهكس أنت تملت حساب ع نظام " لف شمو :إلا كانت يذه هي املم ااول التي تستخسم فيها نظام " لف
شمو" ب أن تتهكس أن لسبت حساب اعط ع نظام " لف شمو" وأنت ع إطحا تام عنيفية ا تخسا .
 .2حعس السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "تمييذ ال لمات" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "تمييذ ال لمات"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .3ظيم لنا شاشة أدا "تمييذ ال لمات" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "تمييذ ال لمات"
 .4ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
بتم تحسبس عنوان السرس أو
العنوان
النعاط.
بتم خحليا كتاعة الس ال
ةب
وصف املهمة املطلوب ادجاعة علي
املتعلم.

حقل النص

ويو النص الذ نميس
املتعلم أن بحسد ن ال لمات
الصحيحة.

مالحظات

اافعال
القطعة التالية :ا تخمج
اافعال وللت عالنقم ع ك فع
" َف ْ َه ً * َ م َل* َأ ْح َم ُس َ
ص ْو ًتا َح ًينا
ِ
َو ُ َت َهملًا ْ َحعيس*َ .أ ْ َم َا* َأ ْح َمسُ
ٍ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َّ
*ف َو َج َس* َك ْلباً
ناح َية التو ِت
ِ
َ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ
صغيما بن ِذر السم ِ رأ ِ ِ .
َ
َ
ُ ْ
َ
َ
*نادى* أ ْح َم ُس أخ َت ُ رغ َس َو *حمح*
َْْ َ َ
ْ َْ
*عال ُ
ماه* َحتى
ال ل َ ِإل البا ِت و
ُ
ش ِف َي.
َ
*فم َح* ْال َو َلسان ع ْال َ ْل َك ً
عيما َوصارا
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ َ
َْ َ
بان* َ َع ُ ك َّ َب ْو ٍم في ال َحسبق ِة.
*بلع ِ
"

لتحسبس ال لمة التي نميسيا
أن ت ون ضم ةائمة
ال لمات الصحيحة و التي
بمن للمتعلم اختياريا
ضم ادجاعات الصحيحة
فنننا نضل ك كلمة صحيحة
عين ن متين ( عال * مل* )
في نفو القطعة النتية.
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 .5في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " اافعال" كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس
 .6في خانة "وصف امليمة" ننت الس ال املطلوب املتعلم ادجاعة علي حي تظيم لنا العاشة كما في الع
( )5ويمن تنسيق النص املنتوب خحل اادوات املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة النتوص.

رةم

ش رةم ( :)5إضافة وصف امليمة في أدا "تمييذ ال لمات"
 .7في خانة "حق النص" نقوم أوك عنخفا تعليمات كتاعة النص عالضغط ع عح ة " "Xأ ام كلمة "إخفا " ئم ننت النص
املطلوب املتعلم ةما ت وا تخماج ال لمات املطلوبة عالضغط عليها من املهم جدا وضع الكلمة الصحيحة بين
نجمتين * * ليتم احتسابها كإجابة صحيحة عندما يضغط عليها املتعلم ،كما في الع رةم (.)6

ش رةم ( :)6إضافة حق النص
 .8حعس للت نقوم عتحسبس ردود الفع أو (التغذبة الماجعة) التي تظيم للمستخسم حعس إجاعت وللت خحل خانة
"التغذبة الماجعة العمولية" كما في الع رةم ( )7حي بمن تحسبس النس املةوية املنا بة ل إجاعة واضافة نص
التغذبة الماجعة التي تميس ظيوريا ودضافة امل يس النس اضغط ع زر "اضافة موعة" وللحذر اضغط ع
عح ة ""xوالتي تظيم ع ان ك اسبة كما في الع الساعق.
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ش ( : )7إضافة التغذبة الماجعة *
 .9عنس المغبة في تحسبس حعض اك ت اعات لسلوك املتعلم عنس ادجاعة ع اا ةلة املقس ة ل بمن للت خحل خانة
"ادعسادات السلوكية" وهي خاصية تعطي املستخسم صححية التحنم عظيور واخفا أزرار (إعاد اتحاولة عمض الح
النقاط املستحقة ل إجاعة تحسبس حسا ية الحمور املسخلة) كما في الع رةم ( )8وهي تختلف أدا إل أخمى
فل أدا إعساداهها السلوكية الخاصة بها.

ش ( :)8ادعسادات السلوكية
 .10عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي النتوص
والدمجمات" كما في الع رةم ( )9فمعح بمن تغييم النتوص التي تظيم للمتعلم عنس ادجاعة حع خاطئ حي بمن
عح ا ملبسال المملة "إعاد حاولة" عتتالمملة "تنمار" كما بوضح الع أدناه.
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ش رةم ( :)9تخطي النتوص والدمجمات
وينسرج تحت يذه الخاصية موعة اادوات التي تسمح ملتمم اادا في تعسب النتوص و أ علة للت :
 .1زر نص  -اكختيار : -يو زر تهكيس اختيار املستخسم للجاعة و بمن تغييم النص عما يستحسن املنش ئ.
 .2زر نص-إعاد اتحاولة : -يو زر يعطي فمصة للمستخسم عنعاد اتحاولة م أخمى لألدا أو الس ال و
بمن كتاعة النص الذ يستحسن املنش ئ.
 .3زر نص  -عمض الحالة : -يو زر يعطي الفمصة للمستخسم حعمض ادجاعة الصحيحة ويمن أن ب ون النص
ع حس اختيار املستخسم.
ً
ً
 .4نص ادجاعة الصحيحة  :يو زر يعطي للمستخسم نتا حسدا إن كانت ادجاعة الصحيحة ويمن أن ب ون
النص ع حس اختيار املنش ئ.
ً
ً
 .5نص ادجاعة الخاطةة ( : )1يو زر يعطي للمستخسم نتا حسدا إن كانت ادجاعة غيم صحيحة ويمن أن
ب ون النص ع حس اختيار املنش ئ.
ً
 .6نص ادجاعة الخاطةة (  : )2يو زر يعطي للمستخسم ً
حسدا إن كانت ادجاعة غيم نتملة و تحتاج إل
نتا
يس التعسب ويمن أن ب ون النص ع حس اختيار املنش ئ.
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 .7تمعي نص ي لعميط النملي ة اولةت الذب يستخس ون  : ReadSpeakerويو شميط بظيم النملي ة عطميقة
سموعة لذو ادعاةة البتمية أو مل ك يستطيعون القما كنبار الس و بمن للمنش ئ اختيار
صياغة النص املقمو في يذه الخانة.
ً
ثالثا  /توصيف البيانات:
حعس للت نقوم تحسبس البيانات الوصفية ليذا املورد كما تعلمنا للت في السورات التسريبية الساعقة وللت
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة كما في الع رةم (.)10

خحل الذياب إل

ش رةم ( :)10تحسبس البيانات الوصفية للمورد
ً
رابعا  /اختيارالرخصة وحفظ األداة:
 .1حعس للت نقوم تحسبس رختة املورد كما تعلمنا للت في السورات التسريبية الساعقة وللت
تبوي "المختة" في أع التفحة كما في الع رةم (.)11

خحل الذياب إل

ش رةم ( :)11تحسبس رختة املورد
 .2ولحفظ املورد و عابنت نضغط ع الخيار "حفظ" في أ ف التفحة كما في الع (.)12
ش رةم ( :)12حفظ املورد
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 .3تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع
ر
نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

( )13نضغط ع إغحق ئم

ش رةم ( :)13ر الة تهكيس إاعا املورد
 .4حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا
 .5حعس إدخال ادجاعات اتحتملة بمن أن تظيم العاشة كما في الع رةم (.)15
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شاشة رةم ( :)15نتائي إدخال ادجاعات اتحتملة
خامسا /تحريراألداة وحذفها:
 .1عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم ( )16حي
بمن عح تعسب العنوان أو وصف امليمة أو حق النص أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

ش رةم ( :)16أبقونة تحميم اادا وحذفيا
ً
 .2عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
سادسا /النشرفي شمس:
عنس النقم ع أبقونة الحفظ بتم انتقال املورد حع آلي إل فميق التقييم في نتة شمو حي بقوم الفميق شمو
عمماجعة املورد وتقييم واعمه في حال تمت املوافقة علي
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سابعا /تلميحات حول استخدام األداة:
 .1عنس المغبة في أن ت ون ادجاعة الصحيحة جملة ولاست كلمة واحس فنن اادا تسمح للمتعلم عاختيار جملة كا لة
وللت خحل كتاعة المملة الصحيحة عالتيغة التالية:
*الكلمة األولى&#32Hالكلمة الثانية*
ً
فمعح لو كانت ادجاعة الصحيحة هي المملة "في الحسبقة" فنن المملة تنت في حق النص عالع التالي:
*في&#32الحديقة*
 .2ك تقب اادا وضل الن متين في و ط ال لمة لحمر واحس فقط ع  :السيا*ر* فيذه التيغة غيم قبولة.
تقوم اادا عوضل عح ة ( )1+للجاعة الصحيحة وعح ة ( )1-للجاعة الخاطةة تلقائيا ولاو يناك عح ة "صفم" للجاعة
الخاطةة.
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الخامسة

الثالثة

انشاء أسئلة مجموعة االختيارات املفردة

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "إنشاء سؤال االختيار املفرد" في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس إضافة موعة أ ةلة لقياس سى يارات و عمفة املتعلم للموضوعات والحقائق الوارد في الحقيبة
التسريبية العالعة وهي أحس الحقائ التي بتم تقسبميا في عما ي التسري في نتة شمو:
فلسبنا عح العنوان التالي( :اك تخسام والتطويم في نتة شمو) و موعة أ ةلة كالتالي:
 .1في رختة راعح "املستوى العال " واملسما "عهختائي شمو" ور بتم التسري ع :
 تتميم املقمرات التعليمية عاملعابيم العاملية.
 كيفية توظيف التقنية في العملية التعليمية.
 تتميم الو ائط املتعسد وااعا اااعطة التفاعلية.
 أنظمة إدار التعلم وادار اتحتوى التعليمي.
ً
 .2بطلق املمك الوطني للتعليم ادلندمواي نويا جائ التميذ في التعليم ادلندمواي ول يار وةل المائ فنننا نختار
الماعط اآلتي:
shms.sa 
elc.edu.da 
award.elc.edu.sa 
oer.elc.edu.sa 
ُ
ويقوم املتعلم عادجاعة عليها عالتتاحل ئم تعمض علي النملي ة النهائية.
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/135/embed

ضع سؤالين هنا من تخصصك من نوع االختيار املفرد :
 الس ال ااول /

 الس ال العااي /
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الثالثة
 15دقيقة

أداة مجموعة االختيارات املفردة
أدا موعة اكختيارات املفمد هي أحس أيم اادوات التعليمية التي تسمح للم لفين عناعا موعة أ ةلة لات خيارات
تعسد واحس يذه الخيارات بمع ادجاعة الصحيحة ويحت املتعلم ع النملي ة النهائية حعس ادجاعة ع جميل اا ةلة.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " موعة اكختيارات املفمد ".
 كيفية إضافة حتوى أدا " موعة اكختيارات املفمد ".
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة "مجموعة االختيارات املفردة ":
بمن ا تخسام أ ةلة موعة اكختيارات املفمد كختبار امليارات املتعلقة عموضوا عين ويمن أن ت ون أدا تقييم فعالة
ل تغذبة راجعة فورية و لخص للنملي ة النهائية كما بمن ا تخسا يا وحسيا أو د يا في أنواا اتحتوى ااخمى ع أدا
الفيسبو التفاعلية أو أدا العموض التقسبمية .وفي كلتا الحالتين بتم إاعاؤيا عنفو الطميقة.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " مجموعة االختيارات املفردة " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس إضافة موعة أ ةلة لقياس سى يارات و عمفة املتعلم للموضوعات والحقائق الوارد في الحقيبة
التسريبية العالعة وهي أحس الحقائ التي بتم تقسبميا في عما ي التسري في نتة شمو:
فلسبنا عح العنوان التالي( :اك تخسام والتطويم في نتة شمو) و موعة أ ةلة كالتالي:
 .1في رختة راعح "املستوى العال " واملسما "عهختائي شمو" ور بتم التسري ع :
 تتميم املقمرات التعليمية عاملعابيم العاملية.
 كيفية توظيف التقنية في العملية التعليمية.
 تتميم الو ائط املتعسد وااعا اااعطة التفاعلية.
 أنظمة إدار التعلم وادار اتحتوى التعليمي.
ً
 .2بطلق املمك الوطني للتعليم ادلندمواي نويا جائ التميذ في التعليم ادلندمواي ول يار وةل المائ فنننا نختار
الماعط اآلتي:
shms.sa 
elc.edu.da 
award.elc.edu.sa 
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oer.elc.edu.sa 
ُ
ويقوم املتعلم عادجاعة عليها عالتتاحل ئم تعمض علي النملي ة النهائية.
ولنتحقق للت ور استخسم أدا ال " موعة اكختيارات املفمد " ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " موعة اكختيارات املفمد " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار
"إاعا حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا " موعة اكختيارات املتعسد "

ش ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .2تظيم لنا شاشة أدا " موعة اكختيارات املتعسد " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا " موعة اكختيارات املتعسد "
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان

سؤال

حقل البديل
األول

البديل الثاني
البديل الثالث

البديل الرابع

مالحظات

بتم تحسبس عنوان السرس أو اك تخسام والتطويم في نتة شمو
النعاط.
ويو الس ال الفمعي الذ في رختة راعح "املستوى العال "
واملسما "عهختائي شمو" ور بتم
موعة
بنسرج تحت
الخيارات نها إجاعة واحس التسري ع :
صحيحة.
ويذا الحق تواجس أ ف تتميم الو ائط املتعسد وااعا البديل األول دائما
هو الصحيح.
الس ال ااول ويو بحتو ع اااعطة التفاعلية.
ادجاعة الصحيحة فالبسب
ااول دائما يو الصحيح.
تتميم املقمرات التعليمية عاملعابيم
يو خيار زائس غيم صحيح
العاملية.
يو خيار زائس غيم صحيح

كيفية توظيف التقنية في العملية
التعليمية.

يو خيار زائس غيم صحيح

أنظمة إدار التعلم وادار اتحتوى
التعليمي.
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العنصر
السؤال الثاني:

حقل السؤال

حقل البديل األول

البديل الثاني
البديل الثالث
البديل الرابع

شرح العنصر

مثال على العنصر

الوطني
ويو الس ال الفمعي العااي بطلق املمك
ً
الذ بنسرج تحت موعة للتعليم ادلندمواي نويا
الخيارات نها إجاعة جائ التميذ في التعليم
ادلندمواي ول يار وةل
واحس صحيحة.
المائ فنننا نختار الماعط
اآلتي:
تواجس award.elc.edu.sa
ويذا الحق
أ ف الس ال ويو بحتو
ع ادجاعة الصحيحة
فالبسب ااول دائما يو
الصحيح.
shms.sa
يو خيار زائس غيم صحيح
يو خيار زائس غيم صحيح
يو خيار زائس غيم صحيح

مالحظات
تقوم بإضافة السؤال
الثاني من خالل أيقونة
كما في الشكل ()4

البديل األول دائما هو
الصحيح.

oer.elc.edu.sa
elc.edu.sa

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " اك تخسام والتطويم في نتة شمو " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس.
 .5في خانة "

ال" نقوم عنضافة الس ال ااول كما في الع رةم (.)5
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ش رةم ( :)5كتاعة

ال اكختيارات.

 .6في خانة " البسائ " نقوم عنضافة البسب ااول عنس أول خانة " عسب " وي أخذ عين اكعتبار أن البسب ااول يو
الصحيح دائما وتسمح خانة التعبةة عتنسيق النتاعة عالع املمغوب ع كما في الع رةم (.)6

ش رةم ( :)6كتاعة البسب ااول في الخيارات.
 .7في خانة "عسب " العانية نقوم عنضافة البسب العااي وهي ادجاعة غيم الصحيحة كما في جسول العناصم الساعق ئم
نقوم إدخال البسائ ااخمى عنفو الطميقة خحل أبقونة "إضافة ادجاعة" كما في الع لين (.)8-7

ش رةم ( :)7أبقونة "إضافة إجاعة".
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ش رةم ( :)8تعبةة البسب العال والبسب الماحل عحس جسول العناصم.
 .8بمنننا إضافة
الساعقة.

ال آخم

خحل النقم ع " إضافة

ال " كما في الع

ش رةم ( :)9أبقونة "إضافة

رةم ( )9ونقوم عتنمار الخطوات

ال".

 .9حعس للت نقوم عتحسبس ردود الفع أو (التغذبة الماجعة) التي تظيم للمتعلم حعس إجاعت وللت خحل خانة
"التغذبة الماجعة العمولية" كما في الع رةم ( )10حي بمن تحسبس النس املةوية املنا بة ل إجاعة
واضافة نص التغذبة الماجعة التي تميس ظيوريا ودضافة امل يس النس اضغط ع زر "اضافة موعة"
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وللحذر اضغط ع عح ة ""xوالتي تظيم ع ان ك اسبة كما في الع رةم (.)10

ش رةم ( :)10التغذبة الماجعة العمولية.
 .10عنس المغبة في تحسبس حعض الخيارات التي تسمح لي عالتحنم في لوك املتعلم نذي إل خانة " ادعسادات السلوكية
" في يذه اادا بوجس عسد خيارات ادعسادات السلوكية تختلف أدا اخمى و اا علة عليها( :السماح
عاك تممار التلقائي تمنين التهئيمات التوتية أو عس يا تمنين زر اتحاولة أو عس تمنين زر عمض الحلول أو
عس وضل النسبة املةوية للن اح) كما في الع رةم (.)11

ش رةم ( :)11بوضح ادعسادات السلوكية
 .11عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي
النتوص والدمجمات" كما في الع رةم ( )12فمعح بمن تغييم النتوص التي تظيم للمتعلم عنس ادجاعة حع
خاطئ حي بمن عح ا ملبسال المملة "إعاد حاولة" عتتالمملة "تنمار" كما بوضح الع أدناه.
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ش رةم ( :)12تخطي النتوص والدمجمات.
موعة

اادوات التي تسمح مل لف اادا في تعسب النتوص كما تم توضيح

وينسرج تحت يذه الخاصية
في أدا "أ ةلة تمييذ ال لمات".
ً
 .12نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في جلسات اعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .13نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .14نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)13ر الة تهكيس حفظ اادا .
 .15حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ()14
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اعقا

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا .
 .16حعس إدخال ادجاعات اتحتملة بمن أن تظيم العاشة كما في الع رةم (.)15

ش رةم ( :)15نتائي إدخال ادجاعات اتحتملة.
 .17عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب الس ال والبسائ أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )16حي

ش رةم ( :)16أبقونة حذر اادا وتحميميا.
ً
 .18عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
 .1بمن للم لف تغييم ان الس ال وتمتا اا ةلة عحس رغبت حعس اكنهها
البسائ وللت كما بوضح الع لين رةم(.)18-17

كتاعهها كما بمنن تمتا

ان

ش رةم ( :)17أبقونة تمتا العنتم تتاعسبا أو تنازليا الخاصة عالس ال.

ش رةم ( :)18أبقونة تمتا العنتم تتاعسبا أو تنازليا الخاصة عالبسائ .
ً
ً
 .2عنس إعاد تطبيق اادا للمتعلم تتغيم أ اك اكختيارات ععوائيا فلذا بفض عسم تمةيم ادجاعات (البسائ ) عسدبا.
ك تسعم أدا موعة الخيارات املفمد العس التنازلي لأل ةلة حتى اآلن.
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الجلسة السادسة
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السادسة
املقال – امللخص – طي املعلومات
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بنش ئ اك أ ةلة املقال
 .2بنش ئ أ ةلة لختات
 .3بتمم حتو ًى عا تخسام أدا طي املعلو ات

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي

138

املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :إاعا ال قالي
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال قالي

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :إاعا ال قالي
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةيقة

 النعم العلمية العانية :إاعا أ ةلة لختات
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة لختات

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :إاعا أ ةلة لختات
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةيقة

 النعم العلمية العالعة :تتميم حتوى عا تخسام أدا طي املعلو ات
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم حتوى عا تخسام أدا طي املعلو ات

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :تتميم حتوى عا تخسام أدا طي املعلو ات
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةيقة
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السادسة

فردي

األولى
إنشاء سؤال من أسئلة املقال

 10دقائق
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "املقال " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نميس املتعلم كتاعة قال ختتم حول وضوا "تتنيف املوارد التعليمية في نتة شمو" عحي ب ون
املوضوا و عال نص املقال وأيم املتطلحات التي ب ع املتعلم كتاعهها في يذا املقال وفق اآلتي:
الكلمات الرئيسية
نموذج الحل الصحيح
عنوان املقال
تنسرج تتنيف املوارد التعليمية في شمو تحت ئحئة أةسام
رئاسة في طميقة التوصيف:
 .1القسم ااول/التوصيف الحم :

تصنيف املوارد
التعليمية في شمس

للمستخسم عنتاعة
ويقتس ع أن ت ون الحمية املطلقة
ِ
ااوصار واملعابيم للمحتوى وهي عملية إدخال البيانات
للمحتوى كالعنوان للمورد التعليمي.
 .2القسم العااي /التوصيف املقيس :
ُويقتس ع أن بتم اكختيار عين ةائمة خاصة عاملعابيم

ً
سبقا
عين ةوائم حسد

وااوصار املوجود عالنظام أ
تتعلق عاملورد التعليمي.
 .3القسم العال  /التوصيف الحم املقيس :

-1
-2
-3
-4

التوصيف املقيس
التوصيف الحم
التوصيف الحم
املقيس
املوارد التعليمية

الممل عين اكئنين ويو تتنيف حم يعطي الناشم للمحتوى
التعليمي حمية النتاعة وكذلت ً
أبضا اكختيار عين ةائمة
حسد .
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/678/embed

ً
ضع سؤاال هنا من تخصصك وفق النموذج السابق:
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األولى
 15دقيقة

آداة املقال )(Essay
أدا املقال هي إحسى اادوات امليمة في العملية التعليمية حي تمليح يذه اادا للمتعلم كتاعة
ً
الخاص حول وضوا حسد ممزا في كتاعت أيم املفاييم واملتطلحات املمتبطة بهذا املوضوا.
في هذه األسطرسوف تتعلم:


موعة

المم عه لوب

تى تستخسم أدا "املقال"

 كيفية إاعا أدا "املقال"
ً
أوال /متى نستخدم أداة " املقال ":
تستخسم أدا "املقال" عنس المغبة في ةياس سى ةسر املتعلم ع كتاعة موعة المم املدماعطة تتضم
املفاييم واملتطلحات المئاسية في املوضوا اتحسد ويقوم امل لف عتحسبس يذه املفاييم واملتطلحات حع سبق واعطا
املتعلم التغذبة الماجعة عنا ع تناول ليذه املفاييم واملتطلحات في كتاعت .
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " عارض الصور " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس املتعلم كتاعة قال ختتم حول وضوا "تتنيف املوارد التعليمية في نتة شمو" عحي ب ون
املوضوا و عال نص املقال وأيم املتطلحات التي ب ع املتعلم كتاعهها في يذا املقال وفق اآلتي:
عنوان املقال

الكلمات الرئيسية

نموذج الحل الصحيح
تنسرج تتنيف املوارد التعليمية في شمو تحت ئحئة
أةسام رئاسة في طميقة التوصيف:
 .1القسم ااول/التوصيف الحم :

تصنيف املوارد
التعليمية في شمس

للمستخسم عنتاعة
ويقتس ع أن ت ون الحمية املطلقة
ِ
ااوصار واملعابيم للمحتوى وهي عملية إدخال البيانات
للمحتوى كالعنوان للمورد التعليمي.
 .2القسم العااي /التوصيف املقيس :
ُويقتس ع أن بتم اكختيار عين ةائمة خاصة عاملعابيم

ً
سبقا
عين ةوائم حسد

-1
-2
-3
-4

التوصيف املقيس
التوصيف الحم
التوصيف الحم املقيس
املوارد التعليمية

وااوصار املوجود عالنظام أ
تتعلق عاملورد التعليمي.
 .3القسم العال  /التوصيف الحم املقيس :

الممل عين اكئنين ويو تتنيف حم يعطي الناشم للمحتوى
التعليمي حمية النتاعة وكذلت ً
أبضا اكختيار عين ةائمة
حسد .
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نبس التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا املقال " "Essayكما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا املقال ""Essay

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا املقال " "Essayكما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا املقال

 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

علينا تحسبس العناصم التالية:
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العنصر

شرح العنصر

العنوان

بتم تحسبس عنوان السرس
أو النعاط.

مثال على العنصر
تتنيف املوارد التعليمية في شمو

مالحظات
عنتم إل ا ي

محتوى تفاعلي
بتم خحليا كتاعة
وصف املهمة
عبار توجيهي للجما
عنتم إل ا ي
Task
الذ يملبع املتعلم
description
عنس كتاعة املقال
نص املساعدة كتاعة جملة تمشس املتعلم حاول الدمكيذ ع املفاييم واملتطلحات
عنتم اختيار
املمتبطة عاملوضوا.
ع البس عالنتاعة
Help text
نموذج الحل Sample solution
ً
يذا نمولج جيس ع كتاعة قال حول
كتاعة تفسيما للح
ً
املقدمة
املوضوا مك ا ع املفاييم اا ا ية في عنتم اختيار
الصحيح املتوةل
Introduction
تتنيف املوارد التعليمة في شمو
املتعلم
انظم إل املعال الوارد في المسول الساعق في
بتم كتاعة نص نمولج
عنتم اختيار
نص نموذج الحل
ً
الح املتوةل املتعلم عسابة الفقم "ئانيا"
الكلمات الرئيسية Keywords
بتم كتاعة ال لمات أو
انظم إل املعال الوارد في المسول الساعق في
العبارات التي كعس
عنتم إل ا ي
الكلمة الرئيسية
ً
عسابة الفقم "ئانيا"
للمتعلم كتاعهها في
نص املقال
التوصيف املقيس
ال لمة المئاسية
1
النقاط اتحسوبة
نقاط التقييم بتم تحسبس نقاط وعسد عسد مات كتاعة
1
ال لمة المئاسية
والتغذية الراجعة ك كلمة رئاسية بتم
Points,
كتاعهها ل التغذبة
التغذبة الماجعة في
Options and
أحسنت!! دشارتت ليذا املفيوم
الماجعة
حال تم كتاعهها
Feedback
التغذبة الماجعة في لم تعم ليذا املفيوم في تتنيف املوارد
التعليمية
حال ل تتم كتاعهها
بقية الكلمات الرئيسية يتم تحديد نقاطها والتغذية الراجعة لها وفق املثال السابق
اكت ا ك بق ع ( )500حمر عما
تعمف ع أةسام تتنيف املوارد
التعليمية في شمو
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 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " تتنيف املوارد التعليمية في شمو " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس
 .5تحت تبوي " حتوى تفاع ي" في خانة "وصف امليمة" وخانة "نص املساعس " نقوم عتعبةة الخانتين ً
وفقا للعبارات
الوارد في جسول اتحتويات الساعق حي تظيم لنا الخانتين حعس تعبةههما كما في الع رةم (.)5

ش رةم ( :)5إدخال وصف امليمة ونص املساعس
 .6تحت تبوي "نمولج الح " في خانة "املقس ة" وخانة " نص نمولج الح " نقوم عتعبةة الخانتين ً
وفقا للعبارات
الوارد في جسول اتحتويات الساعق حي تظيم لنا الخانتين حعس تعبةههما كما في الع رةم (.)6

ش رةم ( :)6إدخال قس ة الح النمولجي ونص الح
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 .7تحت تبوي "ال لمات المئاسية" في خانة "ال لمة المئاسية" نسخ ال لمة المئاسية ااول وهي" :التوصيف املقيس"
حي تظيم لنا الخانة حعس تعبةهها كما في الع رةم ()7

ش رةم ( :)7إدخال ال لمة المئاسية ااول
 .8في حال كان لل لمة المئاسية عسائ في املعنى ع  :نذل سن عات فيمن إدخال ال لمات البسبلة خحل النقم
ع أبقونة "إضافة  "Variationكما في الع الساعق حي تعتمم ال لمات البسبلة عسائ صحيحة لل لمة
المئاسية.
 .9تحت تبوي " " Points, Options and Feedbackور نحسد نقاط التقييم والتغذبة الماجعة لل لمة المئاسية
ااول في حال تم كتاعهها حع صحيح ةب املتعلم عنس تطبيق اادا وفق البيانات الوارد في جسول اتحتويات
أعحه حي تظيم لنا الخانات حعس تعبةهها كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8النقاط املنملسبة والتغذبة الماجعة لل لمة المئاسية ااول
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 .10نقوم إضافة ال لمة المئاسية العانية وهي" :التوصيف الحم" خحل النقم ع أبقونة "أضافة  "KEYWORDوفي
خانة "ال لمة المئاسية" نسخ ال لمة المئاسية العانية كما في الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9إضافة ال لمة المئاسية العانية
 .11تحت تبوي " " Points, Options and Feedbackور نحسد نقاط التقييم والتغذبة الماجعة لل لمة المئاسية
العانية خحل تنمار الخطوات الساعقة وبنفو البيانات املسخلة لل لمة المئاسية ااول .
 .12نقوم عنضافة ال لمتين المئاساتين العالعة والماحعة ونقاط التقييم والتغذبة الماجعة ليما عنفو الخطوات التي تم
عمليا في ال لمة المئاسية العانية حي تظيم لنا ال لمات المئاسية كما في الع رةم (.)10

ش رةم ( :)10ال لمات المئاسية حعس إتمام تعبةهها
 .13عنس المغبة في تحسبس الحس ااع والحس ااداى ال لمات املسخلة
للت خحل التبوي "ادعسادات السلوكية" كما في الع رةم (.)11

املتعلم وعسد اا طم املتاحة فنن بمن
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ش رةم ( :)11تحسبس الحس ااداى وااع

ال لمات املسخلة وعسد اا طم املتاحة
خحل خانة "تخطي

 .14عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت
النتوص والدمجمات" كما تعلمنا في جلسات اعقة.
ً
 .15نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في جلسات اعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .16نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل
تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .17نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
 .18حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)12

ش رةم ( :)12شاشة تطبيق اادا
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 .19حعس إدخال ادجاعة املتوةعة املتعلم بمن التعمر ع نتائي إجاعة املتعلم والتغذبة الماجعة ليذه ادجاعة
خحل النقم ع أبقونة " "Checkور تظيم العاشة كما في الع رةم (.)13

ش رةم ( :)13التغذبة الماجعة دجاعات املتعلم
 .20عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14أبقونة تحميم اادا وحذفيا
ً
 .21كما بمن حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع الساعق.
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السادسة

فردي

الثانية

 10دقائق

إنشاء أسئلة ملخص
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " امللخص " في نظام مؤلف شمس. :
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع
تلت املواةل.
العبارة الصحيحة

واةل امللنية العا ة للو ائط املتعسد ونمغ في ةياس عمفة املتعلم عالخس ات التي تقس يا
العبارات الخاطئة
 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم
ً
للمتعلم صورا فقط ةاعلة دعاد اك تخسام
ااي.
والنعم وبع

 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم للمتعلم
ً
صورا و قاطل مئية ةاعلة دعاد اك تخسام والنعم
 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم
ااي.
وبع
للمتعلم قاطل مئية فقط ةاعلة دعاد
ااي.
اك تخسام والنعم وبع
 بمن ملستخسم وةل  Unsplashإاعا
لتتنيف التور واكنضمام ا موعة .

موعات

 بمن ملستخسم وةل  Unsplashإاعا
موعات لتتنيف التور فقط.
 بمن ملستخسم وةل  Unsplashاكنضمام إل
موعات لتتنيف التور فقط.

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/835/embed
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ً
ضع مثاال من تخصصك يتناسب مع هذه األداة وفق النموذج السابق :
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الثانية
 15دقيقة

آداة امللخص)(Summary
تعس أدا " امللختات " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
أو امليار حول تلخيص ااف ار والحقائق الوارد في وضوا حسد.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " امللخص"؟

املعمفة

 كيفية إاعا أدا “امللخص “
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " امللخص "؟
تستخسم أدا " امللخص" حعس أن بتلقى املتعلمون اتحتوى التعليمي باشم وللت خحل عمض موعة المم
الصحيحة التي تلخص وضوا السرس أو النعاط فع بي املعال بمن ا تخسام يذه اادا حعس نهابة وحس تعليمية أو
عمض مئي أو نهابة عمض تقسبمي .فهي تساعس ع تذكم أعمز النقاط المئاسية وااف ار اليا ة التي تم ناةعهها أو عمضيا ولو
حعس فدم ز نية.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " امللخص " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع واةل امللنية العا ة للو ائط املتعسد ونمغ في ةياس عمفة املتعلم عالخس ات التي تقس يا
تلت املواةل.
العبارات الخاطئة
العبارة الصحيحة
 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم
ً
للمتعلم صورا فقط ةاعلة دعاد اك تخسام
ااي.
والنعم وبع

 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم للمتعلم
ً
صورا و قاطل مئية ةاعلة دعاد اك تخسام والنعم
 يعتمم وةل  Pixabayاملواةل التي توفم
ااي.
وبع
للمتعلم قاطل مئية فقط ةاعلة دعاد
ااي.
اك تخسام والنعم وبع
 بمن ملستخسم وةل  Unsplashإاعا
لتتنيف التور واكنضمام ا موعة .

موعات

 بمن ملستخسم وةل  Unsplashإاعا
موعات لتتنيف التور فقط.
 بمن ملستخسم وةل  Unsplashاكنضمام إل
موعات لتتنيف التور فقط.
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ً
ولنتحقق للت ور استخسم أدا " امللخص " ونضل عنوانا " واةل امللنية العا ة للو ائط املتعسد " و نبس التتميم
وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا "امللخص" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى جسبس"
كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا "امللخص"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .2تظيم لنا شاشة أدا "امللخص" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "امللخص"

 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان
مقدمة النص

امللخص

بتم تحسبس عنوان امللخص.

واةل امللنية العا ة
للو ائط املتعسد

بتم خحليا كتاعة عبار توجيهي
للجما الذ يملبع املتعلم خحل
ةائمة البيانات

اخدم العبار الصحيحة.

بتم خحليا كتاع ةائمة
التي يختار املتعلم نها.

العبارات

 .1يعتمم وةل Pixabay
املواةل التي توفم
للمتعلم صور
و قاطل مئية ةاعلة
دعاد اك تخسام
والنعم وبع
ااي.
 .2يعتمم وةل Pixabay
املواةل التي توفم

مالحظات

 يقوم املؤلف بإدخال
العبارة الصحيحة في
الخانة األولى فقط
ومن ثم يتم تعبئة بقية
الخانات بالعبارات
الخاطئة.
ُ يمكن للمؤلف إدراج
عدد ال محدود من
العبارات بالضغط
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العنصر

امللخص

شرح العنصر

مثال على العنصر
للمتعلم صور فقط ةاعلة
دعاد اك تخسام والنعم
ااي.
وبع
 .3يعتمم وةل Pixabay
املواةل التي توفم
للمتعلم قاطل مئية
فقط ةاعلة دعاد
اك تخسام والنعم
ااي.
وبع

مالحظات
على زر "إضافة بيان"

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان اامللخص ويو " واةل امللنية العا ة للو ائط املتعسد " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان امللخص

 .5في خانة " قس ة النص" نقوم عنتاعة عبار توجيهي للجما الذ يملبع املتعلم خحل ةائمة البيانات .كما في الع
رةم( )5ويمن تنسيق النص املنتوب خحل اادوات املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة النتوص.

ش رةم ( :)5كتاعة نص املقس

 .6في خانة "امللخص" نقوم عندخال ةائمة البيانات التي يختار املتعلم نها .البد أن ُيدخل البيان الصحيح في الخانة األولى
فقط ومن ثم يتم تعبئة بقية الخانات بالبيانات الخاطئة كما في الع (ُ .)6بمن إدراج عسد ك حسود البيانات
عالضغط ع زر "إضافة عيان".
كما بمن للم لف إضافة نص تلميح ملساعس املتعلمين ع اختيار ادجاع الصحيحة وللت خحل خانة "تلميح".
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ش رةم ( :)6خانة عيانات امللخص

 .7وددراج

ُ
موعة لختات أخمى اضغط ع زر "اضافة البيانات" انظم ش (.)7
ش

رةم ( :)7إضافة لخص آخم

 .8بمن للم لف إعاد تمتا البيانات عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم في نهابة العميط الم اد
الخاص عالبيان أو تمتا امللختات عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم في نهابة العميط اازرق
الخاص عامللختات  .كما ُبمن حذر البيان وامللخص نهائيا عالضغط ع زر الحذر .ش رةم (.)8

ش رةم ( :)8تمتا وحذر عيانات امللخص
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 .9بمن للم لف تحسبس اس اكجتياز املةوية أ ف ةائمة البيانات ل كتاعة ردود الفع أو (التغذب الماجع ) ل
اسبة ودضافة امل يس النس اضغط ع زر "اضافة "RANGEوللحذر اضغط ع عح ة " "xوالتي تظيم ع ان
ك اسب كما في الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9تحسبس اس ادجتياز

 .10عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي النتوص
والدمجمات" كما في الع رةم ( )10فمعح بمن تغييم النتوص التي تظيم للمتعلم عنس اختيار ادجاعة الخاطة أو
الصحيحة .
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ش رةم ( :)10تخطي النتوص والدمجمات

 .11نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في جلسات اعقة .وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .12نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .13نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في
ر
الع ( )11نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
خحل الذياب إل تبوي

ش رةم ( :)11ر الة تهكيس إاعا املورد
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 .14حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )12سيكون عرض بيانات امللخص بترتيب عشوائي.

ش رةم ( :)12شاشة تطبيق اادا

 .15اتم احملساب عسد ادجاعات الخاطة و تظيم للمتعلم في أع العاش كما في الع رةم ( .)13وفي حال اختار املتعلم
ً
المواب الصحيح ينتق تلقائيا لبيانات امللخص الذ بلي .

ش رةم ( :)13شاشة تطبيق اادا (اختيار ادجاع )

 .16حعس اكنهها

ادجاع ع كاف امللختات يظيم للمتعلم النملي

النهائي كما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا (شاشة النملي

النهائية)

 .17عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
عح تعسب العنوان البيانات امللختات التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )15حي بمن

ش رةم ( :)15أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .18عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع الساعق.
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السادسة

الثالثة
تصميم محتوى باستخدام أداة طي المعلومات

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "طي املعلومات " في نظام مؤلف شمس .
موعة املتطلحات والتي نمغ في التهكس أن املتعلم ةس فيم عنايا حع
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع
ع بي املعال صيغ التور المةمية.
التعريف
املصطلح

Windows Bitmaps

Joint Photographic
Expert group

وتختتم ( )BMPالتور عتيغة )(Windows BMPهي التور الخاصة عنظام
( )Microsoft Windowsوتحسبسا صور خلفيات طح املنت فهي لات ساحة
تخ ينية كبيم وغيم ضغوطة فهي توافقة ل ك عما ي ( )Windowsكونها غنية
عاالوان ما ب عليا لات جود عالية.
ً
وتعتمم صور )(BMPغيم توافقة ل تطبيقات الوي نظما احما يا النبيم
وغيم توافقة أبضا ل كافة أنواا أنظمة الملعغي كما أن تغييم حمميا ب عليا
عوشة وغيم واضحة.
وتختتم ( )JPG – JPEGالتور عتيغة ( JPGو )JPEGهي التيغة ااكثم شعبية
عين صيغ التور املستخس ة ع العبنة العننبوتية فهي غنية عاالوان
عحي تظيم النعيم التفاصي في التور وتحسبسا في التور الفوتوغمافية كما
أنها توافقة ل أغل أنظمة تعغي الحا اآللي واليواتف الذكية.

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1132/embed

ضع أسئلة هنا من تخصصك وفق النموذج السابق:
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صحيح

الثالثة
 15دقيقة

أداة طي املعلومات
تعس أدا " طي املعلو ات " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
أو امليار حول وضوا عين في هذه األسطرسوف تتعلم:
● تى استخسم أدا "طي املعلو ات"
● كيفية إاعا أدا "طي املعلو ات"

املعمفة

ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة " طي املعلومات ":
اتحتوى لات التلة في شميحة واحس فهي تمليح للمستخس ين
تستخسم أدا "طي املعلو ات" لت ميل كمية كبيم
ا تنعار اتحتوى عا تخسام تخطيطات عمودبة أو أفقية.
غالبا ا تستخسم يذه اادا للنعف تسري يا ع النقاط المئاسية أ ةلة اكختبارات و لخص العمائح.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة "طي املعلومات " في نظام "مؤلف شمس":
موعة املتطلحات والتي نمغ في التهكس أن املتعلم ةس فيم عنايا حع
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع
ع بي املعال صيغ التور المةمية.
التعريف
املصطلح

Windows Bitmaps

Joint Photographic
Expert group

وتختتم ( )BMPالتور عتيغة )(Windows BMPهي التور الخاصة عنظام
( )Microsoft Windowsوتحسبسا صور خلفيات طح املنت فهي لات ساحة
تخ ينية كبيم وغيم ضغوطة فهي توافقة ل ك عما ي ( )Windowsكونها غنية
عاالوان ما ب عليا لات جود عالية.
ً
وتعتمم صور )(BMPغيم توافقة ل تطبيقات الوي نظما احما يا النبيم
وغيم توافقة أبضا ل كافة أنواا أنظمة الملعغي كما أن تغييم حمميا ب عليا
عوشة وغيم واضحة.
وتختتم ( )JPG – JPEGالتور عتيغة ( JPGو )JPEGهي التيغة ااكثم شعبية
عين صيغ التور املستخس ة ع العبنة العننبوتية فهي غنية عاالوان
عحي تظيم النعيم التفاصي في التور وتحسبسا في التور الفوتوغمافية كما
أنها توافقة ل أغل أنظمة تعغي الحا اآللي واليواتف الذكية.
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صحيح

 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ئم ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "طي املعلو ات" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "تمييذ ال لمات"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا "طي املعلو ات" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "طي املعلو ات"
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر
العنصر
العنوان
العنوان
األول

بتم تحسبس عنوان السرس أو النعاط.
بتم خحل كتاعة املتطلح الذ
نمغ حعمض علو ات أو ل عن عنس
الضغط علي

يو الحق الذ اتم في كتاعة
حقل النص
املعلو ات التفتيلية عنس الضغط ع
األول
املتطلح في العنوان رةم 1

العنوان
الثاني

بتم خحل كتاعة املتطلح الذ
نمغ حعمض علو ات أو ل عن عنس
الضغط علي

يو الحق الذ اتم في كتاعة
حقل النص
املعلو ات التفتيلية عنس الضغط ع
الثاني
املتطلح في العنوان رةم 2

مثال على العنصر
صيغ التور المةمية.
Windows Bitmaps

وتختتم( )BMPالتور عتيغة )(Windows BMPهي
التور الخاصة عنظام ( )Microsoft Windowsوتحسبسا
صور خلفيات طح املنت فهي لات ساحة تخ ينية
كبيم وغيم ضغوطة فهي توافقة ل ك عما ي
( )Windowsكونها غنية عاالوان ما ب عليا لات جود
عالية.
وتعتمم صور )(BMPغيم توافقة ل تطبيقات الوي
ً
نظما احما يا النبيم وغيم توافقة أبضا ل كافة أنواا
أنظمة الملعغي كما أن تغييم حمميا ب عليا عوشة وغيم
واضحة.

Joint Photographic Expert group
وتختتم ( )JPG – JPEGالتور عتيغة (JPG
و )JPEGهي التيغة ااكثم شعبية عين صيغ
التور املستخس ة ع العبنة العننبوتية فهي
غنية عاالوان عحي تظيم النعيم التفاصي
في التور وتحسبسا في التور الفوتوغمافية كما
أنها توافقة ل أغل أنظمة تعغي الحا
اآللي واليواتف الذكية.

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " صيغ التور المةمية ".كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس
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 .5في خانة "العنوان" ننت (املتطلح ااول) كما في جسول البيانات الساعق ويو ( )Windows Bitmapsوفي خانة
النص نقوم عنتاعة املعلو ات التفتيلية املمتبطة عاملتطلح ااول كما في الع رةم (.)5

ش رةم ( :)5إضافة " العنوان والنص ااول "
 .6نقوم عالنقم ع إضافة اللوحة دضافة علو ات وبيانات املتطلح العااي كما في جسول البيانات.

ش رةم ( :)6إضافة "اللوحة العانية "
 . .7تظيم لنا شاشة شبي عالعاشة الساعقة ونقوم عتعبةة العنوان والنص عنفو الطميقة الساعقة كما في الع رةم
(.)7

ش رةم ( :)7بظيم لنا تعبةة عيانات اللوحة العانية
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خحل الذياب إل تبوي "البيانات

 .8نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
الوصفية" في أع التفحة.
 .9نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .10نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
ر
كما في الع ( )12نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
ش رةم ( :)12حفظ املورد
 .11تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع
ر
عمعابنة تطبيق اادا .

( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم

ش رةم ( :)13ر الة تهكيس إاعا املورد
 .12حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في ااش ال رةم (.)16-15-14

ش رةم ( :)14عابنة اادا

ش رةم ( :)15عابنة اادا حعس الضغط ع السيم المانبي
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ش رةم ( :)16عابنة اادا
 .13عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
عح تعسب العنوان اتحتويات التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )17حي بمن

ش رةم ( :)17أبقونة تحميم اادا وحذفيا
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الجلسة السابعة
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السابعة
ملء الفراغ – سحب الكلمات – سؤال صح وخطأ

 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1بنش ئ ال الفماغ
 .2بنش ئ

ال سح ال لمات

 .3بنش ئ

ال صح وخطه

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :إاعا ال الفماغ
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال الفماغ

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :إاعا ال الفماغ
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :إاعا
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال سح ال لمات

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :إاعا
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :إاعا
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال صح وخطه

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :إاعا
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

ال سح ال لمات

ال سح ال لمات
ال صح وخطه

ال صح وخطه
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فردي

األولى

السابعة

إنشاء سؤال ملء الفراغ

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "ملء الفراغات " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي بوضح طمق إاعا املوارد التعليمية في نتة "شمو" ونمغ أن نتحقق
ةس تعمر ع يذه الطمق حع صحيح املمن أن ب ون نص الس ال كما ب ي:
اإلجابة
العبارات
نص السؤال
ا ئ الفماغات التالية عاختيار أحس
ال لمات التالية:
(السروس الوحسات املو وعات)

أن املتعلم

في نتة "شمو" بمن إاعا املوارد
خحل ئحث أدوات هي-1 :أدا
التعليمية
 .1السروس
لف املوارد املفتوحة -2أدا إاعا
 .2الوحسات
*الدروس* وهي خاصة عناعا السروس
للتعليم العام -3أدا إاعا *الوحدات* وهي
خاصة عناعا السروس للتعليم الما مي

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/196/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك وفق النموذج السابق :
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األولى
 15دقيقة

أداة ملء الفراغات

ً
أوال /التعريف باألداة:
الفماغات " أحس أشيم أنواا اكختبارات التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
تعس أدا "
ً
املعمفة أو امليار حول وضوا عين وللت نظما لسيولة إاعا،ها وفائسهها في العملية التعليمية وتقوم فنم يذه اادا ع
موعة الفماغات بقوم املتعلم عتعبةهها عال لمات الصحيحة.
إعطا املتعلم حعض النتوص أو المم تتضم
في هذه األسطرسوف تتعلم:
● تى استخسم اكختبار أدا " الفماغات "
● كيفية إاعا اكختبار أدا " الفماغات "
ً
ثانيا /متى نستخدم االختبارأداة " ملء الفراغات ":
بمن ا تخسام أدا " ملء الفراغات " حع فعال لتعلم املفمدات واملفاييم حي بمن ةياس يار املتعلم في
ا دمجاا وتحسبس املفمدات الصحيحة ما ب عليا أدا فيس ملعمفة سى اكملساب املتعلم للمعمفة.
ً
ثالثا  /كيفية إنشاء أداة " ملء الفراغات " في نظام "مؤلف شمس".
لنفدمض أن لسبنا حتوى تعليمي بوضح طمق إاعا املوارد التعليمية في نتة "شمو" ونمغ أن نتحقق
ةس تعمر ع يذه الطمق حع صحيح املمن أن ب ون نص الس ال كما ب ي:
نص السؤال
ا ئ الفماغات التالية عاختيار أحس
ال لمات التالية:
(السروس الوحسات املو وعات)

العبارات

أن املتعلم

اإلجابة

في نتة "شمو" بمن إاعا املوارد التعليمية
خحل ئحث أدوات هي-1 :أدا لف املوارد املفتوحة
-2أدا إاعا *الدروس* وهي خاصة عناعا السروس  .2الوحسات
للتعليم العام -3أدا إاعا *الوحدات* وهي خاصة
عناعا السروس للتعليم الما مي
 .1السروس

ً
ولتتميم يذا اكختبار ور استخسم أدا " ملء الفراغات " ونضل عنوانا ل "طمق إاعا املوارد في نتة شمو"
ونبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1التهكس أنت تملت حساب ع نظام " لف شمو :إلا كانت يذه هي املم ااول التي تستخسم فيها نظام " لف
شمو" ب أن تتهكس أن لسبت حساب اعط ع نظام " لف شمو" وأنت ع إطحا تام عنيفية ا تخسا .
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 .2حعس السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " الفماغات" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفره -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "

الفماغات"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .3تظيم لنا شاشة أدا "

الفماغات" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "

الفماغات"
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 .4ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
طمق إاعا املوارد في نتة
بتم تحسبس عنوان السرس أو
العنوان
شمو
النعاط
بتم تحسبس ي اتم إدراج
بمن إضافة صور أو قطل
و ائط تعسد صور أو
مئي يعمم ع الس ال عطميقة
الوسائط
قطل مئي؟ ةب كتاعة
نا بة
الس ال
ويتم خحليا كتاعة الس ال
ةب
وصف املهمة املطلوب ادجاعة علي
املتعلم

سطرالنص

مالحظات

ا ئ الفماغات التالية عنتاعة أحس
ال لمات التالية:

(السروس الوحسات املو وعات)
في نتة "شمو" بمن إاعا
املوارد التعليمية خحل ئحث
أدوات هي-1 :أدا لف املوارد
وهي المم أو العبارات أو
املفتوحة -2أدا إاعا
النص التي نميس املتعلم
إكمال الفماغات فيها عال لمات *الدروس* وهي خاصة عناعا
*الدروس* للتعليم العام -3أدا
املنا بة
إاعا *الوحدات* وهي خاصة
عناعا السروس للتعليم الما مي

من املهم جدا وضع الكلمة
التي ستكون في الفراغ بين
نجمتين * * حتى يظهرمربع
فارغ للمتعلم ليقوم بملئ
الحقا تطبيق األداة

 .5في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو "طمق إاعا املوارد في نتة شمو" كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان السرس
 .6في خانة "الو ائط" بمن إضافة صور أو قطل مئي بتعلق عموضوا السرس وهي خانة اختيارية ،وفي حال المغبة
في إضافة صور او قطل مئي نضغط ع خانة "الو ائط" وتحت خانة "النوا" نضغط ع عح ة الطمح " "-و
ئم نختار نوا الو ائط املطلوب كما في الع رةم ( )5وفي يذا املعال ور نختار "التور ".
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ش رةم ( :)5اختيار الو ائط في أدا

الفماغات

 .7نختار "التور " حعسيا بتم طل إضافة صور خحل اا م "أضف" نضغط ع "أضف" حعسيا ور تفتح لنا
شاشة أخمى بتم خحليا اختيار التور املطلوب إدراجيا ئم الضغط ع اا م " "Openكما في الع رةم (.)6

ش رةم ( :)6إضافة صور في أدا "

الفماغات"

 .8في خانة "النص البسب " نضيف ً
نتا تعميفيا للتور بظيم في حالة تعذر ع املتتفح تحمي التور حي
ً
عمض يذا النص عسك التور .
 .9حعسيا في خانة "وصف امليمة" ننت الس ال املطلوب املتعلم ادجاعة علي حي تظيم لنا العاشة كما في
الع رةم ( )7ويمن تنسيق النص املنتوب خحل اادوات املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة النتوص.
اتم

ش رةم ( :)7إضافة وصف امليمة في أدا "

الفماغات

 .10في خانة "خانات النص" وتحت خانة " طم النص" نقوم أوك عنخفا تعليمات كتاعة النص عالضغط ع عح ة ""X
أ ام كلمة "إخفا " ئم ننت المم أو النتوص املطلوب املتعلم ةما هها وتعبةة الفماغات عال لمات املطلوبة
ً
ً
من املهم جدا وضع الكلمة التي ستكون في الفراغ بين نجمتين * * حتى يظهرمربعا فارغا للمتعلم ليقوم بملئ
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ً
الحقا .كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8إضافة طم النص في خانات النص
موعة الفماغات بمن عم للت خحل الضغط ع "إضافة
 .11عنس المغبة في إضافة نص آخم يعتم ع
خانة النص" كما في الع الساعق حعسيا بظيم لنا مبل دضافة النص املطلوب كما في الع رةم (.)9

ش رةم( :)9خطوات إضافة نص آخم
 .12حعس للت نقوم تحسبس البيانات الوصفية ليذا املورد كما تعلمنا للت في السورات التسريبية الساعقة وللت
الذياب إل تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة كما في الع رةم (.)10
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خحل

ش رةم ( :)10تحسبس البيانات الوصفية للمورد
 .13حعس للت نقوم تحسبس رختة املورد كما تعلمنا للت في السورات التسريبية الساعقة وللت
تبوي "المختة" في أع التفحة كما في الع رةم (.)11

خحل الذياب إل

ش رةم ( :)11تحسبس رختة املورد
 .14ولحفظ املورد وتطبيق نضغط ع الخيار "حفظ" في أ ف التفحة كما في الع (.)12
ش رةم ( :)12حفظ املورد
 .15تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع ( )13نضغط ع إغحق ئم
ر
نقوم عتطبيق اادا .
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ش رةم ( :)13ر الة تهكيس إاعا املورد
 .16ور تظيم لنا شاشة تطبيق اادا كما في الع (.)14

ش رةم ( :)14شاشة تطبيق اادا
 .17حعس إدخال ادجاعات اتحتملة بمن أن تظيم العاشة كما في الع (.)15

شاشة رةم ( :)15نتائي إدخال ادجاعات اتحتملة
ر ً
ابعا /تلميحات حول استخدام األداة:
 .1ال لمات املطلوب أن ب ون انها فماغات توضل عين عح تي الن مة * *.
 .2في حال كان يناك إجاعات عسبلة للجاعة الصحيحة عح (خمسة  )5بمن وضل ادجاعات البسبلة عين عح تي
الن مة والفت عينها حعح ة العمطة املائلة " "/عال:
أركان اد حم *خمسة *5/أركان.
 .3بمن إضافة العسبس النتوص كما م عنا ً
اعقا كما بمن حذر يذه النتوص خحل الضغط ع
عح ة " "Xفي ال اوية اليمنى أع طم النص املماد حذف وتمليح اادا ً
أبضا تغييم تمتا طم النتوص لألع
أو لأل ف كما في الع رةم (.)16
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ش رةم ( :)16خطوات حذر أو تمتا

طم النتوص

 .4بمن إضافة تلميحات فوق ال لمات الفارغة تمشس املتعلم إل كيفية كتاعة ادجاعة حع صحيح عح لسبنا
المملة التالية:
أركان اد حم *خمسة *5/أركان
ونمغ في إخبار املتعلم أن عنس كتاعة ادجاعة الصحيحة في الفماغ بمن ل كتاعة ادجاعة عتيغة رةمية أو عتيغة
كتاعية فنننا استخسم العح ة " ":عالع التالي:
*ادجاعة الصحيحة :نص التلميحات* عال:
أركان اإلسالم *خمسة :5/يمكن ادخال الجواب بصيغة رقمية أو كتابية* أركان.
و ور تظيم المملة حعس حفظ اادا وتطبيقيا عالع التالي:

وعنس الضغط ع عح ة التعم تظيم التلميحة التالية " :يمكن ادخال الجواب بصيغة رقمية أو كتابية"
خحل

 .5عنس المغبة في تحسبس حعض اك ت اعات لسلوك املتعلم عنس ادجاعة ع اا ةلة املقس ة ل بمن للت
خانة "ادعسادات السلوكية" كما في الع رةم ( )17و اا علة ع للت:
أ .تمنين املتعلم إعاد حاولة ادجاعة إل الس ال أو عسم تمنين .
ب .عمض أبقونة لتمنين املتعلم عمض ادجاعة الصحيحة.
ً
ج .حسا ية الحمور املسخلة في ادجاعة عحي ب أن تتطاعق ادجاعة املسخلة تما ا ل ادجاعة الصحيحة.
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ش رةم ( :)17ادعسادات السلوكية
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فردي

الثانية

السابعة

إنشاء سؤال سحب الكلمات

 10دقائق
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " سحب الكلمات " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أن لسبنا الس ال اآلتي:
َ
في النص التالي ،اسحب َح ْرف الج ّر وضع في املكان املناسب:
النص
َُّ
ً
َ
ةا ت فاطمة َّ .........
الباك ِم ا ِعيطة فتلت صح التبح ئم
الت
باح ِ
ِ
ص ْ
َل َي ْ
المصيف َحتى َو َ
بت  .........املَ َ
سر ِة بن ًما َ َعت َ .........
لت املسر ة.
ِ
َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ُ
عاد ْت فاطمة َح َ
َ
حسث أخهها ميم
عس
الظيم  .........املسر ِة ف ِمحة وجلست ت ِ
ِ
َ
ُّ
روس التي ت َع َلمهها.
 .........الس ِ

حروف الجر

َ
(ع
ِ

َ
إل في َع )

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/954/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك لهذه األداة وفق النموذج السابق :
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الثانية
 15دقيقة

أداة سحب الكلمات)(Drag the Words
تعس أدا "سح النص" أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين لقياس ستوى الحفظ والتذكم
كما بمن أبضا ةياس سى ةسر املتعلم ع المبط واك تنتاج.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " سح ال لمات"؟
 كيفية إاعا أدا "سح ال لمات"
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " سحب الكلمات"؟
سى تذكم املستخسم لنص ا ةمأه أو فيم ويو عاع ا ةلة أ ئ الفماغات
بمن ا تخسام يذه اادا للتحقق
حي بقوم لف اتحتوى عناعا تعبيمات نتية لات أج ا نتية فقود ويقوم املتعلم حسح الم النص ي املفقود إل
ً
ً
ً
تعبيما كا ح صحيحا
ان الصحيح في القطعة النتية ُلاع
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " سحب الكلمات" في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا الس ال اآلتي:
َ
في النص التالي ،اسحب َح ْرف الج ّروضع في املكان املناسب:
النص
َُّ
ً
َ
ةا ت فاطمة َّ .........
الباك ِم ا ِعيطة فتلت صح التبح ئم
الت
باح ِ
ِ
ص ْ
َل َي ْ
المصيف َحتى َو َ
بت  .........املَ َ
سر ِة بن ًما َ َعت َ .........
لت املسر ة.
ِ
َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ُ
عاد ْت فاطمة َح َ
َ
حسث أخهها ميم
عس
الظيم  .........املسر ِة ف ِمحة وجلست ت ِ
ِ
َ
ُّ
روس التي ت َع َلمهها.
 .........الس ِ
املتعلم سح حمر المم الصحيح
ونمغ
عايس النملي ة.

خحل البسائ املعموضة ل

حروف الجر

َ
(ع
ِ

َ
إل في َع )

حمور المم ووضع في امل ان الصحيح ئم
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ولنتحقق للت ور استخسم أدا "سح النص" وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا "سح النص" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا "سح النص"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا "سح النص" كما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "سح النص"
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر
العنصر
العنوان
وصف املهمة

النص

بتم كتاعة العنوان المئاس ي لألدا

مثال على العنصر

حمور المم
في النص التالي اسح َح ْمر َ
المم وضع في
امل ان املنا :

ددخال تعليمات للمتعلم و ا بتوج
علي القيام ع في يذا النعاط
بتم كتاعة موعة المم التي
تتضم تعاعيم نتية فقود ُويطل
ل
انظم إل النص املعموض في جسو البيانات
املتعلم سح ال لمات الصحيحة
الساعق
خحل موعة البسائ إل
التعاعيم النتية املفقود

 .4في خانة "العنوان" ننت العنوان المئاس ي ويو " حمور المم " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان المئاس ي
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 .5في خانة "وصف امليمة " نقوم عنتاعة تعليمات للمتعلم ووصف ملا بتوج علي القيام ع في يذا النعاط كما في
خحل اادوات املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة
الع رةم( )5ويمن تنسيق النص املنتوب
النتوص.

ش رةم ( :)5كتاعة وصف امليمة
 .6في خانة "النص" نقوم عندخال القطعة النتية كما في الع رةم ( )6و ور نضل حمور المم التي نمغ أن ت ون
إجاعات صحيحة بقوم املتعلم حسحبها إل اا اك الفارغة في القطعة النتية عين عح تي الن مة * * عحي ننت
القطعة النتية عالع التالي:
ُ
َ
َ
ً
ً َ َ
َ
َّ َ ْ
(قامت فاطمة *في* َّ
بت *إلى* امل َ
سة مبكرا ،مشت *على*
باك ِر ن ِشيطة ،فصلت صالة الصبح ،ثم ذه
الص
در ِ
باح ال ِ
ِ
َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ّ ُ
َ َ َ ْ
عاد ْت فاطمة َب َ
لت املدرسةَ .
َ
حدث أختها مريم *عن*
عد
صيف حتى وص
الظهر *من* املدرس ِة ف ِرحة ،وجلست ت ِ
الر ِ
ِ
َ
ُّ
روس التي ت َع َلمتها).
الد ِ

ش رةم ( :)6إدخال القطعة النتية
خصائص إضافية حول استخدام األداة:
 الخاصية األولى :إظهارالتلميحات:
في حال المغبة في وضل تلميحة تظيم فوق ادجاعة الصحيحة في القطعة النتية عنس تطبيق اادا ؛ فنننا
نضل النقطتين المأ اتين " ":حعس ادجاعة باشم ئم ننت التلميحة املطلوبة ةب الن مة ااخمى كما في
املعال التالي:
مشت *على :هو حرف جريفيد العلو* الرصيف
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 الخاصية الثانية :إضافة املالحظات:
في حال المغبة في إضافة ححظات حول إحسى ادجاعات الصحيحة في القطعة النتية ليتم عمضيا حعس
اكنهها

سح جميل ادجاعات عنس تطبيق اادا ؛ فنننا نضل حعس ادجاعة باشم عح ة العمطة املائلة

"\" حعسيا إشار الممل " "+ئم العبار التي نمغ عظيوريا عنس ادجاعة الصحيحة ئم العمطة املائلة "\"
حعسيا إشار الطمح " "-ئم العبار التي نمغ عظيوريا عنس ادجاعة الخاطةة ئم كتاعة الن مة ااخمى كما في
املعال التالي:

ً
ُ َّ َ َ ْ
بت *إلى\+أحسنت\-إجابة خاطئة* املَ َ
سة مبكرا
ثم ذه
در ِ
خحل الذياب إل تبوي

 .7نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .8نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .9نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
ر
نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
 .10حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )7حي بقوم املتعلم حسح ادجاعات الصحيحة
إل أ اكنها في الفماغات الصحيحة.

ش رةم ( :)7شاشة عابنة اكدا
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 .11عنس إضافة خاصية إظيار التلميحات ور ت ون شاشة عابنة اادا حعس التطبيق كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8شاشة عابنة اادا حعس إضافة خاصية إظيار التلميحات
 .12عنس إضافة خاصية إضافة املححظات ور ت ون شاشة عابنة اادا حعس التطبيق كما في الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9شاشة عابنة اادا حعس إضافة خاصية إضافة املححظات
 .13عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان الس ال توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )10حي

ش رةم ( :)14أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .14عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
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فردي

الثالثة

السابعة

إنشاء سؤال صواب/خطأ

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "إنشاء صواب /خطأ " في نظام مؤلف شمس .
لنفدمض أننا نقوم عندراج التور والس ال التالي:

يذه المختة تسمح عنعاد التوزسل اك تخسام الت ار وغيم الت ار حعمط عسم التعسب
إليت صح أم خطه؟

َ
واس العم

 صحيح
 خاطئ
ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1675/embed

ً
ضع هنا سؤاال من تخصصك:
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الثالثة
 15دقيقة

سؤال صواب/خطأ )(True/False Question
يعس ال "صواب/خطه" اادوات التفاعلية التي بمن إاعا،ها حسيولة وتساعس ع ةياس سى ةسر املتعلم ع
اكملعار ااخطا وفيم املتطلحات والحقائق التي تعلميا كما بمن إاعا ال أكثم تعة ع طميق إضافة صور أو قطل
فيسبو .
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " ال صواب/خطه "؟
 كيفية إضافة حتوى “ ال صواب/خطه “
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " سؤال صواب/خطأ "؟
تستخسم يذه اادا عنس المغبة عتقييم عمفة املستخسم عمم عمض جملة حسيطة ل إ انية إضافة صور أو فيسبو للس ال
وت ون ادجاعة إ ا عاختيار صحيح أو اختيار خاطئ.
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى " سؤال صواب/خطأ " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نقوم عندراج التور والس ال التالي:

يذه المختة تسمح عنعاد التوزسل اك تخسام الت ار وغيم الت ار حعمط عسم التعسب
إليت صح أم خطه؟

َ
واس العم

 صحيح
 خاطئ
ولعم للت نملبل الخطوات واكجما ات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع التفحة
و ئم نضل شم الفهر ع اادا " ال صواب/خطه " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى جسبس"
كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1اختيار اادا " ال صواب/خطه "

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا " ال صواب/خطه " كما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
العنصر

علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر

العنوان

لنتاعة عنوان الس ال

الوسائط

لتحسبس نوا الو ائط التي اتم إدراجيا
(صور فيسبو) والتي تظيم أع الس ال

سؤال

ال صواب/خطه "

لنتاعة نص الس ال

إجابة صحيحة لتحسبس ادجاعة الصحيحة (صحيح /خاطئ)

مثال على العنصر
رخص املعاا ادعساعي
صور :

يذه المختة تسمح عنعاد التوزسل
اك تخسام الت ار وغيم الت ار حعمط
َ
عسم التعسب واس العم إليت صح
أم خطه؟
صحيح
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 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان الس ال ويو "رخص املعاا ادعساعي" كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان الس ال
.5

خانة "الو ائط" نقوم عتحسبس نوا الو ائط التي اتم ادراجيا والتي تظيم أع الس ال كما في الع رةم(.)5

ش رةم ( :)5اضافة و ائط للس ال
بمن ادراج نوعين الو ائط:
أ .الصور :نقوم عنضافة صور كما تعلمنا في أدوات اعق انظم الع رةم (.)6

ش رةم ( :)6اضافة صور
ً
ب .فيديو  :بمن إدراج فيسبو عنفو الطميقة التي تعلمنايا اعقا انظم الع رةم (.)7
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ش رةم ( :)7إضافة فيسبو
 .6في خانة " ال" نقوم عنتاعة نص الس ال وتحسبس ادجاعة الصحيحة كما في الع (.)8

ش ( :)8كتاعة الس ال وتحسبس ادجاعة الصحيحة
خانة " ادعسادات السلوكية " نقوم عتحسبس حعض ادعسادات ليذا الس ال كخيارات عمض الس ال والتغذبة
.7
الماجعة كما في الع (.)9
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ش ( : )9تحسبس ادعسادات السلوكية والتغذبة الماجعة للس ال
خحل الذياب إل تبوي

 .8نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .9نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
ً
 .10نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقا كما في
الع ( )10نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)10ر الة تهكيس إاعا املورد

 .11تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )11اخدم ادجاعة ئم اضغط ع زر "تهكس".
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ش رةم ( :)11شاشة تطبيق اادا
 .12في حال كانت ادجاعة صحيحة تظيم للمتعلم التغذبة الماجعة للجاعة الصحيحة كما في الع رةم (.)12

ش رةم ( :)12التغذبة الماجعة للجاعة الصحيحة
 .13في حال كانت ادجاعة خاطةة تظيم للمتعلم التغذبة الماجعة للجاعة الخاطةة كما في الع رةم (.)13
كما بمن للمتعلم عمض ادجاعة الصحيحة ع طميق الضغط ع زر "عمض إجاعة" أو إعاد عمض الس ال وادجاعة
علي م أخمى ع طميق زر "تنمار".
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ش رةم ( :)13التغذبة الماجعة للجاعة الخاطةة
 .14عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
عح تعسب العنوان الس ال توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )14حي بمن

ش رةم ( :)14أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .15عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع الساعق.
ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
 .1حاليا ك بمن للم لف التعسب او التحميم ع العبارات (صحيح  /خاطئ) والتي تظيم كنجاع للمتعلم.
ال صواب/خطه
ال واحس في يذه اادا  .ولن بمن إدراج أكثم
 .2ك بمن للم لف ااعا أكثم
أدا "ااعمس " أو أدا موعة اا ةلة أو الفيسبو التفاع ي.
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خحل

الجلسة الثامنة
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الثامنة
التوثيق – تخمين اإلجابة – تنظيم امللصقات – دامج الصور
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بنش ئ سملنسا لتوئيق عموا
ً
 .2بنش ئ اك أ ةلة تخمين ادجاعة
ً
 .3بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا تنظيم امللتقات
ً
 .4بتمم حتو ًى تفاعليا عا تخسام أدا دا ي التور

 .1جياز حا آلي.
 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى تعليمي
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املوضوع
 النعم العلمية ااول  :إاعا سملنس لتوئيق عموا
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا سملنس لتوئيق عموا

 النعم العلمية ااول  :إاعا سملنس لتوئيق عموا
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

الزمن
 15دةيقة

 5دةائق

 النعم العلمية العانية :إاعا ال تخمين ادجاعة
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال تخمين ادجاعة

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :إاعا ال تخمين ادجاعة
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العالعة :تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا تنظيم امللتقات
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا تنظيم امللتقات

 النعم العلمية العالعة :تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا تنظيم امللتقات
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 النعم العلمية الماحعة :تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا دا ي التور
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا دا ي التور

 النعم العلمية الماحعة :تتميم حتوى تفاع ي عا تخسام أدا دا ي التور
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 15دةيقة

 5دةائق

 15دةيقة

 5دةائق
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فردي

االولى

الثامنة

أداة التوثيق

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " التوثيق " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى لتتميم عموا خاص عهيمية الو ائط املتعسد في التعليم ونمغ
املعموا وخطة عم وآلية تنفيذ املعموا وتقييم في سملنس خاص ع وفق المسولين التاليين:
 -1املعلو ات العا ة ع املعموا:
العنصر
العنوان
عنوان Title

محتوى العنصر

ً
عنوانا عا ً ا لألدا أو النعاط
بتم كتاعة
ً
ً
عنوانا واحسا للمعموا
بتم كتاعة

املتعلم توئيق أيسار

املثال التطبيقي للعنصر
أيمية الو ائط املتعسد في التعليم
توئيق عموا أيمية الو ائط املتعسد في التعليم

 -2صفحات توئيق املعموا:
أ .التفحة ااول :
نوع الصفحة

عنوان الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 قس ة ع املعموا ل إرفاق صور نا بة"

صفحة ةيا ية
Standard page

التعميف عاملعموا

"بمن تعميف الو ائط املتعسد يما اختلفت سمياهها عهنها :ا تخسام
موعة و ائ اكتتال ع التوت والتور عطميقة ت ا لة
أج تحقيق الفاعلية في عملية التسرسو والتعليم".

" نموذج" بتم تعبئت

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا تحو :

-1ا م صاح املعموا -2تاريخ عس املعموا  -3س التنفيذ
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ب .التفحة العانية:
عنوان الصفحة

نوع الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة اايسار
Goals page

أيسار املعموا

املتعلم كتاعة اايسار.

"حدد األهداف التي ترغب في تحقيقها في مشروعك".
" نموذج" بتم تعبئت

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا ايسار املعموا

ج .التفحة العالعة:
عنوان الصفحة

نوع الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة ةيا ية
Standard page

خطة املعموا

املتعلم كتاعة خطة املعموا.

" وضح في نقاط مراحل سيرخطة العمل التي ادخلتها إلنجازاملشروع".
" نموذج" بتم في تعبةة خطة املعموا

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا .

د .التفحة الماحعة:
نوع الصفحة

عنوان الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة ةيا ية
Standard page

آلية تنفيذ املعموا

املتعلم كتاعة خطة املعموا.

"وضح في سطور الطريقة التي اتبعتها أثناء تنفيذ املشروع".
" نموذج" بتم في تعبةة خطة املعموا

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا .

ه .التفحة الخا سة:
نوع الصفحة

عنوان الصفحة

صفحة تقييم اايسار
تقييم املعموا
Goals assessment
page

املحتوى الذي سيتم إدخال
وصف الس ال الذ بطل في

املتعلم تحسبس سى تحقيق اايسار.

" هل تحققت األهداف املذكورة لهذا املشروع؟"

و .التفحة الساد ة:
نوع الصفحة
صفحة تتسبم
املعموا Document
Export Page

عنوان الصفحة
تتسبم املعموا

املحتوى الذي سيتم إدخال
في يذه التفحة من أن تتسر النص واايسار وتقييم اايسار
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/190/embed

ً
ضع هنا مثاال من تخصصك لهذه األداة وفق النموذج السابق:
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األولى
 15دقيقة

أداة التوثيق Documentation Tool
تعس أدا " التوئيق" أحس أشيم أنواا اادوات التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم في ةسرت ع توئيق
املعارسل الخاصة ع في هذه األسطرسوف تتعلم:


تى تستخسم أدا " التوئيق"

 كيفية "إاعا أدا " التوئيق"
ً
أوال  /متى نستخدم أداة " التوثيق":
استخسم أدا " التوئيق" لملسيي عملية تقييم اااعطة التي تمتن ع يسر ا وتستخسم ع ش عالج نتوص أئنا
تحميم سملنس املعموا حي بمن إضافة خطوات تعسد بملبعيا املتعلم لتوئيق عموع في للت املسملنس خحل تحسبس
ً
نتا ً
نوا اتحتوى الذ اتم ا تخسا في ك خطو  .فاتحتوى ةس ب ون ً
عادبا حقوك نتية (بقوم املتعلم عندخال النتوص
فيها) أو التعميف عاايسار وتقييميا.
في الخطو ااخيم املعالج بمن للمتعلم إاعا سملنس بحتو ع جميل ا تم توئيق في يذا املسملنس .بمن تنذب
يذه الوئيقة ع جياز املستخسم كما بمن للمعلم اكطحا ع يذا املسملنس و ماجعت .
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " التوثيق" في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى لتتميم عموا خاص عهيمية الو ائط املتعسد في التعليم ونمغ
املعموا وخطة عم وآلية تنفيذ املعموا وتقييم في سملنس خاص ع وفق المسولين التاليين:

املتعلم توئيق أيسار

 .1املعلو ات العا ة ع املعموا:
العنصر
العنوان
عنوان Title

محتوى العنصر

ً
عنوانا عا ً ا لألدا أو النعاط
بتم كتاعة
ً
ً
عنوانا واحسا للمعموا
بتم كتاعة

املثال التطبيقي للعنصر
أيمية الو ائط املتعسد في التعليم
توئيق عموا أيمية الو ائط املتعسد في التعليم
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 .2صفحات توئيق املعموا:
أ .التفحة ااول :
عنوان الصفحة

نوع الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 قس ة ع املعموا ل إرفاق صور نا بة"

صفحة ةيا ية
Standard page

التعميف عاملعموا

"بمن تعميف الو ائط املتعسد يما اختلفت سمياهها عهنها :ا تخسام
موعة و ائ اكتتال ع التوت والتور عطميقة ت ا لة
أج تحقيق الفاعلية في عملية التسرسو والتعليم".

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا تحو :
" نموذج" بتم تعبئت
-1ا م صاح املعموا -2تاريخ عس املعموا  -3س التنفيذ

ب .التفحة العانية:
عنوان الصفحة

نوع الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة اايسار
Goals page

أيسار املعموا

املتعلم كتاعة اايسار.

"حدد األهداف التي ترغب في تحقيقها في مشروعك".
" نموذج" بتم تعبئت

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا ايسار املعموا

ج .التفحة العالعة:
عنوان الصفحة

نوع الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة ةيا ية
Standard page

خطة املعموا

املتعلم كتاعة خطة املعموا.

" وضح في نقاط مراحل سيرخطة العمل التي ادخلتها إلنجازاملشروع".
" نموذج" بتم في تعبةة خطة املعموا

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا .

د .التفحة الماحعة:
نوع الصفحة

عنوان الصفحة

املحتوى الذي سيتم إدخال
 وصف الس ال الذ بطل في

صفحة ةيا ية
Standard page

آلية تنفيذ املعموا

املتعلم كتاعة خطة املعموا.

"وضح في سطور الطريقة التي اتبعتها أثناء تنفيذ املشروع".
" نموذج" بتم في تعبةة خطة املعموا

ةب املتعلم عنس تطبيق اادا .
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ه .التفحة الخا سة:
نوع الصفحة

عنوان الصفحة

صفحة تقييم اايسار
تقييم املعموا
Goals assessment
page

املحتوى الذي سيتم إدخال
وصف الس ال الذ بطل في

املتعلم تحسبس سى تحقيق اايسار.

" هل تحققت األهداف املذكورة لهذا املشروع؟"

و .التفحة الساد ة:
نوع الصفحة
صفحة تتسبم
املعموا Document
Export Page

عنوان الصفحة
تتسبم املعموا

املحتوى الذي سيتم إدخال
في يذه التفحة من أن تتسر النص واايسار وتقييم اايسار

ً
ولنتحقق للت ور استخسم أدا " التوئيق" ونضل عنوانا " أيمية الو ائط املتعسد في التعليم " ونبسأ التتميم وفق
الخطوات اآلتية:
 .1حعس السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع "أدا التوئيق" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار "أدا التوئيق"
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة "أدا التوئيق" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في "أدا التوئيق"
ً
عنوانا للنعاط ولين " أيمية الو ائط املتعسد في التعليم".
 .3في خانة "العنوان" ننت
 .4في خانة "Titleعنوان" ننت عنوان املعموا ويو " توئيق عموا أيمية الو ائط املتعسد في التعليم" كما في
الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان
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 .5نقوم عندخال عيانات "الصفحة األولى" وفق البيانات في المسول الساعق ب

أوك اختيار نوا صفحة اتحتوى Page

 typeالذ اتم ا تخسا يا في يذه التفحة فاملعالج بوفم أربعة أنواا بمن اختيار أحسيا
التفحة املنسسلة العناصم وهي :الع رةم (.)5
●
●
●
●

ةائمة نوا

صفحة ةيا ية Standard page
صفحة اايسار Goals page
صفحة تقييم اايسار Goals assessment page
صفحة تتسبم املعموا Document Export Page

ش رةم ( :)5تحسبس نوا صفحة اتحتوى
.6

القائمة املنسسلة في نوا صفحة اتحتوى  Page typeبتم اختيار "التفحة القيا ية" ويذه التفحة ت ون
عمعاعة التعميف عاملعموا بتم ادخال عنوان التفحة " التعميف عاملعموا" و
اتم إدراجيا كما في الع رةم (.)6

ئم اختيار أنواا العناصم التي

ش رةم ( )6اختيار نوا العنتم
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بوجس ئحئة أنواا

العناصم وهي كما ب ي:

 نص  :Textويتم

خحل كتاعة

موعة

اا طم النتية.

 حق اددخال  :Text input field editor elementويتم

خحل تحسبس حقول النمالج وتحميميا.

 صور  :Imageبتم خحليا إدراج التور وتحميميا.
 .7اتم اختيار العنتم "صور " ونقوم عندراج صور تعمم ع الو ائط املتعسد خحل الضغط ع أبقونة
"أضف  "+كما في الع رةم ( )7حي بتم فتح نتبة التور ع جياز الحا اآللي كختيار صور وادراجيا

ش رةم ( :)7إضافة صور للتفحة ااول
 .8ويمن تحميم التور كما تعلمنا في الملسات الساعقة كما في الع رةم ()8

ش رةم ( :)8إدراج صور في صفحة حتوى ةيا ية وتحميميا
 .9نقوم اآلن عندخال عنتم آخم نوا نص  Textبتضم التعميف عاملعموا كما في جسول البيانات الساعق نقوم
ً
أوك عالضغط ع أبقونة "إضافة عنتم" ئم نختار النوا "نص" حي بتم فتح حمر النتوص وبعسيا ننت
نص التعميف عاملعموا كما في الع رةم (.)9
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ش رةم ( :)9إدراج نص في صفحة حتوى ةيا ية وتحميمه
ً
 .10نقوم اآلن عندخال عنتم آخم نوا حق اددخال  Text input field editor elementنقوم أوك عالضغط ع
أبقونة "إضافة عنتم" ئم نختار النوا "حق اددخال" حي بتم فتح اتحمر لتعبةة خانات الحقول واختيار حمم
ً
كحقا ةب املتعلم كما بمن تحسبس خيار إلا ا كان
الحق الفارغ وعسد اا طم الخاصة ع والذ اتم تعبئت
يذا الحق إل ا ًيا أم ك؟ كما في الع رةم ( )10ي ون يذا الحق خاص عنتاعة "ا م صاح املعموا".

ش رةم ( :)10خيارات حق اددخال
 .11ننمر الخطو رةم ( )9ونقوم اآلن عندخال عنتم آخم
ي ون يذا الحق خاص عنتاعة "تاريخ عس املعموا".

نوا حق اددخال Text input field editor element

 .12ننمر الخطو رةم ( )9ونقوم اآلن عندخال عنتم آخم
ي ون يذا الحق خاص عنتاعة " س التنفيذ".

نوا حق اددخال Text input field editor element
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 .13بمن التحنم في تمتا العناصم املسرجة عالتحميت إل ااع أو اا ف عا تخسام اا يم في نهابة العميط في نوا
العنتم أو حذر العنتم ً
نهائيا التفحة عالضغط ع زر الحذر .تظيم نافذ لتهكيس عملية الحذر أو الدماجل
عن كما في ش رةم (.)11

ش رةم ( :)11تمتا وحذر العناصم املسرجة
إاعا التفحة ااول بتطل اا م الضغط ع زر إضافة
 .14نقوم اآلن عناعا "صفحة األهداف" :حعس اكنهها
القائمة املنسسلة في نوا صفحة اتحتوى  Page typeبتم اختيار "صفحة اايسار"
صفحة "إضافة "PAGE
ويذه التفحة ت ون حعنوان "أيسار املعموا" بتم

خحليا إدخال أيسار املعموا كما في الع رةم (.)12

ش رةم ( :)12إضافة صفحة اايسار
 .15في صفحة اايسار نقوم عندخال البيانات كما في الع رةم ( )13وللت وفق التالي:
 العنوان  :Titleأيسار املعموا
 الوصف  :Descriptionحسد اايسار التي تمغ في تحقيقيا في عموعت.
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ش رةم ( :)13عيانات صفحة اايسار
خحل الضغط ع زر إضافة صفحة "إضافة
 .16إدراج صفحة حتوى ةيا ية جسبس خاصة عت "خطة املعموا"
" PAGEالقائمة املنسسلة في نوا صفحة اتحتوى  Page typeبتم اختيار "صفحة ةيا ية  ." Standard pageبتم
إضافة صفحة جسبس واختيار صفحة ةيا ية القائمة املنسسلة داعا صفحة خطة عم املعموا .حعسيا بتم
إضافة العناصم التالية كما تعلمنا ً
اعقا وفق اآلتي:
 النوا نص  Textوي ون النص يو :وضح في نقاط مراحل سيرخطة العمل التي ادخلتها إلنجازاملشروع.
 النوا حق إدخال :وي ون وصف حق اددخال يو :كتابة خطة مراحل املشروع.
حعس إتمام إدخال العناصم ي ون لسبنا كما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14صفحة إدخال عناصم خطة املعموا
خحل الضغط ع زر إضافة صفحة
 .17إدراج صفحة حتوى ةيا ية جسبس خاصة عت "آلية تنفيذ املعموا "
القائمة املنسسلة في نوا صفحة اتحتوى  Page typeبتم اختيار "صفحة ةيا ية Standard
"إضافة "PAGE
القائمة املنسسلة داعا صفحة آلية تنفيذ
 ." pageبتم إضافة صفحة جسبس واختيار صفحة ةيا ية
املعموا حعسيا بتم إضافة العناصم التالية كما تعلمنا ً
اعقا وفق اآلتي:
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 النوا نص  Textوي ون النص يو :وضح في سطور الطريقة التي اتبعتها أثناء تنفيذ املشروع.
 النوا حق إدخال :وي ون وصف حق اددخال يو :كتابة طريقة تنفيذ املشروع.
 .18حعس إتمام إدخال العناصم ي ون لسبنا كما في الع رةم (.)15

ش رةم ( :)15صفحة إدخال عناصم آلية تنفيذ املعموا
 .19إدراج صفحة تقييم اايسار  :Goals assessment pageبتم إضافة صفحة جسبس واختيار صفحة تقييم اايسار
القائمة املنسسلة داعا صفحة تقييم اايسار كما في الع رةم (.)16

ش رةم ( :)16صفحة إدخال عناصم تقييم اايسار
 .20في صفحة تقييم اايسار نقوم عندخال البيانات كما في الع الساعق وللت وفق التالي:
 العنوان  :Titleتقييم أيسار املعموا
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 الوصف  :Descriptionي تحققت اايسار املذكور ليذا املعموا؟
 .21إدخال نتوص عسكت تقييم اايسار (لم تتحقق تحققت حع ج ئي تحققت) كما في الع رةم (.)17

ش رةم ( :)17إدخال نتوص عسكت التقييم
ً
 .22إدراج صفحة تتسبم املعموا  :Document Export Pageبتم إضافة صفحة جسبس -كما تعلمنا اعقا-واختيار
صفحة تتسبم املعموا  Document Export Pageالقائمة املنسسلة داعا صفحة اعم وتتسبم املعموا كما
في الع رةم (.)18

ش رةم ( :)18إضافة صفحة تتسبم املعموا
خحل الذياب إل تبوي

 .23نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .24نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .25نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
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نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
 .26حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)19

ش رةم ( :)19شاشة تطبيق اادا (توئيق املعموا)
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الثانية

الثامنة

أداة تخمين اإلجابة

فردي
 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " تخمين اإلجابة " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع رخص املعاا ادعساعي ونمغ أن نتهكس أن املتعلم أصبح ةادرا ع ةما هها وفيميا حع
صحيح.
التخمين الصحيح
الصورة
ُ
َّ
رخصة نسب املصنف  -غيرتجاري  -منع االشتقاق
ً
و هي ااكثم ةيودا في المخص الستة اا ا ية فهي تمليح
فقط لآلخمي تحمي أعمالت و عاركهها ل اآلخمي
َ
حعمط اس العم ااص ي إليت ودون القيام عه تعسب
أو ا تخسا يا اغماض ت ارية.
ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1267/embed

ً
ضع هنا سؤاال من تخصصك وفق النموذج السابق :
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الثانية
 15دقيقة

أداة تخمين اإلجابة)(Guess the Answer
تعس أدا "تخمين ادجاعة" أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين لقياس ستوى املتعلم في عمفة
ادجاعة الصحيحة حول وضوا عين.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " تخمين ادجاعة "؟
 كيفية إاعا أدا “تخمين ادجاعة “
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " تخمين اإلجابة "؟
تستخسم أدا " تخمين ادجاعة " كختبار خلفيات املتعلمين العلمية حول وضوا عين والدمكيذ ع حقائق ع ااحساث
التاريخية أو تنمية لغوية ع املتطلحات و اا ما أو تنمية يارات لينية كاملسائ الحساعية.
في يذه اادا نقوم عتحمي صور واضافة وصف نا ليا عحي بقوم املتعلم عتخمين المواب والضغط ع شميط أ ف
التور للنعف ع ادجاعة الصحيحة.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " تخمين اإلجابة " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع رخص املعاا ادعساعي ونمغ أن نتهكس أن املتعلم أصبح ةادرا ع ةما هها وفيميا حع
صحيح.
التخمين الصحيح
الصورة
ُ
َّ
رخصة نسب املصنف  -غيرتجاري  -منع االشتقاق
ً
و هي ااكثم ةيودا في المخص الستة اا ا ية فهي تمليح
فقط لآلخمي تحمي أعمالت و عاركهها ل اآلخمي
َ
حعمط اس العم ااص ي إليت ودون القيام عه تعسب
أو ا تخسا يا اغماض ت ارية.
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ً
ولنتحقق للت ور استخسم أدا " تخمين ادجاعة " ونضل عنوانا " ةما رخص املعاا ادعساعي " ونبسأ التتميم وفق
الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا "تخمين ادجاعة" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا "تخمين ادجاعة"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .2تظيم لنا شاشة أدا "تخمين ادجاعة" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "تخمين ادجاعة"

 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر
العنصر
العنوان
وصف املهمة

الوسائط
عالمة الحل
الوصفي

نص الحل

مثال على العنصر

بتم كتاعة العنوان المئاس ي

ةما رخص املعاا ادعساعي

ددخال تعليمات للمتعلم و ا بتوج
علي القيام ع في يذا النعاط

خم ادجاعة الصحيحة

لتحسبس نوا الو ائط التي اتم إدراجيا
(صور فيسبو)
ددخال العبار التي تظيم ع زر
النعف ع ادجاعة الصحيحة

ددخال نص ادجاعة والذ
ع ا م التور أو سلوليا

ي ون عبار

صور :

انقم لمؤية المواب
رختة اس املُ َّ
تنف  -غيم ت ار  -نل
اكشتقاق
ً
و هي ااكثم ةيودا في المخص الستة
اا ا ية فهي تمليح فقط لآلخمي تحمي
َ
أعمالت و عاركهها ل اآلخمي حعمط اس
العم ااص ي إليت ودون القيام عه
تعسب أو ا تخسا يا اغماض ت ارية.
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 .4في خانة "العنوان" ننت العنوان المئاس ي ويو " ةما رخص املعاا ادعساعي " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان المئاس ي

 .5في خانة "وصف امليمة " نقوم عنتاعة تعليمات للمتعلم ووصف ملا بتوج علي القيام ع في يذا النعاط .كما في
الع رةم( )5ويمن تنسيق النص املنتوب خحل اادوات املتاحة كما تعلمت للت في عما ي عالمة
النتوص.

ش رةم ( :)5كتاعة وصف امليمة

 .6في خانة "االو ائط" نقوم عتحسعس نوا الو ائط التي اتم ادراجيا والتي يخم املتعلم اهي أو ع
في الع (.)6

الا تسل كما

ش رةم ( :)6تحسبس نوا الو ائط
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بمن ادراج نوعين

الو ائط :

أ .الصور :نقوم عنضافة التور ع طميق أبقونة (أضف  )+واضافة النص البسب والنص الحائم كما
ً
بمن التعسب ع التور وتحميم حقوق النعم والتهليف كما تعلمنا اعقا انظم الع رةم ()7
ً
وفي هذا املثال سيتم تطبيق إدراج صورة وفق بيانات الجدول املذكور سابقا.

ش رةم ( :)7اضافة صور

ب .فيديو:
 عنس اختيار النوا "فيسبو" تظيم لنا الخانات في الع رةم (. )8
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ش رةم ( :)8خانات اضافة فيسبو

خانة تادر الفيسبو نقوم عالنقم ع " "+كما في الع رةم ( )9يسمح لنا عادضافة ع

واةل الفيسبو
أو ع طميق رفع
جياز الحا
طميق خياري إ ا التحمي
كاليوتيوب أو فيميو و غيمه كما بظيم لنا في الع رةم (.)10

ش رةم ( :)9النقم ع أبقونة  +دضافة الفيسبو
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ش رةم ( :)10طمق إضافة الفيسبو.

 نقوم عالنقم ع املساحة الخاصة عنضافة راعط الفيسبو و إدخال الماعط أ ا عالنسخ و
اللتق أو عتعبئت كما في الع رةم ( )11أو بمننت تحمي الفيسبو الحا اآللي ئم
تقوم عالنقم ع أبقونة إدراج .

ش رةم ( :)11وضل راعط الفيسبو.

ً
 استطيل تحميم حقوق التهليف و النعم كما تعلمناه عالتور اعقا الع رةم (.)12

ش رةم ( :)12أبقونة تحميم حقوق النعم و التهليف.
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خانة "الو ائ املمئية" نقوم عنضافة صور لتق خحل النقم ع "أضف" واعني

عذلت التور اا ا ية التي تظيم ةب النقم ع زر "تعغي الفيسبو" بمن تمكيا فارغة
إن أردت ئم بظيم لنا الخياران (إ ا ا تخسام كا الحمم للفيسبو أو عس عمض أدوات
التحنم عالفيسو أو عس يا) كما في الع رةم (.)13

ش رةم ( :)13ةسم خيارات "الو ائ املمئية".

 تظيم لنا خيارات ادعاد في خانة " ادعاد " وهي كالتالي :خيار تعغي الفيسبو تلقائيا أو عس
و خيار تنمار تعغي الفيسبو حعس انههائ أو عس كما في الع (.)14

ش رةم (:)14خيارات ةسم "ادعاد ".

 كما بمن للم لف إضافة " سار" للفيسبو واعني عذلت لف آخم بضار للفيسبو فمعح
لفات الدمجمة لنفمض أن الفيسبو عاللغة ادن ليذبة و بميس امل لف إضافة تمجمة عاللغة
لف خارجي فيمن للت ع طميق اختيار
العمبية للفيسبو يو ةام حعمليا أو تحميليا
املسار كما في الع رةم (.)15
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ش رةم ( :)15خيارات ةسم "املسار "

 ويمن للم لف إضافة سار آخم لنفمض اللغة ادن ليذبة مل ك يستطيل ماا الفيسبو كما
في الع رةم ( .)16فيظيم للمستخسم خياري إضافيين عالنقم عليهم تظيم ل الفيسبو
ويذا ا بطلق علي املسار.
ش رةم ( :)16ابقونة "اضافة سار".

 للمسار عس عيانات ب تعبةهها وتحميليا عنا ع ا بمغ عنضافت عح :أوصار امللف و
تظيم ل  4أوصار كما في الع رةم ( )17ئم إضافة لف املسار عالنقم ع "أضف" كما
بظيم في الع رةم (.)18

ش رةم ( :)17أبقونة "ااوصار".
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ش رةم ( :)18أبقونة " أضف".

 .7في خانة "عح ة الح الوصفي" نقوم عندخال العبار التي تظيم ع زر النعف ع ادجاعة الصحيحة انظم
ش (.)19

ش رةم ( :)19إضافة عح ة الح الوصفي

 .8في خانة "نص الح " نسخ نص ادجاعة والذ

ي ون عبار ع ا م التور أو سلوليا كما في الع (.)20

ش رةم ( :)20إضافة نص الح

خحل الذياب إل تبوي

 .9نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .10نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .11نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
ر
كما في الع ( )21نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)21ر الة تهكيس إاعا املورد

 .12حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع
يظيم ل الح كما في الع رةم (.)23

رةم ( )22وبنقم املتعلم ع ابقونة "انقم لمؤية المواب "
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ش رةم ( :)22شاشة تطبيق اادا

ش رةم ( :)23شاشة تطبيق اادا (اظيار الح )

 .13عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان الو ائط التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )24حي

ش رةم ( :)24أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .14عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
.1حاليا ك بمن للم لف ااعا أكثم

ال واحس تحت نفو العنوان المئاس ي.
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الثامنة

فردي

الثالثة

أداة تنظيم امللصقات

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " تنظيم امللصقات " في نظام مؤلف شمس:

ً
لنفدمض أن لسبنا وضوعا حول أدوات لف شمو حعنوان " أيم أدوات لف شمو " ونمغ في أن بتعمر املتعلم ع
أيم تلت اادوات ع طميق عمض صوريا عطميقة الطمق التي توفميا اادا والتور كالتالي:
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ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1179/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك لهذه األداة وفق النموذج السابق :
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الثالثة
 15دقيقة

أداة تنظيم امللصقات
تعس أدا " تنظيم امللتقات" أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين خحل عمض موعة
ُ
التور حول وضل حسد حي تعتمم التور أحس أيم عوا الملعويق التي تساعس ع إئار ايتمام املتعلم إلا أحس
ا تخسا يا.
ُ
 تى تستخسم أدا " تنظيم امللتقات"؟
 كيفية إاعا أدا " تنظيم امللتقات "؟
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " تنظيم امللصقات "؟
موعة ااحساث عالتور يذه اادا توفم أحس
تستخسم أدا " تنظيم امللتقات " للتعبيم ع أحس املفاييم أو تسلس
ععم ةالبا ددراج التور عساخليا ل إ انية التحنم في تباعس التور وتقاربها وأحمام ادطارات الساخلية والخارجية ليا.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " تنظيم امللصقات " في نظام "مؤلف شمس":
ً
لنفدمض أن لسبنا وضوعا حول أدوات لف شمو حعنوان " أيم أدوات لف شمو " ونمغ في أن بتعمر املتعلم ع
أيم تلت اادوات ع طميق عمض صوريا عطميقة الطمق التي توفميا اادا والتور كالتالي:
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ً
ولتتميم يذه التور ور استخسم أدا " تنظيم امللتقات "ونضل عنوانا " أيم أدوات لف شمو" ونبسأ التتميم وفق
الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " تنظيم امللتقات " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا " تنظيم امللتقات"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة " إاعا حتوى جسبس".
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 .2تظيم لنا شاشة أدا " تنظيم امللتقات" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3شاشة اتحتوى ادا " تنظيم امللتقات ".
 .3ةب البس بهذه اادا علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر
العنصر
العنوان

بتم كتاعة العنوان المئاس ي لألدا
" أهم أدوات مؤلف شمس "

مالحظات
وهو العنوان الذي يجمع
رابط الصور مع بعضها
البعض
يتم اختيارطريقة تنسيق
الصور املرغوب بها.

النسق
الصور املطلوب إدراجها في امللصق
الصورة األولى:

الصورة الثانية:

الصورة الثالثة:

الصورة الرابعة:
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 .4في خانة "العنوان" ننت العنوان المئاس ي ويو " أيم أدوات لف شمو " كما في الع رةم ()4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان المئاس ي
 .5نقوم عاختيار النسق املماد

خيارات النسق للتور كما في الع رةم (.)5

ش رةم ( : )5اختيار النسق.
ةسم " نظم عا ة " نقوم عالنقم ع زر " "+دضافة التور املوجود عالمسول واحس تلو ااخمى كما في ااش ال
.6
رةم (.)7-6

ش رةم ( :)6حتوى نظم عا ة
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ش رةم ( :)7أبقونة " إضافة التور ".

ش رةم ( :)8حعس إضافة

موعة التور.

موعة الخيارات لتنسيقيا كما بوضحيا الع رةم ( )9الخيار ااول
 .7تحتو ك صور ع
يو عح ة " "iويحو كتاعة عنوان التور والنص البسب كما في الع رةم (.)10

التنسيقات
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ش رةم ( :)9خيارات تنسيق ك صور

ش رةم ( :)10أبقونة عيانات التور
 .8نقوم عتعسب التور خحل أبقونة التنبيم والتتغيم عحس رغبة املتمم و ا بظيم ل كما بمن حذر
وا ملبسال التور خحل أبقونة اك ملبسال كما في الع رةم (.)12-11

ش رةم ( :)11أبقونة "التنبيم والتتغيم"

ش رةم ( :)12أبقونة " اك ملبسال والحذر "
 .9حعس للت تستطيل تنسيق " النسق " الذ ةمت عاختياره
الع رةم (.)13

خحل ئحث خيارات (اكرتفاا ادطار التباعس ) كما في
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ش رةم ( :)13خيارات التنسيق العا ة.
خحل الذياب إل تبوي

 .10نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .11نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .12نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا كما في الع رةم ( )14حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان
الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع رةم ) )15نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)14أبقونة "حفظ"

ش
 .13تظيم لنا شاشة عابنة اادا كما في الع

رةم ( :)15ر الة إاعا املورد.
رةم ( )16كما بمنننا حذر وتحميم اادا

خحل الخيارات أع

التفحة كما في الع رةم (.)17
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ش رةم ( :)16شاشة عابنة اادا .

ش رةم ( :)17أبقونة التحميم والحذر.
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فردي

الرابع
ة

الثامنة

أداة دامج الصور

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "دامج الصور" في نظام مؤلف شمس:

ً
لنفدمض أننا نميس عمض عسد املواةل التي توفم صورا
ً
ونضل وصفا ل وةل أ ف ك صور كما ب ي:
ُ
يعتمم أةوى وأفض املواةل التي توفم
ً
صور عالية المود عدمخيص ااي تما ا
ويمليح املوةل العسبس املميذات اليا ة
لتحمي التور ضمنها خاصية البح
وا انية تحمي التور حعس ةيا ات
ختلفة عادضافة إل وجود تتنيفات
ً
تعسد للتور .بحتو املوةل حاليا ع أكثم
 370ألف صور تنوعة.

انية لات لنية عا ة فسنقوم عنضافة صور لععارات املواةل

بتضم املوةل  15تتنيف رئاس ي للتور
موعة كبيم
ويحتو ك تتنيف ع
التور العالية المود بمننت ا تخسام
ااي لألغماض
جميل صور املوةل حع
الشختية والت ارية.

بتضم املوةل أكثم  200.000ألف صور
تنوعة عالية المود و انية حع كا
أتيحت للمستخسم ليفع بها ا يعا  .ا بميذ
املوةل أن بمليح للمستخس ين إ انية إاعا
موعات لتتنيف التور بمن اعضا
املوةل اكنضمام ليا.

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/175/embed

ضع هنا أسئلة من تخصصك لهذه األداة وفق النموذج السابق:
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الرابعة
 15دقيقة

أداة دامج الصور Agmatto
أدا "دا ي التور" هي أحس اادوات امليمة التي تسمح للمتمم عا تعماض موعة التور اململسلسلة حول وضوا
ً
ً
ً
ً
حسد وبع تفاع ي كما بمن للمتمم أن بضل نتا توضيحيا ةتيما ووصفا ل صور وتساعس يذه التور في تنمية
خممات املتعلمين وتم يخ املفاييم والحقائق في أليانهم وا ملعارههم نحو التعلم .في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " دا ي التور "؟
 كيفية إضافة حتوى دا ي التور
ً
أوال /متى نستخدم أداة " دامج الصور ":
أدا دا ي التور تستخسم دضافة لسلة التور املدماعطة واملتعلقة عموضوا عين والتي
عالتتاحل عمم شميط تمميم أ ف التور ع بي املعال:
 صور لعناصم تتغيم عممور الوةت (فتول السنة)

املفدمض أن بنظم إليها املتعلم

 الخمائط أو الم و ات التي بتم عمضيا ع طبقات ختلفة (تضارسو أو تقسيمات لسولة عينة)
 صور تنعف امل يس وامل يس التفاصي (صور تعميحية لعينة ا تنمم في ك صور )
 ةتص تور تعتمس ع تسلس ااحساث لدمو ةتة ةتيم ت ا لة.
ً
كما بمننت إضافة حعض املعلو ات املفتلة التي تتف التور الحالية كذلت أبضا بمننت أن تحسد ا إلا كان
شميط التمميم يعمض عح ة ل صور ل إظيار ا ميا ع شميط التمميم للتوضيح.
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى" دامج الصور ":
ً
لنفدمض أننا نميس عمض عسد املواةل التي توفم صورا
ً
املواةل ونضل وصفا ل وةل أ ف ك صور كما ب ي:
ُ
أةوى وأفض املواةل التي توفم
يعتمم
ً
صور عالية المود عدمخيص ااي تما ا
املميذات اليا ة
ويمليح املوةل العسبس
لتحمي التور
ضمنها خاصية البح
وا انية تحمي التور حعس ةيا ات
ختلفة عادضافة إل وجود تتنيفات
ً
تعسد للتور .بحتو املوةل حاليا ع أكثم
 370ألف صور تنوعة.

انية لات لنية عا ة فسنقوم عنضافة صور لععارات

بتضم املوةل  15تتنيف رئاس ي للتور بتضم املوةل أكثم  200.000ألف صور
تنوعة عالية المود و انية حع كا
موعة كبيم
ويحتو ك تتنيف ع
التور العالية المود بمننت ا تخسام أتيحت للمستخسم ليفع بها ا يعا  .ا بميذ
ااي لألغماض املوةل أن بمليح للمستخس ين إ انية إاعا
جميل صور املوةل حع
موعات لتتنيف التور بمن اعضا
الشختية والت ارية.
املوةل اكنضمام ليا.
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ولعم للت نملبل الخطوات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية حعسيا ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في
أع التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " Agamottoدا ي التور" كما في الع رةم ( )1وبعسيا
نختار "إاعا حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه-
خحل اختيار "امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "دا ي التور"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا "دا ي التور" كما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "دا ي التور"
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

العنصر
العنوان
عنوان
صورة

وصف

علينا تحسبس العناصم التالية:

شرح العنصر
بتم تحسبس العنوان المئاس ي
للسرس أو النعاط
بتم كتاعة عنوان للتور
اململسلسلة لات املوضوا الواحس
بتم خحليا إضافة التور
املطلوب ا تعماضيا للمتعلم

بتم خحليا إعطا وصف
ختتم ع ك صور بتم
إدراجيا وا تعماضيا

مثال على العنصر

مالحظات

واةل التور لات امللنية العا ة
شعار التور لات امللنية العا ة

يعتمم أةوى وأفض املواةل التي ُتوفم صور
ً
عالية المود عدمخيص ااي تما ا ويمليح
املوةل العسبس املميذات اليا ة لتحمي
التور ضمنها خاصية البح وا انية
تحمي التور حعس ةيا ات ختلفة
عادضافة إل وجود تتنيفات تعسد للتور.
ً
بحتو املوةل حاليا ع أكثم  370ألف
صور تنوعة.

هذا العنصراختياري
يجب أال تقل الصور
عن صورتين

هذا العنصراختياري
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ً
 .4نسخ اوك العنوان المئاس ي كموضوا للسرس أو النعاط كما في الع ()4

ش رةم ( :)4إضافة العنوان المئاس ي تمموعة التور
ً
ً
عنوانا واحسا للتور اململسلسلة املمتبطة بهذا العنوان عحي بظيم عنوان واحس ل
 .5في خانة "عنوان" نضيف
التور التي ور تظيم ولين العنوان يو (شعار التور لات امللنية العا ة) كما في الع رةم (.)5
 .6حعسيا نقوم عندراج صور الععار ااول ع طميق أبقونة (أضف) حي تظيم لنا شاشة أخمى كختيار التور
املطلوب إضافهها كما في الع رةم ( )5نختار التور املطلوبة ئم نضغط ع "."Open

ش رةم ( :)5خطوات إضافة التور ااول
 .7في خانة "النص البسب " نضيف ً
نتا تعميفيا للتور ااول بظيم في حالة تعذر ع املتتفح تحمي التور
ً
حي اتم عمض يذا النص عسك التور وهذا الخانة يجب تعبئتها.

ش رةم ( :)6تعبةة حق النص البسب للتور
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 .8في حالة المغبة في ظيور عبار ا عنس ا بممر املتعلم شم الفهر ع التور ( )Hover textفنن بمن ادخال
العبار في خانة "نص حائم" ويذه الخانة اختيارية ولاست إل ا ية.
ً
 .9في خانة "وصف" بتم كتاعة َ
وصفا ختتما للتعميف عالتور املعموضة كما في الع رةم ( )7ويذا النص بظيم
كلما تم عمض التور .

ش رةم ( :)7إضافة وصف للتور املعموضة
 .10وبنفو الطميقة بمن إضافة شعار التور العانية والعالعة  ...وينذا
 )ITEMكما في الع رةم ( )8ئم ننمر الخطوات الساعقة.

خحل الضغط ع أبقونة (إضافة

ش رةم ( :)8إضافة صور أخمى
 .11حعس للت نقوم عتحسبس خيارات تنسيق شميط التمميم والذ بظيم أ ف التور كما في الع
ب ي:

رةم ( )9وهي كما

 شميط التمميم السمسل :عمض أو اخفا شميط تمميم بظيم أ ف التور لتمنين املستخسم
 عمض أ اك التور :عمض نقاط تبين وضل ك صور ع شميط التمميم.
 عمض عح ات اكختيار :عمض ا م التور التي تم وضعيا في خانة " ال لمة املنا بة" ع شميط التمميم.

التنق عين التور.

242

ش رةم ( :)9خيارات تنسيق شميط التمميم
 .12نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في جلسات اعقة .وللت

خحل الذياب إل

تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .13نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت

خحل الذياب إل

تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
 .14نقوم عحفظ اادا و عابنة تطبيقيا كما تعلمنا اعقا حي
(.)10

تظيم عابنة اادا حعس الحفظ كما في الع

ش رةم ( :)10عابنة اادا حعس حفظيا
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رةم

ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
 .1بمن حذر التور التي تم إضافهها خحل الضغط ع عح ة " "Xع ان تبوي التور كما بمن تمتا
خحل عح ة السيمين املتقاعلين كما في الع رةم (.)11
التور لألع أو لأل ف

ش رةم ( :)11حذر التور أو إعاد تمتيبها
 .2حتى بمن تطبيق اادا حع صحيح ب أك بق عسد التور ع صورتين.
 .3ب التهكس حمم التور ةب تحميليا حي إن أدوات " لف شمو" تسمح عحمم حسد دجمالي حمم
التور.
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ان

الجلسة التاسعة
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التاسعة
االستبيان – الدمج  – iframeاختبارالحساب – الرسم البياني
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بتمم ا تبيانا عا تخسام أدا اك تبيان
 .2يستخسم أدا الس ي
 .3بتمم لعبة تعليمية عا تخسام أدا اختبار الحساب.
ً
ً
 .4بتمم ر ما عيانيا عا تخسام أدا الم وم البيانية

 .1جياز حا

آلي.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى تعليمي.
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :تتميم اك تبيان
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم اك تبيان

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :تتميم اك تبيان
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العانية :ا تخسام أدا الس ي
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ا تخسام أدا الس ي

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :ا تخسام أدا الس ي
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العالعة :اختبار الحساب
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ا تخسام أدا اختبار الحساب

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :اختبار الحساب
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية الماحعة :إاعا الم م البيااي
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا الم م البيااي

 15دةيقة

 النعم العلمية الماحعة :إاعا الم م البيااي
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق
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فردي

االولى

التاسعة

أداة االستبيان

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "االستبيان" في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أننا لسبنا موعة املتسربين ةس أتموا التسري ع الحقيبة التسريبية ااول في رختة راعح وكان عنوان السور
"خطوات علم املستقب في املوارد التعليمية املفتوحة" ونمغ في ا تطحا رأيهم حول ستوى السور حع عام خحل
ا تبيان بحتو ع أ ةلة لات خيارات تعسد و ال ل إجاعة فتوحة وفق اآلتي:
السؤال املفتوح
األسئلة املقيدة (الخيارات املتعددة)
عنوان الدورة التدريبية

خطوات علم املستقب في
املوارد التعليمية املفتوحة

ستوى املاد العلمية في السور التسريبية
سى تغطية كافة واضيل السور التسريبية
كان يناك توازن عين الموان النظمية والتطبيقية
سى تحقيق توةعاتت الشختية السور
التسريبية
سى ح ة الوةت اتختص للسور التسريبية.
جود إخماج الحقيبة التسريبية

رأبت عالسور التسريبية حع عام

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/791/embed

ضع هنا محتوى من تخصصك لهذه األداة وفق النموذج السابق:
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األولى
 15دقيقة

أداة االستبيان )(Questionnaire
أدا اك تبيان هي إحسى اادوات امليمة في العملية التعليمية حي تمليح يذه اادا للمتمم إعساد وتتميم ا تبيان
خحل كتاعة موعة اا ةلة حول وضوا عين بتطل ادجاعة عليها ةب اافماد.
في هذه األسطرسوف تتعلم:


تى تستخسم أدا "اك تبيان"

 كيفية إاعا أدا "اك تبيان"
ً
أوال /متى نستخدم أداة " االستبيان ":
موعة أفماد حول وضوا عين وتمليح
تستخسم أدا "اك تبيان" عنس المغبة في جمل علو ات أو ا تطحا رأ
يذه اادا ئحئة أنواا اك تبيانات هي:
 -1اك تبيان املفتوح  :Open Ended Questionبتم إعساد موعة أ ةلة تتطل إجاعة فتوحة ةب اافماد.
 -2اك تبيان املقيس (اكختيارات املتعسد )  :Simple Multi Choiceبتم إعساد موعة اا ةلة ليا إجاعات تعسد
ً
سبقا وتتطل اختيار إجاعة واحس نها أو أكثم حس صياغة اك تبيان.
و حسد
 -3اك تبيان املفتوح املغلق :بتم إعساد أ ةلة تتضم النوعين الساعقين.
ً
وأخيما تمليح يذه اادا للمتمم إر ال ر ائ نتية و مفقة عتور لألفماد الذب أجاعوا ع اك تبيان.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " االستبيان " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا لسبنا موعة املتسربين ةس أتموا التسري ع الحقيبة التسريبية ااول في رختة راعح وكان عنوان السور
"خطوات علم املستقب في املوارد التعليمية املفتوحة" ونمغ في ا تطحا رأيهم حول ستوى السور حع عام خحل
ا تبيان بحتو ع أ ةلة لات خيارات تعسد و ال ل إجاعة فتوحة وفق اآلتي:
السؤال املفتوح
األسئلة املقيدة (الخيارات املتعددة)
عنوان الدورة التدريبية

خطوات علم املستقب في
املوارد التعليمية املفتوحة

ستوى املاد العلمية في السور التسريبية
سى تغطية كافة واضيل السور التسريبية
كان يناك توازن عين الموان النظمية والتطبيقية
سى تحقيق توةعاتت الشختية السور
التسريبية
سى ح ة الوةت اتختص للسور التسريبية.
جود إخماج الحقيبة التسريبية

رأبت عالسور التسريبية حع عام
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نبس التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا اك تبيان كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى جسبس"
كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا اك تبيان

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا "اك تبيان" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا اك تبيان
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
شرح العنصر
العنصر

علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر

تقييم دور تسريبية حعنوان (خطوات علم املستقب في املوارد
بتم تحسبس عنوان السرس أو
العنوان
التعليمية املفتوحة)
النعاط.
عناصراالستبيان
اتم اختيار أ ةلة نوا ا تبيان غلق (اختيار تعسد)
بتم تحسبس نوا اك تبيان ي يو
املكتبة
و ال نوا ا تبيان فتوح
ا تبيان فتوح أم غلق؟
املكتبة -استبيان الخيارات املتعددة Simple Multi Choice
التغذية الراجعة
نوع االختياراملتعدد بدائل اإلجابات
السؤال
متاز
مستوى املادة العلمية في الدورة التدريبية
جيس جساً
+
ً
شنما لت  ...واص ادجاعة
إجاعة فمد
جميع األسئلة األخرى ذات الخيارات املتعددة
جيس
قبول
كما في جدول البيانات أعاله
املكتبة –السؤال املفتوح Open Ended Question
عدد الصفوف
السؤال
3
رأيك بالدورة التدريبية بشكل عام
 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان اادا ويو " تقييم دور تسريبية حعنوان "خطوات علم املستقب في املوارد التعليمية
املفتوحة"" كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان اادا
 . .5تحت تبوي "عناصم اك تبيان" في خانة "املنتبة" نختار "أ ةلة الخيار املتعسد  " Simple Multi Choiceكما في
الع رةم (.)5

ش رةم ( :)5اختيار أ ةلة الخيار املتعسد
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 .6في خانة "الس ال" ننت الس ال ااول في اك تبيان ويو " :ستوى املاد العلمية في السور التسريبية" كما في الع
رةم (.)6

ش رةم ( :)6كتاعة الس ال ااول في اك تبيان
تعسد" بوجس نوعان الخيارات:
 .7في تبوي "نوا اختيار
أ .إجاعات تعسد ويتم اختياريا في حال كانت يناك أكثم إجاعة للس ال الواحس.
ب .إجاعة فمد ويتم اختياريا في حال كان يناك إجاعة واحس فقط للس ال الواحس.
وفي النا يذا ور بتم اختيار "إجاعة فمد " كما في الع رةم (.)7

ش رةم ( :)7اختيار نوا اختيار

تعسد

 .8تحت تبوي "عسائ ادجاعات" في خانة "نص" نسخ البسب ااول للجاعة ويو " متاز" وفي تبوي "التغذبة الماجعة"
ً
للس ال في خانة " تعمض الم الة في حالة تحسبس إجاعة " ننت العبار " شنما لت  ...واص ادجاعة" وفي خانة
" تعمض الم الة في حالة عسم تحسبس ادجاعة" ك بتم كتاعة أ عبار ع تدمك فارغة كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8ادخال البسب ااول للس ال ااول والتغذبة الماجعة ل
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 .9نضيف البسب العااي ويو" :جيس ً
جسا" والتغذبة الماجعة ل كما تعلمنا في الخطوات الساعقة انظم الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9ادخال البسب العااي للس ال ااول والتغذبة الماجعة ل
 .10دضافة البسائ ااخمى" :جيس" و " قبول" نضغط ع أبقونة "إضافة عسب " كما في الع رةم ( )10ئم ننمر نفو
الخطوات الساعقة دضافة عسب والتغذبة الماجعة ل .

ش رةم ( )10إضافة البسائ ااخمى للس ال ااول
 .11حعس إدخال جميل البسائ للس ال ااول

تظيم لنا العاشة كما في الع رةم (.)11

ش رةم ( :)11شاشة عسائ ادجاعات للس ال ااول.
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 .12نقوم اآلن عندخال عقية أ ةلة الخيار املتعسد عنفو الخطوات الساعقة خحل الضغط ع أبقونة "إضافة
عنتم" كما في الع رةم ( )12ئم تحسبس نوا الس ال قيس أو فتوح ئم إدخال نص الس ال ئم تحسبس نوا
ً
الخيار املتعسد ي يو إجاعات تعسد أم إجاعة واحس ؟ وأخيما إدخال البسائ والتغذبة الماجعة ليا.

ش رةم ( :)12أبقونة إضافة أ ةلة الخيار املتعسد
 .13حعسيا ور تظيم لنا العاشة حعس إدخال جميل أ ةلة الخيار املتعسد كما في الع رةم (.)13

ش رةم ( :)13إدخال جميل أ ةلة الخيار املتعسد
 .14نقوم اآلن عندخال الس ال املفتوح خحل الضغط ع أبقونة "إضافة عنتم تحت تبوي "عناصم اك تبيان" في
خانة "املنتبة" نختار الخيار "الس ال املفتوح  "Open Ended Questionكما في الع رةم (.)14

ش رةم ( :)14اختيار الس ال املفتوح
 .15في خانة " ال أو وصف" ننت الس ال املفتوح في اك تبيان ويو " :رأبت عالسور التسريبية حع عام" ونحسد عسد
ً
اا طم اتختتة للنتاعة في خانة "أدخ صفوفا" كما في الع رةم (.)15
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ش رةم ( :)15ادخال نص الس ال املفتوح وعسد اا طم
 .16حعس إتمام إدخال جميل اا ةلة وار ال ادجاعات ملعس اك تبيان نحسد اآلن الم الة التي نمغ في ظيوريا حعس
ا تنمال ادجاعة ع اك تبيان والتور املمافقة ليا ولتن الم الة كما ب ي" :شنما لت  ...تم ادجاعة ع اك تبيان
ً
عن اح" ويتم للت خحل تبوي "خيارات شاشة الن اح" حي نقوم أوك عتمنين شاشة الن اح ئم نضيف نص
الم الة في الخانة "النص الذ يعمض عنس ادر ال" كما في الع رةم (.)16

ش رةم ( :)16خيارات شاشة الن اح
 .17نقوم عنضافة صور عالضغط ع "أضف صور شاشة الن اح" ئم الضغط ع أبقونة "أضف" حي بتم فتح
نتبة التور ع جياز الحا اآللي كختيار صور وادراجيا كما في الع ( )17ئم كتاعة النص البسب في حال
لم بتم تحمي التور حع صحيح.

ش رةم ( :)17إضافة صور شاشة الن اح
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 .18عنس المغبة في تغييم واجية شاشة اك تبيان كا ملبسال نص عح ة ال ر الساعق أو التالي أو تحسبس الم الة التي تظيم
تعبةة اك تبيان فنن بمن للت خحل التبوي "عناصم  "UIكما في الع رةم ( )18والع
عنس اكنهها
رةم (.)19

ش رةم ( :)18تغييم واجية شاشة اك تبيان –عح ات المجوا

ش رةم ( :)19تغييم واجية شاشة اك تبيان –ةاعلية الوصول
خحل الذياب إل تبوي

 .19نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة .وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .20نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .21نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
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 .22حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)20

ش رةم ( :)20شاشة تطبيق اادا
 .23في شاشة أ ةلة الخيار املتعسد ور ت ون شاشة ادجاعة ع اك تبيان كما في الع (.)21

شاشة رةم ( :)21شاشة تطبيق اادا عنس ادجاعة ع أ ةلة الخيار املتعسد
 .24في شاشة الس ال املفتوح ور ت ون شاشة ادجاعة ع اك تبيان كما في الع (.)22

شاشة رةم ( :)22شاشة تطبيق اادا عنس ادجاعة ع الس ال املفتوح
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 .25حعس اكنهها

ادجاعة ع جميل أ ةلة اك تبيان ور تظيم شاشة الن اح كما في الع رةم (.)23

شاشة رةم ( :)23شاشة الن اح حعس ادجاعة ع جميل أ ةلة اك تبيان
 .26بتم الضغط ع أبقونة "إر ال" در ال إجاعاتت إل المية املعس ليذا اك تبيان حي تظيم شاشة الن اح حعس
إتمام عملية ار ال ادجاعات كما في الع رةم (.)24

ش رةم ( :)24شاشة الن اح حعس إتمام عملية ار ال ادجاعات
 .27عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم (.)25

ش رةم ( :)25أبقونة تحميم اادا وحذفيا
ً
 .28كما بمن حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع الساعق.
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فردي

الثانية

التاسعة

أداة الدمج iframe

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "أداة الدمج  "iframeفي نظام مؤلف شمس. :

ً
لنفدمض أننا نميس إدراج إطار بحتو ع اعاط نعه سبقا ع
).Builder

وةل  PHETويو عباره ع شمح لبااي املساحة (Area

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/157/embed
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الثانية
 10دقائق

أداة الدمج Iframe Embedder
واةل أخمى ع النت
أدا الس ي تسمح للمستخس ين عنضافة إطار بحتو ع حتوى تفاع ي أو حتوى و ائط تعسد
ع طميق إدراج ر الس ي أو التضمين ( )Embedالخاص عاتحتوى التفاع ي املماد إدراج أو اسخ راعط اتحتوى ووضع
داخ اادا .
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا الس ي؟
 كيفية إضافة حتوى أدا الس ي.
ُ
ً
أوال  /متى تستخدم أداة الدمج؟
أدا الس ي تستخسم عنس المغبة عنضافة حتوى تفاع ي أو حتوى تعليمي بتضم و ائط تعسد أو سملنسات نتية أو
غيميا في إطار داخ ي ستق دون الذياب ملوةل اتحتوى وهي تسعم:
 إدراج حتوى تفاع ي نعه داخ لف شمو عا تخسام أدوات لف شمو خحل راعط اتحتوى ع
النت.
 إدراج حتوى تفاع ي أو و ائط تعسد نعه خارج لف شمو ويسعم خاصية التضمين ع طميق إدراج
راعط اتحتوى ع النت.
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى أداة الدمج
ً
لنفدمض أننا نميس إدراج إطار بحتو ع اعاط نعه سبقا ع وةل  PHETويو عباره ع شمح لبااي املساحة (Area
).Builder
ولعم للت نملبل الخطوات واكجما ات التالية:
 .1حعس السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع "أدا الس ي" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى جسبس"
كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1اختيار "أدا الس ي"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
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 .2تظيم لنا شاشة "أدا التوئيق" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في "أدا الس ي"
 .3نقوم عاختيار العنوان كمعال ع للت تم اختيار العنوان " عااي املساحة" وادخال في خانة " العنوان" كما يو وضح
في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4إدخال العنوان
 .4تظيم لنا حقول أدا الس ي لنقوم عتعبةهها نسخ عمض وارتفاا ادطار في خانتي (عمض وارتفاا) ئم نضل كود
وةل
التضمين أو الس ي ( )Embedفي خانة املتسر كما في الع رةم ( )5حي تم إدراج راعط التضمين
(https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_en.html :)PHET
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ش رةم ( :)5إضافة كود التضمين وتحسبس أحعاده
.5
.6
.7
.8

خحل الذياب إل تبوي

نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة .وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )6حي بظيم لنا اتحتوى الذ تم تضمين داخ
اادا .
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ش رةم ( )6عابنة اادا
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فردي

الثالثة

التاسعة

أداة اختبارالحساب

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " اختبارالحساب " في نظام مؤلف شمس:
ويو يستخسم لقياس يارات املستخسم الحساعية في (الممل الطمح الضمب القسمة)
نقوم عتتميم اختبار حسابي في عملية الممل وك ا عليت فعل عتفتت ًلفا يو تحسبس نوا العملية الحساعية و عسد
املسائ املمغوبة.
ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/675/embed
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الثالثة
 15دقيقة

آداة اختبارالحساب
اختبارات حساعية تتهلف عس املسائ الحساعية ك
مسل بهسر ةياس يارات في الحساب.
ادجاعة الصحيحة حع
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " اختبار الحساب"؟
 كيفية إضافة حتوى “اختبار الحساب “

سهلة ليا عسد

ادجاعات اتحتملة ويقوم املستخسم عاختيار

 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " اختبارالحساب "؟
تستخسم لقياس يارات املتعلم الحساعية في (الممل الطمح الضمب القسمة).
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى " اختبارالحساب " في نظام "مؤلف شمس":
نقوم عتتميم اختبار حسابي في عملية الممل وك ا عليت فعل عتفتت ًلفا يو تحسبس نوا العملية الحساعية و
عسد املسائ املمغوبة.
نبس التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا "اختبار الحساب" كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار اادا "اختبار الحساب"
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا "اختبار الحساب" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "اختبار الحساب"
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان
املقدمة

النوع الحسابي
العدد األقص ى
من األسئل

بتم تحسبس عنوان النعاط.
عبار ع تعليمات -ةس ت ون ع ش
املتعلم تنفيذيا
ال ُ -بطل
اختيار نوا العملية الحساعية
(جمل طمح ضمب ةسمة)
تحسبس عسد اا ةلة التي تظيم للمتعلم

مالحظات

سائ حساعية في الممل
حاول ح املسائ
الحساعية التالية عه ما
ا بمن :
الممل

يجب إال يتجاوز الحد
األقص ى لعدد الحروف عن
 100حرف

10

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان النعاط ويو " سائ حساعية في الممل " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان النعاط

ةب املتعلم ئم نختار
ال بتم ادجاعة علي
 .5في خانة " قس ة "نقوم عنضافة تعليمات للمتعلم ت ون ع ش
نوا العملية الحساعية خانة "النوا الحسابي" ولتحسبس عسد املسائ التي تظيم للمتعلم بتم للت خحل
خانة "العسد ااةص ى اا ةلة" .كما في الع رةم(.)5

ش رةم ( :)5خيارات اختبار الحساب
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 .6عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي
النتوص والدمجمات" كما في الع رةم ( )6فمعح بمن تغييم النتوص التي تظيم للمتعلم عنس ادجاعة الخاطة
و الصحيح أو ا ملبسال المملة "إعاد حاولة" عتتالمملة "تنمار" .

ش رةم ( :)6تخطي النتوص والدمجمات

 .7نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في جلسات اعقة .وللت
تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .8نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في اادوات الساعقة .وللت
تبوي "المختة" في أع التفحة.

خحل الذياب إل
خحل الذياب إل
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ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا
 .9نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )7نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)7ر الة تهكيس إاعا املورد

 .10حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )8اضغط ع زر "اعسأ" لبس اكختبار.

ش رةم ( :)8شاشة تطبيق اادا (شاشة عس اكختبار)

 .11بظيم الس ال للمتعلم وعلي اختيار اكجاعة الصحيحة عين موعة إجاعات في حال كانت ادجاعة صحيحة
اتم احملساب نقط للمتعلم وينتق حعسيا للس ال الذ بلي وفي حال كانت ادجاع خاطة فل بتم احملساب
ا نقط ليذا الس ال و تظيم ادجاعة الصحيحة و ئم اتم اكنتقال للس ال الذ بلي .
يظيم للمتعلم في أع العاشة موا النقاط التي حت عليها اا ةلة الساعقة وز ادجاعة وفي أ ف
موا اا ةل كما في الع رةم (.)9
العاشة يظيم رةم الس ال الحالي

ش رةم ( :)9شاشة تطبيق اادا (شاشة اا ةل )
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ادجاعة ع كافة اا ةلة يظيم للمتعلم النملي ة النهائية لحختبار وال
 .12حعس اكنهها
اكختبار كما بمنن تنمار ادختبار خحل الضغط ع زر "تنمار" .انظم الع رةم (.)10

ش رةم ( :)10شاشة تطبيق اادا (شاشة النملي

الذ ةضاه في ح

النهائية)

 .13عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم ( )11حي
بمن عح تعسب العنوان أو النوا الحسابي أو عسد اا ةلة أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

ش رةم ( :)11أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .14عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
أ .خاصية "تحسبس ستوى صعوبة اا ةلة "غيم توفم حاليا.
تحسبس نوا العملية فقط (جمل طمح ضمب ةسمة) أ ا اارةام التي
ب .امل لف في يذه اآلدا اتمن
تظيم في أ ةلة اكختبار فست ون حع تلقائي وععوائي.
ج .في ك م بتم فيها إعاد اكختبار ةب املتعلم تظيم ل أرةا ً ا ختلفة للعملية اتختار .
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فردي

الرابع
ة

التاسعة

أداة الرسم البياني

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " الرسم البياني " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أننا نميس عمض ر م عيااي ع اسبة ستخس ي و ائ التواص اكجتماعي في املنطقة العمبية وللت عوضل العنوان
"اسبة ستخس ي و ائ التواص اكجتماعي في املنطقة العمبية" ولسبنا البيانات التالي:
 عسد املستخس ين العمب لمما ي التواص العاملي كالتالي:
أ .التوتيم =  328ليون ستخسم
ب .اداستاةمام =  700ليون ستخسم
ج .ناب شات =  255ليون ستخسم
(تم جمل البيانات واملعلو ات

وةل )https://shroohat-tecno.blogspot.com/2017/06/Facebook-users-number.html

ضع هنا أسئلة من تخصصك لهذه األداة:
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الرابعة
 15دقائق

أداة الرسم البياني
تسمح أدا الم م البيااي للمحتوى القائمة ع  HTML5للم لفين عناعا ر وم عيانية حسيطة.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " أدا الم م البيااي ".
 كيفية إضافة حتوى أدا " أدا الم م البيااي ".
ً
أوال /متى نستخدم االختبارأداة " الرسم البياني ":
يستخسم يذا النوا اتحتوى عنس المغبة حعمض عيانات إحتائية حسيطة عم وم عيانية دائمية أو شميطية.
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " الرسم البياني " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أننا نميس عمض ر م عيااي ع اسبة ستخس ي و ائ التواص اكجتماعي في املنطقة العمبية وللت عوضل العنوان
"اسبة ستخس ي و ائ التواص اكجتماعي في املنطقة العمبية" ولسبنا البيانات التالي:
 عسد املستخس ين العمب لمما ي التواص العاملي كالتالي:
أ .التوتيم =  328ليون ستخسم
ب .اداستاةمام =  700ليون ستخسم
ج .ناب شات =  255ليون ستخسم
(تم جمل البيانات واملعلو ات

وةل )https://shroohat-tecno.blogspot.com/2017/06/Facebook-users-number.html

ولتوضيح للت ور استخسم أدا "الم م البيااي" ونبسأ التتميم وفق الخطوات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع اادا " الم م البيااي " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1خطوات اختيار أدا التهليف "الم م البيااي"

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة " إاعا حتوى جسبس".
 .2تظيم لنا شاشة أدا "الم م البيااي" كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا " الم م البيااي".
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
شرح العنصر
العنصر
العنوان

نوع الرسم البياني

عناصر البيانات
رقم العنصر

بتم تحسبس عنوان
السرس أو النعاط.

اسبة ستخس ي و ائ
التواص اكجتماعي في
املنطقة العمبية.

بتم اختيار نوا الم م
البيااي القائمة املنسسلة
إ ا (الم م البيااي
العا ود الم م البيااي
السائم )

" الم م البيااي العا ود "
عنا ع املعلو ات التي لسبنا

بتم تحسبس أ ما وةيم عناصم الم م البيااي
قيمة العنصر
اسم العنصر

العنصراألول

التويدم

328.000.000

العنصرالثاني

اداستاةمام

700.000.000

العنصرالثالث

ناب شات

255.000.000

مالحظات

لون العنصر
الخط أ ود
العا ود أحمم
الخط أ ود
العا ود أزرق
الخط أ ود
العا ود أصفم

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان السرس ويو " اسبة ستخس ي و ائ التواص اكجتماعي في املنطقة العمبية ".كما
في الع رةم (.)4

ش رةم ( : )4كتاعة عنوان السرس.
 .5في ةسم اتحتوى التفاع ي ننقم داخ أبقونة "نوا الم م البيااي " "Type of chartتظيم لنا ةائمة نسسلة ونة
نوعين أ ا يين للم م البيااي يما :السائم العا ود وبحس جسول اتحتويات الساعق نقوم عاختيار
"الم م البيااي العا ود  "Pie Chartكما في الع رةم (.)5
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ش رةم ( :)5أنواا الم م البيااي.
 .6بظيم لنا حعس للت "عنتم البيانات" و الذ نقوم عتعبةة عيانات العنتم ااول ويو "التوتيم" (اك م القيمة لون
الخط لون العا ود) املوجود في جسول اتحتويات كما في الع لين رةم (.)7-6

ش رةم( :)6تعبةة عيانات العنتم ااول " التوتيم".

ش رةم( :)7تعبةة عيانات العنتم ااول " التوتيم".
 .7ننتق إل العنتم العااي والذ نقوم عتعبة عيانت كما في جسول اتحتويات ويو " اداستاةمام " (اك م القيمة لون
الخط لون العا ود) عالطميقة الساعقة كما في الع رةم (.)8

ش رةم ( :)8تعبةة عيانات العنتم العااي "اكاستاةمام".
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 .8ننتق إل العنتم العال وللت عالنقم ع أبقونة "إضافة" كما في الع ( )9والذ نقوم عتعبة عيانت كما في جسول
اتحتويات ويو " ناب شات " ( اك م القيمة لون الخط لون العا ود) عالطميقة الساعقة كما في الع رةم
خحل أبقونة "إضافة" إضافة عناصم أخمى عنس الحاجة لذلت.
( )10ويمن

ش رةم ( :)9أبقونة إضافة عنتم.

ش رةم ( :)10تعبةة عيانات العنتم العال " ناب شات ".
 .9عنس المغبة في تعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا فنن بمن للت خحل خانة "تخطي
النتوص والدمجمات" كما تعلمنا في جلسات اعقة وينا بظيم لنا عبار واحس كما في الع (.)11

ش رةم ( :)11تخطي النتوص والدمجمات.
خحل الذياب إل تبوي

 .10نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة .وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .11نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
اعقا حي تظيم لنا الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقاً
 .12نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا
ر
كما في الع ( )12نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق.
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ش رةم ( :)12ر الة تهكيس املورد.
 .13حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)13

ش رةم ( :)13شاشة تطبيق اادا "الم م البيااي العا ود ".
 .14عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العنوان أو تعسب نوا الم م البيااي أو توصيف البيانات أو تغييم المختة.

رةم ( )14حي

ش رةم ( :)14أبقونة حذر اادا أو تحميميا.
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 .15لنقوم عت مبة النوا العااي أنواا الم م البيااي عنفو البيانات الساعقة وللت فقط خحل النقم ع أبقونة
تحميم ئم الذياب إل التفحة ااول لألدا نقوم عتغييم نوا الم م البيااي عا ود إل دائم كما في الع
رةم ( )15ئم ننقم ع زر الحفظ كما تعلمنا اعقا بظيم لنا ر الة تهكيس تعسب املورد عنفو الطميقة الساعقة
ئم بظيم لنا شاشة تطبيق اادا كما في الع (.)16

ش رةم ( :)15تغييم نوا الم م البيااي.

ش رةم ( :)16شاشة تطبيق اادا "الم م البيااي السائم ".
ً
 .16عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
رةم (.)14
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الجلسة العاشرة
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العاشرة
اختبارالشخصية – لعبة الذاكرة  -مجموعة األسئلة املتنوعة

75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
ً
 .1بتمم لعبة تعليمية عا تخسام أدا اختبار الشختية.
ً
ً
 .2بتمم لعبة تعليمية عا تخسام أدا لعبة الذاكم .
ً
موعة أ ةلة
 .3بنش ئ اختبارا

 .1جياز حا

آلي.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى تعليمي.
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املوضوع
 النعم العلمية ااول  :اختبار الشختية
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين

الزمن
 15دةيقة

 التعمر ع طميقة تتميم اختبار الشختية
 النعم العلمية ااول  :اختبار الشختية
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :لعبة الذاكم
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم لعبة الذاكم

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :لعبة الذاكم
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :موعة اا ةلة املتنوعة
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا موعة اا ةلة املتنوعة

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :موعة اا ةلة املتنوعة
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق
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العاشرة

فردي

االولى
أداة اختبارالشخصية

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "اختبارالشخصية" في نظام مؤلف شمس. :
أنواا فاكية الخميف وللت وفق

لنفدمض أن لسبنا قياس طميف لننملعف في شختاتنا في تعابهيا ل أ نوا
اا ةلة وادجاعات التالية ل نمط أنماط الشختية (جسول اا ةلة):
الخيار3
الخيار2
الخيار1
السؤال
إلا كان يستحق
ك
اعم
هل تطلب السماح من أي شخص
النمثمى
تخطئ بحق ؟
التين
العن
الحيا العائلية التوازن عين الحيا املينية والعائلية
الحيا املينية
ما هي أولوياتك في الحياة؟
النمثمى
العن
التين
التسبق ةو
التسبق اململسا ح
التسبق املمح
الشختية
أي األصدقاء تفضل دائما؟
النمثمى
العن
التين
الخضار والفواك
اللحوم
النمبوييسرات
على ماذا يرتكزنظامك الغذائي؟
النمثمى
التين
العن
عالي
عارسو
رو ا
ما هي وجهة سفرك املفضلة؟
النمثمى
العن
التين
أعسا
أحيانا
دائما
هل تحب مساعدة اآلخرين؟
النمثمى
التين
العن
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ويذا جسول آخم بتف ك نمط
نمط
الشخصية
العنب

الكمثرى

التين

أنماط الشختية (جسول الشختيات):
الوصف

صورة الشخصية

أنت تبسو صلبا الخارج ولننت طي القل وك تح تمك أ أحقاد ل
ً
ً
اكخمي و تى شعمت عالتواص ل أ شخص كنت ةميبا جسا ن وك تدمك أعسا
ً
حتى في ااوةات التعبة لذلت أنت تعب العن فما ببسو صلبا الخارج في
عتار لذبذ ك بمن إك أن استمتل بها.
أنت كالنمثمى صلبا الساخ والخارج فح تح أن تظيم ضعفت ا شخص
وتحاول ان تبقى ةويا طيلة الوةت وللت يع ز ةو شختاتت وحضورك
و املميذ أن تتمتل بهذا الطبل الذ بسفعت للن اح لن دون ان بنسيت طيبة
ةلبت و عا لتت اكاسانية لآلخمي .
أنت تعب التين حشختاتت فهنت تظيم ناعم الخارج وطي القل وللت
ً
فعح شختاتت فلاو لسبت أ جان خفي أو غا ض وتظيم ك ا لسبت أ ام
اآلخمي ويمن لذلت أن يعمضت لح تغحل في حعض اكوةات لن تععم أن
ً
التغييم لت ون صلبا أكثم ور ب ون لبا لت.

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1565/embed

ً
ضع هنا اختبارا من تخصصك وفق النموذج السابق:
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األولى
 15دقيقة

اختبارالشخصية
تعس أدا " اختبار الشختية " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين كختبار ستوى املتعلم
املعمفة أو امليار حول وضوا عين في هذه األسطرسوف تتعلم:
 تى استخسم أدا " اختبار الشختية "
 كيفية إاعا أدا " اختبار الشختية "
ً
أوال  /متى تستخدم أداة " اختبارالشخصية ":
تستخسم أدا " اختبار الشختية "عنس ا نميس ةياس السمات الشختية أو تحليليا ع اكختبارات النفسية أو اختبارات
قاباو السمات الشختية وتتميميا بهذه اادا دجما،ها ع طحعنا ع
الذكا وغيميا بمن الحتول ع العسبس
قياس تانفورد أو قياس وكسلم للذكا أو اختبار ئم تون للقسرات العقلية أو اختبار الشختية املتعسد ااوج
(.)M.M.P.I
ً
ثانيا  /كيفية إنشاء أداة " اختبارالشخصية "في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا قياس طميف لننملعف في شختاتنا في تعابهيا ل أ نوا أنواا فاكية الخميف وللت وفق
اا ةلة وادجاعات التالية ل نمط أنماط الشختية (جسول اا ةلة):
الخيار3
الخيار2
الخيار1
السؤال
إلا كان يستحق
ك
اعم
هل تطلب السماح من أي شخص
النمثمى
تخطئ بحق ؟
التين
العن
الحيا العائلية التوازن عين الحيا املينية والعائلية
الحيا املينية
ما هي أولوياتك في الحياة؟
النمثمى
العن
التين
التسبق ةو
التسبق اململسا ح
التسبق املمح
الشختية
أي األصدقاء تفضل دائما؟
النمثمى
العن
التين
الخضار والفواك
اللحوم
النمبوييسرات
على ماذا يرتكزنظامك الغذائي؟
النمثمى
التين
العن
عالي
عارسو
رو ا
ما هي وجهة سفرك املفضلة؟
النمثمى
العن
التين
أعسا
أحيانا
دائما
هل تحب مساعدة اآلخرين؟
النمثمى
التين
العن
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ويذا جسول آخم بتف ك نمط
نمط
الشخصية
العنب

الكمثرى

التين

أنماط الشختية (جسول الشختيات):
الوصف

صورة الشخصية

أنت تبسو صلبا الخارج ولننت طي القل وك تح تمك أ أحقاد ل
ً
ً
اكخمي و تى شعمت عالتواص ل أ شخص كنت ةميبا جسا ن وك تدمك أعسا
ً
حتى في ااوةات التعبة لذلت أنت تعب العن فما ببسو صلبا الخارج في
عتار لذبذ ك بمن إك أن استمتل بها.
أنت كالنمثمى صلبا الساخ والخارج فح تح أن تظيم ضعفت ا شخص
وتحاول ان تبقى ةويا طيلة الوةت وللت يع ز ةو شختاتت وحضورك
و املميذ أن تتمتل بهذا الطبل الذ بسفعت للن اح لن دون ان بنسيت طيبة
ةلبت و عا لتت اكاسانية لآلخمي .
أنت تعب التين حشختاتت فهنت تظيم ناعم الخارج وطي القل وللت
ً
فعح شختاتت فلاو لسبت أ جان خفي أو غا ض وتظيم ك ا لسبت أ ام
اآلخمي ويمن لذلت أن يعمضت لح تغحل في حعض اكوةات لن تععم أن
ً
التغييم لت ون صلبا أكثم ور ب ون لبا لت.

ً
ً
ولتتميم يذا املقياس ور استخسم أدا " اختبار الشختية "ونضل عنوانا طميفا ل "أ فاكية خميفية أنت؟" ونبسأ
التتميم وفق الخطوات اآلتية:
.1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " اختبار الشختية " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا " اختبار الشختية "
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
.2تظيم لنا شاشة أدا " اختبار الشختية " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3شاشة اتحتوى ادا اختبار الشختية
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
شرح العنصر
العنصر
العنوان
شاشة
العنوان

العنوان
الصورة
شاشة
النتيجة
الشخصية
األسئلة

علينا تحسبس العناصم التالية:
مثال على العنصر
أ

بتم كتاعة العنوان المئاس ي لألدا
نضل ينا العنوان الفمعي الذ نضع كختبار
الشختية".

أنواا الفاكية أنت؟

اختمم نفست :أ

أنواا الفاكية تعنو شختاتت؟

بتم وضل التور التي تمغ بها أن تظيم في
التفحة المئاسية لحختبار.
الشختية والوصف التاحل ليا
بتم تعبةة ك
املذكور في جسول الشختيات.

نقوم عتعبةة الشختيات العحث والوصف التاحل ليا كما في
جسول الشختيات واضافة التور أبضا.

بتم تعبةة اا ةلة وادجاعات والشختيات
التاحعة ل إجاعة ع حس كما يو ذكور في
جسول اا ةلة.

نقوم عتعبةة اا ةلة الستة واجاعاهها والشختية التاحل ليا
كما في جسول اا ةلة واضافة التور أبضا.

 .4في خانة "العنوان" ننت العنوان المئاس ي ويو "أ

أنواا الفاكية أنت؟ " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان المئاس ي
 .5في خانة "العنوان" تحت تبوي "شاشة العنوان" ننت العنوان الفمعي للعاشة كما في الع
خحل أبقونة " أعمض العنوان" كما في الع رةم (.)6
تفعي عمض العنوان أو إخفائ

رةم ( )5ويمن
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ش رةم ( :)5شاشة العنوان الفمعي

ش رةم ( :)6أبقونة "أعمض العنوان".
 .6تحت خانة "صور اختيارية" نضل التور ونضل ليا نتا عسبح ويمنننا تحميم التور وتحميم حقوق التهليف كما
ً
تعلمنا اعقا كما في ش رةم (.)7

ش رةم ( :)7وضل التور المئاسية كختبار الشختية.
 .7تحت تبوي شاشة النملي ة بظيم لنا الخياران( :الم م وضل صور الشختية) فالم م في ئحئة خيارات وهي
كالتالي:
 التحش ي :وسعني أن تظيم النملي ة تسري يا في العاشة
 عملة الحظ :وتعني أن تظيم عملة الحظ وهي تسور ئم تظيم النملي ة
 ك ش ي  :وتعني إظيار النملي ة باشم
أ ا " وضل صور الشختية" فيظيم لنا خياران إ ا (الخلفية أو النسق) كما في الع لين رةم (.)9-8
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ش رةم (" : )8شاشة النملي ة" خيارات " الم م"

ش رةم ( :)9خيار " وضل صور الشختية".
 .8حعسيا نقوم عندخال أنماط أو صفات الشختية (ا م الشختية الوصف صور عمم ) تحت تبوي
"الشختية " بظيم لنا "ا م الشختية" و "الوصف" نقوم عتعبةة كح الخانتين عالشختية ااول كما في جسول
الشختيات وهي شختية العن ئم نقوم عنضافة التور في خانة التور (وهي خانة اختيارية) والنص البسب
كما يو وضح في جسول الشختيات كما بوضح للت الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9تعبةة الشختية ااول في ةسم " الشختية " و ا بنسرج تحت

خانات.
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 .9نقوم عتعبةة الشختية العانية كما بوضح جسول الشختيات وهي شختية " النمثمى " عنفو الخطوات الساعقة
كما بوضح الع رةم (.)10

ش رةم ( :)10تعبةة الشختية العانية في ةسم " الشختية " و ا بنسرج تحت

خانات.

 .10نقوم عالنقم ع أبقونة " إضافة الشختية " كما بوضح الع رةم ( )11ئم نقوم عتعبةة الشختية العالعة وهي
" التين " كما بوضح الع (.)12

ش رةم ( :)11أبقونة إضافة الشختية.
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ش رةم ( :)12تعبةة الشختية العالعة في ةسم " الشختية " و ا بنسرج تحت

خانات.

 .11اآلن نقوم عنتاعة اا ةلة املمتبطة عهنماط الشختية ففي ةسم "اا ةلة" ننت الس ال ااول كما يو وجود في
جسول اا ةلة وادجاعات اتحتملة ل والشختيات املمتبطة ع جواب كما في الع لين رةم ( )13-12ول
الس ال وااجوبة بمن وضل صور نوعة متبطة بها ويذا أ م اختيار .

ش رةم ( :)12كتاعة الس ال ااول في ةسم اا ةلة.
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ش رةم ( :)13كتاعة ادجاعات في خانة ادجاعة و الشختية املمتبطة بها .
 .12و بمن أبضا إضافة إجاعات عالنقم ع زر " إضافة إجاعة " كما في ش رةم (.)13

ش رةم ( :)13أبقونة " إضافة إجاعة ".
 .13نقوم عالنقم ع أبقونة " إضافة ال " كما في الع رةم ( )14ئم نقوم عنضافة الس ال العااي واجاعات
اتحتملة كما في الخطوات الساعقة ئم ننمر يذه الخطوات لمميل اا ةلة الوارد في المسول أعحه كما في
ااش ال (.)19-18-17-16-15

ش رةم ( :)14أبقونة " إضافة

ال" .
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ش رةم ( :)15الس ال العااي واجاعات اتحتملة.
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ش رةم ( :)16الس ال العال واجاعات اتحتملة.
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ش رةم ( :)17الس ال الماحل واجاعات اتحتملة.
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ش رةم ( :)18الس ال الخا و واجاعات اتحتملة.
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ش رةم ( :)19الس ال السادس واجاعات اتحتملة.
 .14تظيم لت موعة الشختيات واا ةلة بهذه الطميقة في الع رةم ( )20ويمننت تمتا اا ةلة وااجوبة
تتاعسبا وتنازليا كما تعلمنا اعقا.
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ش رةم ( :)20شاشة الشختيات واا ةلة حعس التعبةة.
 .15تظيم لنا
رةم (.)21

موعة

الخيارات تحتو ع اختيار نص البسابة و لون و لون نص إعاد ادجما كما في الع
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ش رةم ( :)21خيارات النص.
خحل الذياب إل تبوي

 .16نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .17نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .18نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا كما في الع رةم ( )22حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد
عالعنوان الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع رةم ( )23نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)22أبقونة حفظ.

ش رةم ( :)23ر الة إاعا املورد.
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 .19تظيم شاشة تطبيق اادا كما في ااش ال رةم (  )26-25-24ويقوم املستخسم عالنقم ع زر إعسا للبسابة.

ش رةم ( :)24شاشة عابنة اادا .

ش رةم ( :)25شاشة عابنة اادا .

ش رةم ( :)26شاشة عابنة اادا عا تخسام خاصية عملة الحظ
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ش رةم (:)27شاشة عابنة اادا .
 .20بمننت تحميم و حذر اادا عالنقم ع إحسى الخيارات في اع التفحة  .كما في الع رةم (.)28

ش رةم ( :)28أبقونة الحذر و التعسب .
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فردي

الثانية

العاشرة

 10دقائق

أداة لعبة الذاكرة
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "لعبة الذاكرة" في نظام مؤلف شمس:
نقوم عقياس وتنعيط لاكم املستخسم عا تخسام خمائط دول
ع دولة:

لو التعاون الخليجي و طاعقهها ل ااعحم الخاصة

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1169/embed

ً
ضع هنا صورا من تخصصك وفق النموذج السابق:
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الثانية
 15دقيقة

لعبة الذاكرة )(Memory Game
لعبة الذاكم هي أحس اادوات امليمة في لف شمو والتي تساعس ع تقوية الذاكم للمتعلمين والتحفيذ ع التعلم
خحل طاعقة ك صور عمعيلهها.
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا "لعبة الذاكم "؟
 كيفية إضافة حتوى في أدا " لعبة الذاكم "
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " لعبة الذاكرة "؟
ُ
تستخسم لتنعيط لاكم املستخسم ع طميق طاعقة ك صور عمعيلهها.
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى في أداة " لعبة الذاكرة ":
نقوم عقياس وتنعيط لاكم املستخسم عا تخسام خمائط دول
ع دولة:

لو التعاون الخليجي و طاعقهها ل ااعحم الخاصة

ولعم للت نملبل الخطوات واكجما ات التالية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " لعبة الذاكم " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار
"امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1اختيار أدا "لعبة الذاكم "

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا "لعبة الذاكم " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "لعبة الذاكم "
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
العنصر
العنوان
وصف املهمة

علينا تحسبس العناصم التالية:

شرح العنصر
بتم تحسبس العنوان المئاس ي
العام للمحتوى.
ددخال تعليمات للمتعلم و ا
بتوج علي القيام ع في يذا
النعاط

مثال على العنصر

مالحظات

لعبة الذاكم  :تطاعق خمائط دول
لو التعاون الخليجي ل ااعحم
طاعق عين خمائط دول
الخليجي ل أعح يا:

لو التعاون

البطاقات

صورة

دضافة التور

نص الصورة
البديل

دضافة النص الذ يظيم في
حال تعذر ع املتتفح تحمي
التور

صورة مطابقة

دضافة التور التي اتم
طاعقهها عالتور الساعقة

دضافة النص الذ يظيم في
نص بديل ملطابقة
حال تعذر ع املتتفح تحمي
الصورة
التور املطاعقة
دضافة النص الذ يظيم في
حال تم إب اد عطاةتين
الوصف
تطاعقتين

خميطة اململنة العمبية السعودبة
في حال عدم اضافة
صورة في هذه
الخانة سيتم إظهار
الصورة السابقة
مرتين من أجل
املطابقة بينهما
علم اململنة العمبية السعودبة

اململنة العمبية السعودبة
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 .4في خانة "العنوان" نسخ العنوان المئاس ي العام للمحتوى كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4اضافة العنوان المئاس ي

 .5في خانة "وصف امليمة " نقوم عنتاعة تعليمات للمتعلم ووصف ملا بتوج علي القيام ع في يذا النعاط .كما في
الع رةم(. )5

ش رةم ( :)5كتاعة وصف امليمة

 .6نقوم أوك عندخال البطاةة ااول والعناصم املمتبطة بها وفق التالي:
أ .صور  :نقوم عنضافة التور ع طميق الضغط ع زر "أضف  "+كما بمن التعسب ع
التور او التعسب ع حقوق النعم والتهليف خحل ابقونتي (تحميم التور تحميم حقوق
ً
التهليف والنعم) كما تعلمنا اعقا .انظم الع ()6

ش رةم ( :)6اضافة صور

ب .نص التور البسب  :نقوم عنضافة النص الذ يظيم في حال تعذر ع املتتفح تحمي
التور كما إن بمن ةما يذا النص عوا طة ا تخسام أدوات تحوي النص ال صوت وللت
حتى يستفيس نها املتعلمين الذ يعانون ضعف النظم .أنظم الع رةم (.)7

ش رةم ( :)7اضافة نص التور البسب

ج .صور طاعقة  :نقوم عنضافة التور التي اتم طاعقهها عالتور الساعقة وللت ع طميق
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الضغط ع زر "أضف  "+كما بمن التعسب ع التور او التعسب ع حقوق النعم
ً
والتهليف خحل ابقونتي (تحميم التور تحميم حقوق التهليف والنعم) كما تعلمنا اعقا.
انظم الع (.)8
مالحظة :في حال عدم اضافة صورة في هذه الخانة فسيتم إظهار الصورة السابقة مرتين من أجل عمل
املطابقة بينهما.

ش رةم ( :)8إضافة صور طاعقة

د .نص عسب ملطاعقة التور  :نقوم عنضافة النص الذ يظيم في حال تعذر ع املتتفح تحمي التور
املطاعقة كما إن بمن ةما يذا النص عوا طة ا تخسام أدوات تحوي النص ال صوت وللت حتى
يستفيس نها املتعلمين الذ يعانون ضعف النظم  .أنظم الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9إضافة نص عسب للتور املطاعقة

ه .الوصف :نضيف النص الذ
الع رةم (.)10

يظيم في حال تمن املتعلم

إب اد عطاةتين تطاعقتين كما في

ش رةم ( :)10إضافة الوصف

 .7نقوم عنضافة البطاةات ااخمى والعناصم املمتبطة بها ع طميق الضغط ع أبقونة (إضافة عطاةة) والذ
يظيم أ ف ةائمة البطاةات ئم ننمر الخطوات الساعقة ل عطاةة حي تظيم لنا البطاةات حعس إضافهها
كما في الع رةم ()11
بمن إعاد تمتا البطاةات عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم ع ان ا م البطاةة أو
حذر البطاةة نهائيا عالضغط ع زر الحذر .
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ش رةم ( :)11اضافة عطاةة

.8

الخيارات كما في الع ( )12وهي كما ب ي:
خحل خانة "ادعسادات السلوكية " نقوم عتحسبس موع
أ .ضل البطاةات في مبل  :عنس تحسبس يذا الخيار اتم طاعقة عسد ااعمس والتفور عنس عمض البطاةات
حي اتم تحميم البطاةات لتنا شاشة العمض.
ب .عسد البطاةات التي بتعين ا تخسا يا :لتفعي يذا الخيار بتطل ادخال ةيم أكمم  2حي تقوم
اللعبة عاختيار عطاةات ععوائية ةائمة البطاةات.
ً
ج .أضف زرا دعاد اتحاولة عنس انهها اللعبة :لتمنين املتعلم إعاد اتحاولة حعس انهها اللعبة.

ش

رةم ( :)12خيارات ادعسادات السلوكية

خانة " النظم وادحساس" بمنننا تغييم لون ظيم البطاةات أو إضافة صور ع ظيم البطاةات ع طميق
.9
الضغط ع زر " أضف ."+انظم الع رةم (.)13

ش

رةم ( :)13خيارات النظم وادحساس
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خحل الذياب إل تبوي

 .10نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .11نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة .وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .12نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه
ً
اعقا كما في الع ( )14نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)14ر الة تهكيس إاعا املورد

 .13حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما أن في أ ف البطاةات يظيم للمتعلم "الوةت املنقض ي" لح
اللعبة وعسد املمات التي تم فيها ةل البطاةات .انظم الع رةم (.)15

ش رةم ( :)15شاشة تطبيق اادا

ً
 .14حعس انهها املتعلم اللعبة تظيم ل التغذبة الماجعة ل زر "أعس اتحاولة " في حال تم تفعيل سبقا
امل لف .انظم الع رةم ()16
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ِةب

ش رةم ( :)16شاشة تطبيق اادا (شاشة النملي ة النهائية)

 .15عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
بمن عح تعسب العناوي التور التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )17حي

ش رةم ( :)17أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
 .16عنس المغبة في حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا فيتم للت ع طميق اختيار اابقونة "حذر" كما في الع
الساعق.
ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
 .1حاليا ك بمن التعسب ع نص التغذبة الماجعة التي تظيم للمتعلم حعس اكنهها

اللعبة .
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العاشرة

فردي

الثالثة

أداة مجموعة األسئلة املتنوعة

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة "مجموعة األسئلة املتنوعة" في نظام مؤلف شمس:
لم يتم انشاؤها بعد
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الثالثة
 15دقيقة

مجموعة األسئلة املتنوعة

313

الجلسة
الحادية عشر

314

الحادية عشر
البطاقات التعليمية – العروض التقديمية – مقطع الفيديو التفاعلي

 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بتمم موعة البطاةات التعليمية
ً
ً
 .2بتمم عمضا تقسبميا عا تخسام أدا العموض التقسبمية
ً
 .3بنش ئ اك أ ةلة قاطل الفيسبو التفاع ي

 .1جياز حا

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :البطاةات التعليمية
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم البطاةات التعليمية

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :البطاةات التعليمية
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :العموض التقسبمية
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة تتميم العموض التقسبمية

 15دةيقة

 النعم العلمية العانية :العموض التقسبمية
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :قطل الفيسبو التفاع ي
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا ال أ ةلة قاطل الفيسبو التفاع ي

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :قطل الفيسبو التفاع ي
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

316

فردي

االولى

الحادية عشر

 10دقائق

أداة البطاقات التعليمية
في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " البطاقات التعليمية " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أننا نميس اختبار املستخسم عمعنى الم وز التي تظيم ع رخص املعاا اكعساعي ونمغ
الظايم أ ا في التور ئم عايس النملي ة.

اس املتنف

غيم ت ار

املستخسم كتاعة عنى الم

املعاركة عاملع

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/1655/embed

ً
ضع هنا صورا من تخصصك وفق النموذج السابق :
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األولى
 15دقيقة

البطاقات التعليمية
يسمح يذا النوا اتحتوى للم لفين عناعا عطاةات تعليمية فحشية حي تحتو ك عطاةة ع صور متبطة حس ال
ويقوم املستخسم عندخال ادجاعة في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا البطاةات التعليمية؟
 كيفية إضافة حتوى البطاةات التعليمية.
ُ
ً
أوال  /متى تستخدم أداة "البطاقات التعليمية"؟
يسمح يذا النوا اتحتوى للم لفين عناعا عطاةة فحش واحس أو موعة البطاةات الفحشية حي تحتو ك
ً
عطاةة ع صور متبطة حس ال ويقوم املستخسم عندخال ادجاعة وغالبا ا تستخسم البطاةات التعليمية في تعلم اللغات
ً
وتذكم ال لمات وتنعيط الذاكم كما بمن أبضا أن تستخسم ملساعس املستخس ين ع تذكم الحقائق ع ااحساث
التاريخية والتيغ النيميائية أو اا ما .
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى "البطاقات التعليمية":
لنفدمض أننا نميس اختبار املستخسم عمعنى الم وز التي تظيم ع رخص املعاا اكعساعي ونمغ
الم الظايم أ ا في التور ئم عايس النملي ة.

اس املتنف

غيم ت ار

املستخسم كتاعة عنى

املعاركة عاملع

ً
ً
ولتتميم يذا ور استخسم أدا " البطاةات التعليمية "ونضل عنوانا طميفا ل "رخص املعاا ادعساعي " ونبسأ
التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع التفحة
و ئم نضل شم الفهر ع أدا " البطاةات التعليمية " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى جسبس"
كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1اختيار أدا " البطاةات التعليمية "

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا " البطاةات التعليمية " كما في الع رةم (.)3
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ش رةم ( :)3شاشة اتحتوى ادا اختبار الشختية.
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب
العنصر
العنوان
املحتوى التفاعلي

وصف املهمة

بتم كتاعة العنوان المئاس ي لألدا
نضل ينا العنوان الفمعي أو الس ال المئاس ي لحختبار

اكت المختة املنا بة ل ر رختة بظيم لت

المواب
التور

الكرت الثاني

مثال على العنصر
رخص املعاا ادعساعي

الس ال

الكرت األول

علينا تحسبس العناصم التالية:
شرح العنصر

الس ال

نقوم عوضل الس ال الفمعي (ويو أ م
اختيار ) إن اكتفيت عالتور والس ال
المئاس ي.
ويو ادجاعة ع التور والس ال.
وهي التور التي بحتاجيا املتعلم للجاعة ع
الس ال.
نقوم عوضل الس ال الفمعي (ويو أ م
اختيار ) إن اكتفيت عالتور والس ال
المئاس ي.

تت
اس املتنف

تت
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العنصر

شرح العنصر

مثال على العنصر

المواب

ويو ادجاعة ع التور
والس ال.

التور

وهي التور التي بحتاجيا
املتعلم للجاعة ع الس ال.

الس ال
الكرت الثالث
المواب
التور

نقوم عوضل الس ال الفمعي
(ويو أ م اختيار ) إن
اكتفيت عالتور والس ال
المئاس ي.
ويو ادجاعة ع التور
والس ال.

العنصر
غيم ت ار

تت

املعاركة عاملع

وهي التور التي بحتاجيا
املتعلم للجاعة ع الس ال.

 .4في خانة "العنوان" ننت العنوان المئاس ي ويو "رخص املعاا ادعساعي " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة العنوان المئاس ي.
 .5نقوم عنتاعة وصف للميمة في خانة " وصف امليمة " وهي عبار ع الس ال المئاس ي أو وصف ختتم ليا كما في الع
رةم (.)5

ش رةم ( :)5تعبةة خانة " وصف امليمة ".
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" الس ال المواب التور " للنمت ااول كما في جسول اتحتويات انظم ش
 .6نقوم عتعبةة ك
إضافة تلميح للجاعة خحل التبوي " التلميح" كما في الع رةم (.)7

رةم ( )6بمن

ش رةم ( :)6تعبةة خانة " الس ال والمواب والتور " للنمت ااول.

ش رةم ( :)7إضافة تلميح.
 .7نقوم عالنقم ع أبقونة " إضافة كمت " دضافة النموت املتبقية كما في ااش ال رةم (.)10-9-8

ش رةم ( :)8أبقونة إضافة كمت.
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ش رةم ( :)9تعبةة خانة " الس ال والمواب والتور " للنمت العااي.

ش رةم ( :)10تعبةة خانة " الس ال والمواب والتور " للنمت العال .
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 .8تظيم لنا حعض الخيارات التي تختص عالبطاةات التعليمية وهي كما في الع رةم ( .)11ففي حال رغ امل لف أك بتم
عمض المواب الصحيح ل عطاةة تعليمية حتى بقوم املتعلم عندخال ادجاعة اتحتملة في وضل عح ة صح ( )أ ام
الخيار "بتطل سخحت املستخسم ةب أن بتم عمض الح " وفي حال لم بتم وضل عح ة صح ( )أ ام يذا الخيار
فنن بمن للمتعلم عمض المواب الصحيح حتى لو لم بتم إدخال إجاعة خحل النقم ع الخيار "تأكد" كما في الع
رةم ()14

ش رةم ( :)11الخيارات السلوكية الخاصة "عالبطاةات التعليمية ".
خحل الذياب إل تبوي

 .9نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في جلسات اعقة وللت
"البيانات الوصفية" في أع التفحة.
 .10نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا في اادوات الساعقة وللت خحل الذياب إل تبوي
"المختة" في أع التفحة.
ً
 .11نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا كما في الع رةم ( )12حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان
الذ تم تحسبسه ً
اعقا كما في الع رةم ( )13نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

ش رةم ( :)12أبقونة حفظ.

ش رةم ( :)13ر الة إاعا املورد.
 .12تظيم شاشة تطبيق اادا كما في الع رةم ( )17 - 16 – 15 – 14ويظيم لنا في حالة اختيار ادجاعة الصحيحة
والخاطةة وفي النملي ة.
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ش رةم ( :)14عابنة اادا .

ش رةم ( :)15في حالة ادجاعة الصحيحة.
325

ش رةم ( :)16في حالة ادجاعة الخاطةة.

ش رةم ( :)17عنس النملي ة النهائية.
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الحادية عشر

فردي

الثانية

أداة العروض التقديمية

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة أداة العروض التقديمية " في نظام مؤلف شمس. :
لم يتم انشاؤها بعد

327

الثانية
 15دقيقة

أداة العروض التقديمية

328

الحادية عشر

فردي

الثالثة

أداة مقطع الفيديو التفاعلي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " مقطع الفيديو التفاعلي " في نظام مؤلف شمس:
لم يتم انشاؤها بعد

329

الثالثة
 15دقيقة

أداة مقطع الفيديو التفاعلي

330

الجلسة
الثانية عشر

331

الثانية عشر
الجدول الزمني – الصوت – مسجل الصوت – السحب واإلسقاط
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1بتمم حتو ًى عا تخسام أدا المسول ال ني
ً
 .2بسرج حتو ًى صوتيا عا تخسام أدا التوت
ً
 .3بنش ئ اعاطا عا تخسام أدا سم التوت
ً
 .4بنش ئ اك أ ةلة السح وادفحت

 .1جياز حا ل تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.
 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :إاعا المسول ال ني
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا المسول ال ني

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول :إاعا المسول ال ني
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العانية :أدا التوت
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة أدا التوت

 10دةائق

 النعم العلمية العانية :أدا التوت
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية العالعة :سم التوت
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ا تخسام سم التوت

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :سم التوت
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

 النعم العلمية الماحعة :إاعا أ ةلة السح واد قاط
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا أ ةلة السح واد قاط

 15دةيقة

 النعم العلمية الماحعة :إاعا أ ةلة السح واد قاط
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 5دةائق

333

فردي

األولى

الثانية عشر

أداة الجدول الزمني

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " الجدول الزمني " في نظام مؤلف شمس. :
لم يتم انشاؤها بعد

334

األولى
 15دقيقة

أداة الجدول الزمني

335

فردي

الثانية

الثانية عشر

أداة الصوت

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " الصوت " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أننا نميس إضافة درس صوتي سم

لسلة تعليم اللغة اكن ليذبة
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الثانية
 10دقائق

أداة الصوت )(Audio
أدا التوت تسمح للمستخس ين عنضافة تسمي صوتي عتيغة ( .mp3أو  .wavأو  ).oggأو إدراج راعط خارجي للملسمي
التوتي ( )URLفي هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا التوت؟
 كيفية إضافة حتوى أدا التوت
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " الصوت "؟
أدا التوت تستخسم عنس المغبة عنضافة تسمي صوتي كملسمي تحاضم صوتية ع طميق:
 رفل امللف التوتي

جيازك ع

لف شمو.

 ادراج راعط خارجي باشم للملف التوتي (.)URL
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى في أداة " الصوت ":
لسلة تعليم اللغة اكن ليذبة ولعم للت نملبل الخطوات واكجما ات التالية:
لنفدمض أننا نميس إضافة درس صوتي سم
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في أع
التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا " التوت " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا حتوى
جسبس" كما في الع رةم ( )2ويمن عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه -خحل اختيار "امل لفات
املنعور ".

ش رةم ( :)1اختيار أدا "التوت"
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ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"
 .2تظيم لنا شاشة أدا "التوت " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "التوت"
 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

علينا تحسبس العناصم التالية:
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العنصر
العنوان
ملفات املصدر

نمط التشغيل

مثال على العنصر

شرح العنصر
بتم تحسبس العنوان المئاس ي
العام للمحتوى.
لتحسبس تسر امللف التوتي
ا ا عمفل امللف التوتي
المياز أو عندراج راعط املتسر
مللف صوتي خارجي )(URL
لتحسبس ش شميط الملعغي
الخاص عامللف التوتي
(أصغم كا )

لسلة تعليم اللغة اكن ليذبة -
?Lesson 1 - Where are you from
لف صوتي المياز

أصغم

 .4في خانة "العنوان" نسخ العنوان المئاس ي العام للمحتوى كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4اضافة العنوان المئاس ي
.5

خانة " لفات املتسر " نقوم عالضغط ع عح ة ( )+دضافة لف املتسر كما في الع رةم (. )5

ش رةم ( :)5رفل امللف التوتي
 .6نحسد تسر امللف التوتي ا ا عمفل امللف التوتي
رةم(.)6

المياز أو عندراج راعط املتسر مللف صوتي خارجي انظم الع

ش رةم ( :)6تحسبس تسر امللف التوتي
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 .7حعس ادراج التوت كعس

ً
تحميم حقوق التهليف والنعم كما تعلمنا اعقا .انظم الع رةم (.)7

ش رةم ( :)7تحميم حقوق التهليف والنعم
.8

ةائمة "نمط املعغ " نحسد ش شميط الملعغي الخاص عامللف التوتي (أصغم كا ) كما في الع (.)8

ُ
ش ( : )8تحسبس ش املعغ
 أصغم  :ور بتم عمض شميط الملعغي ل إ انية التحنم في تعغي التوت أو توةيف

 كا  :ور بتم عمض شميط الملعغي
املستخسم.

ةتا.

ل إ انية التحنم في تقسبم وتهخيم الملسمي أو تحميل ع جياز

 .9نحسد حعض الخيارات اكضافية الخاصة عاملعغ التوتي الظايم في الع ( )9وهي كالتالي:
ل إطار نافذ العمض.
أ .حئم للغحر :تنا
ً
ب .تمنين الملعغي اآللي :تفعي خاصية الملعغي التلقائي للملف التوتي حي يعم التوت باشم عنس
عمض اادا في حال عسم تفعي يذه الخاصية فع املتعلم أن بضغط ع زر الملعغي لملعغي التوت.
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ش ( : )9خيارات إضافية للملف التوتي
ً
 .10نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا وللت
الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .11نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا .وللت خحل الذياب إل تبوي "المختة" في أع
التفحة.
ً
ً
 .12نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم تحسبسه اعقا كما في
الع ( )10نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .

خحل الذياب إل تبوي "البيانات

ش رةم ( :)10ر الة تهكيس إاعا املورد
 .13حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا  .انظم الع رةم ()11

ش رةم ( :)11شاشة تطبيق اادا
 .14عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع
ً
عح تعسب العنوان املقطل التوتي التوصيف أو تغييم المختة.

رةم ( )12حي بمن

ش رةم ( :)12أبقونة تحميم اادا
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فردي

الثالثة

الثانية عشر

أداة مسجل الصوت

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " مسجل الصوت " في نظام مؤلف شمس:
لم يتم انشاؤها بعد

342

الثالثة
 15دقيقة

أداة مسجل الصوت

343

الثانية عشر

فردي

الرابع
ة
أداة السحب واإلسقاط

 5دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " السحب واإلسقاط " في نظام مؤلف شمس:
لم يتم انشاؤها بعد

344

الرابعة
 15دقيقة

أداة السحب واإلسقاط

345

الجلسة
الثالثة عشر

346

الثالثة عشر
التحدث بالكلمات – قراءة مجموعة الكلمات  -األعمدة
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
ً
 .1بنش ئ اك أ ةلة التحسث عال لمات
ً
موعة ال لمات
 .2بنش ئ اك أ ةلة ةما
 .3بنش ئ

 .1جياز حا

موعة أ ةلة ااعمس

ل

تسرب ل اكتتال حعبنة ادندمنت.

 .2جياز عمض البيانات.
 .3حتوى علمي
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املوضوع

الزمن

 النعم العلمية ااول  :التحسث عال لمات
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة إاعا ال التحسث عال لمات

 15دةيقة

 النعم العلمية ااول  :التحسث عال لمات
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

موعة ال لمات
 النعم العلمية العانية :ةما
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
موعة ال لمات
 oالتعمر ع طميقة ةما

 15دةيقة

موعة ال لمات
 النعم العلمية العانية :ةما
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

 النعم العلمية العالعة :ااعمس
 oا تعماض نمولج النعاط ل املتسربين
 oالتعمر ع طميقة ااعا ااعمس

 15دةيقة

 النعم العلمية العالعة :ااعمس
 oالتطبيق العم ي ع اادا وفق نمولج النعاط الساعق

 10دةائق

348

الثالثة عشر

االولى

أداة التحدث بالكلمات

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " التحدث بالكلمات " في نظام مؤلف شمس. :
لم يتم انشاؤها بعد

349

األولى
 15دقيقة

أداة التحدث بالكلمات

350

الثالثة عشر

الثانية

أداة قراءة مجموعة الكلمات

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " قراءة مجموعة الكلمات " في نظام مؤلف شمس:
لم يتم انشاؤها بعد
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الثانية
 15دقيقة

أداة قراءة مجموعة الكلمات

352

الثالثة

الثالثة عشر

أداة ااألعمدة

فردي

 10دقائق

في هذا النشاط سوف نستخدم أداة " األعمدة " في نظام مؤلف شمس:
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع املعاا ادعساعي ونمغ أن نقسم للمتعلم اد علمية ت ون كممجل ل يعم علو ات وأ ةلة
تقييمية بختمم فيها املتعلم نفس .
في عالنا يذا نستخسم حعض اادوات والو ائط ع (صور فيسبو جسول أدا الس ي موعة اكختيارات املفمد
امللخص).
املحتوى
الحل
األداة املستخدمة
صور

إدراج صور ع املعاا ادعساعي

فيسبو

إدراج فيسبو ع املعاا ادعساعي

جسول

تماخيص املعاا ادعساعي

ا يو املعاا اكعساعي؟
:CC BY
يذه المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت وا أكان للت اغماض ت ارية غيم
ت ارية طاملا بنسبون العم ااص ي لت .يذه
ً
هي المختة ااكثم تسا حا في موعة
المخص املعموضة .وهي اااس لضمان أكمم
انملعار وا تخسام من للمواد َّ
املمختة.
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:CC BY-SA
يذ المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت وا أكان للت اغماض ت ارية أو غيم
ت ارية طاملا بنسبون العم ااص ي لت
ويمختون أعماليم املعتقة تحت نفو
ً
العموط .ويذه المختة غالبا تضاهي رخص
"الحقوق املدموكة" للمم يات الحم واملفتوحة
املتسر .ك ااعمال املعتقة عملت
تحم نفو المختة عالتالي جميل ااعمال
املعتقة تسمح عاك تخسام الت ار  .يذه
المختة هي املستخس ة ةب وينيبيسبا
وننصح بها للمواد التي ةس تستفيس
اكشتقاق وينيبيسبا واملعارسل املمائلة في
الدمخيص.
: CC BY-ND
يذه المختة تسمح عنعاد التوزسل
اك تخسام الت ار وغيم الت ار حعمط
َ
عسم التعسب واس العم إليت.
:CC BY-NC
يذه المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت في غيم ااغماض الت ارية وبالمغم
أن ااعمال املعتقة ب أن تنس العم
ااص ي إليت وأن ت ون غيم ت ارية فنن ك بل م
أن بتم تمخيتيا عنفو العموط.
:CC BY-ND
يذه المختة تمليح لآلخمي التعسب
ُ
التحسين وبنا اسخ عتقة امل َّ
تنف
َ
ولن في غيم ااغماض الت ارية حعمط اس
العم ااص ي إليت وتمخيص ااعمال المسبس
عنفو المختة.
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:CC BY-NC-ND
ً
يذه المختة هي ااكثم ةيودا في رختنا الستة
اا ا ية إنها تمليح فقط لآلخمي تحمي
َ
أعمالت و عاركهها ل اآلخمي حعمط اس
العم ااص ي إليت ودون القيام عه تعسب أو
ا تخسا يا اغماض ت ارية.
أدا الس ي iframe

إدراج راعط ضم
أخمى
نوا عطاةات الحوار

أدا

https://author.shms.sa/ar/elc/231/em
bed

CC BY-NC-ND
CC BY-NC-SA
CC BY-SA
CC BY-ND

تعتمم أكثم المخص
الستة اا ا ية ةيودا

موعة
اكختيارات املفمد

عسد رخص املعاا
ادعساعي اا ا ية
رختة تمليح لآلخمي التعسب
التحسين وبنا اسخ عتقة
املُ َّ
تنف ولن في غيم ااغماض
َ
الت ارية حعمط اس العم
ااص ي إليت وتمخيص ااعمال
المسبس عنفو المختة.

●
●
●
●

CC BY-NC-ND

تة

● تة
● أربعة
● ئمانية
● ائنان
CC BY-NC-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY

●
●
●
●

CC BY-NC-SA
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● المختة  BY-SAتمليح لألخمي حمية ● المختة BY-

امللخص

اخدم ادجاعة الصحيحة:

 SAتمليح

إعاد التوزسل والتعسب واكشتقاق
للمورد وا ً كان للت اغماض

لألخمي حمية

ت ارية أو غيم ت ارية طاملا تمت اسبة

إعاد التوزسل

العم لتاحب .

والتعسب

● تعس المختة BY-SA-NC
ً
المخص ةيودا.

للمورد وا ً

● عسد رخص املعاا ادعساعي اا ا ية

كان للت

خمو رخص.

أكثم

واكشتقاق

اغماض ت ارية
أو غيم ت ارية
طاملا تمت اسبة
العم لتاحب

ُ
لإلطالع على أحد املوارد املؤلف بإستخدام األداة اذهب الى الرابط التالي :

https://author.shms.sa/ar/shms/177/embed

ً
ضع مثاال من تخصصك يتناسب مع هذه األداة وفق النموذج السابق :
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الثالثة
 15دقيقة

أداة األعمدة
تعس أدا " ااعمس " أحس أشيم أنواا اادوات التفاعلية التي بمن تقسبميا للمتعلمين حي تمن يذه اادا امل لف
عمض موعة اااعطة التي تم تهليفيا عوا طة أدوات لف شمو في حتوى واحس؛ وللت كختبار ستوى املتعلم
املعمفة أو امليار حول وضوا عين أو وضوعات تعسد .
في هذه األسطرسوف تتعلم:
ُ
 تى تستخسم أدا " ااعمس "؟
 كيفية إضافة حتوى “ااعمس “
 تلميحات حول ا تخسام اادا .
ُ
ً
أوال /متى تستخدم أداة " األعمدة "؟
أدوات لف شمو في حتوى واحس .فيو
تستخسم أدا " ااعمس " عنس ا بميس املستخسم تضمين أكثم أدا
يستطيل بهذه اادا إدراج النتوص و المساول والو ائط املتعسد ( :الفيسبو والتور) وادراج عسد ك حسود اا ةلة
و اادوات التفاعلية ع  ( :موعة اكختيارات املفمد وأ ةلة تمييذ ال لمات واكملعار النقاط الساخنة).
ً
ثانيا  /كيفية إضافة محتوى " األعمدة " في نظام "مؤلف شمس":
لنفدمض أن لسبنا حتوى ع املعاا ادعساعي ونمغ أن نقسم للمتعلم اد علمية ت ون كممجل ل يعم علو ات وأ ةلة
تقييمية بختمم فيها املتعلم نفس .
ُبمن ت وي حتوى بحتو ع  13نوعا ختلفا الو ائط املتعسد واادوات التفاعلية (نص جسول صور فيسبو
راعط أدا التوئيق أدا الس ي التور لات النقاط الساخنة اكملعار النقاط الساخنة تمييذ ال لمات موعة
اكختيارات املفمد امللخص أدا تغذبة ستخسم .)Twitter
في عالنا يذا نستخسم حعض اادوات والو ائط ع (صور فيسبو جسول أدا الس ي موعة اكختيارات املفمد
امللخص).
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املحتوى

األداة املستخدمة

الحل

صور

إدراج صور ع املعاا ادعساعي

فيسبو

إدراج فيسبو ع املعاا ادعساعي

ا يو املعاا اكعساعي؟

تماخيص املعاا ادعساعي

:CC BY
يذه المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت وا أكان للت اغماض ت ارية غيم
ت ارية طاملا بنسبون العم ااص ي لت .يذه
ً
هي المختة ااكثم تسا حا في موعة
المخص املعموضة .وهي اااس لضمان أكمم
انملعار وا تخسام من للمواد َّ
املمختة.
:CC BY-SA
يذ المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت وا أكان للت اغماض ت ارية أو غيم
ت ارية طاملا بنسبون العم ااص ي لت
ويمختون أعماليم املعتقة تحت نفو
ً
العموط .ويذه المختة غالبا تضاهي رخص
"الحقوق املدموكة" للمم يات الحم واملفتوحة
املتسر .ك ااعمال املعتقة عملت
تحم نفو المختة عالتالي جميل ااعمال
املعتقة تسمح عاك تخسام الت ار  .يذه
المختة هي املستخس ة ةب وينيبيسبا
وننصح بها للمواد التي ةس تستفيس
اكشتقاق وينيبيسبا واملعارسل املمائلة في
الدمخيص.
: CC BY-ND
يذه المختة تسمح عنعاد التوزسل
اك تخسام الت ار وغيم الت ار حعمط
َ
عسم التعسب واس العم إليت.

جسول
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:CC BY-NC
يذه المختة تمليح لآلخمي حمية إعاد
التوزسل التعسب التغييم واكشتقاق
عملت في غيم ااغماض الت ارية وبالمغم
أن تنس العم
أن ااعمال املعتقة ب
ااص ي إليت وأن ت ون غيم ت ارية فنن ك بل م
أن بتم تمخيتيا عنفو العموط.
:CC BY-ND
يذه المختة تمليح لآلخمي التعسب
ُ
التحسين وبنا اسخ عتقة امل َّ
تنف
َ
ولن في غيم ااغماض الت ارية حعمط اس
العم ااص ي إليت وتمخيص ااعمال المسبس
عنفو المختة.
:CC BY-NC-ND
ً
يذه المختة هي ااكثم ةيودا في رختنا الستة
اا ا ية إنها تمليح فقط لآلخمي تحمي
َ
أعمالت و عاركهها ل اآلخمي حعمط اس
العم ااص ي إليت ودون القيام عه تعسب أو
ا تخسا يا اغماض ت ارية.
أدا الس ي iframe

إدراج راعط ضم
أخمى
نوا عطاةات الحوار

أدا

https://author.shms.sa/ar/elc/231/em
bed

CC BY-NC-ND
CC BY-NC-SA
CC BY-SA
CC BY-ND

تعتمم أكثم المخص
الستة اا ا ية ةيودا
موعة
اكختيارات املفمد
عسد رخص املعاا
ادعساعي اا ا ية

●
●
●
●

CC BY-NC-ND

● تة
● أربعة
● ئمانية
● ائنان

تة
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رختة تمليح لآلخمي التعسب
التحسين وبنا اسخ عتقة
املُ َّ
تنف ولن في غيم ااغماض
َ
الت ارية حعمط اس العم
ااص ي إليت وتمخيص ااعمال
المسبس عنفو المختة.

CC BY-NC-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY

●
●
●
●

CC BY-NC-SA

● المختة  BY-SAتمليح لألخمي حمية ● المختة BY-

امللخص

اخدم ادجاعة الصحيحة:

 SAتمليح

إعاد التوزسل والتعسب واكشتقاق
للمورد وا ً كان للت اغماض

لألخمي حمية

ت ارية أو غيم ت ارية طاملا تمت اسبة

إعاد التوزسل

العم لتاحب .

والتعسب

● تعس المختة BY-SA-NC
ً
المخص ةيودا.

للمورد وا ً

● عسد رخص املعاا ادعساعي اا ا ية

كان للت

أكثم

خمو رخص.

واكشتقاق

اغماض ت ارية
أو غيم ت ارية
طاملا تمت اسبة
العم لتاحب

نبسأ التتميم وفق الخطوات اآلتية:
 .1السخول ع نظام " لف شمو" واختيار اللغة العمبية

الواجية ننتق إل خيار "أدوات التهليف" في

أع التفحة و ئم نضل شم الفهر ع أدا "ااعمس " كما في الع رةم ( )1وبعسيا نختار "إاعا
حتوى جسبس" كما في الع

رةم ( )2ويمن

عايس حتوى ت ميبي لألدا -في حال توفمه-

خحل

اختيار "امل لفات املنعور ".
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ش رةم ( :)1اختيار أدا "ااعمس "

ش رةم ( :)2اختيار أبقونة "إاعا حتوى جسبس"

 .2تظيم لنا شاشة أدا "ااعمس " كما في الع رةم (.)3

ش رةم ( :)3العاشة المئاسية في أدا "ااعمس
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 .3ةب البس عا تخسام يذه اادا ب

العنصر

علينا تحسبس العناصم التالية:

شرح العنصر

العنوان

بتم تحسبس عنوان اتحتوى

املحتوى

كختيار نوا اتحتوى الذ
املنسسلة

مثال على العنصر
املعاا ادعساعي
 صور

ُيسرج

 فيسبو
 جسول

القائمة

 أدا الس ي


موعة اكختيارات املفمد

 امللخص

افصل املحتوى
بمسطرة أفقية

اختيار طميقة تقسيم اتحتوى عتحسبس طميقة ظيور
املسطم اافقية القائمة املنسسلة.

 آلي أو افدماض ي
 ك تستخسم املسطم أعحه

ً
 ا تخسم املسطم أعحه دائما

 .4في خانة "العنوان" ننت عنوان اتحتوى ويو " املعاا ادعساعي " كما في الع رةم (.)4

ش رةم ( :)4كتاعة عنوان اتحتوى

.5

خانة "ةائمة حتويات ااعمس " نحسد نوا اتحتوى الذ

اتم إدراج

القائمة املنسسلة كما في الع

(.)5
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رةم

ش رةم ( :)5اختيار نوا اتحتوى
.6

نختار نوا اتحتوى " "Imageئم بقوم عتعبةة الخانات املطلوبة كما تم شمحيا عالتفتي في جلسات اعقة.
كما بتوج تحسبس طميقة ظيور املسطم اافقية
-1آلي أو افدماض ي.
ى ُ
 -2ك تستخسم املسطم أعحه  :عسم إضافة خط أع اتحتو املسرج.
ً
ُ
 -3ا تخسم املسطم أعحه دائما :دضافة خط أع اتحتوى املسرج.

القائمة املنسسلة كما في الع رةم(:)6
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ش رةم ( :)6اضافة حتوى(صور )

 .7بمننت إدراج عسد ك نهائي

اادوات ع طميق الضغط ع زر "اضافة حتوى" كما في ش (.)7

ش رةم (:)7زر إضافة حتوى جسبس

 .8دضافة حتوى آخم ولين جسول نضغط ع القائمة املنسسلة
ختائص المسول (ش

خانة اتحتوى ونختار " ."Tableو لتحسبس

المسول عسد التفور وااعمس ) نضغط ع زر "جسول" املوجود ضم ةائمة اادوات في

ااع كما في الع رةم (.)8
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ش رةم ( :)8إضافة جسول

.9

تظيم لنا نافذ "ختائص المسول" كما في الع رةم (.)9

ش رةم ( :)9تحسبس ختائص المسول
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 صفور وأعمس  :لتحسبس عسد صفور وأعمس المسول.
 العمض واكرتفاا :لتحسبس عمض وارتفاا المسول .
 العناوي  :لتحسبس أب

ت ون العناوي اا ا ي في المسول (عسون التف ااول العمود ااول كحيما).

 تباعس الخحبا  :لتحسبس سافة التباعس عين خحبا المسول .
 الحسود :لتحسبس حسود المسول.
 املسافة البادئة :لتحسبس املسافة البادئة ةب المسول.


حالا  :لتحسبس ان ظيور المسول (يسار و ط بمين).

 الوصف  :لتحسبس عنوان رئاس ي للمسول والذ

يظيم أع المسول.

حعس تعبةة الحقول الساعقة نقوم عالضغط ع زر " وافق" دضافة المسول .
 .10نقوم عتعبةة المسول عالبيانات كما في الع

رةم ( )10ويمن تنسيق النص املنتوب

خحل اادوات املتاحة

كما تعلمت للت في عما ي عالمة النتوص.

ش رةم ( :)10تعبةة المسول عالبيانات
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 .11دضافة حتوى آخم بتم الضغط ع زر "إضافة حتوى" و ئم اختيار نوا حتوى

القائمة املنسسلة عح

نقوم عاختيار "الفيسبو " كما في الع رةم (.)11

ش رةم ( :)11اختيار "فيسبو

.12

ةائمة "نوا اتحتوى".

ةسم تادر الفيسبو نقوم عالنقم ع " "+كما في الع
التحمي

جياز الحا

أو ع طميق رفع

رةم ( )12يسمح لنا عادضافة ع طميق خياري إ ا

واةل الفيسبو كاليوتيوب أو فيميو وغيمه كما بظيم لنا في الع

رةم (.)13

ش رةم ( :)12النقم ع أبقونة  +دضافة الفيسبو

ش رةم ( :)13طمق إضافة الفيسبو.
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 .13نقوم عالنقم ع املساحة الخاصة عنضافة راعط الفيسبو و إدخال الماعط أ ا عالنسخ و اللتق أو عتعبئت كما في الع
رةم ( )14كما بمننت تحمي الفيسبو الحا اآللي ئم نقوم عالنقم ع أبقونة إدراج .

ش رةم ( :)14وضل راعط الفيسبو.

ً
 .14استطيل تحميم حقوق التهليف والنعم كما تعلمنا للت اعقا الع رةم (.)15

ش رةم ( :)15أبقونة تحميم حقوق النعم و التهليف.

 .15بظيم لنا ةسم " الو ائ املمئية" نقوم عنضافة صور للتق خحل النقم ع "أضف" واعني عذلت التور اا ا ية
التي تظيم ةب النقم ع زر "تعغي الفيسبو" بمن تمكيا فارغة إن أردت ئم بظيم لنا الخياران (إ ا ا تخسام كا الحمم
للفيسبو أو عس عمض أدوات التحنم عالفيسو أو عس يا) كما في الع رةم (.)16

ش رةم ( :)16ةسم خيارات "الو ائ املمئية".
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 .16تظيم لنا خيارات ادعاد في ةسم " ادعاد " وهي كالتالي :خيار تعغي الفيسبو تلقائيا أو عس
الفيسبو عنس انههائ أو عس كما في الع (.)17

و خيار تنمار تعغي

ش رةم (:)17خيارات ةسم "ادعاد ".

 .17كما بمن للم لف إضافة " سار" للفيسبو واعني عذلت لف آخم بضار للفيسبو فمعح لفات الدمجمة لنفمض أن
لف خارجي
الفيسبو عاللغة ادن ليذبة و بميس امل لف إضافة تمجمة عاللغة ادن ليذبة للفيسبو يو ةام حعمليا أو تحميليا
فيمن للت ع طميق اختيار املسار كما في الع رةم (.)18

ش رةم ( :)18خيارات ةسم "املسار "

 .18ويمن للم لف إضافة سار آخم لنفمض اللغة ادن ليذبة مل ك يستطيل ماا الفيسبو كما في الع
للمستخسم خياري إضافيين عالنقم عليهم تظيم ل الفيسبو ويذا ا بطلق علي املسار.

رةم ( )19فيظيم
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ش رةم ( :)19ابقونة "اضافة سار".

 .19للمسار عس عيانات ب تعبةهها وتحميليا عنا ع ا بمغ عنضافت عح :أوصار امللف وتظيم ل أربعة أوصار كما في
الع رةم ( )20ئم إضافة لف املسار عالنقم ع "أضف" كما بظيم في الع رةم (.)21

ش رةم ( :)20أبقونة "ااوصار".

ش رةم ( :)21أبقونة " أضف".

 .20دضافة حتوى آخم بتم الضغط ع زر "إضافة حتوى" و ئم اختيار نوا حتوى القائمة املنسسلة ع بي
املعال" "IFrame Embedderكما في ش رةم ( )22ئم نقوم عتعبةة الخانات املطلوبة كما تم شمحيا عالتفتي في جلسات
اعقة.

ش رةم ( :)22اضافة حتوى ( .)Iframe Embedder
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 .21دضافة حتوى آخم بتم الضغط ع زر "إضافة حتوى" و ئم اختيار نوا حتوى القائمة املنسسلة ع بي
املعال "  "Single choice Setكما في ش رةم ( )23ئم نقوم عتعبةة الخانات املطلوبة كما تم شمحيا عالتفتي في جلسات
اعقة.

ش رةم ( :)23اضافة حتوى( موعة ادختيارات املفمد )

 .22دضافة حتوى آخم بتم الضغط ع زر "إضافة حتوى" و ئم اختيار نوا حتوى القائمة املنسسلة ع
بي املعال " "Summaryكما في ش رةم ( .)24ئم بقوم عتعبةة الخانات املطلوبة كما تم شمحيا عالتفتي في جلسات
اعقة.
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ش رةم ( :)24اضافة حتوى(امللخص)

 .23بمن للمستخسم تمتا اللوحات عالتحميت إل أع أو إل أ ف عا تخسام اا يم التي تظيم في نهابة العميط اازرق
الخاص عاتحتوى أو حذر اتحتوى نهائيا عالضغط ع زر الحذر .ش رةم ()25
ش رةم ( :)25تمتا وحذر اتحتوى

خحل خانة "تخطي النتوص

 .24نقوم عتعسب النتوص التي تظيم للمتعلم عنس تطبيق اادا
ً
والدمجمات" كما تعلمناه في اادوات اعقا.
 .25نقوم عتوصيف البيانات ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا ً
اعقا في جلسات اعقة .وللت خحل
الذياب إل تبوي "البيانات الوصفية" في أع التفحة.
ً
 .26نقوم عتحسبس المختة ليذا السرس أو النعاط كما تعلمنا اعقا في اادوات الساعقة .وللت خحل
الذياب إل تبوي "المختة" في أع التفحة.
ً
 .27نقوم عحفظ اادا كما تعلمنا اعقا حي تظيم لنا ر الة عهن تم إاعا ورد عالعنوان الذ تم
تحسبسه ً
اعقا كما في الع ( )26نضغط ع إغحق ئم نقوم عمعابنة تطبيق اادا .
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ش رةم ( :)26ر الة تهكيس إاعا املورد

 .28حعسيا تظيم لنا شاشة عابنة تطبيق اادا كما في الع رةم (.)27

ش رةم ( :)27شاشة تطبيق اادا

 .29عنس المغبة في تحميم وتعسب اادا نضغط ع أبقونة "تحميم" في أع التفحة كما في الع رةم ( )28حي
ً
بمن عح تعسب العنوان اتحتويات التوصيف أو تغييم المختة .كما بمن حذر اادا التي ةمت عناعا،ها نهائيا ع
طميق اختيار اابقونة "حذر" .
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ش رةم ( :)28أبقونة تحميم اادا وحذفيا

ً
ثالثا /تلميحات حول استخدام األداة:
ً
 .1بمننت إضافة نوا حتوى ةمت عناعائ اعقا وغيم وجود ضم القائم املنسسلة ع طميق آدا الس ي ”“Iframe
وتحتاج لذلت ال إدراج راعط املورد )  (URLفقط.
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