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للعروض التقديمية التفاعلية

صبرية بنت محمد الخيبري\ا\للمدربة



محاور الورشة
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ةمخترصةللمدربنبذة 
ربة ومعلم خبير من شركة مايكروسوفتدم

اخصائي جودة شاملة

اخصائي موارد تعليمية

مدرب معتمد للذكاء االصطناعي من مركز 

دبينو

كالس بوينتالداةمدرب مدرسي معتمد 



تعارف
ي اسمك \اكتب

المدينة\التخصص\



رابط مشاركة الطالب
https://new.classpoint.app/

https://www.classpoint.io/?s=03


التقنية

حىت , مر التعليم بتطورات رسيعة خالل السنوات الماضية والزال
نواكب هذه التطورات والتغريات من 

الذكاء ان يستفاد من األدوات التعليمية الرقمية
رقمية يمكن إضافتها  اوأداواتالمجانية عرب المواقع 



التقنية

والجهد وأن تكون ذو فاعلية, من ناحية انها توفر لي الوقت
وجودة عالية واألدوات الرقمية في عالمنا الرقمي كثرية جدا

.مناسب لهممايراهة اختيار \للمدرب\ة\للمعلم



توظيف التقنية

ة  سوف \ة والمدرب \أحسن  المعلمالتقنيةإذا
تؤدي حتما الغرض والهدف من استخدامها



من ماالهدف
استخدام التقنية؟



اهداف استخدام 
التقنية



اهداف  استخدام 
التقنية
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2

3

4

تحسني جودة التعليم وزيادة 
فهو يؤدي إلى تقدمفاعليتة

وتطور وتحسن التالميذ في 
المجال العلمي واالكاديمي

الطرق الحديثة الطلبهإكساب 
للتكنولوجيا وتعلم التقنية

التنوع والتعدد في إيصال 
المعلومة بطرق متعددة

توفري الوقت والجهد



اهداف  استخدام 
التقنية

5

7
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8

تنمي حب االستطالع والفضول
في نفس المتعلم

اع وإشبالطلبهاستثارة اهتمام 
حاجاتهم إلى التعلم

التغلب والقضاء على الحدود الميذتزيد المشاركة اإليجابية للت
الرمتبطة بالمكان والزمان



أداة كالس بوينت



اداة كالس بوينت

كالس بوينت أداة تعليمية يمكن اضافتها لربنامج 
ل من حيث تمكن المعلم من التدريس بشك, البوربونت

طالبةتفاعلي مع 



كالس بوينتلمااداة

لمطورةتحديدا النسخة الثانية الجديدة وابروكالس بوينت 
ة ليست منصهي,,الرقميمتواكبة مع احتياجات المعلم 

عدة أدوات في مكان واحد يعترب يضمن وأنما,,قائمة 
.لمنحىن التعلم أن يكون مسترما 



المطوربرواداة كالس بوينت 
2النسخة 

وقوتةسينطلق بحولة بروالمطوركالس بوينت 
.م2023يناير 15االحد 



ممزيات أداة كالس بوينت



ممزيات أداة 
كالس بوينت

1

2

3

4

وجود نسختان مجانيةسهولة االستخدام
ومدفوعة

يدعم لغات متعددة من ضمنها 
اللغة العربية

تحويل العروض التقديمية الى
تفاعلية



ممزيات أداة 
كالس بوينت

5

7

6

8

االختباركتقريرتصدير التلعيب  ووضع العالمات

إدارة للفصول الدراسية
كل فصل على حدى

نظام المكافئات
سةوتحفزي الطلبة وبث روح المناف



ممزيات أداة 
كالس بوينت

9

11

10
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pdfمشاركة ملفات رفع الصورة

رفع مقطع فيديوتسجيل الصوت



ممزيات أداة 
كالس بوينت

13

15

14

16

لها الطلبهسهولة انضمام 
من أي جهاز

إمكانية انضمام 
ور كحض) الضيوف لتبادل الخربات
(درس تطبيقي

ةالتنوع في األنشطة التفاعليتوياتنظام التحفزي والرتقية بالمس



أداة كالس بوينت دواتأ

المطورة



أداة كالس بوينت دواتأ

المطورة







رابط مدونة كالس بوينت
https://www.classpoint.io/?s=03

https://www.classpoint.io/?s=03


المدة التي مكث الرسول صلى هللا علية وسلم 

\الى اإلسالم هيدعوتةفي 

سنة23\1

سنة26\2

3\27

سنة30\4



نهر في العالم؟أطول اين يقع 



اجمل شي في حياتك عبر عنه بصورة؟



ارسم شيئا يعبر عن شخصيتك؟



أجزاء النبتةي \رتب

ورقة

زهرة

جذور

ساق



بمقطع فيديو عن أهمية القضاء على ظاهرة ي \عبر

التدخين؟

بواسطة كاتب غير معروف مرخصة باالسم هذه الصورة CC BY-SA-NC

https://www.flickr.com/photos/azaga/2708663754/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


رايك في الدورة سجل
صوتك



شكرًا لكم
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