
مهارة التعلّم

متحركةأداة لبناء شرائح وصور وملفات 

:اعداد
عرارناصر أبو 



هي منصة على االنترنت تمكنك من انشاء 

محتوى تفاعلي يمكنك عرضه على مدونتك 

أو موقعك، باإلضافة الى مشاريع العمل 

بملفات وتقديمات، أو حتى بطاقات بريدية 

وملصقات مخصصة.



توفر هذه المنصة العديد من الموارد الجذابة والملونة المصنفة وفق ** 

ية، ، التقديمات، السير الذاتية، البطاقات البريدالملصقات:فئات مختلفة مثل

الرسوم التوضيحية

كلها تقدم نموذجا افتراضيا ولكن يمكنك البدء بمشروعك من الصفر ** 

باستخدام ورقة فارغة 

مهما كان نوع المحتوى الذي تريد تصميمه يمكنك دائما استخدام نفس ** 

مجموعة األدوات وإضافة روابط الى مواقع التواصل االجتماعي، خرائط، 

.استبيانات، فيديوهات، أصوات، العديد من العناصر األخر

يمكنك النفاذ الى كل االدوات التي تحتاجها من القائمة على الجانب ** 

االيسر، صفحة، نص، موارد، محتوى، دبوس، مكان وتعديالت

خصائص



خصائص

، لذا يمكنك التوقف الكالوديقوم ايضا بحفظ كل المحتوى على ** 

عن العمل على مشروعك في منتصف الطريق ومن ثم مواصلة 

العمل عليه على حاسوب مختلف

هي بديل رائع اذا كنت تريد تصميم عروض جذابة أو رسوم ** 

توضيحية بمحتوى مخصص يمكنك التحكم في حجم كل العناصر 

التي تضيفها تحريكها وحذفها ان لم تكن مقتنعا وهو يدعم ايضا 

العمل التشاركي، وهو ما يعني انه بإمكانك انت وأشخاص آخرون 

العمل بشكل متزامن على نفس المشروع، محولين المحتوى معا 

والبناء على افكار جديدة



مميزات

توفير ازرار التفاعل ولها عدة وظائف االنتقال لصفحة، الذهاب لرابط، فتح نافذة، --

عرض تلميح

امكانية الكتابة باللغة العربية--

امكانية اضافة حركات وتأثيرات للصور والنصوص والفيديوهات ومختلف --

الوسائط المتعددة

امكانية اضافة مراحل انتقالية بين الشرائح--

، انفوجرافيكامكانية انشاء عروض تقديمية استبيانات، نماذج سير ذاتية، --

الخ..ملصقات

على جهاز الحاسوباالنفوجرافيكامكانية تنزيل نسخة من العروض التقديمية أو ** 

هذه الميزات تفتقر لها كثير من مواقع انشاء العروض التفاعلية لذلك هو بديل جيد 

power point لبرنامج



ما الذي يمكن عمله بأداة

العاب التعلّم

(.شرح المفهوم ، تفسير الكلمات ، قبل وبعد)إجابة -سؤال : 1الخيار 

.األلعاب التفاعلية: 2الخيار 

مهارات التعلّم

.التحدي-األنشطة الصعبة: 1الخيار 

(عرض تعليمي)الوحدات التعليمية : 2الخيار 

إنشاء دليل

البرنامج السنوي ، شجرة الجذور ، النشرة اإلخبارية ، دليل السفر 

.العالمي

ملصق تفاعلي

.إنشاء ملصق تفاعلي يتضمن روابط لمصادر معلومات مختلفةبإمكان



مميزات في محرك البحث ، وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع : البحث

باستخدام

".تسجيل الدخول"أو " إنشاء حسابك"

الدخول 

للموقع


