تقنية األيباد مع المعلم
( ورقة عمل
إدارة العامة للتعليم بـ عنيزة)

إعداد
معلمة الرياضيات
الجوهرة علي الدهاسي
ابتدائية  34بعنيزة

 1438هـ

محتوى ورقة العمل

ماهو االي باد ؟
لماذا االي باد في التعليم ؟

طرق استخدام االي باد في الفصل الدراسي
أساسيات برامج االي باد للمعلم
فوائد البرامج للمعلم
التوصيات والمقترحات
المراجع

أمهية االيباد يف التعليم
ماهو االي ابد  Ipad؟
هو اسم جتاري ألحد منتجات شركة أبل (  )Appleالعاملية  ،واألي ابد هو عبارة عن حاسوب (
 )Tablet Computerقامت بتصميمه وابتكاره شركة أبل األمريكية  ،حيث تعترب شركة أبل الرائدة
يف تصميم وابتكار احلواسيب اللوحية.
واحلاسوب اللوحي هو عبارة عن حاسوب صغري احلجم  ،يكون من قطعة واحدة فقط وهي الشاشة اليت
تعمل ابللمس حتتوي على لوحة الشاشة فقط .
وتقوم بعض الشركات الصانعة للحواسيب اللوحية إبضافة قطع أخرى هلذه احلواسيب غري الشاشة كالقلم
الرقمي الذي يساعد على اللمس  ،كما قد تصنف مع الشاشة لوحة مفاتيح قابلة للرتكيب واإلزالة  ،ولكن
حىت مع وجود هذه القطع اإلضافية يبقى احلاسوب اللوحي حاسواب لوحيا ألن هذه القطع هي قطع اثنوية
وليست أساسية .
ملاذا األي ابد يف التعليم ؟
ان استخدام األي ابد يف التعليم أثبت كفاءة عالية يف حتفيز الطالب على االعتماد على نفسه ابلبحث
والتعلم الذايت  ،وهو خطوة إجيابية لتطوير وتنمية عقل الطالب  ،فهو أفضل من األسلوب التعليمي الذي يتم
فيه تلقني التالميذ شفهيا أو ابستخدام ا ألدوات التقليدية اليت التتيح جلميع الطالب املشاركة يف الدرس
ابلشكل املطلوب يف حني األي ابد ميكن الطالب من االستفسار عن تساؤالته عن الدرس .
ولنتعمق أكثر أبسباب ضرورة استخدام األي ابد يف التعليم :
-1

توفريه الفرصة للتعلم يف وضعية نشطة السيما أبهنا لغة العصر للجيل اجلديد.

-2

أصبح من السهل تنظيم فريق عمل من الطالب للعمل على نفس املشروع حبيث أن التواصل مل يعد
مشكلة بل أصبح سلسا للغاية .

-3

ميكن الطالب من حترير امللفات عن بعد ويف الوقت نفسه بشكل أسرع وهنا ابلضبط أييت الدور
الكبري لألي ابد الذي يشكل آداة حامسة لالنطالق حنو التعلم التعاوين .

-4

وسيلة تعليمية تسمح للطالب ابلوصول إىل املواقع التعليمية واملكتبات اجملانية على االنرتنت
والقواميس واملوسوعات .

-5

أصبح منصة تعليمية جتعل التعلم أسهل من أي وقت مضى .

-6

يوفر تطبيقات مرنة تناسب مجيع املستوايت .

-7

ليس هناك حاجة لفتح السجالت الورقية .

ملاذا االيباد بذاته دون غريه من األجهزة يف العملية التعليمية ؟
-1

سهل احلمل مقارنة ابلوسائل األخرى .

-2

سهولة جتهيز وتنصيب الربجميات على األي ابد .

-3

سهولة توصيل األي ابد ابألجهزة املساعدة مثل جهاز العرض والسماعات اخلارجية .

-4

بساطة التعامل مع الشاشة عن طريق تقنية اللمسة الواحدة واليت أثبتت الدراسات أبن تقنية اللمسة
الواحدة هي السبب يف تعامل األطفال يف سن مبكر جدا مع جهاز األي ابد.

-5

إمكانية حترير امللفات ومشاركتها مع الغري من خالل بعض التطبيقات اليت يتيحها بعض املزودين
للمساحات التخزينية على االنرتنت .

-6

درجة األمان العالية لنظام ( )IOSالتشغيلي لألي ابد والذي يضمن صعوبة اخرتاق الفريوسات له
ول كثرة اإلجيابيات الستخدام األي ابد يف العملية التعليمة أصبح أمرا حتميا مادام استعماله منتشرا
يف احلياة احلقيقة  ،حياة تصبح رقمية يوما بعد يوم وتعتمد على التنقلية أكثر فأكثر وهذا سبب
كاف إلدراج األي ابد يف املناهج التعليمية فهو حقيبة مدرسية للطالب

طرق استخدام األيباد يف الفصل الدراسي
توجد وسائل عديدة متكن املعلم من استخدام األي ابد يف الفصل الدراسي وهذه بعض منها :
 -1توصيل األيباد جبهاز عرض البياانت " الدااتشو " بعد شراء الوصلة املناسبة للجهاز احملدد من موقع أبل
أو من مكتبة جرير أو من أي موقع آخر .
 -2توصيل شاشة األي ابد بسطح جهاز الكمبيوتر ابستخدام عدة برامج والتحكم عن بعد  ،ولالشارة
فهذه اخلطوة معقدة قليال تستدعي بعض الشرح
 -3إذا كنت تريد أن تستخدم األي ابد عن بعد وعرض الشاشة على الدااتشو جيب أن يراعي:
أ) توفري شبكة االنرتنت يف كل من جهازي الكمبيوتر واألي ابد.
ب) شراء الربانمج الذي يتناسب مع نظام التشغيل املناسب جلهازك والقيام بتثبيته وحتميل مفس
الربانمج على جهاز األي ابد .
ج) التأكد من أنك قد قمت بتوصيل األجهزة على نفسه شبكة االنرتنت ،كون بعض املدارس تقدم
شبكة خاصة ألجهزة الكمبيوتر وأخرى لألجهزة احملمولة .
د) أمساء الربامج املناسبة هلذه الطريقة من التوصيل هي ( ، Refleector ، X-Mirage
AirServer
 -4استخدام . Apple TV

وللتعمق أكثر هناك طرق وتطبيقات ممتازة ومنوعة ميكن للمعلم استخدامها أهم واحدة منها وهي :
-1

العرض على شاشة كبرية

اجعل الطالب يرون ماتراه على شاشة األي ابد من خالل عكسها عن طريق الربوجيكتور ويتم عن
طريق :

أ) VGA Adapter
وهو حمول خاص لتوصيل األي ابد مباشرة ابلربوجكتور ابستخدام الكابل

ب) Air Server
هو برانمج يتم تثبيته على جهاز احلاسب املوصل ابلربوجكتور  ،ميكنك استخدام خاصية Ipad's
 AirPlayلعكس مايعرض على شاشة األي ابد على الربوجكتور .
ت) Reflector
برانمج يتم تثبيته على جهاز احلاسب املوصل ابلربوجكتور واستخدام خاصية Ipad's AirPlay
لعكس مايعرض على شاشة األي ابد على الربوجكتور

ج) EzCast
هو عبارة عن قطعة يتم توصيلها ابلشاشة لربطها مع األي ابد عن طريق  wifiبعد حتميل الربانمج
على االي ابد ابنفس اسم الشركة املصنعة  ،واستخدام خاصية  Ipad's AirPlayلعكس مايعرض
على شاشة األي ابد على الربوجكتور .
أساسيات برامج األي ابد للمعلم
أفضل تطبيقات األي ابد التعليمية اليت حيتاجها املعلم ليكون مرجعا له يف مسريته املهنية خصوصا مع
اإلمكانيات اليت يتيحها اليوم هذا الكم اهلائل من التطبيقات .
-1

السحابة االلكرتونية

-2

العروض التقدميية

-3

اجلدول املدرسي

-4

دفرت املتابعة االلكرتوين

-5

تصوير املستندات

-6

تدوين املالحظات

-7

الكتب االلكرتونية للمناهج الدراسية

-8

السبورة التفاعلية

-9

قاريء امللفات

السحابة االلكرتونية
هي برامج تساعد على ختزين امللفات ومشاركتها عرب االنرتنت للرجوع إليها يف أي وقت حني االحتياج
وعلى أي جهاز بشرط عدم نسيان حساب الدخول للربامج .
Dropbox
هو تطبيق يستخدم برجميات أدارة بياانت سحابية ملشاركة امللفات بني أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية
واهلواتف احملمولة .
فهو يعمل على عشرة أنظمة تشغيل منها ويندوز وشوالرس وماك وذلك ابإلضافة إىل العديد من أنظمة
تشغيل اهلواتف احملمولة مثل
( .) Android ، IOS
يتم التعامل معه بسهولة ويسر .
يسمح بعمل مايسمى حبساب العمل وهو اخلاص ابلشركات وذلك يعد حال لتعدد احلساابت لدى
املوظفني مابني حساابت شخصية وحساب العمل .
تسهيل االنتقال بني احلساابت .
يتميز ابألمان واخلصوصية .
يقوم حبفظ امللفات على احلساب الشخصي بشكل تلقائي دون حفظها على حساب العمل .
يتم الربط تلقائيا بني اجلهاز والتطبيق وختزين القاعة ومزامنتها .
دمج اخلدمات مع الربيد االلكرتوين > Yahoo
تدعم ست لغات عاملية .
فائدة الربانمج للمعلم
•

سرعة حفظ االعمال وختزينها .

•

الرجوع اليها بسهولة عند االحتياج وعلى أي جهاز بشرط امتالك نفس احلساب .

•

سهولة حتميل امللفات بني أكثر من جهاز يف نفس الوقت .

العروض التقدميية
هي برامج تساعد على عمل طريقة لتقدمي وعرض املعلومات والبياانت ونتائج األحباث .
تستخدم يف املؤمترات واالجتماعات العامة واخلاصة لعرض موضوع ما أمام جمموعة من احلضور .
Keynote
برانمج من حزمة  Iwortاليت تقوم شركة أبل بتطويرها نستطيع من خالله عمل عروض تقدميية للدروس
التعليمية .
يدعم ميزة مزامنة امللفات على خدمة .Icloud
حيتوي على  12قالبا وجاهزة للتعديل عليها .
الرسوم البيانية تدعم تقنية .3D
يدعم الربانمج سحب امللفات من الكمبيوتر من الكمبوتر وحتريرها .
يدعم ملفات الوورد املنشئة يف نظام الويندوز ،يدعم الكتابة من خالل لوحة املفاتيح الالسلكية .
استخدام ميزة الرتاجع للعودة من خالل التغيريات السابقة حىت املرة التالية اليت تفتح هبا املستند.
إمكانية مشاركة امللف اخلاص عن طريق تصديره على انه صفحات  ، Microsoft Wordأو ملف
 PDFوارساهلا عرب الربيد االلكرتوين .
تستطيع فتح امللفات املنشأة على أي تطبيق يف اجلهاز مثل Dropbox
تستطيع طباعة امللفات على أي طابعة تدعم خاصية AirPint

فائدة الربانمج للمعلم
-1يغين املعلم بشكل كامل من االعتماد على برانمج األوفيس ابلكمبيوتر .
-2ميكن املعلم من استخدام الربانمج والتعديل على اإلجراءات أبي وقت وبسهولة .
-3حفظ االعمال عرب السحائب االلكرتونية .

اجلدول املدرسي
هو برانمج خدمي لتنظيم جدول املعلم والطالب مبا حيقق أقصى فائدة ممكنة إلدارة اليوم لدى املعلم أو الطالب
سواء أكان يف املدرسة أو خارج املدرسة .

جدول املعلم
سرعة يف حتديث اجلدول وتفريغه .
يدعم نظام ( ) Android ، IOS
يدعم اللغة العربية
بدون كلفة مادية
هو فعال ماحيتاجه الطالب واملعلمني

فوائد الربانمج للمعلم
-1

حتديد بداية األسبوع وهنايته .

-2

حتديد وقت بداية وهناية كافة احلصص .

-3

حتديد عدد احلصص يف اليوم.

-4

إضافة املادة والفصل واسم املعلم يف خانة واحدة .

-5

يتيح للمستخدم ألوان زاهية ليختار اللون الذي يريد لكل مادة مبا يناسب رغبته وذوقه

-6

توفر التقومي الدراسي لنفس العام .

-7

يتيح للمستخدم إضافة أمساء احملاضرين من جهات االتصال املسجلة لديه وذلك خبالف
إضافتها يدواي .

-8

يت يح للمستخدم حتديد القاعات الدراسية لكل حصة أو حماضرة مما يساعده على االنتظام يف
احلضور .

-9

سهولة يف تصفح اجلدول

 -10ينبه الربانمج املستخدم قبل موعد احلصة أو احملاضرة وفقا للوقت الذي حيدده .

دفرت املتابعة االلكرتوين
هي طريقة للتقومي خيتارها املعلم ترتبط ارتباطا مباشرا ابملستوى التحصيلي للطالب.

Teacher Kit
هو برانمج يعمل على األجهزة الذكية حيتوي على جمموعة من األدوات تساعد املعلم على العملية التعليمية .
يدعم اللغة العربية والحيتاج اىل كلفة مادية .
سهولة استخدامه الربانمج مع تعدد خياراته.
إمكانية تعديل العناصر الربانمج ليتناسب مع خصائص املرحلة الدراسية .
برانمج يعمل على ثالثة أنظمة ( ) Windows ،IOS ،Android
حفظ املعلومات عن طريق السحائب االلكرتونية

فائدة الربانمج للمعلم
-1

يعترب دفرت متابعة للمعلم.

-2

يساعد على رصد درجات الطالب ومشاركاته بسهولة .

-3

يساعد على رصد حضور الطالب وغيابه .

-4

إبمكان ارسال البياانت للطالب أو ويل األمر عن طريق االمييل .

-5

سهولة التعديل والتعامل معه يف أي وقت

-6

تقوية أواصر الرتابط بني البيت واملدرسة للرفع من مستوى الطالب

-7

يوضح أمهية التواصل بني املعلم وأولياء األمور من خالل توضيح الفرق يف املستوى التحصيلي
للطالب

تدوين املالحظات
حيتاج املعلم ألخذ املالحظات أثناء االجتماعات للعمل  ،اللقاءات املهمة  ،وخالل الدروس  ،وحىت أثناء قراءة
الكتب .
وتتعدد طرق أخذ املالحظات حسب أمهيتها وشخصية املدون .

Notepad
هو برانمج يستخدم للتدوين من خالل الكتابة خبط اليد أو الطباعة.
حيتوي على جمموعة من القوالب للتدوين عليها.
حيتوي على خاصية محاية املالحظات برمز سري .
يتوفر بشكل جماين ويدعم نظام ( )Andored ،IOS
حيفظ وينقل املذكرات اخلاصة من خالل الربيد االلكرتوين .

فوائد الربانمج للمعلم
-1

يتمكن من إضافة صفحات متعددة للمفكرة والتنقل عربها بسهولة .

-2

يتمكن من ترتيب املالحظات حسب االسم والتاريخ

-3

يتمكن من حتديد الوان خمتلفة وحتديد مسك اخلط .

-4

يتمكن من طباعة املالحظات .

تزود املعلم ابحلجة الدامغة أو بفكرته بطريقة منظمة ومقنعة .
-5

متك املعلم من فهم املعلومة املسجلة بصورة صحيحة ألنه سيقوم بتلخيصها يف صورة مالحظة
صغرية.

-6

ميكن املعلم من الرتكيز على النقطة  /النقاط اهلامة املرتبطة مبوضوع املعلومة اليت يبحث عنها .

-7

االعتياد على كتابة املالحظات مهارة يف حد ذاهتا تسهم يف تنمية مهارة التنظيم والكتابة
واحلفظ.

-8

مفيد يف احلياة العملية واملهنية وتطوير الشخصية فهي تعطي الفرص لتقييم املعلومات .

تصوير املستندات
هي طريقة متكن من ادخال الصور واألوراق الرمسية أو من خط اليد اىل داخل الكمبيوتر لكي يتم استخدامها
الكرتونيا عن طريق املاسح الضوئي.
CamScanner
تطبيق حيول االيباد إىل ماسح ضوئي الدارة ذكية ملستندات املستخدم.
متوفر ألنظمة التشغيل ( ) Windows ،Android ،IOS
مزامنة امللفات مع كل أجهزة املستخدم املشرتكة بنفس احلساب ومزامنة التعديالت .
مزامنة املستندات عرب صفحة التطبيق عرب الويب .
انشاء ملفات بسهولة والتحكم حبجمها ومقاسها .
يتيح التطبيق إضافة أصدقاء حبيث تتم مشاركة املستندات فيما بينهم وعرضها سهولة مشاركة امللفات بصيغة
متعددة عرب الربيد االلكرتوين أو رفعها اىل التخزين السحايب .

فوائد الربانمج للمعلم
-1

يقوم ابملسح ألي نوع من املستندات .

-2

يقوم ابملسح الضوئي للمستندات متعددة الصفحات.

-3

القص التلقائي للصور امللتقطة وتعديلها وحفظ النتائج يف البوم النظام

-4

إضافة صور موجودة سابقا اىل املستندات وترتيبها وحفظها .

-5

خيارات متعددة ملقاس صفحة املستند،متكن املعلم من عرض مستنداته وأدواته .

-6

حيفظ املستندات مثل االيصاالت واملالحظات والفواتري والشهادات وغريها على شكل ملف
 PDfأو على شكل صورة JPEG

-7

دقة عالية ابلتصوير واليت جتعل من النصوص والرسومات ذات جودة واضحة .

-8

حيتوي على ميزة يف النسخة املدفوعة ابمكانه التعرف على احلروف للمزيد من املرونة يف التحرير
وتبادل املعلومات .

-9

ميكن التطبيق املشاركة ألي منصة اخرتهتا .

الكتب االلكرتونية
هي نشر الكرتوين فيه نصوص وصور وفقرات لكتب خمتارة بعناية مرتبة برتتيب معني مت رفعها الكرتونيا .

تطبيق عني
هو تطبيق حيتوي على مكتبة من املناهج الدراسية للمراحل التعليمة.
يعمل على مجيع األجهزة الذكية .
حتقق أهداف وزارة التعليم لتحقيق قاعدة تعليمة تفاعلية
تساعد يف مزيدا من االتصال والتفاهم بني العلم واملتعلم
دعم وحافز للتعلم.

فوائد الربانمج للمعلم
-1

يقرأ الكتب االلكرتونية من خالل اجلهاز اللوحي أو احلاسوب الشخصي .

-2

سهولة نقله وحتميله على أجهزة متنوعة .

-3

سهولة الوصول إىل حمتوايته ابستخدام الكمبيوتر.

-4

إمكانية عرضه على الطالب يف القاعات الدراسية ابستخدام وحدة عرض البياانت أو جهاز
العارض اجلداري ( الربوجكتور )

-5

يوفر للمعلم االطالع والتصفح على املناهج الدراسية يف أي وقت وأي مكان .

-6

يستطيع املعلم أنشاء مكتبة خاصة ابلكتب املنهجية اليت يريد متابعتها ابستمرار

-7

دعم وحافز للمعلم ابلعطاء .

-8

ختتصر وقت التحضري.

السبورة التفاعلية
هي تطبيقات تساعد على حتويل اجلهاز اللوحي اىل سبورة تسمح لك بطرح األفكار وتنظيمها بصراي .
Educreations
هو أداة سبورة تفاعلية وخاص بعمل شروحات
وتسجيل الشاشات يف آن واحد .
تساعد للتعلم ابشياء جديدة لالبتكار واالبداع.
أداة فريدة وسهلة ممتعة لالستخدام.
له موقع خاص ابلرفع .
مزامنة العمل مع وسائل الربيد االلكرتوين
مشاركة امللفات مع برامج التخزين السحايب
اليدعم اللغة العربية .

فوائد الربانمج للمعلم
-1

انشاء أشرطة فيديو تعليمية قصرية

-2

املشاركة على الفور مع الطالب.

-3

املشاركة على الفور مع الزمالء املعلمني .

-4

تساعد على التعلم مبتعة

-5

يقوم بعمل عروض تقدميية أو درس الكرتوين .

-6

ادراج صور وخلفيات والتحكم فيها بسهولة .

-7

الكتابة على الصور وأبلوان خمتلفة .

-8

حيتوي على قوالب عدة من أنواع الورق مبا يتناسب مع املادة .

-9

تسجيل الصوت واحلركة بداخل الدرس التعليمي .

 -10ختتصر الوقت أثناء العطاء.

التوصيات واملقرتحات :
البحث عن برامج ختدم اإلدارة الصفية أثناء احلصة الدراسية
البحث عن برامج ختدم اسرتاتيجيات التعلم النشط أثناء العملية التعليمية
البحث عن برامج ختدم عملية التقومي البديل للمصلحة التعليمية
البحث عن برامج تنمي مهارات التفكري العليا للطالب
البحث عن برامج تنمي مهارات البحث

املراجع
أمهية استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم

حلمزة الدوسري

أمهية تكنولوجيا التعليم

لآلء جرار

ماهو االيباد؟

هليثم عمايره

استخدام االيباد يف التعليم

السراء رجيي

ملا جيب استخدام االي ابد يف التعليم

لرشيد التلوامي

طريقة استخدام االي ابد يف الفصل الدراسي

لرشيد التلوامي

أفضل تطبيقات االي ابد التعليمية

لنجيب روحي

مميزات وعيوب Dropox

ملصطفى فتحي

