
حلول تعليمية تفاعلية 
من قبل موزايك التعليمي

أدوات ووسائل تفاعلية للسبورة الذكية

شاهد فيديوهاتنا على: 
mozaweb.com/video



mozaBook
برنامج عرض تربوي

تطبيقات الموزاتولز
يتضمن موزابوك أكثر من 110 أداة تفاعلية و ألعاب، و التي تعمل كمعينات بصرية، و تساعد في تطوير المهارات، و تسمح 

للطالب بإجراء التجارب. كما و يمكن إضافة األدوات إلى العروض أو المنشورات في الموزابوك، و يمكن وصول الطالب إليها 
أيضا عبر منصة الموزاويب للتعلم عبر اإلنترنت في المنزل. نحن نقوم باستمرار بتطوير و إضافة أدوات جديدة.

توضيح و أدوات رسم
 يمكنك إنشاء عروض تقديمية متحركة مذهلة 

 حيث يمكن أن تستخدم أيضاً مقاطع الفيديو 
و مشاهد ثالثية األبعاد.

 باستخدام واجهة المستخدم البديهية ألداة 
 الرسم البصرية، يمكن ألصغر التالميذ أن 
 يرسموا رسومات، كما يمكن أيضاً إنشاء 

 رسومات رياضية دقيقة باستخدام األدوات 
الهندسية الموجودة في البرنامج.

• المشاركة و الميزات الجماعية 
PDF إنشاء منشورات تفاعلية ضمن ملفات •

• يمكن استخدام البرنامج بشكل جيد على أي نوع من الشاشات
• إنشاء دفاتر تمارين تفاعلية و رسوم متحركة خاصة  

• استخدام موارد التدريس المتوفرة في البرنامج وإنشاء موارد جديدة

 www.mozaweb.com قم بتجربة التطبيقات على صفحة الـ

 تم إنشاء برنامج الموزابوك الستخدامه على اللوحات التفاعلية و للتدريس 
في المدارس، كما أن هناك برنامج خاص يمكن للطالب استخدامه في المنزل. 

يمكن إثراء الدفاتر و الكتب التي تم إنشائها في البرنامج بمواد رقمية مثيرة 
كالمشاهد التفاعلية الثالثية األبعاد و الفيديوهات التعليمية و الصور و التمارين. 

كما يقدم الموزابوك أكثر من 110 تطبيق موضوعي و ألعاب عديدة لجذب 
اهتمام التالميذ و مساعدتهم على فهم المواضيع بسهولة أكثر.

التحميل و التجربة مجاناً:
www.mozaBook.com



مشاهد الموزايك المتحركة الثالثية األبعاد
يمكن استكمال المواد الدراسية بأكثر من 1200 مشهد ثالثي األبعاد في دفاتر الموزابوك و اإلصدارات المستوردة بطريقة خاصة. 

يمكن إدراج المشاهد في اإلصدارات وفقاً للمواد التدريسية و تشغيلها في الحصة الدراسية و عرضها على لوحة تفاعلية تعطي فرصة 
ممتازة للتعلم بشكل أفضل. يمكن للمدرسين و الطالب الوصول إلى النماذج عن طريق منصة الموزاويب الموجودة على الشبكة 

 و التي تم تجهيزها للتعلم و التحضير المنزلي. في معظم المشاهد كما في األلعاب يمكننا أن نتنزه 
و نستمع إلى الرواية و ان نجد فيها تمارين تفاعلية.

 يمكن للطالب التجول في العديد من 
 المشاهد الثالثية األبعاد التي لدينا،

 تماما كما هو الحال في ألعاب الفيديو
 المفضلة لديهم. المشاهد الثالثية األبعاد

 تحتوي أيضا على السرد و تمارين 
تفاعلية للمساعدة في التعلم.

قم بتجربة المشاهد الثالثية االبعاد التفاعلية 
www.mozaweb.com التي لدينا على

 محرر تمارين
مبني داخل البرنامج

 بواسطة محرر التمارين المبني في الموزابوك
 يمكننا أن ننشئ و ببساطة تمارين مثيرة و خاصة
 و التي يمكن إدراجها في الكتب و الدفاتر الرقمية

 و من ثم عرضها في الفصل الدراسي.
 يمكننا االختيار من بين عدة أنواع من التمارين
 )اختيار بسيط، صل، أزواج متسلسلة، كلمات

 متقاطعة، البحث عن الخطأ، الترتيب، الترتيب على
 الخريطة، ملء الجدول، إلخ(، و التي يمكن أن تدرج

 إليها صور و رسومات و فيديوهات و أصوات من
الكتب و اإلصدارات المستوردة و من مكتبة الوسائط

 الخاصة بالموزابوك وحتى من اإلنترنت مثالً
من ال YouTube أو من الحاسوب الشخصي.

التحميل و التجربة مجاناً:
www.mozaMap.com

 تقوم خرائط أطالس الموزاماب الرقمية بإغناء مجموعة 
أدوات حصص الجغرافيا و التاريخ. يمكن تركيب و استخدام 

عناصر الخرائط ذات المواضيع المختلفة بشكل خاص و 
منفرد، و التي تسهل التحضير للحصص الدراسية و التعليم.

mozaMap 

خرائط رقمية على لوحة تفاعلية

•  خرائط طوبوغرافية، سياسية، مادية، اقتصادية، و تاريخية
•  استخدام خرائط و تمارين محددة مسبقا أو إنشاء خرائط 

مخصصة الستكمال الدروس الخاصة بك



تتيح منصة الموزاويب القائمة على المتصفح للطالب الوصول إلى المحتوى 
الرقمي ومشاهدة الدروس الرقمية والتعلم من المشاهد ثالثية األبعاد وتجربة 
األدوات وحل واجباتهم المنزلية عبر اإلنترنت. يمكن للمدرسين معرفة من 

قام بحل الواجب المنزلي، والتحقق من حلول الطالب، وحتى مشاركة 
الكتيبات وخطط الدروس في الموزابوك مع المعلمين اآلخرين.

mozaWeb
الموزاويب - تعلم منزلي رقمي

البحث في متجرنا الذي على الشبكة:
www.mozaWeb.com

محتويات تفاعلية
تحتوي مكتبة وسائط الموزاويب على أكثر من 1200 مشهد ثالثي 

األبعاد ومئات مقاطع الفيديو التعليمية والصور والملفات الصوتية 
و التمارين. باالشتراك في موزايك الطالب أو موزايك المعلم، يمكن 
للمستخدمين الوصول إلى المحتوى في مكتبة الوسائط، بما في ذلك 

العناصر التفاعلية المنظمة بحسب المادة الدراسية.

يمكن للطالب ...
• الوصول إلى الدفاتر التفاعلية الخاصة بهم

•  تصفح المحتوى )مثل المشاهد ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو(
•  تجربة تطبيقاتنا التعليمية الرقمية

•  التعلم بشكل لعوب
•  حل الواجبات المنزلية

•  الوصول إلى كتبهم المدرسية الرقمية
 •  الوصول إلى المحتوى في أي متصفح أو تطبيق 

)iOS و Android( على هواتفهم المحمولة

دروس رقمية
الدروس الرقمية هي أدوات تعليمية حديثة يمكن المستخدمين الوصول 
إليها باستخدام أدواتهم اإللكترونية. تتضمن الدروس عدداً من العناصر 

التفاعلية، كالمشاهد ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو التعليمية والتمارين 
التي تساعد على التدريب و التكرار.
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