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املقدمة
لعل أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، كمعلمني، داخل فصولنا هو انعدام دافعية الطالب للتعلم واملشاركة 

والدراسة. مع العلم أن هذا التحدي له مسببات كثيرة، إال أننا يمكننا جميعاً مالحظة  هذا التحدي عندما يحدث 
داخل فصولنا. لهذا السبب يجب علينا دائما الحفاظ على تطوير أساليب التدريس لتحفيز الطالب وإثارة 
إهتماماتهم في الدروس. من هذا املنطلق أود أن ألفت االنتباه في هذا الكتاب إلى أداة تسمى "كاهوت" 

Khoot، وهو برنامج تعليمي مستند إلى نظام اللعب واالستجابة في الفصول الدراسية من شأنه أن ينشط 
ويحمس الطالب ويشجعهم على االنتقال من الجو التقليدي إلى جو الحماس و املتعة والتنافس. يقدم "كاهوت" 

ً عبر استخدام التكنولوجيا.  Kahoot مفهوم التعلم باللعب في الفصول الدراسية بطريقة سهلة ومفيدة جدا
سيشارك ويتنافس الطالب، وسيستمتعون في الدروس باستخدام أي جهاز هم على دراية به أو متوفر في 

املدرسة. يتيح "كاهوت" Kahoot الفرصة لجميع الطالب ان يتفاعلوا، حتى اللذين يعزفون عن املشاركة 
واإلنخراط في األنشطة الصفية داخل الفصول. لذلك سأغتنم الفرصة، في هذا الكتاب اإللكتروني لشرح العملية 

برمتها من استخدام برنامج "الكاهوت" Kahoot بطريقة مهنية مع الطالب.
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Kahoot كاهوت



الــــــــفصل األول

احصل على حساب مجاني

".’GET MY FREE ACCOUNT‘ "والنقر على زر أحصل على حساب مجاني  getkahoot.com  ما عليك سوى زيارة موقع
إمأل دورك أوالً، اختر 'املعلم' أو ما يناسبك من القائمة.
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Figure 1.1 ما هو دورك

www.getkahoot.com
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احصل على حساب مجاني

 ً لقد أصبح لديك حساب على كاهوت "Kahoot". من اآلن فصاعدا
سوف تبدأ تسجيل الدخول بالضغط على زر "تسجيل الدخول" 

“Sign in”  ألنه أصبح لديك حساب بالفعل.

 ’CREATE ACCOUNT‘ "اضغط على الزر األرجواني "إنشاء حساب
وستحصل على إمكانية الدخول الفوري . سوف تتلقى رسالة ترحيب من فريق 

."Team Kahoot" كاهوت

 ثم سيُطلب منك ملء ما يلي:

اكتب اسم املؤسسة الخاصة بك.( املدرسة أو 
 الجامعة إلخ...)

اسم املستخدم: اكتب اسم املستخدم. يمكنك 
مشاركة "اسم املستخدم" مع اي زميل أو شخص 

اخر، لذلك يجب أن ال تنسى "اسم املستخدم" الذي 
تريد أن تلعب به في "الكاهوت" Kahoots في أي 

 وقت الحق.

البريد اإللكتروني: اكتب عنوان البريد اإللكتروني 
 الذي ترغب في استخدامه.

كلمة السر: اكتب كلمة مرور.



 الـــــــــــفصل الـــــــثانـــــــي

Figure 2.1 أنواع الكاهوت الثالثة

إنشاء كاهوت Kahoot جديد
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 يتم عرض الكاهوت Kahoot على شاشة عرض أمام 
الطالب والطالب يستجيبون على الفور باستخدام أجهزتهم 

:"Kahoots" اإللكترونية. لدينا ثالثة أنواع من الكاهوت

أوالً ما هو كاهوت “Kahoot”؟ هو عبارة عن مجموعة من األسئلة 
املتعددة الخيارات التي نصممها لتغطي أي موضوع أو مادة، 

باستخدام أي لغة وملستويات مختلفة.
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 Kahoot وهو الكاهوت : ”Quiz“ االختبار
األكثر شيوعاً، يتألف من أسئلة االختيار من 

متعدد، حيث يُعطى كل سؤال عدد من النقاط 
ووقت محدد ليتم اإلجابة عليه، وهذا لخلق بيئة 
 تنافسية بني الطالب في الفصول الدراسية.

املناقشة "Discussion": يُستخدم لبدء 
مناقشة في بداية أي درس أو ورشة 

تدريبية. يتألف من سؤال واحد فقط من 
دون نظام النقاط والعناصر التنافسية.

استبانة "Survey": هي شبيهة 
باالختبار"Quiz" ولكن من دون نقاط على 

األسئلة، مما يعني ليس هناك منافسة. 
يُستخدم هذا النوع من الكاهوت للتحقق من 

معرفة الطالب املسبقة عن موضوع/ درس 
تريد شرحه، أو كتغذية راجعة عن أي 

موضوع/ درس أو ملجرد معرفة رأي الطالب 
حول موضوع  ما.



                                                                              Figure 2.2 كتابة عنوان لالختبار
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تصميم االختبار "QUIZ" األول:

انقر على الزر األرجواني "كاهوت جديد" “New K!” في أعلى يسار الصفحة، ثم انقر على " اختبار" QUIZ  تحت "إنشاء كاهوت 
جديد" "Create New Kahoot". هناك أربع خطوات إلنشاء اختبار "QUIZ" جديد.

"QUIZ" الخطوة األولى: كتابة عنوان لالختبار

قم بكتابة عنوان معني حيث يتمكن أي مستخدم من العثور عليه بسهولة ، مثل "الجهاز الهضمي" أو "البراكني" أفضل من اختبار1 أو 
."GO" "اختبار5. بعد اإلنتهاء من كتابة العنوان انقر على زر "انتقال
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الخطوة الثانية: إضافة األسئلة

إبدء بإضافة األسئلة. أكتب السؤال في املستطيل، ثم أدنى املستطيل مباشرةً يمكنك اضافة النقاط لهذا السؤال وأيضاً الوقت الذي تعتقد أن 
 طالبك بحاجة للتفكير ومن ثم اإلجابة على هذا السؤال. دائما، من األفضل أن تضيف النقاط على االسئلة لجعلها تنافسية.

! كما يمكنك إضافة صورة لهذا السؤال والتي قد تساعد الطالب على اإلجابة وذلك من خالل سحب وإسقاط الصورة في املربع أو الضغط   
على مفتاح "اختيار ملف" “Choose File”  ثم استعرض املحتوى الخاص بك حيث يمكنك إضافة صورة قد حملتها من قبل على جهازك. 

 يمكنك أيضا إضافة فيديو من موقع يوتيوب للغرض نفسه عن طريق نسخ عنوان URL الخاص بالفيديو في مربع الفيديو.

  إمأل الخيارات األربعة. يمكنك النقر على عالمة الزائد أو الناقص على اليمني إلضافة أو حذف خيار.

! نالحظ عبارة "غير صحيح" “Incorrect” باللون األحمر تحت جميع الخيارات. لتغييرها انقر على "غير صحيح" تحت االختيار الصحيح، 
 سوف تتغير إلى "صحيح" “Correct”  باللون األخضر.

! انقر على "+ إضافة سؤال" “+Add question” في الجزء السفلي الضافة أسئلة أخرى. كرر ما قمت به حتى تصل إلى عدد األسئلة 
 الذي تحتاجه.

!  بمجرد االنتهاء من إضافة األسئلة، انقر على زر "حفظ ومتابعة" “Save & Continue”  باللون األخضر في أسفل يمني الصفحة وهنا 
يمكنك إعادة ترتيب األسئلة الخاصة بك ببساطة عن طريق النقر على األسئلة، وسحب وإسقاط االسئلة بالترتيب الذي تريد.
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الخطوة الثالثة: اإلعدادات

بمجرد االنتهاء من إضافة األسئلة، انقر على زر "حفظ ومتابعة" “Save & Continue” باللون األخضر في أسفل يمني الصفحة عندها 
 سيُطلب منك إدخال بعض املعلومات حول اإلختبار "QUIZ" الذي قمت بتصميمه.

  إختر اللغة املستخدمة في االختبار QUIZ"" على سبيل املثال اللغة اإلنجليزية أو العربية الخ...

 ." PRIVATE"  “حيث يستطيع أي شخص البحث عنه واستخدامه أم "خاص"PUBLIC"  "عام" ،"QUIZ" حدد نوع االختبار 
  يفضل إبقاء االختبارات التي أنشأتها عامة وذلك ملشاركتها مع املعلمني اآلخرين لتعم الفائدة للجميع.

  إختر الفئة املستهدفة، طالب مدارس، جامعات، أو متدربني إلخ...

  يمكنك إضافة وصفا موجزا لالختبار، مثالً الدروس أو املواد التي يغطيها، أو تحديد مستوى الصعوبة سواء كان مبتدئا، متوسط أو متقدم.
ً في هذه الصفحة قم بتدوين بعض البيانات االضافية "TAGS" الخاصة باالختبار مثل املادة، الصف أو املستوى، والعنوان. على  وأخيرا

 سبيل املثال: )الرياضيات، الصف 7، املساحات، إلخ ...(

! تساعد املعلومات الواردة (البيانات االضافية) في هذه الصفحة على العثور على االختبار بسهولة عند البحث عنه من ِقبلك أو من ِقبل إي 
زميل أو مستخدم أخر. على سبيل املثال لو كتبت في خانة البحث "الرياضيات" سوف يظهر االختبار، أو "املستوى 7" أو حتى العنوان 

"املساحات". كلما كانت املعلومات واضحة ومحددة، كلما كان البحث أسهل وبذلك يمكن لجميع املعلمني والزمالء واملستخدمني االستفادة من 
االختبارات الخاصة بك.
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Movie 2.1 تصميم اختبار الكاهوت

الخطوة الرابعة: االنتهاء من تصميم االختبار

ضع صورة غالف لالختبار عن طريق اختيار صورة من املحتوى
الخاص بك أو يمكنك تضمني فيديو يوتيوب ليتم عرضه في خلفية

الشاشة عند انضمام الالعبني (الطالب) إلى املنافسة. هذه الخطوات
 اختيارية.

في هذه الصفحة تحصل على الفرصة األخيرة لتعديل األسئلة عن
طريق النقر على زر "تحرير األسئلة" “Edit questions” في
الجزء السفلي األيسر من الصفحة. عند النقر على زر "تحرير

األسئلة" “Edit questions”  ستنتقل إلى السؤال األول وبعدها
يمكنك تصفح األسئلة بالضغط على رقم السؤال الذي تريد عرضه أو
تحريره بالضغط على الرقم في الجزء السفلي األيسر من الصفحة.
بمجرد اإلنتهاء من جميع التعديالت انقر مرة أخرى على زر "حفظ

 .”Done“ "ثم "تم ”Save & Continue“ "للمتابعة

لقد قمت بانشاء الكاهوت (QUIZ) الخاص بك ويمكنك العثور عليه
دائما بالنقر على زر “My Kahoots” في الجزء العلوي من
 الصفحة لعرض جميع ال Kahoots التي قمت بإنشائها.

الفيديو التالي يشرح الخطوات السابقة لتصميم االختبار بطريقة
 Movie 2.1  سهلة ومفصلة

لمشاھدة الفیدیو اضغط ھنا

https://www.youtube.com/watch?v=Um_CaHVWTO8


Figure 2.3 مناقشة & إستبانة
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 Kahoots بعض األمور التي يجب أخدها بالحسبان أثناء إنشاء ال
الخاص بك:

! إستخدام الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لجذب انتباه الطالب 
 ومساعدتهم في اإلجابة على األسئلة.

! من األفضل استخدام صور خاصة بك من معرض الصور 
الخاص بك مثالً التقاط صور من بيئة الطالب أو لقطات من الكتب 

 املدرسية أو أي موارد إضافية أخرى تستخدمها.

! خصص الوقت املناسب إلجابة األسئلة. يجب مراعاة القدرات 
املختلفة لطالبك والوقت الذي يحتاجه جميع املتعلمني لإلجابة على 

 األسئلة.

! عند إضافة إجابات أسئلة املتعددة الخيارات، أكتب اإلجابات 
املحتملة مماثلة أو ربما أكثر من إجابة صحيحة واحدة وذلك لرفع 

مستوى التحدى بني الطالب. حث الطالب على التفكير والبحث عن 
 اإلجابة الصحيحة وتبريرها.

إلنشاء مناقشة أو إستبانة، اتبع الخطوات املذكورة أعاله التي 
.Fig 2.3 استخدمتها إلنشاء االختبار



الـــــــــــفصل الـــــــثالـــــــث
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"Kahoot" بدء اللعب عبر الكاهوت

Movie 3.1 بدء اللعب عبر الكاهوت
حتى اآلن لقد قمت بإنشاء "الكاهوت" "Kahoot" الخاص بك
وسوف تلعب من خالله مع الطالب أو املشاركني. إذا لم تكن قد
صممت الكاهوت Kahoot الخاص بك حتى األن، فضأل إرجع
إلى الفصل الثاني الذي يشرح كيفية إنشاء أنواع مختلفة من

 .Kahoot
تأكد من أن جهاز الكمبيوتر املحمول أو أي جهاز أخر تستخدمه
Khoot متصل إلى شاشة أو جهاز عرض وذلك لعرض الكاهوت

 أمام الطالب.
بمجرد تشغيل الكاهوت أمام الطالب سيقوم املشاركون

باستخدام أي جهاز متاح لهم في املدرسة أو الجامعة أو مكان

التدريب. يمكن للطالب استخدام أي جهاز لديه خاصية االتصال
باإلنترنت سواء كان جهاز كمبيوتر محمول، الكمبيوتر اللوحي أو

هاتف ذكي. يرجى مراجعة سياسة املدرسة في استخدام
األجهزة. كما يمكنك اصطحاب الطالب إلى معمل تكنولوجيا

 املعلومات في املدرسة أيضاً.
الفيديو التالي يشرح كيفية بدء اللعب عبر الكاهوت خطوة بخطوة

 Movie 3.
لمشاھدة الفیدیو اضغط ھنا

https://www.youtube.com/watch?v=ivRVlktf0wI
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Figure 3.1 اإلعدادات والخيارات

اضغظ على الصورة للتكبير

"Kahoot" بدء اللعب عبر الكاهوت

! انقر على زر "My Kahoots"، وسوف تشاهد في هذه 
الصفحة جميع الكاهوت "Kahoots" التي قمت بإنشائها 
ضمن قسم “created by me”. هنا يمكنك أيضا عرض 

 Khoots املفضلة لديك، وكذلك الكاهوت Kahoots الكاهوت
التي تم مشاركتها معك من ِقبل مستخدمني آخرين، والتي 

 سأتحدث عنها في الفصل الرابع.
! إختر الكاهوت Kahoot الذي تريد أن تلعبه مع الطالب 
 ببساطة انقر على زر “Play” "التشغيل" األرجواني.

Ka" سيتم عرض صفحة جديدة تحمل عنوان الكاهوت ! -
hoot" الذي اخترته باالضافة إلى بعض اإلعدادات 

! أنصحك بإبقاء “Display Game PIN throughout” رمز اللعبة "PIN" معروضاً أمام الطالب طوال فترة اللعبة وتشغيل املوسيقى 
ً على الشاشة طوال فترة  أثناء االنتظار “ Play music while waiting”  " نعم" "YES". إن إبقاء رمز االختبار ال "PIN" ظاهرا

االختبار سيساعد أي طالب إنقطع إتصاله باللعبة من إعادة إدخال رمز اللعبة ال "PIN" واالنضمام إلى اللعبة من جديد، أما املوسيقى 
 تضيف املنافسة على األجواء وسيشعر الطالب وكأنهم في برنامج العاب تفاعلي.

! الخيارات األخرى مثل “Show minimized intro instructions”  ستَعرض بعض التعليمات في بداية االختبار مثل (إحضار 
 Randomize order of“الجهاز الذي تريد استخدامه حالياً كالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، أو الكمبيوتر املحمول). في حني أن خيار
Randomize or سيُظهر األسئلة بترتيب مختلف (عشوائي)، وليس بنفس الترتيب الذي قمت بإنشائه في االختبار و خيار ”questions-

der of answers“”  سيُظهر اإلجابات بترتيب مختلف (عشوائي)، وليس بنفس الترتيب الذي قمت بإنشائه في االختبار. 
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 Automatically“ زر "OFF" يمكن تشغيل الخيارات املتقدمة األُخرى أيضاً وذلك بحسب احتياجات املستخدم. من املستحسن إيقاف !
move through questions” . من املهم أن يسيطر املعلم على اللعبة ويقرر متى يتم التحرك وسأذكر أهمية ذلك الحقاً.  بمجرد االنتهاء 

 ."Launch "من اإلعدادات انقر على زر اإلنطالق األخضر

! اآلن يمكنك االستماع الى املوسيقى في الخلفية، إذا لم تتمكن من سماع املوسيقى تحقق من إعدادات الصوت في جهازك.  في أسفل 
 الصفحة ترى "انتظار الالعبني" “Waiting for players” اآلن أنت تنتظر الالعبني لالنضمام.

! سيرى الطالب التعليمات لعملية االنضمام إلى اللعبة في صفحة كاهوت الرئيسية. اطلب من الطالب (الالعبني) الذهاب إلى موقع 
 Kahoot.it وبمجرد دخولهم سيُطلب منهم إدخال رمز اللعبة ال "PIN" الظاهر في الجزء العلوي من الصفحة.

! بعد كتابة ال PIN والنقر على دخول "ENTER" سيُطلب منهم كتابة أسمائهم. بعد كتابة أسمائهم والنقر على "موافق" "OK". يجب أن  
 تظهر أسمائهم على الشاشة وعدد الالعبني الذين انضموا إلى اللعبة سيظهر على يسار الشاشة أيضاً.

! إذا استخدم أحد الطالب أو الالعبني أي اسم غير مناسب أو الئق يمكنك النقر على هذا االسم وسيتم طرد الالعب من اللعبة. اطلب من 
الالعبني استخدام أسماء مناسبة والئقة ومن ثم سيتم السماح لهم باملشاركة. إضغط على "ابدأ" "START" عندما ترى أن جميع الالعبني 

 جاهزين.
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Figure 3.2  السؤال كما يظهر على شاشة العرض

Figure 3.3  شاشة جهاز الطالب

 Figure 3.4  اجابات الطالب

اضغط على الصورة للتكبير

تظهر األسئلة مع الخيارات املتعددة على الشاشة كأشكال ملونة مختلفة. 
يرى الطالب السؤال واإلجابة على شاشة العرض فقط أما على أجهزتهم 

يرون أشكال بألوان مختلفة فقط. سيكتشف الطالب الجواب الصحيح ومن ثم 
ينقر على اإلجابة الصحيحة من خالل النقر على الشكل واللون املناسب على 

 جهازه.
يُساعد العد التنازلي (التوقيت) على حث الطالب على اإلجابة بسرعة وإثارة 
التنافس والحماس بينهم. يظهر على الشاشة عدد الطالب الذين أجابوا عن 

أي سؤال معني. وسيبقى  رمز العبة ال PIN و Kahoot.it معروضان على 
الشاشة بحيث كلما انقطع اتصال أي طالب بإمكانه استخدام هذه 

.ً املعلومات لالنضمام إلى اللعبة مجددا

اضغط على الصورة للتكبير

عند إنتهاء وقت اإلجابة عن إي سؤال، بإمكانك أن ترى إجابات الطالب عن 
السؤال املحدد على شكل مخطط أعمدة "Bar Chart". يمكنك النقر على 

"إظهار الصورة" “Show image” إلظهار الصورة وشرح السؤال ومناقشة 
إجاباتهم املختلفة.
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! في هذه اللحظة، سيظهر على أجهزة الطالب ما إذا كانت أجابتهم صواب أو خطأ. ستظهر رسالة للذين أجابوا خطأ تفيد بأن إجابتهم كنت 
خاطئه وسيتمكنون من معرفة اإلجابة الصحيحة. باإلضافة، سيرى الطالب عدد النقاط التي حصلوا عليها وأيضاً ترتيبهم في اللعبة (مثالً: 

 املركز الثالث). سيتمكن الالعبون من مشاهدة أسمائهم ورمز ال PIN والسؤال الذي يتم اإلجابة عنه في جهازه. 

! انقر على زر "التالي" “Next” لإلطالع على جدول النتائج. سيعرض كاهوت "Kahoot" أسماء ونقاط أعلى 5 منافسني. في بعض 
 األحيان يختار طالبان أو أكثر اإلجابة الصحيحة ولكن الطالب األسرع يحصل على املزيد من النقاط.

  انقر على زر "التالي"  “Next” لالنتقال إلى السؤال التالي وهكذا دواليك.

! في النهاية يمكنك أن تحصل على ملخص ألفضل العب يوضح عدد النقاط التي حصل عليها، وعدد اإلجابات الصحيحة وعدد اإلجابات 
الغير صحيحة.
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! انقر على “Feedback & results” لتُعطي فرصة للطالب لتقديم تغذية راجعة وتقييم الكاهوت "Kahoot" الخاص بك. تكون 
ً من النجوم من 1 إلى5  (5 هو األفضل و1 هو األسوأ). وأيضاً يمكن للطالب  عملية تقييم الكاهوت "Kahoot"  عبر إعطائه عددا

التصويت عن طريق النقر على رسم االبهام إلى األعلى أو األسفل في حال تعلموا شيء من الكاهوت، وكذلك التوصية باستخدامه مرة 
أُخرى من خالل النقر على نفس الرسم. أخيراً، يمكن للطالب أن يعبروا عن شعورهم بعد اإلنتهاء من لعبة الكاهوت Kahoot بالنقر 

على رسم الوجه السعيد باللون األخضر، الوجه املحايد باللون البرتقالي أو الوجه الحزين باللون األحمر. تُعتبر هذه املعلومات قيمة جداً 
للمعلم أو من قام بإنشاء الكاهوت Kahoot، فإن التغذية الراجعة من الالعبني تساعدك في التخطيط وتطوير الكاهوت Kahoot املقبل 

 الخاص بك.

  بعد االنتهاء من تقديم التغذية الراجعة، هناك خاصية لكل طالب ملشاركة نتائجه في مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك أو تويتر.
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ملحة عامة تظهر االسماء، االجابات الصحيحة واالجابات الغير صحيحة لكل 
االسئلة

Gallery 3.1 النتائج

! سوف تظهر نتائج تصويت الالعبني على شاشة العرض بمجرد 
 ”Final Results“ ،"االنتهاء منها. انقر على "النتائج النهائية

وهناك يمكنك النقر على "حفظ النتائج" “Save Results”، حيث 
Down“ "يمكنك اختيار إما تحميل النتائج وفقا الختيار "تحميل�
load” أو حفظها على محرك جوجل الخاص بك عن طريق اختيار 

 .”Save to Drive“ "حفظ إلى دريف

! حتى إذا لم تقم بتحميل النتائج، يمكنك دائما عرض نتائج جميع 
الكاهوت Kahoots الخاص بك من خالل النقر على السهم املنسدل 
بجانب اسم املستخدم الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا واختيار 

 Kahoots وسوف تظهر نتائج جميع الكاهوت ”My Results“
 املحفوظة تلقائياً.

! بعد تحميل النتائج سوف تحصل على جدول يوضح اسم كل العب 
وإجاباته على كل سؤال والوقت املستغرق لإلجابة. تظهر اإلجابات 

الصحيحة باللون األخضر وغير الصحيحة باللون األحمر. كذلك 
يمكن الحصول على تحليل مفصل عن الكاهوت Kahoot الخاص 

بك بتحديد اإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة لكل سؤال. إنها 
 ليست فقط أداة تقييمة مفيدة حيث يمكن للمعلم التخطيط إلعادة

تدريس الدرس أو ربما التنبه لنقاط معينة أساء الطالب فهمها أو 
املضي قدما إلى املوضوع التالي، بل هي أيضاَ وسيلة جيدة لتوثيق 

 Gallery 3.1.  عمل الطالب أو الالعبني 

اضغط على الصورة للتكبير
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الـــــــــــفصل الـــــــرابـــــــع

استكشاف، نسخ، تفضيل، 
تحرير، مشاركة   

التعاون

ذكرت في الفصول السابقة خطوات إنشاء وكتابة وصف موجز عن 
الكاهوت Kahoots الخاص بك. أما في هذا الفصل سأتطرق إلى

كيفية التعاون مع الزمالء واملعلمني من جميع أنحاء العالم عبر 
 كاهوت Kahoot. هناك طرق مختلفة للتعاون:
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Kahoots "Public" 1) استكشاف الكاهوت العامة

هناك عدد كبير من الكاهوت العامة "Kahoots "Public التي تم 
إنشاؤها ومشاركتها من ِقبل املعلمني من جميع أنحاء العالم والتي 

هي على بعد نقرة واحدة عنك. كل ما عليك هو النقر على زر 
الكاهوت العامة "Kahoots Public" في الجزء العلوي من 

الصفحة، وستظهر أمامك قائمة هائلة من الكاهوت Kahoots التي 
أُعدت من ِقبل معلمني من جميع أنحاء العالم. يمكنك البحث عن أي 
كاهوت Kahoot باستخدام البحث عن العنوان، أو املادة، وأيضا 

عن طريق استخدام الفلتر " filters " مثل اختيار لغة الكاهوت 
الذي تريد، أو تحديد الجمهور الخ... يمكنك دائماً التعلم من املعلمني 

اآلخرين واالستفادة من أفكارهم وذلك باإلطالع على الكاهوت 
Khoots  املصممة من ِقبلهم. وبالطبع يمكن للمعلمني توفير الوقت 
واستخدام الكاهوت Kahoots املصممة من ِقبل املعلمني اآلخرين 
الذين يقومون بتدريس نفس املادة في مكان آخر. ملعرفة املزيد عن 

 Kahoots"    خطوات كيفية استخدام هذا النوع من الكاهوت
 Public" يرجى قرأة الفقرة التالية.

 2) نسخ الكاهوت

بعد تصفح واستكشاف الكاهوت العامة Public Kahoots وفي 
حال وجدت أي كاهوت Kahoot يمكنك استخدامه مع طالبك، ضع 

املؤشر فوق الكاهوت (االختبار) املحدد دون النقر في أي مكان، 
ستظهر كلمة "تكرار" “duplicate”  باللون األخضر بجوار اسم 
 Kahoots" الكاهوت. انقر على "تكرار" وسيتم توجيهك إلى قسم

My" "Created by me" حيث سترى الكاهوت الذي اخترته 
على رأس الكاهوت Kahoots"" الخاص بك. انقر على الزر 

األخضر "متابعة التحرير" “Continue editing” على اليمني ، 
وعندها ستتمكن من تحرير ذلك الكاهوت "Kahoot" كما لو تم 

إنشاؤه من ِقبلك.  اآلن يمكنك حفظه وتشغيله مع طالبك. إن القيام 
بالخطوات السابقة سيتيح لك الفرصة لتكييف الكاهوت وفقاً 

الحتياجاتك أو احتياجات طالبك. على سبيل املثال، ربما أعجبتك 
كل األسئلة ولكن تريد تغيير لغة الكاهوت (االختبار) ليتناسب مع 

طالبك. أحياناً تحتاج لتكرار أحد الكاهوت Kahoots املصصم من 
ِقبلك من أجل تكييفه واستخدامه مع طالب ذوي قدرات مختلفة.
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3) تفضيل الكاهوت

يمكنك إضافة أي كاهوت Kahoot تريد من الكاهوت   العامة 
"Public Kahoots" إلى قائمة املفضلة لديك ببساطة عن طريق 

النقر على زر "املفضلة" "Favourite" باللون البرتقالي بجانب زر 
 My" تجد قائمة الكاهوت  املفضلة تحت عنوان ."PLAY" "تشغيل"
  ”My Favourites" "ثم بالنقر على قسم "املفضلة ، "Kahoots

بجوار "مصمم من قبلي" "Created by me". وهكذا تكون قد 
أنشئت قائمة من الكاهوت املفضلة Favourite Kahoots"" لديك 

حيث يمكنك حفظها واستخدامها الحقا. عندما تسجل إعجابك 
وتفضيل ألي كاهوت Kahoot يعني أنك تكافئ الشخص الذي قام 

بإنشاء هذا الكاهوت Kahoot حيث أنه سيتلقى رسالة إلكترونية 
يُذكر فيها انك سجلت إعجابك بالكاهوت الخاص به وهذا يؤدي إلى 

االعتراف بعملهم الجيد. 

 4) مشاركة الكاهوت

ملشاركة الكاهوتس Kahoots مع مستخدمني آخرين، هناك على 
الجانب األيمن من أي كاهوت Kahoot ثالثة أزرار، التشغيل 

"PLAY" باللون األرجواني، املفضلة "FAVOURITE" باللون 
البرتقالي واملشاركة "SHARE" باللون األزرق. انقر على زر املشاركة 
ومن ثم أدخل اسم املستخدم "USER NAME" الذي تريد مشاركته 

الكاهوت. فقط اكتب اسم املستخدم "USER NAME" الذي ترغب 
بمشاركته الكاهوت Kahoot وبعدها سيتلقى رسالة إلكترونية من 

فريق الكاهوت Kahoot يُذكر فيها أنك قمت بمشاركته كاهوت 
 Kahoots يمكن للمستخدمني اآلخرين تبادل الكاهوتس .Khoot

معك بعد أن تزودهم باسم املستخدم USER NAME الخاص بك. 
  Teamبعدها سوف تتلقى رسالة إلكترونية من فريق الكاهوت

Ka يُذكر فيها أن أحد املستخدمني قد شاركك كاهوت     Khoot-
hoot ويمكنك مشاهدة رابط الكاهوت في الرسالة.  لتجد الكاهوتس 

My Ka" التي تم مشاركتها معك، عليك الذهاب إلى Kahoots-
 Shared with“ " والنقرعلى قسم "تمت مشاركتها معي "hoots

me. اآلن، بإمكانك استخدامه واللعب به على الفور مع طالبك أو 
نسخه (تكراره) ثم تحريره بطريقة تناسب احتياجات طالبك ومن ثم 

 للعب به.
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في النهاية، أتمنى أن يكون هذا الكتاب قد أفادكم وساعدكم بالبدء باستخدام كاهوت Kahoot. من 
تجربتي الخاصة، وبعد أن استخدمت هذه األداة مع طالبي قمت بتدريب عدد كبير من املعلمني على 

كيفية استخدام كاهوت Kahoot  في فصولهم كانت ردود الفعل إيجابية دائماً. إلتمس جميع 
املعلمني الذين استخدموا هذه األداة في فصولهم الحماس واملشاركة الذي تضيفه هذه األداة إلى 

الفصول الدراسية. ولوحظ أيضاً أن كاهوت Kahoot يساعد املعلمني في اإلدارة الصفية، فبمجرد 
 انضمام الطالب إلى اللعبة والعمل بنشاط يصبح سلوكهم أفضل بكثير.



 نبذة عن املؤلف:
خالد عمر ياسني، مدير برنامج يعمل مع املعلمني والتربويني، يُعدهم ويزودهم باألدوات واملهارات الالزمة ليصبحوا 

معلمني محترفني وملهمني. عِمل خالد في مجال التدريس ألكثر من 15 عاما، وكان إختصاصي في تكنولوجيا التعليم 
حيث عمل مع املعلمني حول أفضل الُسبل لدمج التكنولوجيا في التعليم. خالد شخص مفعم بالنشاط والحماس بمجال 

 التعليم وتنفيذ أفكار جديدة ومبتكرة في الفصول الدراسية باستخدام التكنولوجيا.

 ملزيد من املعلومات حول خالد وعمله، يمكنكم زيارة:

www.ketcorner.com

 يمكنكم االطالع على مقاطع الفيديو الواردة في الكتاب وغيرها على قناة يوتيوب الخاصة بخالد:

   ketcorner

 أيضاً عبر تويتر:   

@khalidyass
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http://www.ketcorner.com
http://www.ketcorner.com
https://www.youtube.com/channel/UCJTcigZ2FTfP_cIslOQs6sQ?guided_help_flow=3
https://www.youtube.com/channel/UCJTcigZ2FTfP_cIslOQs6sQ?guided_help_flow=3
https://www.twitter.com/khalidyass
https://www.twitter.com/khalidyass



