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 للوالدين -مفردات التعلم عن بُعد 
 

 المعنى  الكلمات الرئيسية 

LMS LMS  اختصار لنظام إدارة التعلُّم (Learning Management System  .) 

على تنظيم األعمال المدرسية  ( المعلمين، والطالب، واآلباء، وغيرهم)عبارة عن أداة تساعد األشخاص   LMSوكل 

 .  وسبل التواصل، وإدارة ذلك

 Google، وSeesaw، وMicrosoft Teams، و Canvas، وSchoology، وBlackboardتُعد : أمثلة

Classroom كلها أنظمة إلدارة التعلُّم. 

 .هو الولوج إلى جهاز كمبيوتر، أو برنامج، أو موقع إلكترونيتسجيل الدخول  تسجيل الدخول 

 . وربما يحتاج تسجيل الدخول إلى إدخال كلمة مرور 

 . إلى بريدك اإللكتروني يكون باسم المستخدم وكلمة المرور المخصصين لكسجيل دخولك ت: مثال

 . هو عملية التنقل داخل برنامج حاسوبيالتصفح  التصفح  

 .النقر على األزرار الصحيحة لالنتقال إلى حيث تشاء، وفعل ما تريدالتصفح يشمل 

 لوحة المعلومات 
 . LMSهي أول مكان يظهر لك من لوحة المعلومات 

 . المعلومات الرئيسية وتقدم ملخًصا أوالً بأول عن تقدم الطالب في الدورة الدراسية لوحة المعلومات تعرض 

أن المعلم قد نشر بيانًا، وأن هناك واجبًا جديدًا لك موعده النهائي لوحة المعلومات بعد تسجيل الدخول، تعرض لك : مثال

 .  األسبوع المقبل

 . مهمة ينبغي على الطالب أداؤها باعتبارها جزًءا من العمل المؤدّى داخل الصفالواجب  الواجب 

 ". هو كتابة ثالث جمل تصف فيها مقومات القصة الجيدة من وجهة نظركواجبك : "مثال

 (.الكمبيوتر، أو الكمبيوتر اللوحي، أو نحو ذلك)هو الحصول على ملف من اإلنترنت وحفظه على جهازك  التنزيل  تنزيل 

 ". إرشادات الواجبلتنزيل  هذا الرابطانقر على : "مثال

 . على اإلنترنت( الكمبيوتر، أو الكمبيوتر اللوحي، أو نحو ذلك)هو وضع ملف محفوظ من جهازك التحميل  تحميل 

 ".ورة لرسمتكص  ارفع: "مثال

 . يمكن أن يكون مرتبًطا بواجب أو ببريد إلكتروني أو برسالة( صورة، أو مستند أو نحو ذلك)ملف المرفق  مرفق

 ". إلى الواجبمرفق تأكد من إضافة صورتك على هيئة : "مثال
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 .  الشيء يعني أنك تعيد ذلك الشيء إلى المعلمإرسال  إرسال 

 ".بعد أن أرفقت جميع أعمالكإرسال تأكد من النقر على زر : "مثال

وعلى اإلنترنت، يُطلق على العنوان .  الرابط عبارة عن عنصر يسمح لك بالذهاب إلى ملف معين أو صفحة ويب محددة URL/ رابط

 (.  محدد مواقع الويب) URLالمحدد اسم 

 . لمعرفة المزيد عن موارد واشنطن المتاحة لآلباء واألسر انقر على هذا الرابط: مثال

 مكتبة المحتويات 
هي مجموعة من جميع الملفات والمستندات والموارد ونحو ذلك التي يستخدمها المعلم في الدورة   مجموعة المحتوى 

 . الدراسية

 ". مجموعة المحتوىيمكنك العثور على قائمة المفردات وعلى نسخة رقمية من كتابنا في : "مثال

موضوع  /منتدى المناقشات 

 المناقشة

لطالب الحديث افتراضيًا مع بعضهم البعض ومع المعلم عن موضوعات  عبارة عن مكان يستطيع فيه ا منتدى المناقشات

 . عبارة عن محادثة عن موضوع واحد أو فكرة واحدة موضوع المناقشة.  مختلفة

واحد على   موضوعيكون محل اهتمامك، وانشر بعض أفكارك في  منتدى المناقشات اعثر على موضوع في : "مثال

 ".  األقل

 . حدوث أشياء في أوقات مختلفةغير متزامن يعني مصطلح  غير متزامن 

 .  غير متزامنمشاهدة مقطع فيديو مسجل مسبقًا وفق وقتك الخاص هو تعلُّم : مثال

 . حدوث أشياء في الوقت نفسهمتزامن  يعني مصطلح  متزامن 

 .  متزامنهو تعلُّم  Zoomاالشتراك في مكالمة حية على تطبيق : مثال
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