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 Hot Potatoesشرح كيفية صناعة المواد التفاعلية ببرنامج 

 

 Hot Potatoesكيفية تحميل برنامج 

 / https://hotpot.uvic.caمن موقع: 

 أعلى الصفحة أو ادخل مباشرة إلى هذا الرابط:   Downloadاضغط على زر 

https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads 

 Hot Potatoes 7.0 installerواختر من هذا الرابط 

=================================================  

 لتصنيع تدريبات التوصيل )اختر من اليمين ما يناسبه من اليسار(:  MatchJاستعمال 

 MatchJاضغط على  -

 عنوان التدريب اكتب  -
 تحرك. في الجهة اليمنى اكتب الكلمة أو الجملة أو ضع الصورة التي ست  -
 في الجهة اليسرى المدخل الثابت الذي لن يتحرك.  -

 

 

 القائمة التالية )صورة الملف الذي يخرج منه صورة(  زر إضافة الصور الذي في : اضغط علىAdding graphics إلضافة صورة 

 
 

https://hotpot.uvic.ca/
https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads
https://hotpot.uvic.ca/setup_hotpot_7030.exe
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The Insert menu 
 

 

 التوقيت الالزم إلتمام التدريب وغيرها من الخصائص. إلخراج الشكل النهائي ألي تدريب: ستحتاج لتغيير األلوان وإضافة 

 المنسدلة كما يظهر في الصور التالية:  Options من قائمة االختيارات   Configurationاضغط على 

 

 : يمكنك من خالل هذه القائمة

 كتابة العنوان والتعليمات   -
 Feedbackإعطاء تغذية راجعة  -

 تغيير شكل األزرار أو إلغائها -
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 كل صفحة التدريب مثل تغيير ألوان خلفية السؤال والصفحة كلها و..الخ تغيير ش -
 Adding a timerوضع مؤقت بحيث يغلق التدريب إذا تجاوز الطالب الوقت الذي حددته له  -

 وغيرها من التعديالت التي ستخرج الصورة النهائية للتدريب  -

 

 التي يمكنك وضعها على أي موقع، اتبع التعليمات التالية:   HTMLإلخراج ملف التدريب أو مجموعة التدريبات بصيغة 

   Create Web Pageاختر من القائمة الرئيسية 

 واإلدراج ثم اختر إن كنت تريد تدريب التوصيل بالشكل التقليدي )على شكل قائمة منسدلة باإلجابات( أو بشكل السحب  

 

 

 

 لعمل اختيار من متعدد: )الحظ الصورة المرفقة أدناه(  JQuizاستعمال 

 اكتب عنوان السؤال  -
 اكتب جملة السؤال  -
 اكتب االختيارات الصحيحة والخاطئة )يمكنك كتابة أكثر من اختيار صحيح( -
 بجانب كل إجابة صحيحة  Accept as correctاضغط على  -

 السابق لتغير لون التدريب وخلفيته وتضع المؤقت ثم تخرجه على هيئة صفحة ويب  اتبع التعليمات التي بالتدريب  -
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 لصناعة تدريب ترتيب الجمل لتكوين فقرة: 

 JMixاضغط على  -

 اكتب عنوان التدريب  -
 اكتب كل جملة من الفقرة في سطر لوحدها  -
 التاليةالبرنامج سيعمل تلقائيا على تقسيم هذه الجمل لتظهر كما في الصور  -
 اتبع التعليمات التي في المثال األول لتغير األلوان والخلفية وتضع المؤقت وتخرج ملف الويب  -
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 لعمل لعبة الكلمات المتقاطعة 

 JCrossاضغط على  -

 اكتب العنوان -
 Add cluesاضغط على  -

 اكتب التلميح الذي سيساعد الطالب على معرفة اإلجابة  -
 الكلمات في هيئة شبكة من الكلمات المتقاطعة البرنامج سيرتب تلقائيا  -

 

 


