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 2صفحة رقم 

 

 ستخدام الموقعإ كيفية

  يمكنكم مراجعة الموقع بالوصول للعنوان

على الحاسب   التالي على المتصفح الشخصي لكم

 :بزيارة الألي

http://noorann.com 

 
 

مازال الموقع في مراحله الأولية، برجاء 

بنا في أي وقت لإرشادكم على كيفية الأتصال 

إستخدام الموقع أو لمعالجة أي مشكلة قد 

تواجهوها أثناء التشغيل، رغم شرح هذه الوثيقة 

للموقع بشكل جيد ولكن أستخدام الموقع يعتبر 

 أفضل طريقه لفهمه وإدراك فائدته.
 

 

http://noorann.com/
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 3صفحة رقم 

 

 خصائص الموقع

 العديد منالموقع للمستخدم  وفري

الأهداف والخدمات التي تحقق الخصائص 

رُجوة، تتغير الخصائص المعروضة التعليمية الم  

للمستخدم حسب نوعه )طالب، معلم، مدير(، 

مشتركة بين هؤلاء البيانات الالموقع يعرض 

بأشكال مختلفة حسب الدور المستخدمين 

  .المنوط لكل مستخدم

 

الصفحة الرئيسية تعرض المعلومات 

والإختيارات الأساسية للموقع، يمكنك قرآءة 

وبيانات الإتصال وإتفاقية التعريفات والخدمات 

بالضغط على معلومات الإستخدام وغيرها من ال

 http://noorann.comالرابط التالي: 

 
 

يسمح الموقع للمستخدم بتغيير لغة 

صفحات الموقع المطلوبة لالتوجيهات للوصول 

وللتركيز على تحصيل المادة التعليمية بسهولة 

 والتقارير بدون الإنشغال بترجمة التوجيهات

بالضغط على صورة الكرة الأرضية في الصفحة 

الرئيسية أو بالضغط الرابط التالي: 

 http://noorann.com/language  

http://noorann.com/
http://noorann.com/language
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 4صفحة رقم 

 

تسجيل الدخول للمستخدم الموقع بيسمح 

يحتفظ  ،الموقع الخاصة بهلخصائص لوصول ل

الموقع بكل معلومات المستخدم في كل 

، يمكن تسجيل للدخول من أي مكان في العالم

الوصول لصفحة التسجيل بالضغط على الرابط: 

 http://noorann.com/signin 
 

 

يمكن للمستخدم إدارة تخصيصات حسابه 

يمكن للمستخدم ة، الشخصي لأفضل خدمة ممكن

تعديل البيانات والإعدادات والتواصل مع خبراء 

لإشتراك في الخدمة عن دعم المستخدم ودفع ا

طريق الضغط على إسمه في الصفحة الرئيسية 

أو بالضغط على الرابط التالي: 

 http://noorann.com/customerpage  

 

خصائص بعد تسجيل الدخول، تظهر 

حسب نوع المستخدم، على سبيل المثال الموقع 

والشارات والنجوم  عدد العملاتللطلبة يظهر 

والجوائز، كما تظهر إختيارات الأنشطة التعليمية 

، ويتم عرض مثل تعليم وتدريب وإختبار وتقارير

قائمة الدروس المتاحة على الموقع للتدريب 

  عليها.

 

http://noorann.com/signin
http://noorann.com/customerpage
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 5صفحة رقم 

 

عند الضغط على أحد إختيارات الأنشطة 

التعليمية من بين تعليم وتدريب وإختبار وتقارير 

للطالب ليختار الدرس  لدروسقائمة اتظهر 

عليمية الموضوعة المستهدف حسب الخطة الت

مسبقا مع المعلم ويلاحظ أن إسم النشاط 

التعليمي بلون خلفية مختلفة، يمكن الوصول 

لصفحة الدروس بالضغط على الرابط التالي: 

 http://noorann.com/lessons 

 

 

عن بإكتساب معلومات  تعليميسمح نشاط 

درس اللغة العربية المعروضة بشكل شيق 

كما يقرأ الطلبة شرح الدرس بكل  وجذاب للطلبة،

من اللغة العربية و اللغة الأم التي تساعد على 

لشرح فهم أعمق للدرس، كما يستمع الطلبة 

لهذا للدرس منطوق باللغة العربية، للوصول 

  النشاط إضغط على رابط تعليم ثم إسم الدرس.

 

إختيار مستوى على  تدريبيسمح نشاط 

التدريب حسب قدرات الطالب، وتتدرج الأسئلة 

في صعوبتها حسب إختيار الطالب والمعلم 

لدرجة صعوبة بين مبتدئ وعارف ومتمكن 

وماهر وخبير، يمكن التدريب على أي مستوى 

 .أي وقت حسب قدرة الطالبفي 
 

http://noorann.com/lessons
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 6صفحة رقم 

 

على تعميق فهم  تدريبيسمح نشاط 

الدرس بالإجابة على المئات من الأسئلة 

التغطية للمادة التعليمية و الصعوبة المتعددة 

على بحيث لا يتكرر السؤال مرتين للطالب، 

 زرالطالب إختيار الإجابة الصحيحة والضغط على 

إجابة النتيجة يعرض الموقع و  "إرسل الإجابة"

  كل سؤال.بعد 

 

تقوم صفحة الأسئلة بنطق الكلمات باللغة 

العربية لتعليم الطالب كما يمكن للطالب 

الضغط على أي صورة أوحرف أوكلمة في 

السؤال لسماع النطق الصحيح باللغة العربية 

مثلا بالضغط  لهذه الصورة أوالحرف أوالكلمة

 .على كلمة أسد أوتفاحة أوبحار
 

 

تظهر علامة صح  حالة الإجابة الصحيحةفي 

الدالة على الإجابة الصحيحة كما يتم تعديل عدد 

العملات الظاهرة في أعلى الصفحة كما يتم 

تعديل إحصائيات التدريب على صفحة الأسئلة 

 التالية وعلى صفحة التقارير.
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 7صفحة رقم 

 

تظهر علامة خطأ  في حالة الإجابة الخاطئة

الدالة على الإجابة الخاطئة ولا يتم تعديل 

العملات الظاهرة في أعلى الصفحة كما يتم 

تعديل إحصائيات التدريب على صفحة الأسئلة 

 التالية وعلى صفحة التقارير.

 
 

 

بتحديد مستوى  إختباريسمح نشاط ال

الطلبة بين مبتدئ وعارف ومتمكن وماهر وخبير 

لدرس بعرض اسئلة متعدد على محتويات ا

الصعوبة حتى النقطة الي يخطئ الطالب في 

إجابات الأسئلة والتي تحدد مستواه في فهم 

علُ أقبل و الدرس  .م الدرسثناء ت 
 

 

بعرض إحصائيات يسمح نشاط التقارير 

العملية التعليمية لكل درس بحيث يتم بسهولة 

معرفة أنشطة وإنجازات ومن نظرة واحدة 

الطلبة لكل درس من خلال تقرير واحد محدد 

الشكل مما يساعد على التقييم السريع لفهم 

 لدرس اللغة العربية.قدرات الطلبة 
 
 


