
توسكول
 دليل استخدام الطالب





ماهو توسكول ؟
التعليم  مرحلة  التعليمية ضمن  الطالب  حاجات  يلبي  كي  مصمم  مدرسي  تعليمي  نظام  هو  توسكول 

المدرسي بشكل تفاعلي ونشط وممتع.
النظام مصمم بشكل سحابي قابل للتعديل واإلضافة والمشاركة بين طالب المدرسة الواحدة وبين أكثر 
من مدرسة مع ضمان تام لحماية وأمن خصوصية المدرسة والطالب.  يمتاز نظام توسكول بتضمنه 
لعدد من التطبيقات الفريدة والتي تعمل على تحسين مخرجات التعليم وفقا للعديد من الدراسات التربوية 

الحديثة.



دليل استخدام الطالب

u تسجيل الدخول
يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل الدخول كما هو موضح في الصورة 



u الصفحة الرئيسية  
تنقسم الصفحة الرئيسية لعدة أزرار رئيسية هامة: 

الرسائل: وتحوي على جميع الرسائل التي تصل لألستاذ من قبل الطالب متضمنة أسئلتهم واستفساراتهم.
التنبيهات: وهي إشعارات تنبه المعلم بكافة التطورات التي تحدث ضمن الفصول والدروس التي يتابعها مع 

طالبه.
التقويم: وهي عبارة عن مذكرة يمكن عرضها بشكل )يومي - أسبوعي- سنوي(، تقوم بعرض كافة 
األحداث المزمع حدوثها في اليوم )عطل- إجازات- مواعيد دروس إلخ(، كما يمكن للطالب أو المعلمين 
إضافة أي حدث يرغبون به إلى التاريخ المذكور عن طريق الضغط على اليوم المرغوب بإسناد الحدث 

إليه في التقويم كما في الصورة. 



كما أنه على يمين الصفحة تتواجد الفصول التي تخص الطالب والتي يشرف عليها المعلمون وعلى 
اليسار تتواجد بطاقة تذكير بالواجبات المسندة على الطالب والغير منجزة بعد وتحتها تتواجد الكروت 
الذكية وهي مذاكرات بمعلومات مهمة يضيفها المعلم لطالبه كي تساعدهم على حفظ المعلومات المهمة 
ومن ثم يليها بطاقة لوحة الشرف والتي تحتوي على ترتيب الطالب من بين أفضل عشر طالب في الفصل.

على يسار أعلى الشاشة تتواجد الجوائز واألوسمة والنجوم والنقاط التي يحصل عليها الطالب جراء 
قيامه بواجباته ومتابعة دروسه وحل تمارينه بشكل منتظم وصحيح.

صورة توضح كيفية إضافة حدث على تاريخ معين في التقويم بعد الضغط عليه.



الواجبات: قسم الواجبات هو القسم الذي يقوم به المعلم بإضافة الواجبات والفروض للطالب بشكل 
دوري، حيث يقوم الطالب باإلجابة والحل ويقوم المعلم بعدها بتصحيح وتصويب الواجب. 



حل الواجبات: يقوم الطالب بعد وصول الواجب من المعلم وتنبيه بذلك عبر اإلشعارات بحل الواجب 
عن طريق اإلجابة على السؤال المطلوب في مربع اإلجابة بكافة التفاصيل ومن ثم الضضغط على زر 
"إرسال إلى المعلم" عند االنتهاء من الحل، كما يمكن للطالب إرفاق أي مستند يدعم إجابته عن طريق 

زر "تحميل مرفق". 



التمارين: في قسم التمارين يقوم المعلم بإضافة تمارين يسندها على طالبه بحسب الفصول الدراسية، 
تتميز التمارين عن الواجبات والمهام بأنها تلقائية إعطاء النتيجة من قبل النظام حيث يقوم المعلم بإدخال 

التمرين وإدخال أجوبته المختلفة ويقوم الطالب باإلجابة واختيار الجواب المناسب. 



حل التمارين:  يقوم الطالب بفتح التمارين التي يسندها إليه المعلم وحلها كما هو مطلوب منه حيث 
تنقسم أنماط التمارين إلى ثالث كالتالي: 

اختر اإلجابة الصحيحة: حيث يقوم الطالب باإلجابة عن السؤال عن طريق اختيار اإلجابة الصحيحة من 
بين عدة خيارات أخرى.

صح أو خطأ: حيث يقوم الطالب باإلجابة على السؤال بإحدى اإلجابتين فقط صح أو خطأ 



مطابقة اإلحتماالت: وهي عبارة عن اختيار الطالب لإلجابة األكثر صحة وجرها مكان السؤال المناسب.



البحث  »حلقات  مثل  لطالبه  المعلم  يسندها  التي  المهمات  كافة  على  المهام  قسم  يتضمن  المهام: 
والمقاالت« كما يظهر بجانب كل مهمة النسبة المئوية لدرجة إكمال المهمة.



حل المهام : يقوم الطالب بعد وصول المهمة من المعلم وتنبيه بذلك عبر اإلشعارات بعمل المهمة عن 
طريق اإلجابة على السؤال المطلوب في مربع اإلجابة بكافة التفاصيل ومن ثم الضضغط على زر "إرسال 
إلى المعلم" عند االنتهاء من الحل، كما يمكن للطالب إرفاق أي مستند يدعم إجابته عن طريق زر :تحميل 

مرفق". 



الخرائط الذهنية: هي وسيلة ناجحة من وسائل الدراسة تقوم بربط المعلومات المقروءة في الكتب 
والمذكرات بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة فالطالب أواًل يقرا الفكرة في المادة المكتوبة 
ومن ثم يحولها إلى كلمات مختصرة ممزوجة باألشكال واأللوان فبإمكانه اختصار فصل كامل في ورقة 
واحدة. وبتعود الطالب النظر إلى هذه الورقة سيجد من السهولة جدا استخراج المعلومات منها أثناء 

الدراسة وأثناء االختبارات واالمتحانات.



وفقا  الخاص  بأسلوبهم  بهم  خاصة  ذهنية  خريطة  بعمل  الطالب  يقوم  الذهنية:  الخرائط  تكوين 
لموضوع الخريطة المسند من قبل المعلم، حيث يقوم الطالب بإضافة مربعات جديدة عن طريق الضغط 
على زر "إضافة عنصر" ويقوم بربطها بالمربعات السابقة عن طريق استخراج سهم من المربع البرتقالي 
الصغير في كل مربع، وعند االنتهاء يقوم الطالب بحفظ الخريطة وإرسالها للمعلم، كما يمكن الضغط على 

زر مساعدة للحصول على شكل توضيحي عن كيفية عمل الخريطة الذهنية.  



الدروس: وهو القسم الذي يقوم المدرس بإضافة الدروس لطالبه من خالله، تحتوي الصفحة الرئيسية 
له على كافة  الدروس سواء الجديدة أو القديمة بعناوين موضوعاتها وتاريخ إضافتها.

المعلم  قام  التي  تفاصيله  بكافة  الدرس  يظهر  فتحه،  المراد  الدرس  على  الضغط  بعد  الدرس:  محتوى 
الطالب كي  تساعد  تقنية  KWL وهي  تقنية  بإستخدام  المعلم  أسئلة يضعها   ويليها مجموعة  بإضافتها 
الطالب  التقنية في ثالث أسئلة يقوم  تتمثل هذه  إليه،  الدرس المسند  يضمن أفضل استفادة من محتوى 

باالجابة على اثنين منها قبل أن يقرأ الدرس وواحد بعده وهي بالترتيب. 



 قبل الدرس 
  ماذا أعرف عن الدرس ؟

 ماذا أريد أن أتعلمه في الدرس ؟

 وبعد الدرس 
 ماذا تعلمت في الدرس ؟

هذه األسئلة مصممة لكي يقوم الطالب باإلجابة عنها وفقا للترتيب السابق في صفحة الطالب كي يضمن 
أكبر استفادة ممكنة من الدرس. 



أنماط تمثل  التفكير فهناك ستة  : هي عبارة عن تطبيق يساعد على تطوير مهارات  القبعات الستة 
أكثر أنماط التفكير الشائعة عند الناس، فالقبعة البيضاء تمثل التفكير الرقمي، الذي يؤمن بلغة األرقام 
المتفائل الحالم الذي يركز على اإليجابيات،  التفكير  والوثائق واإلثباتات، والقبعة الصفراء تمثل نمط 
ل العاطفة وخياراتها بشكل أكبر وفي كل المواقف،  والقبعة الحمراء تمثل نمط التفكير العاطفي الذي يفَعّ
والقبعة السوداء تمثل نمط التفكير المتشائم الذي يركز على السلبيات، والخضراء تمثل نمط التفكير 
اإلبداعي، الذي يهتم بالبحث عن البدائل األخرى، والتفكير باألمور بطريقة غير مألوفة وجديدة، أو يعطي 
الكلمات دائمًا مفهومًا معاكسًا، وأخيرًا القبعة الزرقاء، التي تسمى قبعة التحكم بالعمليات، وتمثل نمط 
التفكير الذي يدير ويضع جدول األعمال ويخطط ويرتب وينظم باقي العمليات. والفكرة األساسية التي 
يقوم عليها برنامج قبعات التفكير هي ضرورة تّدرب اإلنسان على ممارسة كل هذه األنماط أثناء حل 
المشكالت والقضايا العالقة تجنبًا للوقوع في مصيدة تشويش األفكار، ويتم ذلك من خالل الممارسة 
قبعة  ارتداء  والسلبي،  واإليجابي  والمبدع  والعاطفي  الرقمي  اإلنسان  والتّدرب على تجسيد شخصية 
كل نمط ثم خلعها الرتداء القبعة األخرى وهكذا، فتبديل كل هذه القبعات وممارسة كل هذه األنماط من 
التفكير على حدا يساعد اإلنسان على ترتيب أفكاره أكثر وتنظيمها بشكل متواٍز، فيكفل له الوصول إلى 

الحل األفضل للمشكلة واتخاذ القرار السليم.





مناقشة األفكار باستخدام القبعات الستة: يقوم الطالب بمناقشة الفكرة التي يطرحها المعلم في 
الجدول الخاص »ماذا تعتقد« حسب لون القبعة وما ترمز إليه وهكذا حتى يصبح قادرا على الوصول 
للصورة األمثل للتفكير بهذه القضية، كما أن للطالب حرية االختيار في ترتيب القبعات حسب ما يريد 

عن طريق الضغط على أي قبعة سحبها واستبدالها بأخرى فقط. 



للطالب كمراجع  ومواد متعلقة  المعلم  التي يقوم بإضافتها  الملفات  ملفات المادة: وهي عبارة عن 
بالمادة المدروسة على صفحة الفصل الدراسي، ثم يقوم الطالب بإضافتها وتحميلها.



الخطة األسبوعية: وهي عبارة عن خطة العمل التي سيقوم المعلم بالعمل على أساسها مع طالبه 
خالل األسبوع ويقوم بإضافتها كي تظهر على صفحة خطة األسبوع في قسم الطالب ويبقى الطالب على 

اطالع بما سيحدث ويعطى في الفصل خالل األسبوع. 

المنتدى:  وهو قسم مخصص لكي يناقش المعلم طالبه في مواضيع متعلقة بالدروس حيث يقوم المعلم 
بإضافة موضوع  ومن ثم يقوم الطالب بمناقشته مع المعلم وباقي الطالب عن طريق إضافة تعليقات على 

الموضوع.



المشاركة في المنتدى: تتمثل آلية المشاركة في النقاشات في المنتدى عن طريق تعليقات يقوم بها 
الطالب على الموضوع المطروح للنقاش من قبل المعلم ومن ثم الضغط على زر "إرسال التعليق". 



القاموس: وفيه يقوم المعلم بإضافة معاني وتفيسرات بعض الكلمات التي قد تشكل على الطالب  كي 
تساعدهم على فهم أفضل وأوضح للمصطلحات والكلمات الصعبة والغير مفهومة ، كما يمكن للمعلم 

إضافة كلمات وحذفها أو تعديلها عن طريق أزرار »إضافة ، حذف ، تعديل«.



اإلحصائيات: وهي عبارة عن محصلة نتيجة عمل الطالب خالل السنة حيث تظهر على شكل مؤشر 
يعكس مدى التزام الطالب ومتابعته لدروسه وواجباته ومدى تفوقه ونجاحه.  

 قائمتي :
 وهي قسم يتوجد على يسار الشاشة ويحتوي عى العديد من األقسام الفرعية األخرى . 



كول بيديا: وهي عبارة عن موسوعة حرة خاصة بتوسكول يقوم الطلبة والمعلمون بإضافة المقاالت 
عليها كي تساعد باقي الطالب في الحصول على مراجع لدروسهم بشكل سهل وموثق. 



إضافة مقال جديد يتم إضافة مقال على كول بيديا عن طريق الضغط  على زر »إضافة« باللون األحمر 
أعلى الشاشة ومن ثم يتم إضافة المقال كما هو موضح في الصورة التالية عن طريق اختيار الصف 
األول مخصص  التفاصيل  مربع  أن  والتفاصيل، حيث  الموضوع  ثم  ومن  إليه  المقال  توجيه  المراد  
لمحتوى المقال ومبرع التفاصيل الثاني مخصص للمراجع ومن ثم  وبعد الضغط على زر »إضافة« 

أسفل الشاشة يتم االنتقال إلى قسم إضافة المحتوى  إلضافة مزيد من التفاصيل على المقال.



أو  المعلمين  أو  للطلبة  بإرسالها  يقومالطالب  التي  الرسائل  على  يحوي  الذي  القسم  وهو  الرسائل: 
استالم الرسائل في صندوف الوارد فيه. 



المعلم  يقوم  ثم  ومن  »رسالة جديدة«  زر  على  الضغط  إرسال رسالة عن طريق  يتم  إرسال رسالة: 
بإختيار المرسل إليه ومن ثم موضوع الرسالة ومحتواها ويقوم بالضغط على زر »إرسال« عند اإلنتهاء. 



خرائطي الذهنية: يمكن للطالب عن طريق خيار »خرائطي الذهنية« في »قائمتي« أن يقوم بإضافة 
خرائط ذهنية خاصة به يقوم من خاللها بتحليل بعض األفكار أو المواضيع التي يضيفها هو بنفسه 
دون أن يسندها إليه المعلم ، مما قد يفيده في حياته وخبرته العملية ، يتم ذلك عن طريق الضغط على 
زر »إضافة« باللون األحمر ومن ثم اختيار الموضع وإضافة تفاصيله ومن ثم رسم المخطط الذهني 

حسب الرغبة. 



المكتبة: وهي المكان الذي يقوم المعلم عن طريقه بإضافة مكتبة خاصة بكل فصل تحتوي على كتب 
ومراجع تفيد الطالب وتساعدهم باإلطالع والتوسع في مواضيع الدروس المطروحة.



المشاكل: نظام المشاكل في توسكول هو نظام مصمم كي يقوم الطالب بحل المشاكل التي تواجهه عن 
الطريق التفكير المنطقي المنظم، حيث يقوم الطالب أو المعلم بإضافة المشاكل وحلها. 

إضافة مشكلة: يتم إضافة مشكلة عن طريق الضغط على زر »إضافة« باللون األحمر ومن ثم يقوم 
الطالب أو المعلم باإلجابة على 7 أسئلة بحيث يصل لحل منطقي ومنظم وخطة عمل قابلة للتطبيق وحل 

المشكلة عند السؤال السابع



األسئلة السبعة بالترتيب هي:
ـ ماهي المشكلة ؟

ـ ما هي عالمات المشكلة ؟
ـ ما هي أسباب المشكلة ؟

ـ من هي األطراف المرتبطة بالمشكلة ؟
ـ ما هي الحلول المحتملة ؟

ـ اختيار الحل األمثل وتبريره
ـ وضع خطة عمل



البرنامج األسبوعي: وهو عبارة عن جدوألسبوعي  يحتوي على مواعيد كل الدروس المسندة إلى 
الطالب في فصوله خالل األسبوع والتي يقوم المعلمون بإضافتها. 



 تسجيل الخروج :
 يتم تسجيل الخروج عن طريق الضغط على الصورة الشخصية ومن ثم اختيار زر » تسجيل الخروج«.




