
توسكول
 دليل استخدام المعّلم





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 المعلم

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. 



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



الطالب: تحتوي صفحة الطالب الموجودة يمين أعلى الشاشة على كافة المعلومات الشخصية الخاصة 
بالطالب مثل االسم ورقم الهاتف ورقم الجوال والشخصية وهي عبارة عن الشخصية االعتبارية "االفتار" 
الخاص بالطالب، كما يمكن القيام بإرسال رسالة للطالب عن طريق خيار "إرسال رسالة" تذهب مباشرة 
إلى قسم الرسائل الواردة في صفحة الطالب، صفحة الطالب مزودة بمحرك بحث أعلى الشاشة يمكن 

البحث عن طريقه عن الطالب أو أي معلومات خاصة به بإدخال اسمه أو رقم هاتفه أو جواله .



عند الضغط على اسم أي طالب من الطالب تنبثق صفحة تحتوي على معلومات تفصيلية إضافية عن 
الطالب مثل تاريخ التسجيل في النظام وتاريخ آخر دخول قام به الطالب للنظام وجنسيته وعنوانه.



الفصول الدراسية: يحتوي قسم الفصول الدراسية على كافة الفصول التي يقوم المعلم بإضافتها 
لطالبه مثل )فصل اللغة العربية، فصل العلوم، فصل الجغرافيا(، كما تحتوي على معلومات مختصرة 
الدرجة  العظمى،  الدرجة  الطالب،  عدد  عليه،  المشرف  المعلم  اسم  الفصل،  )اسم  مثل  الدروس  عن 
الدنيا(، كما يمكن القيام بإضافة الفصول أو حذفها أو تعديلها. والصفحة مزودة بمحرك بحث لتسريع 

عملية البحث عن الفصول عن طريق إدخال أي كلمة مرتبطة بالفصل المطلوب.



إضافة فصل: إلضافة فصل جديد يتم الضغط على مربع "إضافة" الموجود باللون األحمر في الصورة 
السابقة، والتي تقودك للصفحة التالية. 

يتم إضافة اسم الفصل والدرجة العظمى والظنيا المقررة له ومن ثم إضافة الطالب المراد تواجدهم 
بالفصل عن طريق الضغط على صورة الطالب باألسفل ومن ثم الضغط على "زر" إضافة الموجود أسفل 

الشاشة.



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.



إضافة واجب: يتم إضافة واجب جديد للطالب عن طريق الضغط على زر "إضافة" ومن ثم تظهر لنا 
الصفحة أدناه. 

يتم اختيار الفصل المراد إسناد الواجب إليه، ثم اختيار الموضوع وكتابة التفاصيل التي تلزم الطالب، 
يتم بعدها ضبط تاريخ إسناد الواجب للطالب وتاريخ االنتهاء منه، كما يمكن تحميل أي مستندات يرغب 
"إضافة" أسفل  يتم الضغط على زر  ثم  المرفق"  "تحميل  المعلم في إرسالها لطالبه عن طريق خيار 

الشاشة حتى تتم عملية اإلضافة بشكل نهائي.



البحث  "حلقات  مثل  لطالبه  المعلم  يسندها  التي  المهمات  كافة  على  المهام  قسم  يتضمن   : المهام 
الفصل  واسم  منه  االنتهاء  وتاريخ  نشره  ووقت  البحث  موضوع  الصفحة  تتضمن  حيث  والمقاالت"، 
والمرفقات التي تم تحميلها مع المهمة، كما أن المعلم يستطيع االطالع على المهام الحالية أو المنتهي 

وقتها أو المحذوفة عن طريق الشريط أعلى الصفحة.  



إضافة مهام: يتم إضافة مهمة جديدة للطالب عن طريق الضغط على زر "إضافة" ومن ثم تظهر لنا 
الصفحة أدناه. 

يتم اختيار الفصل المراد إسناد المهمة إليه، ثم اختيار الموضوع وكتابة التفاصيل التي تلزم الطالب، 
يتم بعدها ضبط تاريخ إسناد المهمة للطالب وتاريخ االنتهاء منه، كما يمكن تحميل أي مستندات يرغب 
أسفل  "إضافة"  زر  على  الضغط  يتم  ثم  المرفق"  خيار"تحميل  طريق  عن  لطالبه  إرسالها  في  المعلم 

الشاشة حتى تتم عملية اإلضافة بشكل نهائي.



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 
. تحتوي صفحة  المناسب  الجواب  واختيار  باإلجابة  الطالب  ويقوم  المختلفة  أجوبته  وإدخال  التمرين 
التمارين الرئيسية على نبذة عن التمارين المسندة للطالب مثل )نص السؤال نمط التمرين، وقت النشر، 
وزر  باإلجابة  قاموا  الذين  الطلبة  لمعرفة عدد  زر  التمارين على  الفصل(، كما تحتوي في يسار  اسم 

"المزيد"  للتعديل والحذف.



إضافة تمرين: يقوم المعلم بإضافة تمرين جديد عن طريق الضغط على زر "إضافة" ومن ثم يقوم المعلم 
بإختيار الفصل الراغب في إسناد التمرين إليه، ومن ثم يتم اختيار نمطه "اختر اإلجابة الصحيحة" صح 
أو خطأ "مطابقة االحتماالت" ومن ثم نص السؤال وتفاصيله ووقت نشره ومن ثم يتم الضغ على زر 

"إضافة" ليتم اإلضافة بشكل نهائي.



أنماط التمارين:

اختر اإلجابة الصحيحة: وفيه يقوم المعلم بإضافة إجابات على سؤال التمرين المطروح مع تحديد 
اإلجابة الصحيحة عن طريق التحديد على يمين اإلجابة، كما يمكن إضافة عدد إجابات إضافية عن طريق 

زرار "إضافة خيار جديد" على يسار الشاشة. 



صح أو خطأ: وفيه يقوم المعلم بإضافة خيار صح وخيار خطأ كإجابة على السؤال المروح في التمرين، ويقوم 
بتحديد اإلجابة الصحيحة عن طريق تحديد يمين اإلجابة الصحيحة. 



مطابقة اإلحتماالت: وهي عبارة عن اختيار الطالب لإلجابة األكثر صحة وجرها مكان السؤال المناسب، حيث 
يقوم المعلم بإضافة األسئلة وأمامها إجاباتها ووتتم بعثرتها للطالب كي يختار الحل المناسب، كما يمكن للمعلم 

إضافة أسئلة وحلول إضافية عن طريق زرار اإلضافة "إضافة خيار جديد" على يمين الصفحة. 



القبعات الستة: هي عبارة عن تطبيق يساعد على تطوير مهارات التفكير.



يقوم المعلم بإضافة األفكار الراغب من الطالب مناقشتها بإستخدام أسلوب القبعات الستة عن طريق الضغط 
على زر "إضافة" باللون األحمر أعلى الشاشة ومن ثم يقوم باختيار الصف  الراغب بإسناد الفكرة إليه ومن ثم 
اختيار موضوعها ، وإضافة التفاصيل التي تهم الطالب عن الفكرة ووقت نشرها وتاريخ االنتهاء منها، كما يمكن 
للمعلم إضافة ملفات مساعدة للطالب وتحميلها عن طريق زر "تحميل المرفق" أسفل الشاشة ويتم االنتهاء عن 

طريق زر "إضافة" أسفل الشاشة باللون األخضر.



الخرائط الذهنية: هي وسيلة ناجحة من وسائل الدراسة تقوم بربط المعلومات المقروءة في الكتب 
والمذكرات بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة.



يقوم المدرس بإضافة موضوع كي يقوم الطالب بعمل مخطط ذهني عنه بأسلوبهم الخاص عن طريق الضغط 
على زر "إضافة" باللون األحمر أعلى الشاشة ومن ثم اختيار الفصل والموضوع والتفاصيل وموعد النشر 

وموعد االنتهاء ثم الضغط على زر "إضافة" أسفل الشاشة لالنتهاء. 



للطالب كمراجع  ومواد متعلقة  المعلم  بإضافتها  يقوم  التي  الملفات  المادة: وهي عبارة عن  ملفات 
بالمادة المدروسة على اصفحة الفصل الدراسي، ثم يقوم الطالب بإضافتها وتحميلها، تحتوي الصفحة 
الرئيسية لملفات المادة على  كافة الملفات التي قام المدرس بإضافتها كما يمكنه التعديل على هذه 

الملفات أو حذفها عن طريق الضغط على زر "تعديل" أو "حذف" يسار المادة المطلوبة.



إضافة ملفات المادة: يتم إضافة ملفات جديدة مرتبطة بالمادة عن طريق الضغط على زر "إضافة" 
أعلى الشاشة باللون األحمر، ومن ثم يقوم المعلم بإختيار الفصل المطلوب وإضافة اسم للملف المراد 
تحميله وكتابة باقي التفاصيل التي تهم الطالب ومن ثم إرفاق الملف عن طريق الضغط على زر "تحميل 
المرفق"، كما يمكن  للمعلم إضافة رابط خارجي للموضوع عن طريق اإلضافة في مربع "الرابط"، ومن 

ثم يتم االنتهاء من اإلضافة بالضغط على زر "إضافة".   



الدروس: وهو القسم الذي يقوم المدرس بإضافة الدروس لطالبه من خالله، تحتوي الصفحة الرئيسية 
له على كافة  الدروس سواء المضافة أو المحذوفة بعناوين موضوعاتها وتاريخ إضافتها وتاريخ الدرس 
وهو التاريخ الذي يرغب المعلم بإضافة الدرس لطالبه به باإلضافة إلى اسم المعلم والرابط االلكتروني 

المضاف الخاص بالدرس.  



إضافة درس جديد: يقوم المعلم بإضافة درس جديد عن طريق الضغط على زر "إضافة" باللون األحمر 
أعلى الشاشة، وبعد ظهور الصفحة التالية أمامه يقوم بإختيار الصف الذي يريد إسناد الدرس له ومن 
مربع  في  للدرس  بإضافته  الراغب  والمحتوى  التفاصيل  كافة  بإضافة  ويقوم  الدرس  عنوان  يختار  ثم 
"التفاصيل" وبعدها يقوم المعلم بإستخدام تقنية KWL وهي تقنية تساعد الطالب كي يضمن أفضل 
استفادة من محتوى الدرس المسند إليه، تتمثل هذه التقنية في ثالث أسئلة يقوم الطالب 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 ؟ 



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.  



باللون األحمر  "إضافة"  بيديا عن طريق الضغط  على زر  يتم إضافة مقال على كول  إضافة مقال: 
أعلى الشاشة ومن ثم يتم إضافة المقال كما هو موضح في الصورة التالية عن طريق اختيار الصف 
األول مخصص  التفاصيل  مربع  أن  حيث  والتفاصيل،  الموضوع  ثم  ومن  إليه  المقال  المراد  توجيه 
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.  



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(.



إضافة كلمة للقاموس: يتم إضافة كلمة للقاموس عن طريق الضغط على زر "إضافة" أعلى الشاشة 
ومن ثم  يقوم المعلم بإختيار الفصل المطلوب وكتابة المفردة المراد تفسيرها في مربع "المفرده" ومن 

ثم المعنى المراد  في مربع "المعنى"  ويتم اإلنتهاء بالضغط على زر "إضافة". 



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.



إضافة موضوع في المنتدى: يتم إضافة موضوع في المنتدى عن طريق الضغط على زر "إضافة" 
باللون األحمر أعلى الشاشة ومن ثم اختيار الصف والموضوع وكتابة التفاصيل التي تلزم الطالب، كما 
يمكن تحميل مستندات مساعدة كمراجع عن الوضوع المطروح ومن ثم يتم الضغط على زر "حفظ" عند 

اإلنتهاء.



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. 



إضافة كتاب: يتم إضافة كتاب للمكتبة عن طريق الضغط على زر "إضافة" باللون األحمر أعلى الشاشة 
ومن ثم اختيار الصف المراد إضافة الكتاب لمكتبته ومن ثم اسم الكتاب والتفاصيل التي تعرف عن 
الكتاب كما يتم اختيار لغة الكتاب في خانة "اللغة" ومن ثم يتم تحميل الكتاب عن طريق زر "تحميل 

المرفق" ويتم االنتهاء بالضغط على زر "إضافة" أسفل الشاشة. 



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.



باللون األحمر ومن ثم يقوم  إضافة مشكلة: يتم إضافة مشكلة عن طريق الضغط على زر :إضافة: 
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: 
ماهي المشكلة ؟ 

ما هي عالمات المشكلة ؟ 
ما هي أسباب المشكلة ؟ 

من هو المتورط في المشكلة ؟ 
ما هي الحلول المحتملة ؟ 

اختيار الحل األمثل وتبريره ووضع خطة عمل كما يمكن للمعلم مشاركة المشكلة مع أي معلم أو والد 
يريده عن طريق الضغط على زر مشاركة يسار كل مشكلة. 

 



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.  



إضافة خطة: يتم إضافة خطة عن طريق الضغط على زر "إضافة" باللون األحمر أعلى الشاشة ومن ثم 
يقوم المعلم بإختيار الفصل وعنوان للخطة في مربع "الموضوع" ومن ثم يحدد وقت وتاريخ لبدأ الخطة 

ويقوم بإضافة محتوى الخة في مربع "البرنامج" ويتم اإلنتهاء بالضغط على زر "إضافة". 



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



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



الكروت الذكية: وهي عبارة عن رسائل تذكير بالمعلومات الهامة التي يرغب المعلم في التأكد من فهم 
وحفظ الطالب لها، يقوم بإضافة المعلومة على شكل كرت ذكي يظهر على شاشة الطالب بشكل دوري 

ومتناوب بين المعلومات المكتوبة في الكروت. 



إضافة الكروت الذكية: يتم إضافة كرت ذكي عن طريق الضغط على زر "إضافة" أعلى الشاشة ومن 
ثم اختيار الصف المراد إرسال الكرت الذكي له وإضافة محتوى الكرت المطلوب ثم الضغط على زر 

"إضافة". 



النشاطات: وهي األنشطة والرحالت التي تقوم بها المدرسة، حيث تقوم المدرسة بإضافتها للطالب 
وتظهر هذه النشاطات في موعدها المحدد على التقويم الخاص بكل الطالب. 



تسجيل الخروج
يتم تسجيل الخروج عن طريق الضغط على الصورة الشخصية ومن ثم اختيار زر "تسجيل الخروج".




