
E-Library 

  مقدمة:
قنوات يوتيوب وافضل  3مواقع وافضل  3تحتوي هذه المكتبة االلكترونية على افضل 

تطبيقات هواتف ذكية في كل مقرر من مقررات السنة التحضيرية تساعدك على رفع  3

تم اختيار هذه المصادر من قبل مدرسين السنة  .مستواك العام في هذه المقررات

التي تقدم في السنة  المادة العلميةالتحضيرية لعلمهم بفائدتها وباتصالها المباشر مع 

 التحضيرية لمساعدة الطالب على اجتياز هذه المرحلة بنجاح. 

⸨مع تمنياتنا لكم بالتوفيق⸩  

 

1. English 

 مواقع 

 VOA Let's Learn English programs  

https://learningenglish.voanews.com/ 

موقع تابع إلذاعة صوت أميريكا، موقع رسمي مقدم من الحكومة األمريكية يحتوي على قسم لتعليم اللغة اإلنجليزية، 

تطوير اللغة اإلنجليزية، يتم النشر فيه بشكل يومي، يمكن اعتباره مستودع للمواد المرئية والصوتية والنصية المفيدة ل

ويمكن تحميل بعض المحتوى واالستفادة منه، فيه سالسل تعليمية وأخبار وتقارير مناسبة للتعلم، تلك المواد الصوتية 

بحيث تتمكن من قراءة المحتوى وتعلم الكلمات  (Transcript) والمرئية تأتي في العادة مصحوبة بالتفرغ النصي

 الجديدة.

 الموقع ضخم بما تعنيه الكلمة، فيه الكثير من األجزاء واألقسام ، من األقسام المفيدة فيه:

 خفيفة تمثيلية فيديوهات التعليمي، اإلنجليزية( )لنتعلم مسلسل 
 اإلنجليزية اللغة قواعد لتعلم مرئية سلسلة 
 المسموعة القصيرة القصص سلسلة 
 السينمائية األفالم مشاهد عبر اإلنجليزية العبارات سلسلة 
 حلقاته تحميل إمكانية مع اليومي الصوتي البودكاست سلسلة 

 

https://learningenglish.voanews.com/
https://learningenglish.voanews.com/z/4729
https://learningenglish.voanews.com/z/4456
https://learningenglish.voanews.com/z/1581
https://learningenglish.voanews.com/z/4691
https://learningenglish.voanews.com/z/1689


 BBC Learning English 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

ولمن يحبون اللكنة البريطانية، هذا الموقع التابع للبي بي سي، يوفر الكثير من المواد والمصادر المرئية والسمعية 

وكذلك المكتوبة في ما يخص تطوير وتعلم اللغة اإلنجليزية، هنالك سالسل أسبوعية وقصص مسموعة وحلقات 

 .يثه بشكل أسبوعيلموقع، بعضها يتم تحدومسلسالت والكثير من األقسام داخل ا

 Engvid 

www.engvid.com 

 TOFELو  IELTSمدرسين مختلفين في مواضيع شتى مثل الكتابة والنحو وحتى  10دروس تعطى من قبل 

 

 

 قنوات يوتيوب 

 

 

 ZAmericanEnglish 

 English with Sbeata 

 دروس أونالين 

 

  تطبيقات جوال 
 Arabdict من افضل القواميس 

 Tflat spotlight      تطبيق لمهارة االستماع 

 Memrise    تطبيق لحفظ المفردات  

  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.engvid.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHrD4qdeQc1BbpG6EPqDBcA


2. Mathematics 

 مواقع 

 www.mathsisfun.com 

مهاراتهم األساسية في مادة  عبارة عن منصة تعليمية، بواجهة مستخدم جذابة، تساعد الطالب الشباب على تطوير

 الرياضيات، بطريقة مسلية و ممتعة

 www.aaamath.com 

تعلم الرياضيات التي تحتوي على مجموعة متكاملة من الدروس التفاعلية، و المصنفة حسب المستوى و كذلك منصة 

 حسب المجاالت الفرعية لمادة الرياضيات

 www.khanacademy.org/math 

في  ندروس أكاديمية خان للرياضيات األفضل في مجال تعلم الرياضيات ، و تستخدم من قبل الكثير من المدرسي عتبرت

دروس أكاديمية خان للرياضيات األفضل في مجال تعلم الرياضيات ، و تستخدم من قبل  عتبر .جميع أنحاء العالم

  .في جميع أنحاء العالم الكثير من المدرسين

 قنوات يوتيوب 
 Math pi Hanan 

 anaHr 

 d-math.com 

 

 تطبيقات جوال 

 
 Photomath     صور المعادلة ليحلها التطبيق 

 Mathematics (daboApps)   حاسبة علمية ورسوم بيانية وكثيرمن االشياء  

 Mathway     مساعدك الشخصي للرياضايات 

  

http://www.mathsisfun.com/
http://www.aaamath.com/


3. Physics  

 مواقع 

 www.schoolarabia.net 

 باالضافة للعديد من المواد االخرىموقع تعليمي مجاني يوفر بيئة خصبة لتعلم الفيزياء والفيزياء الطبية 

 

 www.study.com 

 موقع تعليمي مجاني يوفر بيئة خصبة لتعلم الفيزياء باالضافة للعديد من المواد االخرى

 

 http://hazemsakeek.net/  

   شبكة الفيزياء التعليمية

 

 قنوات يوتيوب 
 الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية 

 Droos physics 

 Mastring Physics 

 

 تطبيقات جوال 
 Physics pro 2018 

 Physics 11 

 PhyWiz 

 Medical Physics App 

  

http://www.schoolarabia.net/
http://www.study.com/
http://hazemsakeek.net/


4. Chemistry  

 

 مواقع 

 http://www.schoolarabia.net/kemya/kemia.h

tm 

 يوفر ايضا محتوى غني لمادة الكيمياء نفس الموقع المذكور في االعلى لمادة الفيزياء 

 www.arabian-chemistry.com 

 

 https://www.khanacademy.org/science/chem

istry 

 قنوات يوتيوب 

 
 Crash Course Chemistry  

   مقررات المقترحة General Chemistry كيمياء عملي و   

 Shamsuna Al Arabia كيمياء وعلوم اخرى 

 

 

 تطبيقات جوال 
 Chemistry (Denis Chaschin) 

 Chemistry pro 2018 

 Chemistry Dictionary (Venox) 

  

http://www.schoolarabia.net/kemya/kemia.htm
http://www.schoolarabia.net/kemya/kemia.htm
http://www.arabian-chemistry.com/
https://www.khanacademy.org/science/chemistry
https://www.khanacademy.org/science/chemistry
https://www.youtube.com/channel/UCQtFMzEj81ZvIDjDzY6r4XA


5. Biology  

 مواقع 

 http://www.interactive-biology.com 

يهدف هذا الموقع لتسهيل تعلم االحياء وبعد تصفحه لوهلة ستدرك هذه الحقيقة كما يوجد دروس للمرحلة الثانوية 

 وفيديوهات شيقة باالضافة الى قاموس علمي.

 http://www.schoolarabia.net/ahia2/biology.h

tm 

 موقع المدرسة العربية الذي ذكر سابقا في هذه المكتبة ال يمكن االستغناء عنه في مادة االحياء

 

 http://www.biology4kids.com 

الموقع يعطيك االنطباع بانه موقع لالطفال وان محتواه بسيط وغير مهم . المقصود من اسم الموقع ال تجعل اسم 

 االحياء للميتدئين وليس االطفال حيث انه يحتوي على مبادء اساسية مهمة في علم االحياء

 

 قنوات يوتيوب 
 Crash Course Chemistry  

 Medical Club 

 RicochetScience 

 

 تطبيقات جوال 

 

 Learn biology  

 Biology full course 

 Biology dictionary (Sunsoft Eduware Solutions LLP) 

 

  

http://www.interactive-biology.com/
http://www.schoolarabia.net/ahia2/biology.htm
http://www.schoolarabia.net/ahia2/biology.htm
http://www.biology4kids.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0T8YjdKct4BJ0GuUh0rnvQ


6. Computer Science 

  مواقع 

 https://edu.gcfglobal.org/en/ 

مدعومة بفيديوهات توضيحية باالضافة لتعلم استخدام االنترنت  Windowsو  Office حتوى شيق لتطبيقات 

 ومواقع التواصل وااليميل

 www.typing.com 

 الطباعة بشكل سريعلتعلم 

 

  https://support.office.com/en-us/office-

training-center 

 قنوات يوتيوب 

 

 تكنولوجيا المعلومات مع مروي سليمان 

 Teacher's Tech 

 Technology for Teachers and Students 

 

  تطبيقات الجوال 

 
 Learn Ms Office Full Course in 15 days 

 Guide for Windows 10 

 Learn Computer Course 

https://edu.gcfglobal.org/en/
http://www.typing.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKD8vOz3maRPyLAbMXhr-Pw

