
 

  

      

 مدیریت آموزش مجازی

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

      

 H5Pدستورالعمل استفاده از افزونه 

 



 

 H5P معرفی

H5P  مجموعه ای از قالب های تولید محتوای رایگان و مبتنی بر JavaScript .می باشد H5P مخفف HTML5 Package  است

ستفاده مجدد از محتوایو هدف آن  شتراک گذاری و ا سان ، به ا ست. فیلم های تعاملی ، ارائه  HTML5 ایجاد آ تعاملی برای همه ا

و تا  تهیه و به اشتراک گذاشته شده اند H5P.org در H5P های تعاملی ، آزمونها ، جدول زمانی تعاملی و سایر موارد  با استفاده از

به طور مالی توسط  H5P تیم اصلی اعالم کرد که 2018 سالدر  این محتوا استفاده کرده اند.از وب سایت  17000بیش از کنون  

 پشتیبانی خواهد شد MOSS بنیاد موزیال در برنامه

شامل یک ویرایشگر محتوای مبتنی بر وب ، یک وب سایت برای به اشتراک گذاری انواع محتوا ، پالگین برای سیستم  H5Pقالب 

ویرایشتتگر مبتنی بر وب به طور پیش   .با هم استتت HTML5 های مدیریت محتوای موجود و یک قالب فایل برای ترکیب منابع

سانه ای و محتوای متنی  ست فایلهای چندر ضافه و جایگزین کند H5P را در انواع مختلف محتوایفرض قادر ا عالوه  .و برنامه ها ا

بر این ، یک نوع محتوا ممکن استتت ابزارک های ستتفارشتتی را برای ویرایشتتگر فراهم کند که هر نوع قابلیت ویرایش و تجربیا  از 

 .کل نوع محتوا را امکان پذیر می کند wysiwyg جمله ویرایش

 H5P.org  است که در آن انواع محتوا جامعیوب سایت H5P  شته شتراک گذا در  H5P برنامه ها و انواع محتوای .می شودبه ا

  به یک شکل کار می کنند H5P همه وب سایت های سازگار با
 

و  )Tiki)تیکی  ، )WordPress(وردپرس، )Drupal( دروپال  :وجود دارد  P5Hبرای استتتتفاده از در حال حاضتتتر چهار پلت فرم 

 . )Moodle( مودل

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiki_Wiki_CMS_Groupware
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle


 درمودل وارستگان  H5Pنحوه استفاده از 

سال  H5Pافزونه  ستگان LMSدر مودل  2021از  شکی وار ست.  برای ایجاد محتوای  مرکز علوم پز ست  H5Pقرار گرفته ا الزم ا

 را انتخاب نمایند  H5Pاساتید در درس مربوطه بعد از فعال سازی ویرایش درس، افزودن 

 

 

 

 

 

 



صفحه ایجاد  ست کردن این افزونه از بانک  H5Pبعد از انتخاب گزینه مربوطه،  ساتید می توانند از طریق پیو شود و ا جدید باز می 

 محتوا آن را در مودل بارگذاری کنند.

 

 

می توانید مدل مورد نظر  h5pدر بانک محتوا قابل ایجاد است. با استفاده از گزینه اضافه کردن محتوای تعاملی  h5pانواع مختلف 

 را انتخاب کنید.

 



 H5Pانواع محتوای 

 (Accordion)محتوای آکاردئونی

امکان ایجاد اکاردئون های فعال شده در مورد موضوع مورد نظر را ایجاد می کند. محتوای آکاردئونی قابل باز و بسته  این نوع محتوا

قابل انتشار  WordPress و Canvas  ،Brightspace  ،Blackboard  ،Moodleدر سیستم های  این محتوا  .شدن هستند

 .است

 

 Advent Calendar (beta)تقویم 

محتوای تقویم رایگان که به کاربران امکان می دهد فیلم ها ، فایلهای دیداری ، تصاویر ، متن و پیوندها را از هر دری اضافه یک نوع 

 Canvas  ،Brightspace  ،Blackboardدر سیستم های  ل تقویم نیز بسیار قابل تنظیم است. این تقویم شکل و شمای .کنند

 ،Moodle و WordPress است قابل انتشار. 

 



 Agamotto)محتوای آگاموتو )

صاویر متوالی را  صور  تعاملی و کاربران می توانند می کند  فراهماین نوع محتوا امکان ایجاد ت صاویر را  به  سه و ت در مورد آن مقای

ست. عالوه بر آن،  صویری کوتاه با محتوای آگاموتو امکان پذیر ا ستان های ت صمیم کاوش کنند.  ایجاد دا سندگان می توانند ت نوی

،  Canvas  ،Brightspaceدر ستتیستتتم های   محتوااین  .اضتتافه کنندنیز بگیرند که برای هر تصتتویر یک متن توضتتیحی کوتاه 

Blackboard  ،Moodle و WordPress قابل انتشار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (chart)نمودار 

یا دایره ای را برای موضتتتوعا  مختلف فراهم میکند و  ،  Canvasدر ستتتیستتتتم های این محتوا امکان ایجاد نمودار میله ای 

Brightspace  ،Blackboard  ،Moodle و WordPress قابل انتشار است. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 (collageکالژ)

 Canvasدر سیستم های ن نوع محتوا از طریق وب، امکان ایجاد چندین عکس به روش سفارشی را برای کاربران فراهم میکند و ای

 ،Brightspace  ،Blackboard  ،Moodle و WordPress قابل انتشار است. 

 

 (column)محتوای ستونی 

جای خالی ، متن و انواع دیگر تعامالت را ایجاد و در یک طرح ستونی این محتوا به کاربران امکان می دهد گزینه های مختلفی مانند 

سواال  پاسخ دهند .گروه بندی کنند در سیستم . این محتوا در این روش کاربران می توانند فیل یا عکس مورد نظر را مشاهده و به 

 .قابل انتشار است WordPress و Canvas  ،Brightspace  ،Blackboard  ،Moodleهای 

 

 



 (drag and drop)رها کردن  و کشیدنیتصویری محتوای 

صویری ایجاد می کند.  سوال ت صاویر را بر روی متن  ستر وب امکان رهاکردن و کشیدن ت سیستم این محتوا این نوع محتوا در ب در 

ست WordPress و Canvas  ،Brightspace  ،Blackboard  ،Moodleهای  شار ا ستم زیر به ع .قابل انت سی نوان مثال در 

 دانشجو می تواند مهره های شطرنج را در محل صحیح قرار دهد 

 

 (drag the words)محتوای متنی رهاکردنی و کشیدنی

صور  خالقانه شند.در جمال   در جای خالیکاربران می توانند کلما  را  وکند میچالش های متنی را ایجاد  این محتوا به  این  بک

 .قابل انتشار است WordPress و Canvas  ،Brightspace  ،Blackboard  ،Moodleدر سیستم های محتوا 

 



 (fill the blanks)محتوای جای خالی

،  Canvas  ،Brightspace  ،Blackboardدر ستتتیستتتتم های این محتوا امکان ایجاد ستتتوال جای خالی را ایجاد می کند و 

Moodle و WordPress  استقابل انتشار. 

 

 

 (find the words)یافتن بازی وار کلمات

به نویسندگان اجازه می دهد لیستی از کلما  را که در یک شبکه ترسیم  جستجوی کلما  است و در زمینهاین محتوا یک فعالیت 

در  H5P طریق پالگینپیدا کردن کلما  از  .وظیفه فراگیران یافتن و انتخاب کلما  موجود در شبکه است .می شوند ، ایجاد کنند

 .سایت های دروپال ، مودل یا وردپرس در دسترس است و در هر وب سایتی که امکان جاسازی را داشته باشد قابل جاسازی است

 



  (questionnaire)ایجاد پرسشنامه

شنامه را می دهد س شنامه ها می توانند به عنوان نظر .این نوع محتوا به افراد خالق امکان ایجاد پر س شوندو  پر ستفاده  سواال  باز ا سنجی یا 

ستفاده کنید سواال  ورودی متن ا سواال  چند گزینه ای یا  ست از  ستم های این محتوا  .ممکن ا سی ،  Canvas  ،Brightspaceدر 

Blackboard  ،Moodle و WordPress قابل انتشار است. 

 

 (interactive videos)ویدئوی تعاملی 

کاربران امکان می دهد گزینه  را ایجاد کنند. ویدئوی تعاملی به HTML5 املی مبتنی برویدئویی تع نویسندگان می توانند نوع محتوادر این 

و کاربر در صور  پاسخ  کننداضافه  در وسط ویدئو  را مانند سوال درست و غلط، جای خالی ، چهارگزینه و یا انواع دیگر تعامال  های متعدد

 را می تواند مشاهده کند.  به سوال ادامه ویدئو

 



 ( branched scenario)سناریوی منشعب

سازگار را می دهد سایر انواع یادگیری  سناریوهای یادگیری خودکار و  ضال  ،  شعب به کاربران امکان ایجاد مع این محتوا ممکن  .سناریوی من

،  Canvasدر ستتتیستتتتم های این محتوا  .باشتتتد H5P استتتت مبتنی بر ویدیو باشتتتد یا براستتتاس انتخاب زیادی از انواع دیگر محتوای

Brightspace  ،Blackboard  ،Moodle و WordPress این نوع محتوا یکی از جالب ترین انواع  .قابل انتشار استh5p  می

 باشد و در یادگیری دروس دانشگاهی بسیار توصیه می شود

 

 

 منبع:

https://h5p.org/ access date:5/15/2021 

 

 :تهیه و تنظیم

 پریسا زارعی شرق

 مدیرآموزش مجازی علوم پزشکی  وارستگان

   علمی گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگانیاعضو ه

https://h5p.org/

