
)غرفة صف غووغل( من أجل مساعدة المعلمين والطالب على التواصل والتعاون، إدارة رووم  تم تصميم الغووغل كالس

 الواجبات، والبقاء منظمين.

 تابع معنا وابدأ باستخدام ذلك.

 

 أول زيارة
 

 classroom.google.comاذهب إلى  
 
سوف تقوم برؤية هذه الشاشة في أول مرة تقوم بها بزيارة موقع 

 الغووغل كالس رووم على اإلنترنت.
 

 (Go to Classroomاذهب إلى غرفة الصف )اضغط على 
 

 

 تسجيل الدخول
 

سوف يتم طلب تسجيل الدخول من قبلك باستخدام البريد 
 اإللكتروني وكلمة السر الخاصين بحسابك المدرسي.

 
الحظة: يتوجب أن تقوم باستخدام بريد إلكتروني وكلمة سر م

خاصين بمدارس مقاطعة فاييت العامة وليس حساباً شخصياً. 
الرجاء مراجعة معلمكم في حال كنتم ال تعرفون البريد اإللكتروني 

 وكلمة السر الخاصين بكم.
 
 

 

 م باختيار دوركق  
 

 .(I’m a Studentأنا طالب )اضغط على 
 .(Get Startedق م بالبدء )اضغط على 

 

 

http://classroom.google.com/


 صول إلى غووغل كالس روومالو
 

هناك طريقتان من أجل الوصول إلى كالس رووم 
(Classroom )–  واحدة:اختر 

 classroom.google.comقُم بزيارة  .1
 

عبر قائمة الغووغل درايف الخاصة بكم )الوافل(،  .2
غرفة الصف/ كالس رووم اضغط على 

(Classroom.) 

 

االنضمام إلى الغوغل الكالس رووم 
 الخاص بمعلمي

 
إشارة في حال قام معلمكم بمشاركة رمز معكم، اضغط على 

 (Joinانضم )في الزاوية العلوية اليمنى. اضغط على  الجمع +
 وقم بإدخال الرمز.

 
 أو

 
في حال قام معلمكم بدعوتكم، سوف تقومون برؤية بطاقة صف 
عندما تقومون بفتح الغووغل كالس رووم الخاص بكم. يتوجب 

 باللون األزرق. (Join) انضمعليكم الضغط على زر 

 
or 

 

 

 إعالنات من معلمكم
 

حقل الجريان / اإلعالنات من قبل معلمكم ضمن  تجدونسوف 
أول ما تقومون بفتح الغووغل كالس رووم.  (Streamستريم )

يحتاج معلمكم منكم ومعلومات مهمة الاّطلع عليها بانتباه ألن هذه 
م بعض معلميكم أن تقوموا بمعرفتها. من الممكن أن يسمح لك

، ةحالتلك الوسؤال أسئلة. في  (reply) رد  قم بالبالضغط على 
 تأكد من أن تعليقكم هو تعليق لطيف ومساعد لآلخرين.

 
بإيجاد واجبات ضمن حقل  تقوموامالحظة: من الممكن أن 

 الجريان/ ستريم مع تواريخ الحد األقصى للتسليم. في تلك الحالة،
من األفضل أن تبقوا على اطالع على آخر المستجدات فيما يتعلق 

 (.Classworkبأولئك على صفحة عمل الصف )
 

 

http://classroom.google.com/


 واجبات/ مواد من قبل معلمكم
 

ي أعلى ف (Classworkعمل الصف )اضغط على شريط 
الصفحة. سوف تقوم هذه الصفحة بعرض الواجبات، األسئلة، 

 .من قبل معلمكملكم االختبارات، والمواد المنشورة 
 

هي طرق من الممكن أن يستخدمها  (Topicsالمواضيع )
معلمكم من أجل تنظيم الواجبات والمواد. شاهد كيف تظهر 
على  جميعها في الجانب األيسر من الشاشة؟ عندما تقوم بالضغط

، سوف يقوم ذلك بعرض كل شيء يوجد تحت ذلك ما موضوع
من  (All Topicsجميع المواضيع )البند المحدد. اضغط على 

 أجل عرضهم جميعاً مرة أخرى.
 

 

 (View Your Workاعرض عملك )بإمكانك الضغط على 
من أجل رؤية قائمة بكل العمل الخاص بك.  بإمكانكم التحقق من 

للتسليم،  الدرجات، مراجعة الواجبات وتواريخ الحد األقصى
 ورؤية أي عمل من الممكن أنه ما يزال يحتاج إلى أن يتم إكماله.

 

 

 فتح الواجبات والمواد
 

 اضغط على اسم الواجب وسوف تظهر التوجيهات أسفل ذلك.
 

( من أجل View Assignmentاضغط على عرض الواجب )
فتحه. قم برؤية الملفات األخرى التي من الممكن أن معلمك قد قام 

 بالعمل. بإرفاقها، وابدأ
  

 

 الواجبات والمواد إكمال
 

بإضافتها. من  د يقوم معلمكماضغط من أجل فتح أية مواد ق
ما بينما من  مستندالممكن أحياناً أن يسمحوا لكم بقراءة/ مشاهدة 

 في أحيان   مباشرة داخلهالممكن أن يطلبوا منكم أن تقوموا بالكتابة 
 أخرى.

 
أِشر بأنه قد تم االنتهاء منه عندما تنتهون من ذلك، اضغط على 

(Mark as Done). 
 



 لاإلجابة على سؤا
 

( Classworkسوف تظهر األسئلة ضمن صفحة عمل الصف )
مع أيقونة إشارة استفهام. اضغط على السؤال من أجل فتحه ومن 

 .(View Questionعرض السؤال )ثم اضغط على 
 

قُم بإيجاد الصندوق الذي بإمكانك رؤيته في الجانب األيمن هنا 
وقم بكتابة إجابتك هنا.  (Your Answerإجابتك )والذي يقول 

 .(Turn In) ق م بالتسليمعندما تنتهي من ذلك، اضغط على 
 

 

 إضافة أو خلق مواد
 
من الممكن أن يطلب معلمكم منكم أن تقوموا بخلق وتقديم الملف 

 Add or++ أِضف أو اصنع )كم. اضغط على الخاص ب
Create)  ،من أجل إرفاق الملف الخاص بكم )ملفات وثائق

صور، إلخ.( أو قُم بخلق مستند غووغل، جدول بيانات، عرض 
 أِشر بأنه قد تم االنتهاء من ذلكشرائح، رسومات. اضغط على 

(Mark As Done) .من أجل تقديم الواجب الخاص بكم 
 

 privateق خاص )تعليمن الممكن لكم أيضاً أن تقوموا بإضافة 
comment)  إلى معلمكم حول هذا الواجب على الجانب

 األيمن.

 

 إرسال بريد إلكتروني إلى المعلمين
 

ال تعمل خاصية إرسال بريد إلكتروني ضمن الكالس رووم 
للطالب والكادر في منطقتنا المدرسية. في حال احتاج الطالب أو 

يتوجب عليهم أن يقوموا بإرسال األهل إلى التواصل مع معلميهم، 
 365بريد إلكتروني لهم ضمن برنامج المكتب/ أوفيس 

(Office365.أو باستخدام منصة عمل بريد إلكتروني أخرى ) 

 

 

 

 

 


