
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN 

ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH 

(UniSHAMS) 

 

 

 

 

 

 

Google Classroom 
 

  :الدليل الثاين
 إنشاء البحوث أو الواجبات وتقييمها والتواصل مع الطالب للمحاضر 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ts. Mohd Hilal Bin Hj.Muhammad 

Department of Computing & Technology Management 

Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences UniSHAMS 

 



 Page 
2 

 المحتويات 

 5 إنشاء الواجب 
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  الطالب  عمل  صفحة  يف  تقديًرا أدخل

  التقدير  أداة يف  تقديًرا أدخل

  عرض الدرجة و اتريخ تقدمي الواجب 

  تغيري التقدير/الدرجة 

  التقديرات  تنزيل أو العمل إعادة 

  إعادة الواجب من صفحة عمل الطالب 

  إعادة الواجب من أداة التقدير
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  "البياانت جداول " إىل التقديرات تنزيل

  CSVتنزيل التقديرات إىل ملف 

  لطالبك إعالانت نشر

  إنشاء اإلعالن 

 .Error! Bookmark not defined نشر اإلعالن 

  نشر إىل فصل إضايف 

  الفرديني  للطالب النشر

  امللحقات إضافة

  اإلعالن  مسودة  حفظ أو جدولة أو نشر

  على إعالن املنشور  التعليقات إضافة

  حترير/صياغة اإلعالن 

  حذف اإلعالن 

  نقل اإلعالن إىل األعلى 

  إرسال الربيد اإللكتون 
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  عرض الربيد اإللكرتون 

  من جهاز حممول  Classroomاملشاركة يف 

Share to Classroom from a mobile device  

  ألجهزة األندرويد

  ( iphone and ipadإليفون و أيفاد )
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 والواجبات إنشاء البحث 
 

 .classroom.google.comموقع : ـاذهب إىل ال
 

 classworkم ـثclass انقر يف قسم . 1
 

  assignment مث create، انقر على  يف القسم العلوي .2

 

 ..اكتب عنوان البحث وتعليماته1
 

 

 انشر يف فصل أو أكثر
 

 اليت تريد تضمينها. مث حدد الفصل أو الفئات  اضغط على سهم إنسدال  forحتت 

 
متعددة مع  ـيف الفصول ال الـمشاركة ر فصول متعددة. تتم ـعب واحدطالب مكنك النشر للـ: ال ي  مالحظةـال
 .الفصول  تلك ميع الطالب يفـج
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 مشاركة البحث لطالب واحد خصوصيا 
 
 

طالب  للالواجب  مكنك نشر  ـيو بشكل افرتاضي ، يتم نشر الواجب جلميع الطالب يف الفصل.  
أكثر من فصل واحد.    تضمإذا  للطالب واحد    مكنك النشر ـ. ومع ذلك ، ال يواحد خصوصيا

 .نفس الـمرةيف   طالب فرداي 100مكنك النشر ألكثر من ـوال ي
 

 

 all studentsمث اخرت    سهم إنسدالاتقر على    all studentsبـجانب   .1

 إللغاء
 

 

 .إليهالدراسية   لواجباتترغب يف نشر ا ي الذ الب . حدد الط1
 

   الدرجات تصنيفات ضافةإ
 

التقدير  ـي فئات  إضافة  الواجباتمكنك  الدرجاتيف  فئات  ابستخدام  الطالب  ،  .  يستطيع 
الفئ  والـمـحاضر الواجباتمشاهدة  لكل  الات  الواجبات  مثل  أو  ـ،  وأيضا  مقاالت.  ـالمنزلية 

 .الفئات يف صفحة التقديرات  يستطيع الـمحاضر مشاهدة 
 

 مث اخرت الفئة من القائمة.  اتقر على سهم إنسدال   Grade categoryحت ـت
 category  Add a gradeللـمزيد من الـمعلومات حول تصنيفات الدرجات راجع يف  •

 to  post أو Set up grading 
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 الدرجات تغيري قيمة 
 

يستطيع للمحاضر أن يغيـّر الدرجات للبحوث أو أن جيعل البحوث ليست لـها تقديرات. كل 
 وتستطيع تغييـرها كما شئت. بشكل افرتاضيدرجة  100الواجبات لـها 

 

 يمة الدرجات اليت تريدها. قانقر على   pointsيف قسم   .1

 
 

 بدون الدرجة(  (Ungraded اختـرجديدة أو  الـ الدرجة أدخل قيمة  .2
 

 

" أو ، إذا مل يتم تسليم أية   Turn in غري مصنفة، فإهنم ينقرون على "الواجبات : عندما يكمل الطالب  مالحظةالـ
" أو "وضع عالمة    Turn in ". إذا مل ينقر أحد الطالب على "  Mark as done ملفات ، ضع عالمة "

Mark as done   قبل اتريخ االستحقاق ، فسيتم وضع عالمة على الواجب أبنه "Missing    مفقود. إذا مل
 .Assigned يكن هناك اتريخ استحقاق ، فسيتم وضع عالمة عليه مت تعيينه
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 إضافة موعد تسليم البحث 
 

 بشكل اقرتاضي، البحث ليس له موعد وحيتاج إىل التغيري :
 

 انقر على اتقر على سهم إنسدال    dueحتت . 1
    انقر على اتقر على سهم إنسدال  No due dateجبانب . 2

 

 .يف التقومي التاريخ اخرت .1
 . حددالـمم أدخل الوقت  ـث time، انقر  موعد الستليم)اختياري( لتعيني  .2

 

. على  عندما يقّدم الطالب حبثه متأخرا  turned in lateأو    missingالبحث سيأشر على عالمة  :    مالحظةالـ
 9:01الساعة    موعد التسليم يف  صباًحا ، قم بتعيني    9:00سبيل املثال ، لكي يكون العمل يف الوقت احملدد الساعة  

 View student)  صباًحا. للحصول على تعليمات للتحقق من حالة العمل ، انتقل إىل عرض واجبات الطالب

.assignments ) 
 

 

 البحث موضوعإضافة 
 

    ، اتقر على سهم إنسدال topicيف قسم  .1
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 اختار خيارا :  .1
 مث أدخل موضوع البحث.  create topicموضوع، انقر ـإلضافة ال •
   الختار املوضوت من القائمة، انقرها •

 

 الواجبات. إىلفقط  مكنك إضافة موضوع واحدـمالحظة: يالـ
 

 أو الـمرفقات  الـملحقاتإضافة 
 

إضافة  ـي الالبحثإىل    الـملحقاتمكنك  مثل  الكمبيوترـ،  جهاز  من  ملفاتملفات  أو   ، 
Google Driveأو مقاطع فيديو ، YouTube أن   ويستطيع للمحاضر  .الرابط  ، أو

بشكل  درجة    100لكل البحث له    جات. بدون در   جيعل البحثأو    درجات البحثقيمة    يغري
 . افرتاضي

 
 

رأيت    مالحظةالـ إذا  الـماحقات:  إضافة  من  منعتك  اليت  فانقر  الرسالة   ،copy  .   يصنعClassroom    نسخة
    Drive ملفابلواجب وحيفظها يف  الـملحقات

 

Attachment 
type 

Directions 

 

 File 

1. Click Attach. 
2. Select the file and then Upload. 
 

 

 Drive 
1. Click Drive . 

2. Select the item and click Add. 
 
If you attach a Google Forms quiz and there’s no other attachment with the 

assignment, grades can be imported directly to the Student Work page. 
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YouTube 

To search for a video to attach: 
 

1. Click YouTube . 

2. Enter keywords and click Search  . 

3. Click the video  Add. 
 

To attach a video link by URL: 
 

1. Click YouTube   URL. 

2. Enter URL and click Add. 
 

 

 Link 
1. Click Link . 

2. Enter URL and click Add Link. 
 

 

  .الزر احلذفإذا تريد حذف الواجب انقر 
 
To decide how students interact with an attachment, next to the attachment, click the Down arrow  
and choose an option: 
 
 

لتحديد كيف سيعامل الطالب مع الـماحقات، اذهب جبانب الـملحقات مث انقر اتقر على  
 :  واخرت خيارا واحدا سهم إنسدال 

 

• Students can view file:  لطالب قرائتها ولكن ال يستطيع  يستطيع مجيع ا
 تعديلها 

• Students can edit file  :  تغيريهايشارك مجيع الطالب نفس امللف وميكنهم . 
• Make a copy for each student  :  سيحصل الطالب على نسختهم

من   إىل    الواجباخلاصة  ابلنسبة  أمسائهم.  إضافة   ,Google Docsمع 
Sheets, and Slides files    ميكنك أنت والطالب تعديل الـملف. عندما ،

 حىت تعيده إليهم.   الواجب يقوم الطالب بتسليم الواجب ، ال ميكنهم حترير  
 

 . أن تقّدم الواجبقبل  صحيح: هذا اخليار  مالحظةالـ
 
 
 
 

 مسوداتـالك  هأو حفظ هتقدمي الواجب، أتجيل
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 .حفظها كمسودةيستطيع  أوأتجيله يف وقت آخر  على الفور أو أن تقدم الواجباتميكنك 
 

 classworksوالـمؤجلة، انقر  دة الواجبات الـمسودةلـمشاه

 

 إرسال الواجبات 
 

 assignلتسليم الواجبات مباشرة انقر 
 

 تسليم الواجب قي وقت حمدد
 

 Schedule سهم إنسدال انقر  assignجبانب . 1
 
 
 

 

  PMمث اخرت التاريخ والوقت. الوقت ستصري إنسدال انقر سهم  . جبانب التاريخ2
 AMبشكل اقرتاضي. ويستطيع أن تغيريها إىل 

 
 

Click Schedule. The assignment will automatically post at the scheduled date and time. 
 
 

 . ائًيا يف التاريخ والوقت احملددتلق الواجباتسيتم نشر . Scheduleانقر  .3
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الـجدول )حدد املوعد( لفصل  ، قم  فصل آخرعندما تريد أتجيل تقدمي الواجب يف  :    مالحظةالـ
 واحد مث أعد يف فصول أخرى.  

 
 

 حفظ الواجب كمسودة
 

 save draftمث  انقر سهم إنسدال assign جبانب 
 

 تعديل الواجبات
 

 الفصول.التعديل يف الواجب يكون يف فصل واحد فقط. ال يكون جلميع 
 

اسم  الـ بتغيري  قمت  إذا  يف ،  الواجباتمالحظة:  يكون  ال  اخلاص   Drive ملف  التعديل 
    Drive جيب عليك أن تغري يف . ابلواجب

 

 .classroom.google.comاذهب إىل املوقع : . 1
 

 classworkانقر القصل مث . 2

 Edit مث  more. جبانب الواجب انقر 3
 

 

 اخرت : 
• For a posted or scheduled assignment  قم بتعديل مث انقر :

save 
• For a draft assignment قم بتعديل وجبانب :assign انقر سهم   انقر

 save draftمث  إنسدال
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 إضافة التعليقات يف الواجبات 
 

 

 .classroom.google.comاذهب إىل املوقع : . 1

 القصل   . اخرت2
 View Assignment مث   مث الواجب classworkمث  .3
 instructionsيف األعلى، انقر  و  .4

 

 postمث أكتب التعليقات مث انقر  add class commentانقر  .1

 حذف الواجب
 

مجيع الدرجات والتعليقات املتعلقة ابلواجب.    ستحذف أيضا،  الواجب إذا قمت حبذف 
 Drive  يفموجودة ومع ذلك ، ال تزال أي مرفقات أو ملفات 

 

 
 

 .classroom.google.comاذهب إىل املوقع : . 1
 classworkانقر القصل مث . 2

 Delete  مث   moreجبانب الواجب انقر . 3
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 عرض عمل الطالب يف صفحة الواجبات 
ميكنك أن ترى نظرة عامة على الواجبات واألسئلة جلميع الفصول يف صفحة الواجبات.  

 ( حسب الفصل للنظر إىل العمل فقط للفصل الدراسي. filterوميكنك املصفاة )
 

 

 ابلفعل  راجعته أو لرتاجعه العمل عرض
 لديك عرضان للعمل يف صفحة الواجبات : 

• -To Review   مسجل/مدوين   – تسليمه أو عدم تقديرهالعمل الذي مل يتم
 بدون اتريخ حمدد أو كعمل قيد التقدم )عمل قمت بتعيينه بتاريخ حمدد(.

• Reviewed  - وإعادته بتقديره قمت الذي العمل . 

 :  التفاصيل  هذه النظر إىل  أيًضا ميكنك
•  Turned in - العمل قدموا الذين  الطالب  عدد  . 

•  Assigned  - عمل يقدموا مل الذين  الطالب عدد . 

•  Graded -   أعماهلم وعودة  بتقدير قمت  الذين  الطالب عدد . 

  للفصل فقط العمل لعرض الفصل حسب  التبويب تصفية ميكنك: مالحظةمالحظة : 
 . الدراسي

 
 عرض العمل للمراجعة 

 .classroom.google.comانتقل إىل  .1

 To-do  (  menuانقر القائمة ) .2
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 . الفصل وحدد كل الفصول  انقر الفصل،  حسب عملك لتصفية( اختياري) .3

 
 . الطالب  عمل صفحة  يف  التقدميات  لعرض عنوانال انقر .4

 
 كإكمال املراجعة  العمل على عالمة وضع
 .classroom.google.comانتقل إىل  .1

 To-do  (  menuانقر القائمة ) .2

 .Mark as reviewedمث  جبانب العمل، انقر املزيد   .3

  "املراجعة" قائمة يف رؤيته ميكنك  ، مراجعته متت أنه على  العمل على  عالمة وضع بعد
(Reviewed list ) 
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 عرض واجبات الطالب 
  كل  يف الطالب  وعدد الطالب عمل  حالة النظر إىل  ميكنك  ، الطالب   واجبات عرض قبل
 .فئة

 .classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل.  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 :   العمل  حالة حسب جممعة الطالب وأمساء عدد  سرتى ،  الطالب عمل  صفحة  يف .4

• Assigned -  العمل  ذلك يف  مبا  ، تسليمه الطالب على  جيب الذي العمل  
قدم غري  أو املفقود

ُ
 . امل

•  Turned in -   .العمل الذي سلمه الطالب 

•  Graded -  عدته  الذي املتدرج  العمل . 

• Returned -  إليه عدت  قد( مصنف غري)  مصنف غري عمل  . 

،  Turned in  ،Assigned، انقر فئة يف الطالب لرؤية( اختياري) •

Graded ،أو Returned . 

 .  الطالب اسم  انقر اليمني،  على ، الطالب رسالةتقدمي  ملشاهدة  .5
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 . Google form quiz من التقديرات استرياد
 . للواجبات الوحيد  املرفق هو Form quiz أن من  أتكد ، التقديرات استرياد لتشغيل

  نشر بعد الواجب  حترير ميكنك ،  الواجب   إنشاء عند  لتقديراتا استرياد  بتشغيل تقم مل إذا
 .الطالب قبل من وإكماهلا الواجب 
 .classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل.  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 . (Import Gradesتقديرات )ال  استرياد انقر  ، اليمني  أعلى يف .4

 للتأكيد. Importانقر  .5

 . الطالب أمساء  جبوار تلقائًيا تقديراتال ملء يتم
 . إدخاهلا مت  تقديرات اليت  أي استبدال  إىل التقديرات  استرياد يؤدي: مالحظة

 . درجته إرجاع تريد طالب  كل  جبوار مربع كل  حدد ، تقديراتال إلرجاع( اختياري) .6

 . Return)وانقر العودة )

 (. Formsوالنماذج ) Classroomميكن نظر الطالب درجاهتم يف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقديرات أدخل، مراجعة أو تغيري ال
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وصفحة عمل   تقديراتوصفحة ال  تقديراتمزامنته بني أداة ال، تتم تقديراتحينما إدخال ال
 الطالب. 

 أثناء تقدير الواجبات، قد تالحظ أن حالة العمل أو التقدير مرمزة ابأللوان :  
 عمل مفقود  – أمحر  •
 تسليم العمل مشروع تقدير –أخضر  •
 العمل املرجتع  –أسود  •

  إىل حالة العمل أو الدرجة.  تعتمد األلوان األخرى على موضوع الفصل الدراسي وال تشري
 
 

 أدخل تقديرا يف صفحة عمل الطالب
   classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 لفتح و مراجعة أي ملف يعلقه الطالب  thumbnailانقر  .4

. لتغيريها، انقر فوق قيمة النقطة و  100)اختياري( قيمة النقطة االفرتاضية هي  .5
 .Updateمث  Ungradedأدخل قيمة أخرى أو حدد 

 



 Page 
19 

رقمني بعد النقطة العشرية.   classroomمالحظة : ابلنسبة إىل الدرجات العشرية، يدعم  
وإذا تدخل أكثر من رقمني، سيتم تقريب الدرجة إىل أقرب شكل عشري مكون من رقمني.  

 . 88.73، فسيتم تقريبها إىل 88.725على سبيل املثال، إذا تدخل 
 أدخل التقدير جبانب اسم الطالب. سيحفظ التقدير تلقائيا. .6

 أدخل التقديرات ألي طالب اآلخرين.  .7

سيحصل الطالب على درجاهتم بعدما إعادة األساتذة واجباهتم. وميكنك إرجاع  
 الواجبات أثناء دورة التدريج األخرى.  

 
 

 أدخل تقديرا يف أداة التقدير  
. ولكن ميكن تغيريه إىل أي العدد صحيح أكرب من  100مقام الدرجات االفرتاضي هو 

تؤثر التغيريات على مقامات الدرجات فقط على  الصفر. وميكنك تغيري املقام يف أي وقت. 
 الواجبات املعادة حتافظ على املقام األصلي.  .الواجبات اليت مل يتم إرجاعها

 قدير.افتح واجبات الطالب يف أداة الت .1

 انقر التقدير   .2

 أدخل التقدير. gradeحتت  .3

 
 مالحظة : ميكنك إرجاع الواجبات بدون التقدير.

 
 ( تقدمي الواجبات Historyراجع/الحظ التقدير واتريخ )
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ميكنك معرفة كيف تغري تقدير الواجبات الدراسية وعدد املرات اليت قام فيها الطالب إبرسال  
 .الواجب

 .امليزة متاحة فقط يف الواجبات اليت مت تسليمها وتقييمهااملهم : هذه  
   classroom.google.comانتقل إىل  .1

Classworkيف األعلى، انقر  .2 the assignment View 

assignment 

 على اليسار، انقر اسم الطالب.  .3

 . See historyانقر  .4

 
 
 
 
 

 تغيري التقدير/الدرجات
أيًضا ، ميكن للطالب القيام ابملزيد من  الواجبات للطالب. و ميكنك تغيري التقدير بعد إعادة 

 العمل وإعادة إرسال الواجب مث ميكنك أن تغيري التقدير وإرجاع الواجب مرة أخرى.
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2
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Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 التقدير الذي تريد تغيريه.جبوار اسم الطالب ، انقر  .4

 أدخل رقما جديدا  .5

 حيفظ التقدير اجلديد تلقائيا.
Return)اختياري( انقر  .6 Return .للتأكيد 

 مالحظة : ميكن للطالب أن ينظر إىل درجته اجلديدة بعد إرجاع الواجب. 
 

 إعادة العمل أو تنزيل الدرجات
ال ميكن للطالب تعديل أي ملفات معلق ابلواجبات الدراسية حىت تقوم إبعادهتا. ويتلقى  

الطالب إبالغات بعد إعادة عمل واجباهتم. وميكنك إعادة عمل الواجبات إىل طالب واحد  
 أو أكثر سواء مع التقدير أو بدون التقدير يف املرة واحدة. 

 
 إعادة الواجب من صفحة عمل الطالب

 طالب أن ينظر إىل درجاهتم بعد إعادة واجباهتم. ميكن لل
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

( والتأكيد  Returnجبوار كل طالب تريد إعادة واجباته، حدد املربع وانقر العودة ) .4
(Confirm .) 

 ( طالب واحد أو أكثر.selectالستخدام العودة، جيب اختار )مالحظة : 
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هذه    مالحظة : إذا كانت الواجبات الدراسية غري مكتملة، فيمكنك إعادهتا بدون تقدير. يف

 .وحقل التقدير فارغ -احلالة ، تظهر حالة التقدير معني أو مفقود إذا كان متأخًرا 
 

 إعادة الواجبات من أداة التقدير 
ميكن للطالب أن ينظر إىل درجاهتم بعد إعادة واجباهتم. تزامن أداة التقدير مبالحظتك  

 .  classroomودرجاتك إىل 
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 افتح واجبات الطالب. .4

 )اختياري( أدخل درجة أو تعليق.   .5

)اختياري( إلرجاع عمل الطالب، يف الزاوية العلوية اليمىن، انقر العودة   .6
(Return .) 
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 )اختياري( إلعادة العمل إىل عدة الطالب :  .7

a.  جبوارReturn ،انقر السهم األسفل (Down arrow  ) 

Return multiple submissions . 

b.   الذين تريد إعادة الواجبات الدراسية إليهم، حدد املربع  جبوار أمساء الطالب
 . (Returnوانقر العودة )

 ميكنك إعادة مجيع الواجبات الدراسية معا أثناء دورة التقدير األخرى.  
هذه    مالحظة : إذا كانت الواجبات الدراسية غري مكتملة، فيمكنك إعادهتا بدون تقدير. يف

 .وحقل التقدير فارغ -أو مفقود إذا كان متأخًرا  احلالة ، تظهر حالة التقدير معني
 

 
 إعادة الواجبات غري متدرج/ مرتبة 

 حينما إعادة الواجبات غري مرتبة/مصنفة :
  (Doneعوضا عن التقدير، ترى جبانب اسم الطالب التم ) •

 (. Returnedمت تعيني واجبات الطالب العودة ) •

 
 

 تعليق اخلاص. قبل إعادة الواجبات، ميكنك إضافة 
 classroom.google.comانتقل إىل  .1
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 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

 على اليسار، حدد املربع اجملاور لكل الطالب الذين تريد إعادة واجباهتم.  .4

 (. Confirm( والتأكيد )Returnedانقر العودة ) .5

 
 

 
 صحيفة البياانتتنزيل التقديرات إىل 

(  Google sheetإىل صحيفة البياانت ) Classroomميكنك تنزيل التقديرات من 
إذا  (. و CSV) Comma-separated valuesأو إىل ملف قيم مفصولة بفواصل 

 كنت حباجة إىل نسخة مطبوعة من التقديرات ، ميكنك طباعة امللف الذي تقوم بتنزيله.
 . Classroomحاليا، ميكنك تنزيل التقديرات فقط يف إصدار الكمبيوتر من 

 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 
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    Settings، انقر (Student Workيف صفحة عمل الطالب ) .4
Copy all grades to Google Sheets 

 . Classroom Drive folderتتم إنشاء صحيفة البياانت يف   .5

 
 

 
  CSVتنزيل الدرجات إىل ملف

 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

Classworkيف األعلى، انقر  .3 the assignment View 

assignment 

(  Settings، انقر إعدادات )(Student Workيف صفحة عمل الطالب ) .4
 (. Optionوحدد/اختار اخليار ) 

 Download all grades asلتنزيل التقديرات لواجب واحد، حدد  .5

CSV . 

 .  Download all grades as CSVلتنزيل مجيع التقديرات للفصل، حدد  .6

 حيفظ امللف على جهاز حاسوبك.
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 نشر إعالانت لطالبك 

اإلعالانت هي وظائف بدون  .  Stream pageميكنك نشر اإلعالانت إىل فصلك على 
 Streamاستخدامها إلعطاء إشعارات لطالبك. تظهر اإلعالانت على  .تكليفات
page ( برتتيب زمينchronological  وإذا كنت تريد، ميكنك أن تنقل مشاركة أقدم .)

 إىل األعلى. 
لكل إعالن ، ولكن ميكنهم إيقاف تشغيل ميزة إشعار الربيد  يتلقى الطالب بريًدا إلكرتونًيا 

 .اإللكرتون
اإلعالانت وقائمتها/جدولتها و تراقب يف من يقوم ابلتعليق أو رد على    Draftميكنك 

 املنشورات.  
 

 
 إنشاء اإلعالانت

ميكنك نشر اإلعالانت يف فصل الدراسي واحد أو أكثر، أو لتحديد الطالب يف الفصل  
 الدراسي. وميكنك أيضا إضافة التعليقات.

 

 
 أضف اإلعالانت 

 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

 Share something with yourانقر   ،Streamيف صفحة  .3

class . 

 .  Postأدخل إعالانتك و انقر  .4
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تلقائيا ويضع مسودة يف   Classroomمالحظة : أثناء كتابة اإلعالن، سيحفظه  
Saved announcements .يف أعلى ساحة املشاركات 

 

 
 أضف/تعليق إىل فصول إضافية

 يتم إرسال اإلعالانت إىل فصول متعددة إىل مجيع الطالب يف تلك الفصول.

 
مث حدد الفصول اليت تريد   ( Down arrow، انقر السهم ألسفل )Forجبانب 

 تضمينها.  
 

 
 نشر للطالب الفرديي أضف/

ال ميكنك النشر   .ما مل تكن تنشر يف فصول متعددة ، ميكنك نشر إعالن للطالب الفرديني
 .طالب يف املرة الواحدة 100ألكثر من 

مرة أخرى إللغاء اختيار   All studentsمث     All studentsانقر  .1
 الطالب. 
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 لتحديد الطالب، انقر امسه.  .2

 )اختياري( لنظر إىل أمساء الطالب، انقر رقم الطالب يف اإلعالن.  .3

 
 

 
 أضف ملحقات 

، أو مقاطع فيديو  Google Driveميكنك إضافة امللحقات إىل إعالنك، مثل ملفات 
Youtube أو الروابط. أما عناصر ،Google Drive   للنظر فقط للطالب وقابلة

 للتعديل بواسطة املعلمني املشاركني. 
 ينشئ( إذا رأيت رسالة ليس لديك اإلذن إبحلاق امللف. Copyمالحظة : انقر النسخ ) 

Classroom نسخة إلرفاقها ابإلعالن وحيفظه يف جملد Drive للفصل. 
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 اإلرشادات  املرفق/امللحقنوع 
 

 امللف  
 انقر امللحق/املرفق  .1

 حدد امللف مث حتميل  .2

 
      Drive   

   Driveانقر  .3

 . Addحدد العنصر وانقر  .4

ومل يكن هناك   Google Forms quizإذا ترفق  
مرفق آخر مع الواجبات الدراسية ، ميكن استرياد  

 التقديرات مباشرًة إىل صفحة عمل الطالب 
 

 يوتيوب       
 للبحث عن فيديو إلرفاقه : 

 انقر يوتيوب  .1

 (. Searchأدخل الكلمات الرئيسية وانقر البحث ) .2

 . Add انقر الفيديو  .3

 :   URL إلرفاق رابط فيديو بعنوان
 .URL  انقر يوتيوب  .1

 .  Addوانقر   URLأدخل  .2
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 انقر الربط   .1 ( Linkالربط) 

 . Add Linkوانقر   URLأدخل  .2
 

 (  Removeجبواره ، انقر اإلزالة )حلذف املرفق ، 
 

 
 نشر أو جدول زمين أو حفظ مسودة اإلعالن 

 Savedتلقائيا ويضع مسودة يف قسم   Classroomأثناء كتابة اإلعالن، سيحفظه 

announcements .أعلى ساحة املشاركة 
 ينشئ( إذا رأيت رسالة ليس لديك اإلذن إبحلاق امللف. Copyمالحظة : انقر النسخ ) 

Classroom نسخة إلرفاقها ابإلعالن وحيفظه يف جملد Drive للفصل. 
 . Postلنشر اإلعالن على الفور، انقر  •

 جلدول اإلعالن يف وقت آخر :   •

 .Schedule، انقر السهم ألسفل مث Postجبانب  .1

 وحدد اتريخ والوقت. جبانب التاريخ، انقر السهم ألسفل   .2

 .Scheduleانقر  .3

 . يتم نشر اإلعالن تلقائًيا يف التاريخ والوقت احملددين
  آخر ، قم جبدول اإلعالن أواًل لفصل واحد )اختياري( جلدول اإلعالن لفصل  .4

 . وإعادة استخدام اإلعالن يف الفصل اآلخر

 Save  مث   ، انقر السهم ألسفلPostحلفظ اإلعالن كمسودة، جبانب  •

Draft . 

 للنظر إىل مشاركتك اجلدولة واملسودة، انتقل إىل أعلى صفحة التدفق.  •
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 أضف تعليًقا على إعالن املنشور
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل.  .2

 .الفصليف صفحة التدفق ، احبث عن اإلعالن املنشور وانقر إضافة تعليق  .3

 أدخل تعليقا وانقر النشر. .4
 
 

 حترير/صياغة اإلعالن 
، قم إبجراء  الفصول متعددةابلنسبة لإلعالانت  .تؤثر التعديالت على الفصول الفردية

 .تعديالت يف كل فصل
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 حدد خيارا :  .2

 إلعالن املنشور :  •

a.  .يف صفحة "التدفق"، جبانب اإلعالن، انقر املزيد مث حترير/تعديل 

b.  أدخل التغيريات اخلاصة بك وانقرSave. 

 جملدول أو مسودة اإلعالن  •

a. يف اجلزء العلوي من صفحة التدفق (Stream page) انقر ،Saved 

announcements   

b.  اإلعالن وأدخل التغيريات. انقر 

c.  : حدد خيارا 
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i.  جلدول اإلعالن، انقرSchedule . 

ii.  ملسودة اإلعالن، جبانبPostمث     ، انقر السهم ألسفلSave 

draft. 

 
 حذف اإلعالن 

 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 حدد خيارا :  .2

 إلعالن منشور :  •

a. ( يف صفحة "التدفق"، جبوار اإلعالن، انقر املزيدMore  )  .مث حذف 

b.  .للتأكيد، انقر حذف مرة أخرى 

 جملدول أو مسودة اإلعالن  •

a.  انقر اإلعالانت احملفوظة "التدفق"يف اجلزء العلوي من صفحة ،. 

b.   مث حذف.  جبانب اإلعالن، انقر إزالة 

 
 نقل اإلعالن إىل األعلى 

 .ميكنك نقل إعالن أو أي مشاركة أخرى إىل أعلى الدفق 
 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل  .2

 مث انتقل إىل األعلى. ( Moreانقر املزيد )يف صفحة "التدفق"، على اإلعالن،   .3
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 أرسل الربيد اإللكرتوين إىل طالبك 
  .لكرتون لطالب واحد أو جمموعة من الطالب أو فصل كاملاإلربيد  الميكنك إرسال 

  الواجباتوإرجاع  تقديراتللطالب عند وضع الميكنك أيًضا إرسال مالحظة خاصة و 
 .Gmail تشغيلعليك و على طالبك بربيد إلكرتون للطالب ، جيب الإلرسال  .الدراسية

 
 احلد على إرسال الربيد اإللكرتوين
مستلم يف وقت واحد. وإذا كان الفصل حيتوي  100ميكنك إرسال الربيد اإللكرتون إىل 

طالب، فستحتاج أن أرسل الربيد اإللكرتون إىل بعض الطالب أوال مث   100على أكثر من 
 إرسال الرسالة مرة أخرى إىل الطالب الباقيني.  

إلرسال رسالة إىل   - واحدة  لكرتون إىل فصل واحد يف مرةاإلربيد  الميكنك فقط إرسال 
 .فصول متعددة يف وقت واحد ، انشر إعالاًن إىل فصول متعددة

 
 

 ال يستطيع طاليب إرسال الربيد اإللكرتوين
، فراجع مسؤول   Classroom لكرتون يفاإلربيد  الإذا مل يتمكن طالبك من إرسال 

G Suite جيب تشغيل خدمات إلرسال الربيد اإللكرتون، . و Gmail و 
Directory للطالب. 

 

 
 
 

 إرسال الربيد اإللكتوين
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 classroom.google.comانتقل إىل  .1

 انقر الفصل.  .2

 . (Peopleيف األعلى، انقر األشخاص ) .3

 
 حدد خيارا :  .4

مث    جبوار اسم الطالب ، انقر املزيد -لكرتون لطالب واحد اإلربيد الإرسال  •
 الطالب. أرسل رسالة إىل 

حدد املربع اجملاور السم كل   — لكرتون إىل عدة طالب اإلربيد الإرسال  •
 . مث الربيد اإللكرتون األعمال/، انقر اإلجراءات األعلىمث ، يف   .طالب

فوق قائمة الطالب ، حدد املربع   -  كل الفصللكرتون إىل  اإلربيد  الإرسال  • •
 .وانقر اإلجراءات مث الربيد اإللكرتون

ة : عندما ترسل الربيد اإللكرتون إىل عدة طالب، يضيف اإلعداد  مالحظ •
 . Ccأو  To. وميكنك نقل عناوين الطالب إىل Bccاالفرتاضي العناوين إىل 

اختياري( إلرفاق ملفات أو صور أو روابط إىل رسائلك ، انقر الرمز ذي الصلة  ) .5
 (.itemالبند/املادة ) وحدد

 .أدخل رسالتك وانقر إرسال .6

 الربيد اإللكرتوينعرض 
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. لعرض املرسلة أو  Classroomال ميكنك أن ترى أو تلقى رسائل الربيد اإللكرتون يف  
 . Gmailللتعليم  G suiteاملستلمة من الربيد اإللكرتون، استخدم 

 classroom.google.comانتقل إىل  .1

  Gmailمث  يف الزاوية العلوية اليمىن، انقر مشغل التطبيق   .2

 
 

 من جهاز حممول  Classroomاملشاركة يف 
ميكنك إضافة صفحات ويب إىل الواجبات أو األسئلة أو اإلعالانت يف الفصل من جهازك  

  Classroomاحملمول، دون مغادرة من الصفحة اليت تشاركها. وإذا رأيت املشاركة إىل 
  Classroomعلى صفحة ويب، ميكنك إنشاء الواجبات اجلديدة دون الذهاب إىل  

مع أيقوانت الوسائط االجتماعية األخرى لصفحة   Classroomأوال. ستجد املشاركة إىل 
 الويب.  

 
 ألجهزة األندرويد 

إىل   Google Driveميكنك مشاركة الروابط و الفيديو و الصور وعناصر 
Classroom .جبهازك 

مث شارك مث  على صفحة الويب، والروابط، والفيديو، أو الصور انقر املزيد   .1
Classroom   . 
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بشكل افرتاضي، يتم حتديد آخر نشطة الفصل. لتغيري الفصل، انقر التايل   .2
(Next  )  .وحدد فصل آخر 

 انقر نوع املنشور الذي تريد استخدامه.  .3

 اإلعالانت وانقر نشر. أكمل الواجبات أو األسئلة أو  .4

 
 (adiphone and ipإليفون و أيفاد )

إىل   Google Driveميكنك مشاركة الروابط، والفيديو، والصور، وعناصر 
Classroom .جبهازك 

 .  (  shareعلى موقع الويب أو احملتوى تريد أن تشاركه، انقر شارك ) .1

 .   Classroomانتقد عرب الشاشة وانقر   .2

(  Nextافرتاضي، يتم حتديد آخر نشطة الفصل. لتغيري الفصل، انقر التايل )بشكل  .3
 وحدد فصل آخر.  

 انقر نوع املنشور الذي تريد إنشاءه.  .4

 .(  postأكمل الواجبات أواألسئلة أو اإلعالانت وانقر نشر ) .5

 
 : Diterjemah ke Bahasa Arab oleh 

 
Mohd Amirul bin Yaakob 
Nusaibah binti Hasbullah 
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