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 االنضمام إلى الفصل الدراسي كطالب
 هازج أو الكمبيوتر جهاز على الدخول تسجيل لك مكنـيالستخدام حماضرات جوجل 

 لك مكنـي ، الدراسي الفصل إىل انضمامك بعد. الصفوف إىل واالنضمام محمولـال
.زمالئك مع والتواصل معلمك من رابط أو رموز على احلصول  

 
ك االنضمام إىل الفصل الدراسي على طريقتني:مكنـي  

مكنك تسجيل الدخول ـيشارك معلمك رمز الفصل . ي -الدخول من خالل رمز الفصل   
 إىل حماضرات جوجل وإدخال الرمز.

    دعوة عرب الربيد اإللكرتوين أو مكنك قبول الـيرسل لك معلمك دعوة . ي -قبول الدعوة 
الدخول إىل حماضرات جوجل.    

 جميعـل الصف هذا يف تسجيلك يتم ، واحد جهاز على الدراسي الفصل إىل ضمامكان بعد
.األجهزة  

 
 االنضمام برمز الفصل

خطوات:ـال يستطيع معلمك إخبارك عن رموز الفصل، بعد ما تـحصل على الرموز، اتبع هذه  
إذهب إىل حماضرات جوجل   .  .1  
     مسبقا الدخول سجلت إذا. حالصحي احلساب باستخدام الدخول تسجيل من تأكد.2
 الشخصي ملفك صورة فوق انقر ، اليسرى العلوية الزاوية يف ، باحلسا تبديل إىل حتاجـوت
   .حسابك أضف أو حدد مث
.                الدراسي الفصل إىل االنضمام على انقر ، العلوي جزءـال يف.3  

 

 

 classroom.google.com 
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.نضمامالا فوق وانقر معلمك من الصف زو رم أدخل .1  
 

 
 

      .األرقام أو األحرف وتستخدم أحرف 7-6 من الفصول رموز تتكون:  الحظةم
.خاصة رموز أو مسافات على الرموز حتتوي أن مكنـيال  
 

 االنضمام بالدعوة
 الربيد عرب دعوة على فستحصل ، راسيالد الفصل إىل لالنضمام معلمك دعاك إذا

".الفصول" صفحة يف الصف رؤية مكنكـوي ، اإللكرتوين  
هب إىل حماضرات جوجل. ..إذ1  
 سجلت قد كنت إذا. الصحيح حسابـال باستخدام الدخول تسجيل من تأكد.2

 فوق انقر ، اليسرى العلوية الزاوية يف ، احلسابات تبديل إىل حتاجـوت بالفعل الدخول
.حسابك أضف أو حدد مث الشخصي ملفك صورة  

.نضمامالازر  فوق انقر ، الدراسي الفصل بطاقة على.3  
 

 

 
 

classroom.google.com. 
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 إلغاء التسجيل من الفصل الدراسي
 

،              يف أخرى مرة تشاهده فلن ، راسيالد الفصل من التسجيل بإلغاء تقوم عندما
  يف الدراسي الفصل ملفات مجيع خزينـت يتم ولكن 
 

     منه واطلب معلمكـب اتصل.  راسيالد الفصل من التسجيل إلغاء مكنكـي المالحظة :
.التسجيل إلغاء من مكنتت حىت الفصل إلغاء  

.  إذهب إىل حماضرات جوجل1  
ومن مث زر الفصول          قائمة فوق انقر. 2  
.يف الفصل الدراسي انقر فوق املزيد         بعدها انقر فوق زر اإللغاء. 3  

 

 

.للتأكيد ،انقر فوق زر اإللغاء 4  
 

 عرض الفصل الدراسي من األرشيف ) الحاسوب (
 

ينتهي الفصل الدراسي ، قد يقوم معلمك بأرشفته. تقوم األرشفة بإزالة الفصل عندما 
ما يسهل    ـالدراسي من صفحتك الرئيسية يف                ووضعه يف منطقة منفصلة م

إدارة صفحتك الرئيسية.   
 
 من دراسي فصل إزالة يف ترغب كنت إذا. حذفه أو فصل إنشاء فقط للمدرسني مكنـي

.الفصل من التسجيل إلغاء فيجب ، سيةالرئي صفحتك  

classroom 

Google Drive 

classroom.google.com. 

 Classe
s 

 Unenroll. 

Unenrol
l 

Classroom 
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 مالحظة : ال يـمـكن لك إلغاء التسجيل من الفصل.
 

 مىت يتم بناء الفصل الدراسي.
تتم إزالته من الصفحة الرئيسية.  - 

يـمكن لك عرض املوارد ولكن ال تستطيع تقدمي العمل. -   
يـمكن الوصول إىل حمتويات املادة أو املوارد من خالل ملف    -  
ال يـمكن لك إلغاء التسجيل. إذا أردت إلغاء التسجيل فعليك االتصال مبعلمك. -  

          

. إذهب إىل 1  
.يف األعلى ، أنقر فوق زر املـحتويات 2  

  

.مرر لألسفل وأنقر على 3  
.القائمة يف خيارـال هذا يكون فلن ، صفوفك من أي أرشفة يتم مـل إذا:مالحظة   

 

 

.عرضه تريد ذيال الفصل فوق انقر.4  
 

Google Drive 

 classroom.google.com. 

 

Archived Classes 
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 مشاهدة األعمال المتعلقة بك في الفصل
 لديك عدد طرق ملشاهدة األعمال املتعلقة بك يف الفصل

مشاهدة األعمال القادمة يف صفحة الفصول.  -  
شاهد مجيع األعمال الفصلية يف صفحة العمل.  -  
.املهام صفحة يف الدراسي الفصل حسب العمل بتصفية قم  -  
.التدفق صفحة يف عمالاأل أحدث شاهد  -  
"الدراسي الواجب" صفحة يف املوضوع حسب مرتبة ألعمالا شاهد  -  

 
 

 النظر السريع في األعمال القادمة
 غضون يف أعمالك مشاهدة ميكنك ، الدراسي الفصل بطاقة على ،" لفصولا" صفحة يف

.عناصر 3 إىل يصل ملا لتسليما وتاريخ العنوان وسوف تشاهد. أسبوع  
هب إىل . إذ1  
العمل عنوان فوق انقر ، التفاصيل ملعرفة. ) اختياري ( 2  

 

 مشاهدة جميع األعمال في الفصل
 

 من التحقق وميكن لك أيضا. األعمال صفحة يف األعمال قائمة على االطالع لك ميكن
 ميكن. مفقود أو متأخر عمل أي ورؤية تسليم األعمال تاريخو  الواجبات ومراجعة درجاتك

 أردت ذافإ. مفقود أو بتقدير إرجاعه أو التعيني مت: احلالة حسب عملك تصفية أيًضا لك
.املرفقات أو التعليقات مثل ، إضافية تفاصيل مشاهدةأيضا، ميكن لك   

. إذهب إىل 1  

classroom.google.com. 

classroom.google.com. 
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. إخرت التايل:2  
  عملك فوق انقر ، الدراسي الفصل بطاقة يف  -

 

 
 

أعمالك  انقر فوق زر                  لعرض مجيع -  
 

 
 
 
 

  ،األسئلةأو  للبحوث اإلضافية التفاصيل أو التعليقات أو املرفقات لرؤية .) اختياري ( 3 
انقر فوق عنوان العمل مث انقر على زر    
. ) اختياري ( لتصفية األعمال، حتت زر الفالتر انقر على زر 4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classwork View your work 

View details. 

Assigned, Returned with grade, or Missing. 
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 تصفية األعمال حسب الفصل
 

 العمل ومشاهدة ، الدراسي الفصل حسب لعملا تصفية لك ميكن ، املهام صفحة يف
:كالتايل  

          والعمل الصف عناوين سرتى. بعدالعمل  يكتمل ومل املعني العمل)            (  -
      يف أو أسبوع يف مياليو  التسليم أو التسليم ، تاريخ بدون، مفقودة هناأ على كمجموعة

.الحق وقت  
   - املعلم. سوف تشاهد ، سرتى حالة العمل )          ( عملك كامل و سلمت إىل -

والدرجات لتقدير العمل. -سلمت أو فعلت يف وقت آخر   
 ملشاهدة األعمال املتعلقة بك كالتايل:

.إذهب إىل 1  
. انقر فوق زر احملتويات           مث انقر على 2  
.) اختياري ( لتصفية األعمال املتعلقة بك يف الفصل ، أنقر زر 3  
ها اخرت الفصل الذي تريد.وبعد   

 

على زر العنوان . انقر.4  
. ) اختياري ( للنظر يف عملك املنجزة، انقر على زر 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

To-d
o 

Don
e 

classroom.google.com 

 To-do 

click All classes 

click Done 
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 شاهد أحدث األعمال واإلعالنات
 حلديثةاة املنشور . التدفق صفحة يف واإلعالنات األعمال أحدث على االطالع ميكنك
.القمة يف دائما  

. إذهب إىل 1  
فصل..انقر على ال2  
  .السؤال أو الواجبزر   انقر ، تعليقات أو تعليمات أي على لالطالع.)اختياري( 3

 النظر في األعمال المرتبة حسب المواضيع
 ، املقاالت أو املنزلية الواجبات مثل ، املواضيع حسب العمل برتتيب معلمك يقوم قد

".الدراسي الواجب" صفحة على  
. إذهب إىل 1  
.انقر على الفصل.2  
.يف األعلى، انقر على 3  
.حتت املوضوع، انظر إىل األسئلة        أو 4  
على  مث املنشور فوق انقر،   تعليقات أو تعليمات أي على لالطالع.)اختياري( 5  

أو                              
 
 

 تسليم أو تقديـم البحوث أو المهمة
املعلم، قبل من لك تعيينه يتم الشخصية اليت املستندات تسليم ميكنك ، املهمة على اعتماًدا

إنشاء مستند                اخلاص بك، أو إضافة ملفات إىل البحوث.   
 

. لبحوث أو املهمةا إرسال إلغاء ميكنك ، سلمته الذي العمل تعديل إىل حباجة كنت إذا
 على لهاتسجي يتم لتسليما تاريخ بعد عليها عالمة وضع أو تسليمها يتم مهمة يأل لكن
.متأخرة أهنا  
.إذهب إىل 1  
. انقر على الفصل {                    { البحوث.2  

classroom.google.com 

classroom.google.com 

Classwork 

  

View assignment  View question  

Google 

classroom.google.com 

Classwork  
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.إلرفاق أي ملف:3  
 أ.يف األسفل                   انقر على                       وبعدها تـختار 

 ورموز الرابط أو الـملف.
 

 

فوق زر  . اخرت املرفقات أو أدخل رموز الرابط وبعدها تنقرب  
.متلكه ال ملف إرفاق لك ميكن المالحظة:  

.إلرفاق مستند جديد:4  
 أ. يف األسفل                   ، انقر على                           { 

 اخرت الـمستندات، العروض،الصفحات ، الرسم.يتم إرفاق ملف جديد ويـمكن 
 فتحها.

 
 

 
 

Your work Add or create Google Drive 

Add 

Your work Add or create 
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. انقر فوق امللف وأدخل املعلومات.ب  
الحظة:تستطيع إرفاق أو إنشاء ملفات كثرية. م  
  إزالة زر انقر ، املرفق اسم جبوار ، مرفق إلزالة .) اختياري(5
.)اختياري( إلضافة تعليق خاص إىل معلمك، يف األسفل 6  

 أدخل تعليقك مث أرسلها 
. انقر على                      وبعدها تأكد على ذلك.7  

املهمة إىل                  أي مت تسليمها. تتغري حالة البحوث أو  
 

  
  
 

 

 تسليم مهمة االختبار 
.إذهب إىل 1  
. انقر فوق زر الفصل {                { املهمة.2  
.انقر على منوذج األسئلة مث أجب عليها.3  
.وأكده                   " مت" عالمة وضع مث             يـمتقدزر  فوق انقر.4  
  فوق فانقر ، للمهمة به القيام يتعني الذي العمل من املزيد هناك كان إذا اختياري ( .)5

  املهمة فتح
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Private comments 

 

Click Turn In 

Turned in 

classroom.google.com 

Classwork 

Submit Mark as done  

Open assignment 
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 القيام بتسليم المهمة مع مستند أو ملف مخصص
 ملراجعتها الشخصية نسختك فهذه ، العنوان يف امسك يـحـــمل مستنًدا معلمك أرفق إذا

(التسليم) على زر النقر قبل عملك مراجعة كمعلم يستطيع ، عملك أثناء. وتعديلها  
 

.إذهب إىل 1  
. انقر على زر {                 { املهمة.2  
.امسك على حتتوي اليت املصغرة الصورة فوق انقر ، املعني امللف لفتح.3  
.عملك أدخل.4  
.اخرت واحدة منهم :5  
فوق زر التأكيد.يف املستند انقر فوق                     وبعدها انقر   -  
يف الفصل، يف املهمات ، انقر فوق                وبعدها انقر فوق زر التأكيد. -  
 

 

حالة املهمة إىل تسليم تتغري  
 مالحظة:إذا تلقيت رسالة خاطئة عند النقر، فاخرب معلمك بذلك.

 
 القيام بوضع عالمة على انتهاء البحث

 تاريخ انتهاء بعد عليها عالمة وضع مت أو تسليمها مت مهمة أي تسجيل يتم: هام
 تاريخ قبل مسبًقا العمل أرسلت قد كنت إذا حىت ، متأخرة أهنا على لتسليما
لتسليم.ا  

Turn in 

classroom.google.com 

Classwork  

click Turn in 

click Turn  
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.إذهب إىل 1  
.انقر على زر {                 { املهمة.2  
   تعليًقا أضف ،                          اخلاصة التعليقات حتت.) اختياري ( 3

زر إرسال.  فوق وانقر علمكمل خاًصا  
.انقر على                      والتأكد على ذلك.4  

 تتغري حالة املهمة إىل تسليم
 

 إلغاء إرسال المهمة الدراسية
سواء كانت متقدمة أو متأخرة فتوضع عالمة على أنـها  مهمة أي تسليمهام:عند   

املتفق معا.متأخرة، فتأكد من أن تقديـم الـمهمة يكون يف املوعد   
.إذهب إىل 1  
.انقر على زر {                 { املهمة.2  

. انقر على زر                   مث انقر على زر تأكيد.3             
           لتسليم.ا تاريخ قبل تقدميه أعد. اآلن مقدم غري الواجب هذامالحظة:   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

classroom.google.com 

Classwork 

Post 

Private comments 

Mark as done 

classroom.google.com 

Classwork 

 Unsubmit 
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 التحقق من المهام المتأخرة أو المفقودة
 يقوم معلمك بتعيني سياسات العمل املتأخرة لفصلك ، ومع ذلك ال مينعك

 من تسليم العمل املتأخر. 
 

 عملك يتم تسليم مل إذا". معني" بعالمة متييزه يتم ، عمل بتعيني معلمك يقوم عندما
 متأخر وقت يف مت أو املفقودين عداد يف عليه عالمة وضع فسيتم ، احملدد الوقت يف

 مستحًقا العمل كان إذا ، املثال سبيل على. الوقت أو لتسليما تاريخ وصول مبجرد
 سلمتها إذاأما . صباًحا 59:8 الساعة بـحلول فيتم قبوله  ، صباًحا 00:9 الساعة
.األوان فات فقد ، صباًحا 00:9 الساعةعلى   

 
.إذهب إىل   1  
. عملك فوق انقر ، الدراسي الفصل بطاقة على.2  
:عنصر لكل العمل حالة سرتى ، اليمني ىعل.3  
لتسليم.ا تاريخ من حتقق. معلمك قبل من املعني العملتعيني                   -  
سلمت                   مت تسليم العمل يف الوقت احملدد. -  
الدرجات                 درجة التقييم يرصد من قبل معلمك.-  
يد العمل إليك، مل يوافقك معلمك على ذلك.أعيدت                  أع-  
فقدت                 مل يسلم العمل . -  
سلمت                سلم العمل يف وقت متأخر. -  
.) اختياري ( ملزيد من التفاصيل ، انقر فوق العنصر 4  

 
 

 نشر عملك في صفحة خاصة
 صفحة على  الفصلأصدقاؤك يف مع التواصل لك ميكن ، لك يسمح معلمك كان إذا
.والردود والتعليقات املشاركات باستخدام لبثا  

.الفصل البث يف ساحة إىل تضيفه سؤال أو معلومات هي            -  

Classroom 

classroom.google.com 
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Missing 

Turned in 
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post  

post 
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.آخر تعليق أو منشور على رد هو                  -  
.القادم اجلمعة يوم يف نذهبسوف : املثال سبيل على  

.ذكره ام شخص تعليق على رد هو            -  
!شكرا املعلق اسم: + املثال سبيل على  

.البث صفحة على التعليقات املشاركة وكتابة املعلمني جلميع يسمح ال  
اخلاص تعليقك إرسال فيمكنك ، لبثا صفحة يف النشر تريد ال كنت إذامالحظة :  

.سؤال أو مهمة يف معلمك إىل   
 

 إنشاء منشور
.منشور بإنشاء قم ، وزمالئك كمعلم مع ماتمعلو  مشاركة أو أسئلة لطرح  

.إذهب إىل 1  
.انقر على زر الفصل             .2  

.يف صفحة البث ، انقر على زر املشاركة مع الفصل.3   
 

 

: إذا كنت ال ترى                                        جيب على املعلممالحظة  
إيقاف البث   
على زر النشر . وانقر  قوله تريد ما أدخل.4  

 
 
 

 إرسال آرائك الخاصة إلى معلمك
 ، العمل تعيني يتم عندما. رؤيته أحد يستطيع ال حبيث معلمك على التعليقكتابة  لك ميكن
.ألسئلةا أو املهمة من معلمك إىل اخلاص تعليقك إرسال لك ميكن  
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.إذهب إىل 1  
.انقر على زر الفصل             .2  
ث، انقر على زر الواجبات أو األسئلة..يف صفحة الب3  
.) اختياري( انقر على زر الواجبات أو عرض األسئلة.4  
.انقر على زر التعليق اخلاص، أدخل تعليقك مث أرسلها.5  
 

 

 إرسال رسالة إلكترونية إلى معلمك
.إذهب إىل 1  
. اإللكرتوين بالربيد إرساله تريد الذي املعلم صف حدد.2  
.اخرت الطلبة .3  

 
 
 

 

اسم املعلم ، انقر فوق الربيد اإللكرتوين.  جبوار   
مالحظة: إذا مل تشاهد الربيد اإللكرتوين         جيب استخدام الربيد اإللكرتوين  ا

 خلاص بك، أو املسؤول يقوم بإلغاء الربيد اإللكرتوين

 

على إرسال .  انقر مث رسالتك أدخل ، اجلديد اإللكرتوين الربيد يف.4  
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 عرض البريد اإللكتروني 
 ال ميكن لك مشاهدة الربيد اإللكرتوين من خالل.                 لعرض الربيد

اإللكرتوين أو استالم الربيد اإللكرتوين ، استخدم الربيد اإللكرتوين املتعلق بالتعليم.   
                            إذهب إىل .1
، انقر على زر مشغل التطبيقات         وبعدها ععلى اجلانب األمين  -. يف األعلى 2

 ىل الربيد اإللكرتوين 
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