
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/edu2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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يدليل التطبيق الذك

EduGovOm
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EduGovOm

تحميل التطبيق

حسب نظام التشغيل–يرجى الضغط على أحد األيقونتين أعاله 
لالنتقال الى موقع تحميل التطبيق  -الخاص بهاتفك 
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https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=en


EduGovOm

تشغيل التطبيق

ادخال البد من .. بدء تشغيل التطبيق قبل•

ف الحسابات على الهاتالخاص بك ضمن الحساب 

النقال

للبدء في تشغيل( البدء) يتم الضغط على زر •

التطبيق

ضمن العمل مع عدة حسابات يتيح التطبيق •

الجهاز الواحد، ويمكن التنقل بين الحسابات من

almداخل التطبيق دون الحاجة الى تسجيل الخروج
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EduGovOm

الربط بالحساب

من ياراالختعند التشغيل ألول مرة ، يتيح لك التطبيق •

.الحسابات المرتبطة بجهاز الهاتف

د آخر في الجهاز عنإضافة حساب يتيح لك التطبيق •

(إضافة حساب)اختيار 

ف الحسابات على جهاز الهاتيتم االنتقال الى صفحة •

almإلضافة الحساب الجديد
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EduGovOm

الصفحة الرئيسية

تتيح الصفحة الرئيسية استعراض•

المواد الدراسية

يمكن اختيار احد المواد الدراسية •

واستعراض المحتوى الخاص بها

يمكن الدخول الى خيارات التطبيق •

بواسطة         
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EduGovOm

خيارات التطبيق

-:عند الضغط على         يتيح لك التطبيق•

الصفوفاستعراض -

التقويم واالشعاراتاستعراض -

المهاماستعراض -

المواد الدراسيةاستعراض -

أكثر في حال وجودالتبديل بين المستخدمين -

almمن حساب على الهاتف
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EduGovOm

محتويات المادة الدراسية

:صفحة المشاركات تتيح •

االطالع على االشعارات-

االطالع على جديد المشاركات-

االطالع على جديد المحتويات التعليمية -

المنشورة

ادة االطالع على تفاعالت المشاركين في الم-

والصف

االطالع على ردود المعلم واالصدقاء-
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EduGovOm

محتويات المادة الدراسية

:صفحة الواجبتتيح •

االطالع على المحتويات التعليمية-

االطالع على الواجبات والمهام المنشورة -

من قبل المعلم المرتبطة بالمحتويات 

التعليمية
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EduGovOm

محتويات الدرس

:الصفحة الخاصة بالدرستتيح •

قة استعراض المحتويات التعليمية المتعل-

بالدرس

استعراض الواجبات والمهام المنشورة من -

قبل المعلم المرتبطة بالدرس

إضافة المشاركات والتعليقات الخاصة-
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EduGovOm

االختبارات

يتيح التطبيق•

حل االختبارات 

المنشورة من 

قبل المعلم

ع كما يتيح االطال•

نتيجة على 

االختبارات 

السابقة
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