
 

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 أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

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

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 تسجيل الدخول
للموقع االلكتروني 

��  google classroom قم بزيارة املوقع االلكرتوين ملن�صة
 classroom.google.com :لى الرابط التايلY

قم باإNOال Yنوان الربيد االلكرتوين الذي مت Jوaريه لك ��
eن قبل وRارة الرتبية والتعليم.

اVصغط Yلى Rر ( التايل )��

قم باإNOال cلمة املرور اخلاUصة بك.��

ال�صفحة �� اىل  لالfتقال   ( ال̀`ت̀`ايل   ) Rر  Yلى  اVصغط 
الرFي�صية

تحضير المحتوى

يف ال�صفحة الرFي�صية للمعلم يتم اXهار املواO الدراSصية ��
اخلاUصة باملعلم eع املحتويات التعليمية اخلاUصة به

امل�صتخدم �� يقوم  Lديد  Jعليمي   iحمتو حت�صري  يف   Aللبد
بالدNول Yلى e Google Driveن قاFمة التطبيقات املتاMة.
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انشاء مجلد الصف

 ي``ق``وم امل̀`ع̀`ل̀`م ب̀`ال̀`�̀`ص̀`غ̀`ط Ỳ`ل̀`ى Rر اإV̀``ص̀``اà``ة واǸ`ت̀`ي̀`ار ��
جملد Lديد.

إدارة المجلدات

التن�صيق �� بنف�س  eلفات  Ỳ`دة   Aصا�fباإ امل�صتخدم  يقوم 
 iللمحتو eثلى  اإOارة  اأL̀``ل  è`ن  ال̀`�̀`ص̀`ورة  يف  املوVصح 

التعليمي

يقوم امل�صتخدم باإYاOة J�صمية املجلد مبا يتناSصب eع املاOة ��
وال�صف الذي يرJبط به.
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إضافة المحتوى

�� Google لىY iع املحتوaامللفات يقوم امل�صتخدم بر Aصا�fبعد ا
حتميل  Yلى  وال�صغط  Lديد  Rر  Yلى  بال�صغط  وPلك   Drive

eلف واNتيار امللفات املراO اإNOالها يف املحتوi االلكرتوين

انشاء اختبار

املرaقات �� eع  واإVصاaته  لدرSس  Jابع  ق�صري  اNتبار   Aصا�fالإ
ال�صغط Yلى اNتيار  بال�صغط Yلى Rر Lديد وeن Kم  وPلك 
املزيد واNتيار مناPج eن القاFمة املن�صدلة, وبعد Pلك اNتيار 

منوPج aارغ.
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إضافة االسئلة

يتم اإVصاaة Yنوان االNتبار يف Mقل العنوان.��

يتم اإVصاaة االرTصاOات والتعليمات يف Mقل الوUصف.��

يتم اإVصاaة ال�صوؤال يف Nيارات االأSصئلة.��

 تحويل النموذج
الى اختبار

يقوم امل�صتخدم بتحويل النموPج اىل اNتبار وPلك بالذgاب ��
وال�صغط Yلى  االNتبار  النموPج اىل  وJغيري  االỲ`داOات  اىل 

Rر احلفظ

يقوم امل�صتخدم باNتيار fوع ال�صوؤال.��

يتم اSصتكمال JفاUصيل ال�صوؤال.��
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مفتاح االجابة

Rر �� Yلى  بال�صغط  امل�صتخدم  يقوم 
eفتاح االإLابة لل�صوؤال.

االإLابة �� حتديد  اخليار  g̀`ذا  يتيح 
ال�صحيحة لل�صوؤال.

اإلجابة الصحيحة

االإLابة �� باNتيار  امل�صتخدم  يقوم 
ال�صحيحة.

ي̀``ت̀``م حت̀```دي̀```د Y`````دO ال̀``ن̀``ق̀``اط ��
امل�صتحقة لالإLابة.

eن Nالل Yن�صر اإVصاaة Jعليقات ��
للم�صتخدم  ميكن  ̀`ة  اإL̀`اب Yلى 
JوVصيحات Mول Nيارات  اإVصاaة 

االLابة.



5

º∏©ŸG π«dO

انهاء خصائص 
السؤال

N�صاF�س�� L̀`م̀`ي̀`ع  اإV``ص``اa``ة   ب̀`ع̀`د 
Sصوؤال االNتبار:

االإLابة ال�صحيحة  �

التعزيز لالإLابة ال�صحيحة  �

التوVصيح لالإLابة اخلطاأ  �

يتم ال�صغط Yلى Rر ( مت ) ��

google classroom الدخول على

�� ,google drive Yلى  اإf̀`�̀`ص̀`اوؤه  مت  ال̀``ذي   iامل̀`ح̀`ت̀`و لن�صر 
قاFمة  eن   google classroom باNتيار  امل�صتخدم  يقوم 

التطبيقات املتاMة له.

بعد Xهور قاFمة املواO التعليمية اخلاUصة به, يقوم باNتيار ��
املاOة التي يرZب يف اإVصاaة املحتوi التعليمي لها.
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الواجب الدراسي

Jبويب �� باNتيار  امل�صتخدم  ي̀`ق̀`وم 
يتيح  وال````ذي  ̀`ي  ̀`ص Sامل̀`در ال̀``واL̀``ب 
التعليمية  امل̀`ح̀`ت̀`وي̀`ات  اإV̀`ص̀`اà`ة  ل̀`ه 

مبختلف اأfواYها.

 انشاء مادة
)محتوى(

يقوم امل�صتخدم باNتيار اf�صاA وبعد Pلك اNتيار املواe Oن ��
القاFمة املتاMة.

̀`�̀`ص̀`اA امل̀``اOة �� fص̀`وع وا`̀Vل̀`ى امل̀`و`̀Y ل̀``ك ال̀`�̀`ص̀`غ̀`طP ي̀`ت̀`م ب̀`ع̀`د
.(iاملحتو)
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google drive إضافة محتوى من

يتم ��  google drive يف  اTصاوؤgا  مت  التي  الدروSس  الإVصاaة 
.google drive تحaة وaصاVلى اإY ال�صغط

بالدرSس eن eلفاJي �� امللفات اخلاUصة  يتم بعد Pلك ارaاق 
ويتم اNتيار امللف املراO لكل OرSس Yلى Mدة.
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مشاركة  المحتوى

بعد اإVصاaة Lميع املواO للدرSس الواMد يتم ال�صغط Yلى Rر ��
امل�صارcة ليتم f�صر املحتوi اىل الطالب.

جدولة مشاركة المحتوى

ال�صهم �� Yلى  ال�صغط  يتم  e�صارcة  Rر  Yلى  ال�صغط  قبل 
املجاور لتحديد Jاريخ ووقت بدA امل�صارcة.

يتم اNتيار Yن�صر Lدول eRني للتحديد.��

��.iصر املحتو�f مليةY نe Aتهاfة لالcصار�e لىY يتم ال�صغط


