
 

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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مدليل المعل
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لالدخوتسجيل

تسجيل الدخول للموقع االلكتروني 1

googleلمنصةااللكترونيالموقعبزيارةقم• classroom

classroom.google.com:التاليالرابطعلى

منلكتوفيرهتمالذيااللكترونيالبريدعنوانبإدخالقم•

.والتعليمالتربيةوزارةقبل

(التالي)زرعلىاضغط•

.بكالخاصةالمروركلمةبإدخالقم•

يةالرئيسالصفحةالىلالنتقال(التالي)زرعلىاضغط•

EduGovOm

alm
an
ah
j.c
om
/om

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


تحضير المحتوى

تحضير المحتوى 2

اظهاريتمللمعلمالرئيسيةالصفحةفي•

معبالمعلمالخاصةالدراسيةالمواد

بهالخاصةالتعليميةالمحتويات

وميقجديدتعليميمحتوىتحضيرفيللبدء•

Googleعلىبالدخولالمستخدم Driveمن

.المتاحةالتطبيقاتقائمة
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انشاء مجلد الصف

انشاء مجلد الصف 3

زرعلىبالضغطالمعلميقوم•

جديدمجلدواختيارإضافة

ةتسميبإعادةالمستخدميقوم•

المادةمعيتناسببماالمجلد

بهيرتبطالذيوالصف
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إدارة المجلدات

إدارة المجلدات 4

ةعدبإنشاءالمستخدميقوم•

التنسيقبنفسملفات

أجلمنالصورةفيالموضح

للمحتوىمثلىإدارة

التعليمي
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إضافة المحتوى

إضافة المحتوى 5

يقومالملفاتانشاءبعد•

علىالمحتوىرفعبالمستخدم

Google Driveبالضغطوذلك

تحميلعلىوالضغطجديدزرعلى

المرادالملفاتواختيارملف

االلكترونيالمحتوىفيإدخالها
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انشاء اختبار

انشاء اختبار 6

لدرستابعقصيراختبارإلنشاء•

وذلكالمرفقاتمعوإضافته

ثمومنجديدزرعلىبالضغط

ارواختيالمزيداختيارعلىالضغط

المنسدلة،القائمةمننماذج

فارغنموذجاختيارذلكوبعد
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انشاء اختبار

إضافة االسئلة 7

حقلفياالختبارعنوانإضافةيتم•

العنوان

يفوالتعليماتاالرشاداتإضافةيتم•

الوصفحقل

لةاألسئخياراتفيالسؤالإضافةيتم•

السؤالنوعباختيارالمستخدميقوم•

السؤالتفاصيلاستكماليتم•
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انشاء اختبار

تحويل النموذج الى اختبار 8

الىالنموذجبتحويلالمستخدميقوم•

االعداداتالىبالذهابوذلكاختبار

والضغطاالختبارالىالنموذجوتغيير

الحفظزرعلى
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انشاء اختبار

ةمفتاح االجاب 9

زرعلىبالضغطالمستخدميقوم•

للسؤالاإلجابةمفتاح

حةالصحياإلجابةتحديدالخيارهذايتيح•

للسؤال
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انشاء اختبار

اإلجابة الصحيحة 10

اإلجابةباختيارالمستخدميقوم•

الصحيحة

المستحقةالنقاطعددتحديديتم•

.لإلجابة

علىتعليقاتإضافةعنصرخاللمن•

إضافةللمستخدميمكنإجابة

االجابةخياراتحولتوضيحات
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انشاء اختبار

انهاء خصائص السؤال 10

سؤالخصائصجميعإضافةبعد•

:االختبار

الصحيحةاإلجابة-

الصحيحةلإلجابةالتعزيز-

الخطألإلجابةالتوضيح-

(تم)زرعلىالضغطيتم
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نشر المحتوى

google classroomالدخول على  11

googleعلىإنشاؤهتمالذيالمحتوىلنشر•

drive،باختيارالمستخدميقومgoogle

classroomالمتاحةالتطبيقاتقائمةمن

.له

الخاصةالتعليميةالموادقائمةظهوربعد•

افةإضفييرغبالتيالمادةباختياريقومبه،

.لهاالتعليميالمحتوى
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نشر المحتوى

الواجب الدراسي 12

جبالواتبويبباختيارالمستخدميقوم•

إضافةلهيتيحوالذيالمدرسي

.هاأنواعبمختلفالتعليميةالمحتويات
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نشر المحتوى

(محتوى ) انشاء مادة  13

وبعدانشاءباختيارالمستخدميقوم•

.المتاحةالقائمةمنالمواداختيارذلك

الموضوععلىالضغطذلكبعديتم•

(المحتوى)المادةوانشاء
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نشر المحتوى

google driveإضافة محتوى من  14

فياشاؤهاتمالتيالدروسإلضافة•

google driveإضافةعلىالضغطيتم

googleوفتح drive

الخاصةالملفاتارفاقذلكبعديتم•

فالملاختيارويتمملفاتيمنبالدرس

حدةعلىدرسلكلالمراد
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نشر المحتوى

مشاركة  المحتوى 15

للدرسالموادجميعإضافةبعد•

زرعلىالضغطيتمالواحد

ىالالمحتوىنشرليتمالمشاركة

الطالب
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نشر المحتوى

جدولة مشاركة المحتوى 16

يتممشاركةزرعلىالضغطقبل•

المجاورالسهمعلىالضغط

.ةالمشاركبدءووقتتاريختحديدل

زمنيجدولعنصراختياريتم•

.للتحديد

اءلالنتهمشاركةعلىالضغطيتم•

المحتوىنشرعمليةمن
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