
 

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/417                   

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

                 https://almanahj.com/om/417edu                   

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

                  https://almanahj.com/om/417edu1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس بدرية البدري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (Google Classroomآلية توظيف منصات التعليم عن بعد )ملخص 

 إعداد: بدرية البدري      
 محافظة جنوب الباطنة /مدرسة: شراف بنت خليفة

)يجب االنتباه إلى الدخول من جوجل  أدناه أوال: نحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور من الموقع
 مبدئيًا( تألن المتصفحات األخرى قد ال تدعم الموقع بشكل صحيح، وإن فتح Google Chromeكروم 

/https://edugate.moe.gov.om 

 ، ثم دخول.تظهر لنا هذه الصفحة، ندخل البيانات المطلوبة

رقم الهاتف، وستظهر لك الصورة التالية، اضغط هنا، وسيظهر لك الرقم إن كان متاًحا لك  قم بتأكيد
 الدخول

 

https://edugate.moe.gov.om/
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 إلنشاء فصل

 نذهب إلى عالمة الزائد +
 االنضمام إلى صف )للطالب(

 )للمعلمين( إنشاء صف

 سيظهر لنا المربع التالي

 نكتب اسم الصف، والقسم )المادة(
 ثم إنشاء

 
 

 

 الصف:مظهر لتغيير 

يمكن إضافة صورة من 
البرنامج كواجهة 
لصفك تتناسب مع 

 مادتك،

 من خالل تحديد مظهر
 

أو اختيار صور من  
 جهازك 

 من خالل تحميل صورة
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 إلنشاء الوحدات:

كون صفحة تأوال يجب أن 
 الصف مفتوحة

 الواجب الدراسينذهب إلى 

 إنشاء

 الموضوع
 ونكتبه ثم إضافة

 الوحداتوهكذا حتى ننتهي من 

*يمكن ترتيب الوحدات بالسحب 
 .واإلفالت

 

، نكتب العنوان، ونحدد من يمكنه متابعته، ونضيف المواد: نذهب إلى إنشاء، إلضافة مواضيع الدروس
 وصفا إن كان ثمة وصف، ثم نربط العنوان بالموضوع، وأخيرا نحفظه كمسودة من السهم في األعلى.

 
 وضع العالمات وحساب الدرجات

 نذهب إلى 

 إعدادات الصف

 العالماتوضع 
 فئة درجة إضافة

 نكتب الفئة والدرجة

 إضافة فئة درجة

 )إضافة تقسيم آخر(
 ثم حفظ
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  Driveفي مساحة  الخاصة بي إنشاء المجلدات

 للصف Driveالواجب الدراسي، مجلد 

 classroom، ثم ملفاتي

 

 

 المشتركة وإدراج الملفات والموارد التعليمية بداخلها Driveإنشاء المجلدات في مساحة 

 للصف Driveالواجب الدراسي، مجلد 

 المشتركة Driveمساحات 

وفي المنطقة الفارغة نضغط بيمين الفأرة، 
، إنشاء مجلد مساحة مشتركة جديدةونختار 

 سمي المجلد، ثم إنشاء.ن  

 نفتح المجلد، وندرج بداخله مجلدات جديدة.
 ، نحدد الملف، فيتم تحميله.تحميل ملفاتنفتح المجلد، نضغط بيمين الماوس، 

 ربط الموارد التعليمية بالدروس:

 نفتح المجلد

 نضغط على النقاط الثالث أمام الدرس
 تعديلنختار 

 إضافة

 نحدد ما نود إضافته

 في الوصف نترك مالحظات للطالب.
 أخيرا نحفظ ما قمنا به من عمل.

 * مالحظة

ا يتم حذفه من ملفاتي يبقى حتى م
 .سلة المهمالتنحذفه نحن من 

أما ما يتم حذفه من الملفات المشتركة 
 ، ثم ينحذف تلقائيا.يوما في جوجل درايف 30فيبقى مدة 
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 :إنشاء مهمة تسجيل الحضور للدرس

 الواجب الدراسي
 توجيه األسئلة              إنشاء

 نكتب صيغة السؤال

 قصيرة نختار اختيارات متعددةبدال من إجابة 

 هو )حاضر( خيار واحد فقطولكننا نضع له 
 

 

 ال ننسى أن نعدل الخيارات من هنا

 فئة الدرجة )م دخل سابقاً( الحضور والغياب
 )نحدد الدرس( الموضوع

 نحفظ كمسودة

 ثم نرتب الدرس )الحضور أوال، ثم الدرس، ثم األسئلة(

 :الصفيةإنشاء توجيه األسئلة للمناقشة 
 نفس الخطوات السابقة، لكن تتغير نوعية اإلجابة )إجابة قصيرة، خيارات متعددة(

 نلغي خيار )يمكن للطالب الرد على بعضهم( وأ فعّل خيار )يمكن للطالب تعديل اإلجابة(

  :إنشاء مهمة للدرس )مشروع أو واجب منزلي( وإضافة أدوات التقييم لها

 الواجب الدراسي
 تكليف   إنشاء

 أحدد الطالب المشاركينثم أحدد العنوان، 

 درجة )مشروع(فئة ال

 أحدد الموضوع
 القواعد األساسية )إنشاء قواعد تقييم(

أكتب عنوان المعيار، وسيتاح لي تحديد 
 المستويات

ثم نكتب التعليمات،  يمكن إضافة معيار ثاني، أو ثالث بذات الطريقة،
 .كمسودة نحفظ وأخيرا
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 :القصيرةاألسئلة إنشاء 

 الدراسي الواجب
 مهمة لالختبار      إنشاء

 أمأل البيانات األساسية من العنوان، والموضوع

 Blank Quizثم أضغط على 

 كما هو واضح في الصورة أدناه()

 

 

 
 

 في األعلى إلى )العنوان المناسب لنا( Blank Quizنغير العنوان من 

 شبكة متعددة االختياراتاإلجابات بين عمودين، نختار  الختيارواآلن: لنضع سؤاالً 

 

دة عمنسجل البيانات في األ
 والصفوف، كما هو موضح بالشكل.

يلزم الرد في كل تأكد من تفعيل )
 (صف

 مفتاح اإلجابة ثم نضغط على

 سيظهر لنا الشكل التالي:
 نحدد اإلجابة الصحيحة لكل سؤال

 تم نضغط على، ثم نضع لها درجة

من الصفحة  وأخيًرا نذهب إلى حفظ كمسودة
ألن هذا العمل  مهمة لالختباراألساسية 

 .فتح في صفحة مستقلةسي
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 :مشاركة وجدولة الدروس مع المتعلمين

 نضغط على النقاط الثالث بجوار الدرس
 نختار تعديل السؤال

 جدول زمنيثم نختار 

 ونحدد بداية وقت نشر السؤال

 الموعد المطلوب للتسليمثم نحدد وقت تسليم السؤال من خيار 
 .جدول زمنيأخيًرا نضغط على 

 (ن، وسيظهر تلقائيا في الوقت المحددالسؤال سيتخزّ )

 :للمرفقاتكذلك الحال بالنسبة 

 نضغط على النقاط الثالث، ونختار تعديل، ثم جدول زمني
بوقت، بل نتركها  األفضل أال نحددهانحدد الوقت، ثم مشاركة.. ولكن 
 .، بل نذهب إلى مشاركة مباشرة بدون خطوة جدول زمنيمتاحة، أي بدون جدول زمني

 .لتسليمموعد ل ال بد من تحديد آخر، ولكن لألسئلة وكذلك الحال بالنسبة

 وهكذا تتم جدولة كل عناصر الدرس، وال ننسى النشر أو المشاركة بعد االنتهاء من الجدولة.
 

 :النشر في الصف لمنع الطالب من

ال يمكن للطالب سوى ، ونختار ساحة المشاركات إعداداتأوال: ال بد أن يكون الصف مفتوحا. نذهب إلى 
 ن الطالب من مشاهدة الدروس، والتعليق والرد بحسب المسموح له فقط(سيتمكّ وهكذا ) .ظثم حف التعليق
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 :تسجيل الحضور

 الضغط على حاضر، ثم تسليم
، أو إرسال رد خاص للمعلم عن تعليقات الصفكما يمكن للطالب ترك تعليق عام يراه كل الطالب في 

 تعليقات خاصةطريق 

 

 
 

 

 

 :حصول على التحليل الخاص بالنتائجالمناقشات( للمتعلمين وال-استقبال نتائج )الحضور والغياب 
 نفتح الصففي البدء 

 ثم نذهب إلى جزئية تسجيل الحضور )مثال( 

 )كما في الصورة أمامك(

 إجابات الطالبفتفتح لنا هذه الصفحة، ونذهب إلى  
( أي عينها المعلم، ولم تم تعيينها( أي قد سلمها الطالب، وإجابات )تم تسليمهانالحظ أن هناك إجابات )

الطالب اإلجابة عليه، من حضور أو سؤال أو  جب عليها الطالب، وهذا األمر خاص بكل م تطلب يجب علىي  
 اختبار... إلخ.

يمنح المعلم الطالب الدرجة 
 بأن يكتبها

ثم يضغط على النقاط 
 الثالث

ويختار إعادة؛ ليرسل 
 للطالب درجته.

 

 

وفي حال فتح 
الطالب صفحته 

سيجد درجة كل فرع 
 بداخلها.
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ئلة القصيرة( للمتعلمين ورصد الدرجات وتقديم األس -استقبال وتقييم المهمات )المشروع أو الواجبات
 :التغذية الراجعة

 (مشاركةيجب أن نسمح للطالب بالعمل على المشروع، بالضغط على خيار )في البدء 

 
( تعني قدرة الطالب محررثم نحرر نوعية الصالحيات، فـ )

( فتعني عارضعلى تحرير المشروع، والعمل عليه، أما )
 العمل على المشروع، وسيعرضه فقط.أنه لن يتمكن من 

 سيتمكن الطالب المشاركين في ذات كما
المشروع من التحاور فيما بينهم، إلنجاز 

المشروع، ويمكن للمعلم االطالع على تعليقاتهم 
 في البرنامج.

 

نالحظ هنا أن الطالب ينجزون 
المشروع معا، ويتناقشون أثناء تنفيذ 

ي عاود المشروع، وقد يخرج أحدهم، ثم 
 الدخول الستكماله في وقت آخر.

بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع يتم 
حفظه وإغالقه، ثم فتح صفحة المهام 
الخاصة به، وفتح موقع مشروعه، 

( وضع عالمة اكتمالوالضغط على )
 بجوار المشروع.

يجب التنويه إلى أن كل طالب يقوم 
بهذه الخطوة على حدة، وإال فلن 

المشروع، ألنه لم تعتمد درجته في 
طبعا من سي سلم سيظهر له  ي سلّمه.

( أما من لم ي سلم تم تسليمها)
 (تم تعيين عمل لهفسيظهر )
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للطالب، ستكون هذه الصفحة التي توضح درجات كل طالب، نالحظ أن بعض  الدرجاتبعد منح المعلم 
عليه فعله أن يذهب إلى  . كل ماالدرجات غير موجودة، وقد يكون المعلم وضعها، ولكنه لم يرسلها

 )األسئلة القصير( مثال، ويضغط عليها، ثم يختار، استيراد الدرجات، وستظهر كل الدرجات المخزنة.

يظهر لدينا هنا، عدد 
سلموا الطالب الذين 
منحوا درجات، أعمالهم، و

 لم يسلموها.وأولئك الذين 

ومن خالل اإلعدادات، 
يمكن نسخ كل الدرجات إلى 

 Googleجدول بيانات 
 .Excelلتظهر في برنامج 
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 :لعقد اللقاءات المباشرة مع المتعلمين Google Meetتوظيف 

ونذهب إلى اإلعدادات العامة وننسخ  Google Classroomنذهب إلى اإلعدادات في نفتح الصف، ثم 
، لنشره للطالب، وفي حال رغبنا وهي ميزة لوزارة التربية والتعليم، Hangouts Meetفي  الرابط

 .إعادة ضبطبتغييره الرابط، نختار 
 

 

وأخيرا  لها، مع بقية المالحظات، ثم نحدد الفئة الموجه نكتب عنوان الدرس، وفي الوصف نلصق الرابط
 .تعييننضغط على 

 

 

يف، تظهر لبعد تعيين التك
لنا التكليفات المختلفة 

للصف، نضغط على التكليف 
 الخاص باللقاء المباشر.

ثم نضغط على إرشادات، ومن بعدها نضغط على الرابط 
 الذي سيظهر في الصفحة التالية لهذه الصفحة.

عند الضغط على الرابط سيظهر لنا اللقاء االفتراضي، 

إعدادات، كما هو واضح في وسنالحظ إيميل المعلم، ورمز اللقاء، ولضبط الصوت والمايك نذهب إلى 
، ويمكن بعد االنضمام دعوة آخرين لحضور بعد ضبط كل اإلعدادات نختار انضم اآلنالصورة أدناه، و

 ويمكن للطالب الدخول من خالل الرابط بعد الضغط على عنوان الدرس. اللقاء.
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( تظهر لك كل ما هو شاشة بأكملها)، تظهر لك خيارات: في اللقاء، عند الضغط على مشاركة العرض اآلن
 Googleعالمة تبويب( فتظهر نافذة واحدة فقط، هي ما تود العمل عليه، أو )نافذةفي شاشتك، أما )

Chrome.لفتح أي عالمة من عالمات تبويب اإلنترنت ) 

 

 كل التوفيق أرجوه لكم.

 

 Googleالتعليم عن بعد )آلية توظيف منصات (. 2020) غالب بن عبدهللا، األبرويالمراجع: 

Classroom:) .بوابة سلطنة عمان التعليمية 

 

 
 


