
 

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  ل̀`اf̀`ت̀`ق̀`ال  (ال̀``ت̀``ايل)  Rر  Ỳ`ل̀`ى  اV̀`ص̀`غ̀`ط 
الرFي�صية. 

المواد الدراسية

اخلاUصة ��Jظهر لكل Wالب املواO الدراSصية االأSصاSصية اخلاUصة به. �� ال�صفحة  اإىل  االإfتقال  يتم  امل̀`اOة  Yلى  بال�صغط 
بالدروSس التعليمية للماOة.
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ساحة المشاركات

Jظهر لدi الطالب االإVصاaات اجلديدة اخلاUصة باملاOة ��
SصواA الدروSس او االأf�صطة اأو التفاYات.

�� Oوالر واالSصتف�صارات  التعليقات  اإVصاaة  الطالب  باإeكان 
 Aاجلز Nال  eن  االأق̀`ران  Jعليقات  و  املعلم  اأSصئلة  Yلى 

املخ�ص�س لذلك. 
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الواجبات المدرسية 

التي �� التعليمية  ال̀`دروS̀`س   Rواجن̀`ا اSصتعراVس  للطالب  ميكن 
JرJبط باملاOة.

بال�صغط Yلى املاOة العلمية, يتم ��
اSصتعراVس املاOة يف Uصفحة Lديدة. 

يتم f�صر الدروSس التعليمية M�صب التواريخ التي يتم حتديدgا ��
eن قبل الناTصر لكل OرSس. 
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الواجبات المدرسية 

ميكن للطالب اSصتعراVس واجناR االأf�صطة والواLبات املكلف ��
بها الطالب وeوYد الت�صليم املحدe Oن قبل املعلم.

OرL̀`ة �� Yلى  االẀ``اع  للطالب  ميكن 
 Oد`̀Y ال``̀N ن``̀e ص̀``وؤال``̀S ل``̀c ق̀`ي̀`ي̀`م`̀J

النقاط اخلاUصة به.

بعد aتح الن�صاط يجيب الطالب Yلى ��
الن�صاط Kم ي�صغط Yلى Rر (اإرSصال). 

ميكن للطالب YرVس النتيجة اخلاUصة ��
به eن Nال Rر ( YرVس النتيجة ). 

ميكن للطالب ارSصال اcرث eن رY Oلى ��
االأSصئلة – يف Mال اأJاح املعلم Pلك – 

Yرب Rر (اإرSصال رO اآNر). 

بعد aتح الن�صاط يجيب الطالب Yلى الن�صاط Kم ي�صغط Yلى ��
Rر ( ارSصال ). 
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المهمة الدراسية

ميكن للطالب Yند ال�صغط Yلى Rر  (aتح eهمة OراSصية) ��
لاإWاع Yلى eا يلي:

اTصعار بحالة J�صليم واإجناR الن�صاط.  .1

اإVصاaة eلف اأو eرaق.  .2 

اإYاOة ارSصال الن�صاط.  .3 

اf�صاA حماKOة  NاUصة eع املعلم.  .4 

اإf�صاA حماKOة Yاeة eع املعلم واالأقران.   .5 


