
Welcome to 
Google 
Classroom

مرحًبا بك في 
 Google

Classroom
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When you sign into google classroom, you will 
be able to see any upcoming assignments.

 google عندما تقوم بتسجیل الدخول إلى
classroom ، ستتمكن من رؤیة أي مھام قادمة.



You will also be able to view the assignments here.
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ستتمكن من عرض الواجبات ھنا أیًضا.
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1
The 
Assignment

المھمة



The assignment
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You will have a document created for 
you. Named, titled and already dated.

The assignment will have clear instructions and a description.
ستكون المھمة واضحة التعلیمات والوصف.

سیكون لدیك مستند تم إنشاؤه لك. باالسم ، 
العنوان ومؤرخ بالفعل.

المھمة
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2
How to edit (on a computer)

كیفیة التعدیل (على جھاز كمبیوتر)



Access the 
document by 
clicking here
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قم بالوصول إلى 
المستند بالنقر ھنا
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Children are not expected to type their work. They are 
expected to write in their copy book and upload a photo 

following these steps
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ال یتوقع من األطفال طباعة أعمالھم. من المتوقع أن یكتبوا في الدفاتر 
وتحمیل صورة باتباع الخطوات التالیة



Click insert, then image.
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.Image ثم كلمة Insert انقر على كلمة
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3
How to edit (on a phone)

كیفیة التعدیل (على الھاتف)



To the App                  الى التطبیق
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Firstly press the 
arrow button to be 
taken to the google 
doc app.

أو
اً ، اضغط على زر السھم لیتم نقلك إلى تطبیق google doc.ل



Adding a photo
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You will add a photo from your phone's 
photo library. It will show here and will 
automatically be named for you.

إضافة صورة

سوف تضیف صورة من ألبوم صور ھاتفك. 
ستظھر ھنا وسیتم تحدید اسمھ لك تلقائًیا.



Tick to Save                       ضع عالمة صح للحفظ
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Click the tick to 
save the 
changes.

انقر على عالمة الصح 
لحفظ التغییرات.



Back to Class                العودة إلى الصف
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Finally head back 
to the classroom 
ready to submit.

أخیًرا ، عد إلى ال 
 Classroom
جاھًزا للتقدیم.
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4
How to submit

كیفیة االرسال



TASK
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When your documents are 
attached click the Turn in 
button

عند إرفاق المستندات الخاصة بك، 
(Turn in) انقر فوق زر االرسال

المھمة
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5
How to edit and re- submit
كیفیة التعدیل واعادة االرسال



What if you want to add 
something?
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If you forgot to add 
something you are able to 
unsubmit and edit the 
document.

ماذا لو كنت ترغب في إضافة 
شيء ما؟

إذا نسیت إضافة شيء ما فأنت 
قادر على إلغاء تسلیم المستند 

وتعدیلھ.



Then you simply resubmit the assignment
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ثم یمكنك ببساطة إعادة إرسال المھمة



Feedback                      التغذیة الراجعة

Your teacher will return 
you work with a comment 
on each piece of work you 
submit. You can view 
these under your work on 
the submission page.

20

سیعید معلمك إلیك عملك مع 
تعلیق على كل قطعة من العمل 
الذي ترسلھ. یمكنك اإلطالع 

علیھم تحت عملك على صفحة 
التقدیم.


