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) Slidesالشرائح(
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نظرة عامة على الجلسة وأھدافھا
لتعزیز التعاون بین )أدوات جوجل( Google Toolsأو)جي سویتG:Suite (حزمة 97تستخدم منطقة 

كمال الفروض یمكن للطالب العمل في الفصل الدراسي أو في المنزل إل. الطالب وبین معلمیھم وزمالئھم في الفصل
!ویتم حفظ جمیع األعمال تلقائیًا ویمكن الوصول إلیھا من أي جھاز ومن أي مكان. والمشاریع

وید أولیاء سنراجع أدوات جوجل األكثر شیوًعا والتي یستخدمھا الطالب ونستعرض بعض وظائف ھذه األدوات لتز
.األمور بمعرفة عملیة عن ھذه التطبیقات

المقدمون
●Jen Browning ،Irving ،مدرس الصف الخامس
●Julie King ،Lincoln ،مدرسة الصف الرابع
●Sarah Williams ،Holmes ،مدرسة الصف الرابع



)  Google Driveجوجل درایف(

خدمة تخزین الملفات والمزامنة

:االستخدامات الرئیسیة

لیھا تخزین الملفات على اإلنترنت والوصول إ●
عبر اإلنترنت

حفظ مرفقات البرید اإللكتروني●
مشاركة الملفات والبحث عنھا●
التعاون المشترك في المشاریع●



) Gmailجیمیل(
students.op97.org@یستخدم الطالب اسم المستخدم الخاص منطقتھم متبوًعا بالعبارة 

ال یمكن إرسال ). jbro314@students.op97.orgعلى سبیل المثال، (كعنوان للجیمیل 
تعمل كلمات مرور . 97حساب جیمیل الخاص بالطالب إال إلى النطاقات األخرى داخل منطقة 

).25TopDogعلى سبیل المثال، (المنطقة الفریدة مع حساب جیمیل 

) Google Forms استمارات جوجل(
جوجل إلجراء استطالعات رأي أو والمعلمین استخدام استمارات یمكن للطالب 

االستمارة قائمة على الویب ویمكن مشاركتھا مع. اختبارات أو لجمع بیانات أخرى
نھا في المعنیین عن طریق إرسال رابط أو إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني أو تضمی

ا باستخدام عادةً ما یتم تخزین البیانات التي یتم جمعھ. صفحة ویب أو منشور في مدونة
.االستمارة المخزنة عادةً في جدول بیانات

mailto:jbro314@students.op97.org


)  Google Slidesجوجل سالیدز(
"deck"ومعروف أیًضا باسم ...معروف أیًضا باسم باوربوینت 

:االستخدامات الرئیسیة

اعرض المعرفة●
قدم المعلومات إلى الزمالء●

.نصوص وصور وروابط ومقاطع فیدیو وما إلى ذلك○
تعاون مع اآلخرین لمشاركة المعلومات●
تقدیم المعلومات للطالب> -----المعلمین ●

...وجھاز جوجل كروم مختلفین قلیالً اآلیبادجھاز 



عینة من جوجل سالیدز



)K-5(اآلیبادجھاز -اإلنشاء والتعاون 

https://docs.google.com/file/d/1jhZqRCEvI8vXV5QLS8JWkH0BOM-OeCi7/preview


)K-5(جھاز اآلیباد -إضافة شرائح جدیدة 

https://docs.google.com/file/d/1ksDJUnTrFeCePlQKzhqGYsbYM9rBDN8u/preview


- K(اآلیبادجھاز -التنسیق وإضافة شرائح جدیدة  5(

https://docs.google.com/file/d/1l1P5NFRjcJ-gjyMTLSjdjSh3AM8or_j3/preview


)8-6(جھاز جوجل كروم -اإلنشاء والتعاون 



)8-6(جھاز جوجل كروم -اإلنشاء والتعاون 

)“مشاركة"( Shareعلىانقر 

ني أدخل األسماء أو رسائل البرید اإللكترو
أو المدرسین/للمشاركین معك و



)8-6(جوجل كروم -سالیدزجوجل 

كیفیة إضافة شرائح إضافیة

تنسیقات إضافیة للشرائح



)8-6(جوجل كروم -سالیدزجوجل 

كیفیة تغییر الخلفیة، والكتابة على الشریحة، وتنسیق النص، وأضف
)عبر الحاسب اآللي فقط(صورة، أضف مقطع فیدیو 



) Google Docsمستندات جوجل(
:االستخدامات الرئیسیة

إنشاء وتحریر وتخزین مستند عبر اإلنترنت●
التعاون مع الزمالء في مستند مشترك●
تلقي مالحظات المدرس غیر المتزامنة والرد علیھا●



أمثلة على مستندات جوجل



مستندات جوجل
اآلیبادجھاز-یمكنك إنشاء مستند جوجل وتحریره ومشاركتھ وتخزینھ 

داتُمساعدة ُمحرر المستن

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883
https://docs.google.com/file/d/1gfCEuTWoeTjPoxPL32In0biGjAX-gV0g/preview


مستندات جوجل
تلقي مالحظات المدرس غیر المتزامنة والرد علیھاالتعاون مع الزمالء؛

اتُمساعدة ُمحرر المستند

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883
http://www.youtube.com/watch?v=ppyFfUvxvQk


قواعد استخدام أدوات جوجل
للشرائح والمستندات1.

المشاركة مع الزمالء والمعلمین○
استخدم التعلیقات بدالً من الكتابة على عمل الزمالء○
.ذلكاتباع قواعد حقوق النشر عند إضافة الصور ومقاطع الفیدیو وما إلى○

إظھار المواطنة الرقمیة المناسبة2.

D97االلتزام بسیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا 3.
)كتیب سلوكیات الطالب الفعالةالموضحة في (

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/735181/c9be791c-b8dc-11e6-bf0d-22000bd8490f/2136123/d5e16798-d1f3-11ea-9171-0a2774372db1/file/UPDATED%20FINAL%20-%20Behavior%20Handbook%2019%2020%20-%20July%206%202020.pdf


...في النھایة 
التكنولوجیة )“كامببوت "( ”Boot Camp“جلساتسیشارك جمیع الطالب في 

.الُسبللتعلم كیفیة التعامل مع أجھزتھم والتنقل خاللھا بشكل صحیح ومراجعة ھذه

فيخدمةالمستالمھمةالتطبیقاتلمناقشةوالعائالتالطالبمعالمعلمونسیتواصل
أيوجودةحالفيبطفلكالخاصالفصلمعلممعالتواصلیرجى.الدراسیةفصولھم

.أسئلة

D97-helpdesk@op97.orgمكتب مساعدة مقاطعة 

Googleمساعدة 

mailto:helpdesk@op97.org
http://support.google.com/
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