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هل حان الوقت ليك يبدأ طفلك باستعامل األدوات التعليمية الرقمية ألول مرة، أو هل هو يستعملها منذ فرتة ولكنك تريد 

معرفة املزيد عنها بصفتك ويل األمر؟ إليك يف هذا الدليل معلومات عن جميع الوظائف واالمكانيات املتوفرة يف أدوات 

Gleerups التعليمية الرقمية.

تحية طيبة وبعد!

حديثة ومتاحة دامئاً
األدوات التعليمية الرقمية تسمح لكل تلميذ بالحصول عىل وسائل تعليمية خاصة به محدثة وحالية. وبهذه الطريقة ال تعود

 الكتب املنسية مشكلة مبا أن جميع األدوات التعليمية متاحة عرب متصفح اإلنرتنت يف حاسوب التلميذ أو الحاسوب اللوحي

 أو الجوال.

يوجد يف األدوات التعليمية كتب وصور ومحاكاة التي تعطي اإلمكانية يف تنويع التعلم بني القراءة واالستامع واملشاهدة

 والتفاعل. كام يوجد متارين من أنواع مختلفة لتدريب املهارات والتأكد من املستوى املعريف والتقييم الذايت. وعند إجراء

 التامرين يحصل التلميذ عىل النتائج مبارشة وبسهولة.

ملاذا اخرتنا أدوات تعليمية رقمية
 كل طفل فريد ويوجد عدد كبري من الوسائل للتعلم، وكل تلميذ لديه طريقة تعلمه الخاصة به. األدوات التعليمية الرقمية تفتح

املجال إلمكانيات عديدة وتأخذ بعني االعتبار إمكانيات وقدرات كل تلميذ، كام أنه من السهل تكييفها حسب االحتياجات

الفردية. وفوق ذلك فإنه من السهل عىل التلميذ متابعة تطوره وتقدمه يف التعلم.

إعدادات شخصية
 األدوات التعليمية تأخذ بعني االعتبار كل تلميذ، حيث ميكن تكييف حجم النص ولون الخلفية ونوع الخط حسب احتياجات

 كل تلميذ. يوجد يف عدد كبري من املواد دالئل ونصوص مدموجة سهلة القراءة باإلضافة إىل إمكانية االطالع عىل

األدوات التعليمية بعدة لغات.

املزيد من املساعدة
هل تريد تعلم املزيد بصفتك ويل أمر أو هل ظهرت أسئلة خالل التعلم؟ يوجد يف كل صفحة رئيسية جزء خاص ببدء

االستعامل يحتوي عىل أفالم فيها تعليامت وأسئلة شائعة وأجوبة عنها. 

سجل الدخول!
gleerupsportal.se ميكنك تسجيل الدخول بواسطة بيانات املستعمل الخاصة بطفلك عىل العنوان
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أدوات Gleerups التعلیمیة الرقمیة
صفحة شاملة عن جمیع األدوات التعلیمیة

1. األدوات التعلیمیة
ھذه ھي الصفحة الرئیسیة التي توجد فیھا جمیع األدوات التعلیمیة 

الرقمیة للطالب.

2. النشاطات والنتائج
ھنا یمكنك االطالع على النشاطات التي قام بھا الطالب في 

األدوات التعلیمیة الرقمیة، باإلضافة إلى نتائج التمارین
واالمتحانات التي أجراھا الطالب. كما یمكنك العثور ھنا على 

المالحظات المحتملة من المدّرسین.

3. التخطیطات
إذا كان المدّرسون وّزعوا تخطیطات للطالب فیمكن العثور علیھا 

ھنا.

4. ابحث في جمیع األدوات التعلیمیة
ابحث في جمیع األدوات التعلیمیة من مكان واحد. یمكن فرز 

نتیجة البحث حسب أنواع المحتوى المختلفة.

5. القائمة المساعدة
یوجد ھنا أفالم تحتوي على تعلیمات وأسئلة شائعة وأجوبة عنھا 
عن أدوات Gleerups التعلیمیة الرقمیة. یمكن الوصول إلى 

القائمة المساعدة انطالقًا من جمیع األدوات التعلیمیة.

6. إشعارات
یحصل الطالب على إشعارات بعد فحص المدّرسین للتمارین التي 

.Gleerups أرسلھا الطالب.  كما یوجد ھنا أخبار من

7. اإلعدادات الخاصة بالحساب
في اإلعدادات الخاصة بالحساب یمكن للطالب تغییر كلمة المرور 

ونشر صورتھ من جملة أمور أخرى.
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أدوات Gleerups التعلیمیة الرقمیة
نظرة عامة عن أداة تعلیمیة
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1. المحتوى
یوجد ھنا صورة عامة عن جمیع األجزاء 

الموجودة في األداة التعلیمیة.

2. افتح
ھذا الزر یوصل الطالب مباشرة إلى المكان الذي 

كان فیھ في األداة التعلیمیة في آخر مرة.

3. من المدّرس
إذا كان المدّرس وّزع مواد إضافیة فیمكن مشاھدتھا 

ھنا.

4. األخبار
إذا كانت ھناك أخبار في األداة التعلیمیة فیمكن 

العثور علیھا ھنا.

5. حول األداة التعلیمیة
یوجد ھنا معلومات حول محتوى األداة التعلیمیة 

ومحّررھا.

6. البدء باالستعمال
یوجد ھنا أفالم وإرشادات وأجوبة على األسئلة 

الشائعة حول أدوات Gleerups التعلیمیة 
الرقمیة لكي یمكن للطالب البدء باستعمالھا على 

أفضل نحو ممكن.

7. اختیار السنة الدراسیة
إذا كانت األداة التعلیمیة تشمل مرحلة كاملة فیمكن 

ھنا اختیار السنة الدراسیة. 

8. نتائجي
ھنا یمكنك االطالع على أعمال الطالب في األداة 

التعلیمیة الرقمیة ونتائج التمارین واالمتحانات التي 
أجراھا الطالب. 

ILT inläsningstjänst ل هذه الخدمة يجب الحصول عىل رخصة لدى
*الستع
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أدوات Gleerups التعلیمیة الرقمیة
المحتوى والخاصیات - الجزء 1

5 ILT inläsningstjänst ل هذه الخدمة يجب الحصول عىل رخصة لدى
*الستع

1. قائمة المحتویات
قم بالتصفح في محتوى األداة التعلیمیة عن طریق 

المنظر بالصور أو قائمة المحتویات النصیة. یمكن 
الوصول إلى النوعین من نفس المكان.

2. ابحث
جمیع المحتوى قابل للبحث. كما یمكن أیًضا الفرز 

حسب نوع وسیطة اإلعالم.

3. من المدّرس
ھنا یتم جمع جمیع المواد اإلضافیة التي وزعھا 

المدّرس.

4. استعراض مشترك
األیقونة ذات سھمین تفتح المحتوى في استعراض 

مشترك، أي صفحة بجانب صفحة تحتوي كل منھما 
على المحتوى المرئي بالفعل (الصفحة التالیة تبیّن 

أمثلة عن مظھر االستعراض المشترك).

5. مالحظات
ھنا یمكن للطالب تدوین مالحظات خاصة بھ.

6. إعدادات القراءة
ھنا یمكن للطالب تغییر حجم النص ولون الخلفیة 

ونوع الخط.

7. العمل دون االتصال باإلنترنت
في إعدادات القراءة یمكن للطالب تنزیل فصول 

لقراءتھا دون اتصال باإلنترنت.

8. عالمات
یوجد ھنا جمیع العالمات والمالحظات التي أجراھا 

الطالب في األداة التعلیمیة.

9. إضافات
في حال ما إذا أجرى المدّرس إضافات في األداة 

التعلیمیة وقام بمشاركتھا مع الطالب فتكون
مجموعة ھنا.

10. اإلرشادات باللغة األم
ھنا یمكن للطالب تشغیل اإلرشادات باللغة األم*.

11. أدوات مساعدة أخرى
بناًء على المادة یعثر الطالب في ھذه القائمة على 

األدوات المساعدة األخرى القابلة لالستعمال، على 
سبیل المثال اآللة الحاسبة وحاسبة الرسوم البیانیة.
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أدوات Gleerups التعلیمیة الرقمیة
المحتوى والوظائف - الجزء 2

6 ILT inläsningstjänst ل هذه الخدمة يجب الحصول عىل رخصة لدى
*الستع

1. النص األساسي/نص سھل القراءة
یوجد في معظم األدوات التعلیمیة نص أساسي 

ونص سھل القراءة.

2. رقم تعریف
تحمل كل صفحة رقم تعریف خاص بھا لكي یمكن 

العثور علیھا بسرعة.

3. نظرة شاملة جیدة عن طریق االستعراض 
المشترك

افتح المحتوى في استعراض مشترك لكي تكون 
في مكانین في الوقت نفسھ. 

4. إرشادات باللغة األم
یوجد ھنا إرشادات باللغة األم*. یمكن مشاھدة 

األیقونة بعد تفعیل اإلرشادات.

5. من المدّرس
إذا كان المدّرس وّزع مواد إضافیة متصلة 

بمقالة خاصة فتكون موجودة ھنا.

6. االرتباط العمیق / المشاركة
قم بمشاركة جزء معین من األداة التعلیمیة عن 

Google طریق رابط عمیق أو مباشرة إلى
.Microsoft Teams أو Classroom

7. االستماع
یمكن االستماع إلى جمیع النصوص عن طریق 

الصوت االصطناعي أو الصوت المسجل.* 

8. شرح للكلمات
یوجد شروح لبعض الكلمات المعینة.

9. وضع عالمات ومالحظات قم بوضع عالمات 
على النص وأضف مالحظات بشكل متزامن مع 

العالمات.

10. االستماع 
یمكن االستماع إلى جمیع 

النصوص عن طریق الصوت االصطناعي أو 
الصوت المسجل.* 

11. القاموس 
ضع عالمة على كلمة اختیاریة واحصل على 

شرح لھا مباشرة في األداة التعلیمیة.

12. ترجمة
ضع عالمة على النص واحصل على ترجمة لھ 

في اللغة التي تختارھا. ویمكنك فوق ذلك االستماع 
إلى تسجیل صوتي للترجمة.

13. ابحث في الخدمات المختلفة
ضع عالمة على كلمة اختیاریة وابحث عن تفسیر 

لھا في األداة التعلیمیة أو في Wikipedia أو 
.Google أو Lexin
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