
Chromebook دلیل األوصیاء حول أجھزة
كل ما ترید معرفتھ حول استخدام أجھزة Chromebook في الصف الدراسي

یستخدم طفلك جھاز Chromebook في المؤسسة التعلیمیة ولدیك بعض األسئلة. قد یختلف جھاز Chromebook عن جھاز 
الكمبیوتر في منزلك، ولھذا نود مساعدتك في التعّرف على أجھزة Chromebook وكیفیة استخدامھا في المؤسسات التعلیمیة.

ما ھو سبب اختیار مؤسستك التعلیمیة أجھزة 
Chromebook؟

یستطیع المعلِّمون إنشاء مھام دراسیة وإضافة كل المستندات الالزمة 
لكي یعمل الطّالب علیھا. ویتلّقى الطّالب إشعاًرا عبر البرید 

اإللكتروني عند إرسال مھمة دراسیة جدیدة إلیھم ویمكنھم تسلیم المھمة 
 Classroom ُیرسل .Classroom الدراسیة بعد إتمامھا على

إشعاًرا إلى الطّالب بعد وضع الدرجات لواجباتھم المنزلیة، وبالتالي 
یستطیع الطّالب االّطالع على الدرجات والمالحظات.

ما ھو جھاز Chromebook؟
م نظام  إّنھ جھاز كمبیوتر محمول یعمل بنظام التشغیل Google Chrome. ُصمِّ

التشغیل Chrome لیعمل في السحابة اإللكترونیة، وبالتالي یتم حفظ كل ملفاتك 
وتطبیقاتك تقریًبا وحّتى سطح المكتب على اإلنترنت (ولیس على الكمبیوتر المحمول)، 
ل منھ الدخول إلى حسابك. یعني  ویمكنك الوصول إلى تلك الملفات من أي جھاز تسجِّ
ھذا أّنك لن تضّیع أي ملف ولن تفقد أي عمل قید اإلنجاز، وذلك ألّن كل أنشطتك یتم 

حفظھا في السحابة اإللكترونیة. لیس لدیك خدمة Wi-Fi؟ تحفظ أجھزة 
Chromebook أیًضا الملفات علیھا وتعمل بال اتصال باإلنترنت.

ما ھي أنشطة طفلك على جھاز Chromebook؟
تختلف طبیعة األنشطة حسب المؤسسة التعلیمیة التي یدرس فیھا 

طفلك، ولكن یمكن أداء أي نشاط على الجھاز. تتوّفر أدوات رائجة 
 "Google و"مستندات "Google مثل "العروض التقدیمیة من

و"جداول بیانات Google" ُتسّھل أعمال التعاون في الفصول 
الدراسیة، باإلضافة إلى التطبیقات التي یمكن من خاللھا تعلُّم 
المھارات مثل إنشاء الفیدیوھات ونشر البودكاست والترمیز. 

 .Google Classroom قد تكون سمعت طفلك یتحّدث عن
إّنھا أداة یستعین بھا بعض المعلّمین لتنظیم واجبات الطّالب 

الدراسیة وإسناد الواجبات المنزلیة والمشاریع إلیھم.

إذا كنت مھتًما بمعرفة أنواع أدوات التعّلم التي یستخدمھا 
المعّلمون على أجھزة Chromebook، یمكنك التعّرف 

 "Chromebook على ما یوّفره "مركز تطبیقات
.g.co/chromebookapphub باالنتقال إلى

 EDU بإمكان الطّالب استخدام حسابات
لمواصلة التعلّم في منازلھم.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


ھل تمتلك جھاز Chromebook خاص بك في المؤسسة التعلیمیة، أم تستخدم جھاًزا مشترًكا؟●

ما ھو نشاطك المفّضل على جھاز Chromebook؟●

ما ھي القواعد التي تحّددھا مؤسستك التعلیمیة بخصوص استخدام أجھزة Chromebook؟●

متى تستخدم جھاز Chromebook في المؤسسة التعلیمیة؟●

ما ھو التغییر الذي أضفاه جھاز Chromebook على یومك في المؤسسة التعلیمیة؟●

ما ھو أروع عمل یمكنك تنفیذه أو ابتكاره باستخدام جھاز Chromebook؟●

أدوات التعّلم الرائجة والمخّصصة ألجھزة Chromebook تشمل ما یلي:

المراجع على الویب

اّطلِع على مجموعة واسعة من المواقع اإللكترونیة 
التعلیمیة التي تتضّمن محتًوى یشمل صفوف الریاضیات 
والكتب المسموعة والرحالت االفتراضیة إلى المتاحف 
ر الحیاة البریة للحیوانات. وكامیرات الویب التي تصوِّ

تعدیل الفیدیوھات

یمكنك إنشاء الفیدیوھات ومشاھدتھا وتعدیلھا لمشاركتھا 
مع زمالء الفصل الدراسي والعائلة واألصدقاء.

ھل ترید معرفة المزید؟
في ما یلي بعض األسئلة التي یمكنك طرحھا على طفلك:

لمعرفة المزید من المعلومات حول أجھزة Chromebook، ُیرجى 
.edu.google.com/products/chromebooks االنتقال إلى
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الترمیز

تعلَّم الترمیز باستخدام لغات ترمیز متعددة من بینھا 
.Pythonو Scratch

الرسم

یمكنك رسم اللوحات الفنیة ودمجھا، وكذلك رسم الصور 
التوضیحیة. یمكنك أیًضا تألیف الموسیقى وتسجیلھا.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

