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 استخدام تطبیق
Seesaw Class

 خطوات الدخول إلى Seesaw - حساب التلمیذ

من خالل الموقع 
app.seesaw.me

أو

ادخل الرمز الذي 
أرسل لك



عناصر Seesaw األساسیة في واجھة التلمیذ

Journal
ِسجل تعلُمك خالل العام الدراسي. 

جمیع أعمالك التي وافق علیھا معلم المادة.

Activities
یقوم المعلمون بتعیین أنشطة تعلیمیة لك لتستجیب لھا وتقدم أدلة 

على تعلمك.

Inbox

یرسل المعلم لك منشورات تحتوي الجدول األسبوعي -
مصادر تعلیمیة - رسائل. 

یرسل المعلم لك تغذیة راجعة على أعمالك.-



واجھة حساب التلمیذ - المواد

اضغط على اسمك لتحصل 
على قائمة المواد

xxxxxxxxxxxxxxx



Journal - واجھة حساب التلمیذ

جمیع أعمالك  التي 
وافق علیھا معلم 

المادة 

 أعمالك على
الروزنامة

 أعمالك مصنفة
 داخل مجلدات
حسب األسبوع



Online Homeroom  یصلك الجدول األسبوعي على

اختر Online Homeroom  من قائمة المواد
Inbox اضغط

Online Homeroom Inbox

Online Homeroom



Inbox - واجھة حساب التلمیذ

 Messages - Class Announcements :Inbox
                   (المنشورات في المادة التي قمت باختیارھا) 

أمثلة على المنشورات 

مصادر تعلیمیة : فیدیو، بوربوینت، ...-
رابط IXL ,Pearson ,Youtube ,Online game، ألف باء تاء-
رسالة/فیدیو من المعلم-
-Online Homeroom Class الجدول األسبوعي/جدول حصص زوم على



Activities - واجھة حساب التلمیذ

 

 األنشطة التي علیك
تسلیم استجابة لھا



  إرسال استجابة لنشاط

خطوة ١
Activities اضغط

خطوة ٢
ابحث عن النشاط المطلوب منك-
-Add Response اضغط

خطوة ٣
إذا أردت تذكر التعلیمات اضغط

 View Instructions في أعلى الصفحة

خطوة ٤
تأكد من عملك

اضغط عالمة الصح األخضر إلرسال االستجابة

إرسال استجابة لنشاط



 أدوات Seesaw المدمجة   

باستخدام أدوات البرنامج المدمجة 
یمكنك التقاط صورة، الرسم، تسجیل 
فیدیو، تسجیل رسالة صوتیة وأكثر 

من ذلك لتعبر عن تعلمك 



 أداة Drawing المدمجة   



مصادر إضافیة

1. What is Seesaw? Introduction for Student.
2. Seesaw Student Tutorial
3. Student Sign-in
4. Get Students Started 

Seesaw                   Class
                           

https://youtu.be/k1_mBy1EI0M
https://youtu.be/g5jG9VoROFs
https://docs.google.com/document/d/1ytblGyMhHqxqY-Jo76_r1Qe5eIP0aa0Qvnjd7RTfLuE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10PPBmmrW64LwLdr2oNbO-Vk14K0LOA0C/view

