
  للطالبات طریقة التعامل مع الغرف الصوتیّة    
  

  
  
  
 

 ً ّ الخدمات اإللكترونیّة : أوال   نفتح موقع مدرسة البیان ثم
  
  
  
  
  
  

ھ إلى : ثانیًا    ) تواصل ( خدمة نتوجّ
  
  
  
  
  
  

  
ا  ً ّن الطالبة  خدمة دارسستفتح معنا  :ثالث   ، ومنھا تتمك

المرور الخاص من الدخول عن طریق وضع اسمھا ، وكلمة 
  ) .تسجیل الدخول ( بھا داخل مربع الحوار 

  
  
  

ًا    سیتم فتح مربع حوار ترحیبي باسم العضو  :رابع
ثم یتم الدخول من ) مرحبًا بكم في نظام دارس ( 

الموجودة على ) الفصول التفاعلیّة ( أیقونة  خالل
  .یمین الصفحة 

   
  
  
  



  
                                                                      

ّن الطالبة : خامسًا      بعد الدخول من أیقونةستتمك
ف على الموعد ) الفصول التفاعلیّة (  ّ من التعر

  الزمني للدرس أو التسمیع ، واسم المعلمة 
إذا  أدناهوعلى الطالبة الضغط على الرابط الموجد 

  . مشتركة كانت 
  

  

تقل نبمجرد الضغط على الرابط س :سادسًا 
  )            أ (  إلى الصفحة الموجودة على النموذج

في داخل المربع المحاط بالون األزرق عن 
للغة بدایة الدرس و یومھا في األسبوع با

 Launchنضغط على كلمة .. ةإلنجلیزیا
Class  لفتح الغرفة  

  

أما في حالة ضغط الطالبة في غیر موعد الدرس 
وسیظھر لھا بیانات ) ب ( سیظھر لھا النموذج 
  بموعد فتح الغرفة 

  

  

  

لفتح  Launch Classعلى  عند ضغط :سابعًا
الغرفة ستظھر صفحة لكتابة اسمھا ولقبھا ومن 

 Enterبعدھا ضغط على 
  

 الرابط

 ھنا لكتابة االسم ولقب



  

                                                                                                     
     أخرى غیر الالبتوب ةفي حالة استخدام أجھز:  ثامنًا

    ..مجاني لتفعیل الغرف ال سیتطلب منھا تحمیل البرنامج
  وشكلھ  " "wiziqاسم البرنامج 

بعد خطوة التحمیل البرنامج ستظھر لنا ھذه الصفحة ونختار الخیار الثالث 

  

  Enter Classنضغط على بعد ھا ستظھر لنا ھذه الصفحة و

  

  Goومن ھنا تكتب الطالبة اسمھا ولقبھا وتضغط 

  

  

  

 ھنا لكتابة االسم ولقب



  

ًا     عندما تظھر الصفحة كھذه               :تاسع
  الغرفة بنجاح تكون الطالبة قد دخلت 

  

  

   الشكل التالي ویرمز

   .قوة اتصال النت ل: الرمز األول 

   .سماء المتواجدین في الغرفة أ: الرمز الثاني 

  

وفي حالة طلبھا للتسمیع أو التحدّث البد من المعلمة فتح لھا أیقونة المیكرفون وعند فتح 

    .سیُسمع صوتھا و بضغطھا المعلمة لھا لتسمیع ستظھر لھا األیقونة 
  

             ةأحالم حیدر: في حالة االستفسار نرجو التواصل ببرنامج دارس باسم 
  الصوتیةمشرفة الغرف  

  
 .سعیدة في الغرف الصوتیّةمثمرة و قضاء أوقاتٍ لكن  نرجو


