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أثناء التعلم من المنزلiPadsألولياء األمور الذين يساعدون الطالب في استخدام 

:يوضح هذا المورد

Canvas Studentكيفية دخول الطلبة على تطبيق ●
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لإلعدادات ولوحة المعلوماتCanvasأدلة ●
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iOSCanvas Student App Guidesألجهزة Canvas Studentانقر فوق هذا الرابط لمشاهدة كل أدلة تطبيق 
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Canvas Studentالدخول إلى تطبيق 
 Studentيوضح هذا العرض التقديمي كيفية الدخول إلى تطبيق . عليها بالفعلCanvas Studentتم تحميل تطبيق iPadsمن APSأجهزة طلبة 

Canvasبعض الطلبة والمعلمين يحبون أيًضا دخول . واستخدامهCanvas من خالل متصفحSafari على أجهزةiPad . لمزيد من المعلومات حول
.LAPTOP PRESENTATIONتجربة المتصفح، يرجى الرجوع إلى رابط العرض التقديمي لجهاز الالب توب  

1

 Canvas Studentحدد تطبيق 

App على جهازiPadيمكنك .  للطالب

ن السحب من الشاشة الرئيسية والبحث ع
Canvas .انقر فوق أيقونة التطبيق.

2

انقر فوق زر بحث عن مدرستي

Find my school في هذه
.الشاشة

.تكتب اسم مدرستكال: ملحوظة

3

ك، في حقل ابحث عن مدرستك أو منطقت

 Arlington Public“ابدأ بكتابة 

Schools”  .حدد .  يظهر خياران

المعلمون /االختيار لـ الطلبة
Students/Teachers.

4

في هذه الشاشة، يدخل الطلبة

Student IDرقم الطالب 

Passwordوكلمة المرور 
.Goوالنقر فوق زر دخول 

https://docs.google.com/presentation/d/1acXs8_wiLKMTNdNH1wzNuzeq3BFfDB7DUTHcV-4EBP0/edit#slide=id.p


Canvas Studentنظرة عامة عن تطبيق : مقطع فيديو

يديو انقر فوق الصورة التي هي رابط لمقطع ف

ليكون نظرة عامة على Canvasأنتجه 
.Canvas Student Appتطبيق 

ة، لذا يبدأ مقطع الفيديو بعملية الدخول العام

 forward: يرجى تسريع مقطع الفيديو إلى
the video to :49.

https://vimeo.com/76565011
https://vimeo.com/76565011


Canvas Student (iOS)الروابط إلى أدلة تطبيق 

Settings and Dashboard-اإلعدادات ولوحة المعلومات 

ريفي لك، يظهر التطبيق الملف التع. الطلبة للوصول إلى دوراتهم أو مساقاتهم التعليميةCanvas Studentيساعد تطبيق 

.     والتقويم، وبنود مطلوب إنجازها، وتنبيهات، ورسائل وكذلك وظيفة الوصول وإتمام الدورة أو المساق

.انقر فوق روابط النص أدناه لمعرفة المزيد

:كيف يمكنني

؟Studentاستخدام تطبيق ●

؟Studentتغيير إعدادات تطبيق ●

:، كيف يمكننيStudentفي تطبيق 

عرض التقويم؟●

إرسال رسالة؟●

؟الرد على رسالة في صندوق الوارد للمحادثة●

عرض التنبيهات؟●

عرض قائمة بنود مطلوب إنجازها؟●

iOSCanvas Student App Guidesألجهزة Canvas Studentانقر فوق هذا الرابط لمشاهدة كل أدلة تطبيق 

عينة لوحة المعلومات

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9713-18561185382
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9850-18561459208
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9839-18561390922
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9859-18561391306
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9857-18561185395
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15972-18561992516
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15971-18561992515
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Canvas Student (iOS)الروابط إلى أدلة تطبيق 

مزايا الدورة أو المساق-

انقر فوق اسم الدورة أو المساق .  ويظهر دوراتك أو مساقاتك المفضلةDashboardيفتح التطبيق على لوحة المعلومات 

متوفر بها الروابط إلى الوحدات Home Pageلديهم صفحة رئيسية APSالعديد من معلمي .  لفتح دورة أو مساق

Modules  .

iOSCanvas Student App Guidesألجهزة Canvas Studentانقر فوق هذا الرابط لمشاهدة كل أدلة تطبيق 

.  انقر فوق رابط النص أدناه لتتعرف على المزيد حول مزايا الدورة أو المساق

:كيف يمكنني

عرض الدورات أو المساقات والمجموعات؟●

عرض التنبيهات؟●

عرض المؤتمرات؟●

عرض المناقشات؟●

الرد على المناقشات؟●

؟Rich Content Editorاستخدام ●

عرض الصفوف أو التقديرات؟●

عرض الوحدات؟ ●

تخضع الختبار؟●

عرض نتائج االختبار؟●

عينة دورة أو مساق

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9823-18561188535
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9720-18561185384
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16496-18561979801
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9856-18561185398
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9841-18561185400
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14744-18561908465
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9852-18561190069
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9844-18561185403
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9866-how-do-i-take-a-quiz-in-the-student-app-on-my-ios-device
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17595-18561202187


Canvas Student (iOS)الروابط إلى أدلة تطبيق 

الفروض-

في iOSألجهزة Student Canvasتساعدك الروابط أدناه في أدلة تطبيق . هناك العديد من أنواع الفروض. Canvasقد يعين المعلمون فروض ليتم تقديمها من خالل 

.تقديم أنواع محددة من الفروض، وكيفية الوصول إلى التعليقات إن وجدت

انقر فوق هذا الرابط لمشاهدة 

iOSألجهزة Canvas Studentكل أدلة تطبيق 
Canvas Student App Guides

.  انقر فوق روابط النص أدناه لمعرفة المزيد عن الفروض

:كيف يمكنني

عرض الفروض؟●

وضع تعقيب حول فرض؟●

عرض تقييم لفرض؟●

رفع ملف كتقديم فرض؟●

تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم فرض؟●

إدخال رابط موقع كتقديم فرض؟●

تقديم فرض إدخال نص؟●

مع التعليقات التوضيحية؟PDFتقديم فرض بصيغة ●

تقديم فرض من تطبيق طرف ثالث؟●

التحقق من تقديم فروضي؟●

إعادة تقديم فرض؟●

إضافة تعليقات توضيحية ألحد التقديمات؟●

عرض تعقيبات معلمي على الفرض؟●

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
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أدوات الوصول 

.هناك العديد من أدوات الوصول متضمنة في البرامج واألجهزة

المضمنةiOSأجهزة 

iPad/iPhoneمختصر الوصول إلى ●

الدليل الشامل -iPad/iPhoneالوصول إلى ●

Ultimate Guide

Canvasداخل 

(متصفح)Canvasالوصول داخل ●

على القارئ الشامل Canvas Pagesتحتوي صفحات ●

Immersive Reader( ليس في التنبيهاتAnnouncements ،

، االختبارات Assignments، الفروض Discussionsالمناقشات 

Quizzesاختبرنا التطبيق في متصفح (.  ، وغيرهاSafari على جهاز

iPad نك فتح تأكد من إغالق الرسالة التي تطلب م)وكان يعمل في المتصفح

القارئ (.  حتى تتمكن من رؤية أوامر التحكمCanvas Studentتطبيق 

، لكن من أجل القراءة بصوت Studentالشامل غير متوفر في تطبيق 

iPadي مرتفع، يمكن للطلبة استخدام ميزة متضمنة لقراءة النص ومتوفرة ف

 < Settings)وذلك عن طريق اإلعدادات text-to-speechوتسمى 

Accessibility > Speech > شغل خيار الصوتSpeech 

Selection . ثم حدد نصText واختر تحدثSpeak.)

https://support.apple.com/en-gb/HT204390
https://www.imore.com/accessibility-iphone-ipad
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2061-accessibility-within-canvas
https://education.microsoft.com/en-us/resource/9b010288


كيف يمكنني عرض الفروض في تطبيق Student على 
جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 36

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يساعدك تطبيق Canvas Student على متابعة كل فروض دورتك أو مساقك. يمكنك أيضًا عرض الفروض المعينة 
مؤخرًا أو التعديالت على الفروض في عالمة تبويب التنبيهات.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

ملحوظة: تتماشى قائمة التنقل في الدورة أو المساق مع نسخة المتصفح لدورة أو مساق Canvas لديك. في حال كانت 
الفروض غير متاحة في قائمة التنقل للدورة أو المساق، ستكون مخفية من العرض في التطبيق.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387#comments


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/779/original/58fc3f2a-2d80-4f19-ab5d-eae4dd69c939.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

عرض الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/785/original/55aa24f0-b70a-46db-b605-d3978351b94e.png


الفروض في تطبيق Canvas Student مرتبة ومنظمة حسب مجموعات الفرض[1]. كما يمكنك أيضًا عرض الفروض 
حسب مدة الصفوف [2].

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/774/original/b762f96f-b16b-4a9c-ae61-d1586daf97cb.png


لعرض فرض، انقر فوق اسم الفرض.

View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/776/original/493140d5-2077-4cfd-a61b-05187ea89635.png


تظهر صفحة تفاصيل الفرض عنوان الفرض، والنقاط المحتملة، وحالة التقديم، وتاريخ المقرر [1]. يمكنك أيضًا عرض 
أنواع تقديم الفروض [2]، وكذلك األنواع المقبولة للملف القابلة للرفع في حال كانت محظورة من قبل معلمك [3]. 

لعرض تفاصيل التقديم submission details وتقييم الفرض assignment rubric، انقر فوق رابط تقديم وتقييم 
 .Submission & Rubric [4]

يمكنك أيضًا عرض وصف الفرض [5].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/787/original/af490e71-4508-4def-800e-a35d9c5a742a.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


 .Submit Assignment [6] لتقديم فرضك، انقر فوق زر تقديم فرض

تقديم فرض

يدعم تطبيق Student أنواع تقديم الفرض التالية: 

إدخال نص 
رابط موقع 

تسجيل ميديا 
رفع ملف 

Canvas Studio 

عرض الفروض المغلقة

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/262/original/fe727756-2979-48fb-afa1-d9ef173cf527.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665


في حال كان الفرض لم يكن متاحًا بعد، ستظهر صفحة تفاصيل الفرض التاريخ والوقت مغلقين للفرض.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/783/original/ab24b497-5643-40d1-af4b-1bb8ac44aa4c.png


في حال مرور التاريخ المتاح للفرض، تظهر صفحة تفاصيل الفرض بأن التاريخ والوقت للفرض بأنهما مغلقان. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض المنهج في تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني وضع مالحظة عن فرض في تطبيق Student على جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني عرض الفروض في تطبيق 

Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/781/original/59a042cb-787f-477e-8b00-bbbdb1f1174d.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9846-18561185408
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


 Student كيف يمكنني وضع مالحظة عن فرض في تطبيق
على جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 38

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك ترك تعقيبات على فرض لطرح أسئلة أو تقديم تعليق.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353#comments


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/276/original/eb26393d-4846-4a0e-a9f7-de297401fea7.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/278/original/97e14e84-3d9a-4135-9c9a-e1ab94016198.png


انقر فوق اسم الفرض.

Open Submission and Rubric افتح التقديم والتقييم

.Submission & Rubric انقر فوق رابط التقديم والتقييم

افتح مالحظات التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/260/original/2fe5ee18-fca1-4080-88f2-d96059e973ba.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/271/original/a41e594f-22a8-4ee3-8ea5-7fdf872c2e6e.png


في صفحة تفاصيل التقديم، اسحب ألعلى على تبويب المالحظات. 

أضف ملحوظة نصية

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/262/original/8e7519aa-9c42-4c02-bb1a-ff7cbfbe14aa.png


إلضافة مالحظة نص، انقر فوق حقل ملحوظة  Comment وأكتب نصك [1]. أرسل مالحظتك بالنقر فوق زر إرسال 
 .Send [2]

Add Media Comments أضف مالحظات وسائط ميديا

إلضافة نوع ملحوظة مختلفة، انقر فوق أيقونة أضف  Add بجانب حقل ملحوظة [1]. يمكنك عمل تعليق بتسجيل صوتي 
[2]، تسجيل مقطع فيديو [3]، أو رفع ملف [4].

Record Audio تسجيل صوتي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/269/original/547e45ac-ea2e-419c-bb0d-0ef65e8b129f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/273/original/a81d7232-3490-43bd-888c-5a4668e2c434.png


.Record [1] لعمل تسجيل صوتي، انقر فوق زر تسجيل

 .Stop [2]  لوقف التسجيل، انقر فوق زر وقف

Preview and Send Audio Comment معاينة وإرسال تعليق صوتي

إلعادة تشغيل التسجيل الصوتي، انقر فوق زر تشغيل Play [1]. إلعادة التسجيل مرة أخرى، اضغط على زر حذف 
.Send [3] عندما تنتهي، انقر فوق زر إرسال .Delete [2]

Record Video تسجيل مقطع فيديو

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/266/original/17246155-8893-42b8-a1c9-aba197381cbc.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/282/original/9b9ab174-163b-43c3-8880-fe0bb61b8c83.png


لتسجيل مقطع فيديو جديد، انقر فوق زر تسجيل Record. لوقف التسجيل، انقر فوق الزر مرة أخرى.

ملحوظة: قد يطلب تطبيق Canvas السماح للوصول إلى ميكروفونك. 

Use Video استخدم مقطع فيديو

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/306/756/original/5b238bb8-7698-43d1-8c59-abb97fcac156.png


إلعادة تشغيل مقطع الفيديو، انقر فوق زر تشغيل Play [1]. في حال رغبت في تسجيل مقطع فيديو، انقر فوق زر إعادة 
 .Use Video [3] عندما تنتهي، انقر فوق زر استخدم مقطع الفيديو .Retake  [2] تصوير

Choose File اختر ملفًا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/591/528/original/eccc891f-e211-49f5-9a88-1b7637a2f7ac.png


Camera  استخدم محدد الملفات لترفق ملفًا. لتلتقط وبعد ذلك تلحق كاميرا أو ملف مقطع فيديو، انقر فوق أيقونة كاميرا
[1]. إلرفاق ملف من صور مكتبة جهازك، انقر فوق أيقونة مكتبة Library [2]. إلرفاق ملف من ملفات جهازك، انقر 

.Files [3] فوق أيقونة ملفات

View Comment عرض تعقيب

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/280/original/ec18c8f3-145e-4984-a890-f7762100aa9e.png


عرض تعقيبك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض مالحظات التقييم الخاصة بفرضي في تطبيق Student على جهازي iOS؟ 
الموضوع التالي: كيف يمكنني عرض مالحظات التقييم الخاصة بفرضي في تطبيق Student على جهازي iOS؟ 

أنت هنا
قائمة المحتويات Table of Contents > الفروض Assignments > كيف يمكنني عمل ملحوظة حول فروض في 

تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/264/original/358fcfce-5569-4362-8e5a-815e707cf707.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني عرض مالحظات التقييم الخاصة بفرضي في 
تطبيق Student على جهازي iOS؟

Canvas Doc Team بتاريخ 9 أغسطس، 2019 • آخر تعديل تم بواسطة موظف  المستند المنشأ بواسطة 
6 أبريل، 2020 Canvas Doc Team 

اإلصدار 6

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

قد يترك معلمك تقييمًا كجزء من فرضك. التقييم هو مجموعة من المعايير يستخدمها معلمك لتحديد درجة لفرضك. يمكنك 
عرض تقييم التقديم من أجل تقييم فرضك بنفسك وتتأكد أن فرضك يستوفي متطلبات المعلم وذلك قبل تقديم فرضك.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

ملحوظة: ليس كل الفروض قد تتضمن تقييمًا.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246#comments


انقر فوق اسم الدورة.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/228/original/ff1fb15f-06c9-417f-b3e0-923560831186.png


 .Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج للتحريك لعرض رابط الفروض. 

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/163/original/35804706-3a12-46d6-acbf-f425617874e7.png


انقر فوق اسم الفرض. 

Open Submission and Rubric افتح التقديم والتقييم

انقر فوق رابط التقديم والتقييم Submission & Rubric في صفحة تفاصيل الفرض. 

فتح التقييم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/224/original/cf939aca-3063-4c6c-9634-e1631f409614.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/162/original/15474d17-e58c-4072-9927-13606adc862f.png


 .Rubric انقر فوق رابط التقييم

ملحوظة: يظهر رابط التقييم حتى في حال لم يضف معلمك تقييمًا لفرضك. 

عرض التقييم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/232/original/6f31e5c0-e21d-41b8-984c-c32a828b6568.png


تعرض عالمة تبويب التقييم معايير التقييم [1]، ورابط إلى وصف المعيار [2]، ودرجات المعيار المحتملة [3].

لعرض معايير تقييم إضافية، اسحب لألعلى. 

عرض وصف المعيار

لعرض وصف المعيار، انقر فوق رابط وصف المعيار [1]. 

Done [3].  يفتح وصف المعيار في صفحة جديدة [2]. عند االنتهاء من االطالع على وصف المعيار، انقر فوق رابط تم

الموضوع السابق: كيف يمكنني وضع مالحظة عن فرض في تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments  > كيف يمكنني عرض مالحظات التقييم الخاصة 

بفرضي في تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/226/original/5e8ba699-cd36-49d0-8fec-6bcee0c7aefc.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/686/221/original/ec159900-007d-4dff-b7b5-60f454a178a3.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


 Student كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في تطبيق
من جهازي iOS؟

المستند المنشأ بواسطة موظف  Canvas Doc Team 9 أغسطس، 2019•آخر تعديل تم بواسطة  بتاريخ 6 
أبريل، 2020

اإلصدار 6

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك رفع ملفات من جهازك iOS لتقديم فرض. بمجرد تقديم فرضك، يمكنك التحقق من تقديم فرضك. كما يمكنك أيضًا 
إعادة تقديم فروضك في حال سمح معلمك بذلك. 

 .Dropbox ودروبوكس Google Drive يمكنك أيضًا إعادة تقديم فرض من تطبيق طرف ثالث، مثل جوجل درايف

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

مالحظات: 

قد يقيد معلمك أنواع فروض محددة بما في ذلك رفع ملف، بالتالي هذا الخيار لن يكون متاح لتقديم فرضك. 
 add annotations  يمكنك إضافة تعليق توضيحي ،PDF في حال كان فرضك يتضمن رابط لملف بصيغة 

كجزء من تقديمك.
لتتعرف على المزيد عن تقديمات رفع ملف وتسجيل وسائط ميديا في تطبيق Canvas Student، اطلع على  

.Canvas Media Comparison PDF

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
http://bit.ly/cnvs-media-comp


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/015/original/9e85712f-a90e-49d7-b44e-6edb4188855b.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفروض

انقر فوق اسم الفرض.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/181/original/9bf0e820-f534-4209-97c5-88133a6735b0.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/191/original/776bc6fc-0208-4a05-988f-8aa8b1d0c5e9.png


View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

تظهر صفحة تفاصيل الفرض معلومات عن فرضك، بما في ذلك األنواع المقبولة لتقديم الفرض [1]، واألنواع المقبولة 
للملفات [2]. 

يمكنك أيضًا ترك تعقيبات على الفرض، وعرض الملفات المرفقة، وعرض تقييم الفرض من رابط التقديم والتقييم 
.Submission & Rubric link [3]

تقديم من صفحة تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/136/original/1801ffbc-b252-4f07-85b7-42df0cbcdf73.png


 .Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض

حدد رفع ملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/012/original/4612459a-22bf-42e9-8087-2cc516a2d4ba.png


 .File Upload انقر فوق رابط رفع ملف

حدد رفع مصدر

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/013/original/91972b73-f805-4216-924e-4cee486f0eef.png


باستخدام محدد الملف، حدد المصدر الذي تود أن ترفع منه ملفك. 

  .Camera [1] اختر صورة أو سجل مقطع فيديو باستخدام كاميرا جهازك، انقر فوق رابط كاميرا

 .Library [2] لتحديد ملف من مكتبة جهازك، انقر فوق رابط مكتبة

.Files [3] لتحديد ملف من ملفات جهازك، انقر فوق رابط ملفات

تقديم فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/187/original/8876c3c9-e9ba-4e88-85ad-725937477d2a.png


 .Submit [2] تحقق من الملف الذي اخترته للتقديم [1]. انقر فوق رابط تقديم

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض مالحظات التقييم الخاصة بفرضي في تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم وسائط ميديا كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في تطبيق 

Student من جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/193/original/4caba356-d5d2-4c90-84e4-7a1bd21f0e7f.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني تقديم وسائط ميديا كتقديم فرض في تطبيق 
Student من جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 9 أغسطس، 2019 • آخر تعديل تم بواسطة   Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 6

إعجاب • عرض 1 إعجاب  1 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك رفع ملفات وسائط ميديا من جهازك iOS لتقديم فرض. بمجرد تقديم فرضك، يمكنك التحقق من تقديم فرضك. كما 
يمكنك أيضًا إعادة تقديم فروضك في حال سمح معلمك بذلك. 

 .Dropbox ودروبوكس Google Drive يمكنك أيضًا إعادة تقديم فرض من تطبيق طرف ثالث، مثل جوجل درايف

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

مالحظات: 

قد يقيد معلمك أنواع فروض محددة بما في ذلك رفع ملف وسائط ميديا، بالتالي هذا الخيار لن يكون متاح لتقديم  
فرضك.

لتتعرف على المزيد عن تقديمات رفع ملف وتسجيل وسائط ميديا في تطبيق Canvas Student، اطلع على  
.Canvas Media Comparison PDF

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
http://bit.ly/cnvs-media-comp


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/827/original/44c59e41-9814-45f0-b29a-f095969b2be7.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

انقر فوق اسم الفرض.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/818/original/8403b9e4-887f-4ffa-8cec-27139b05ac03.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/816/original/dd1c1c2d-49cf-438b-bbf0-94b4cc4cc484.png


View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

تظهر صفحة تفاصيل الفرض معلومات عن فرضك، بما في ذلك األنواع المقبولة لتقديم الفرض [1]، واألنواع المقبولة 
للملفات [2]. 

يمكنك أيضًا ترك تعقيبات على الفرض، وعرض الملفات المرفقة، وعرض تقييم الفرض من رابط التقديم والتقييم 
.Submission & Rubric link [3]

تقديم من صفحة تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/098/original/142bf326-348c-4752-9a35-ce4ee7574a81.png


.Submit Assignment اضغط على زر تقديم الفرض

Select Media Recording حدد تسجيل وسائط ميديا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/804/original/b79d8bbd-c66b-4498-8d04-2a6219fab00a.png


 .Media Recording انقر فوق رابط تسجيل وسائط ميديا

Select Recording Option حدد خيار التسجيل

 .Record Audio [1] لتسجيل تقديم صوتي باستخدام جهازك، انقر فوق زر تسجيل صوتي

 .Record Video [2] لتسجيل تقديم مقطع فيديو باستخدام جهازك، انقر فوق زر تسجيل مقطع فيديو

Record Audio File تسجيل ملف صوتي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/010/original/1a85bba1-37cf-4a75-a9a5-ce0b7af75ad5.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/808/original/fe0f13db-4403-483f-9a3d-db47cce26758.png


انقر فوق أيقونة تسجيل Record لبدء التسجيل [1]. تظهر ساعة التوقف في أعلى الشاشة طول مدة تسجيلك [2]. لوقف 
 .Stop [3] التسجيل، انقر فوق أيقونة وقف

Preview Audio File معاينة ملف تسجيل صوتي

عندما تتوقف عن التسجيل، يمكنك معاينة ملفك للتسجيل الصوتي. 

Submit Audio File تقديم ملف تسجيل صوتي

لحذف ملفك والبدء من جديد، انقر فوق زر حذف Delete [1]. لتقديم تسجيلك الصوتي كتقديم فرض، انقر فوق زر إرسال 
.Send [2]

Record Video File تسجيل ملف مقطع فيديو

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/822/original/0ed7a156-a90e-4976-99c5-2e1a3699decd.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/829/original/c613ad40-cb4f-498e-b308-9b8a1019fc03.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/802/original/04b67c11-77fc-4661-a6af-8c836305d325.png


انقر فوق أيقونة تسجيل Record لبدء التسجيل [1]. تظهر ساعة التوقف في أعلى الشاشة طول مدة تسجيلك [2]. لوقف 
 .Stop [3] التسجيل، انقر فوق أيقونة وقف

Preview Audio File معاينة ملف مقطع فيديو

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/831/original/f17fe6e8-dfd3-4a74-8bdc-fd34ffe53b37.png


عندما تتوقف عن التسجيل، يمكنك معاينة ملفك لمقطع الفيديو. 

Submit Video File تقديم ملف مقطع فيديو

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/810/original/b4d86b67-59ad-4ad4-aa87-12634652c45b.png


لحذف ملفك والبدء من جديد، انقر فوق زر إعادة التقاط Retake [1]. لتقديم مقطع الفيديو لديك كتقديم فرض، انقر فوق زر 
.Use Video [2] استخدم مقطع الفيديو

الموضوع السابق: كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟
الموضوع السابق: كيف يمكنني إدخال رابط موقع كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table >  الفروض Assignments  > كيف يمكنني تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم 

فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/812/original/f89655d6-497c-4052-9d06-92175d405600.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني إدخال رابط موقع كتقديم فرض في تطبيق 
Student من جهازي iOS؟

Canvas Doc Team  آخر تعديل تم بواسطة موظف•   Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة موظف
6 أبريل، 2020

اإلصدار 6

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك إدخال رابط موقع كتقديم فرض من جهازك iOS. بمجرد تقديم فرضك، يمكنك التحقق من تقديم فرضك التحقق من 
تقديم فرضك. كما يمكنك أيضًا إعادة تقديم فروضك في حال سمح معلمك بذلك. 

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

ملحوظة: قد يقيد معلمك أنواع فروض محددة بما في ذلك الروابط، بالتالي هذا الخيار لن يكون متاح لتقديم فرضك.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/662/original/26c07f21-0040-44c4-9dc0-33131e6dc9f0.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

انقر فوق اسم الفرض.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/664/original/e3bdc7bb-9dd2-482f-bd09-90b3f8c0779f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/666/original/094c92e1-6a05-40d1-954e-c16c9561f2df.png


View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

تظهر صفحة تفاصيل الفرض معلومات عن فرضك، بما في ذلك األنواع المقبولة لتقديم الفرض [1]، واألنواع المقبولة 
للملفات [2]. 

يمكنك أيضًا ترك تعقيبات على الفرض، وعرض الملفات المرفقة، وعرض تقييم الفرض من رابط التقديم والتقييم 
.Submission & Rubric link [3]

تقديم من صفحة تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/689/870/original/4e5de468-3422-49e8-9a52-696a08b47fcb.png


 .Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض

حدد رابط موقع

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/654/original/51bec96d-7b01-4666-abd5-11cc0b1673f8.png


 .Website URL انقر فوق رابط موقع

Enter URL أدخل الرابط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/008/original/bdad3370-92d6-4c54-872b-d3566f515d34.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/670/original/78928ab0-4573-42b2-b586-e44352f8cee2.png


اكتب أو الصق رابط الموقع في مربع النص للموقع [1]. 

 .Preview [2] يمكنك معاينة الرابط في حقل معاينة

.Submit [3] عندما تكون مستعد لتقديم الفرض، انقر فوق الرابط تقديم

الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم وسائط ميديا كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني إرسال إدخال نص كفرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني إدخال رابط موقع كتقديم فرض 

في تطبيق Student من جهازي iOS؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني إرسال إدخال نص كفرض في تطبيق 
Student من جهازي iOS؟

Canvas  بتاريخ 9 أغسطس، 2019•آخر تعديل تم بواسطة   Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Teamبتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 6

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

 .iOS في حال سمح معلمك بتقديم فرض إدخال نص، يمكنك الكتابة أو نسخ ولصق النص في تقديم الفرض باستخدام جهازك
بمجرد تقديم فرضك، يمكنك التحقق من تقديم فرضك التحقق من فرضك. كما يمكنك أيضًا إعادة تقديم فروضك في حال سمح 

معلمك بذلك. 

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/686/original/0dbed89d-3fa3-4238-bd9f-429925c4ddc7.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

انقر فوق اسم الفرض.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/682/original/5db3c901-650d-41f9-a602-e8db8a377599.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/699/original/11b9ef94-23c2-4456-9d07-1493269a7cf6.png


View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

تظهر صفحة تفاصيل الفرض معلومات عن فرضك، بما في ذلك األنواع المقبولة لتقديم الفرض [1]، واألنواع المقبولة 
للملفات [2]. 

يمكنك أيضًا ترك تعقيبات على الفرض، وعرض الملفات المرفقة، وعرض تقييم الفرض من رابط التقديم والتقييم 
 .Submission & Rubric link [3]

تقديم من صفحة تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/689/749/original/82cd5343-c23b-4220-beb0-8197a8266e2c.png


 .Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض

Text Entry حدّد إدخال نص

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/692/original/72173a46-3935-4bd4-90e2-73d021e32a8c.png


 .Text Entry انقر فوق رابط إدخال نص

Enter Text إدخال نص

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/672/006/original/0efde200-825f-498a-9b5a-05f2544625bf.png


 .Enter Submission أكتب أو الصق نصك في حقل تقديم إدخال

Submit Text Entry تقديم إدخال نص

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/697/original/814daa91-b245-4b73-bde7-a164ed56eb18.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/690/original/5587c1f2-4833-4961-b6e8-3c83dadeaab4.png


 .Submit عندما تكون مستعد لتقديم إدخال نصك، انقر فوق رابط تقديم

الموضوع السابق: كيف يمكنني إدخال رابط موقع كتقديم فرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم Canvas Studio كفرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص في تطبيق 

Student على جهازي iOS؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني تقديم ملف بصيغة PDF كفرض مع تعليقات 
توضيحية في تطبيق Student من جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 39

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يسمح لك Canvas بإضافة تعليقات توضيحية لملفات PDF كتقديمات فرض. تشمل التعليقات التوضيحية المتاحة تظليل، 
تحته خط، متعرج، يتخلله خط، خط حر، والرسم.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679#comments


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/046/original/501882a4-da58-45aa-a7ea-6f544c5d6728.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/050/original/0bf8e86c-5aa4-47a3-b7db-5058ee2ed110.png


انقر فوق الفرض الذي تريد فتحه.

Open Link افتح الرابط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/065/original/fb3c94fa-fd52-456d-8b58-b3aaf51a9eaa.png


انقر فوق رابط الملف غي حقل وصف الفرض.

Edit PDF تحرير ملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/057/original/0ad82a4a-b680-4499-afc5-580046a3657f.png


 .Edit انقر فوق أيقونة تحرير

View Toolbar عرض شريط األدوات

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/076/original/063d965a-8013-421c-a049-c6a45de555f8.png


استخدم شريط األدوات لتحديد أدوات التعليقات التوضيحية. 

Text  إلضافة تظليل، تحته خط، متعرج، أو يتخلله خط لتعليقات توضيحية نصية، انقر فوق أيقونة تنسيق النص
.Formatting [1]

.Free Text [2] لكتابة نص أو إضافة ملحوظة، انقر فوق أيقونة النص الحر

.Pen [3] لرسم أشكال أو تلوين تعليقات توضيحية انقر فوق أيقونة قلم

 .Undo [4] للتراجع عن التغييرات، انقر فوق أيقونة تراجع

 .Line [5] لرسم أسهم، خطوط، أو أشكال تعليقات التوضيحية، انقر فوق أيقونة

 .Link [6] إضافة رابط كتعليق توضيحي، انقر فوق أيقونة رابط

 .Arrow [7] للتراجع أو لتكرار تعليق توضيحي، انقر فوق أيقونات السهم

.Close [8] لغلق شريط األدوات، انقر فوق أيقونة إغالق

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/043/original/2bfd20a0-5687-4812-97b9-1f9e8dd73dfb.png


لتحريك شريط األدوات، انقر مع االستمرار فوق مقبض الجر [9]، وحركه إلى الموقع الجديد. يمكن إعادة تعيين موضع 
شريط األدوات ألي جانب من جانبي الشاشة. 

Use Text Annotation Tool استخدم أداة نص التعليق التوضيحي

 .Text Formatting [1] لعرض خيارات نص تعليقات توضيحية، انقر مع االستمرار فوق أيقونة تنسيق نص

يسمح خيار تنسيق النص لك بتظليل [2] وضع تحته خط[3]، متعرج [4] ويتخلله خط للنص [5]. 

Change Text Annotation Color تغيير لون نص التعليق التوضيحي

لتغيير لون أداة التعليق التوضيحي، انقر فوق أيقونة اللون [1]، ومن ثم حدد لون [2]. لعدم إظهار القائمة وإضافة تعليقات 
توضيحية، اسحب ألسفل على القائمة [3]. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/081/original/89a36f16-0e40-4210-b7d5-30490f7cdff1.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/038/original/d5b6f370-97b5-46f0-b619-ecc202d74d53.png


Use Text Annotation Tool استخدم أداة نص حر التعليق التوضيحي

لعرض خيارات نص تعليقات توضيحية، انقر مع االستمرار فوق أيقونة نص حر  .Free Text [1]يمكنك تحديد إضافة 
نص [2] أو مالحظات [3]. 

Select Free Text Formatting حدد تنسيق نص حر

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/067/original/3cca593d-3694-4d85-b618-083218dd5c32.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/078/original/d7dab9c9-ebbe-40b9-920a-807e5166c78a.png


 .Sample [2] لتنسيق نص تعليقاتك التوضيحية، انقر فوق أيقونة اللون [1]. يمكنك معاينة خيارات التنسيق في حقل نموذج
يمكنك ضبط حجم الخط [3] واللون [4]. لعدم إظهار الخيارات وإضافة تعليقات توضيحية، اسحب ألسفل على القائمة [5]. 

Use Pen Annotation Tool استخدم أداة قلم التعليق التوضيحي

لعرض خيارات أداة القلم، انقر وأمسك أيقونة القلم   .Pen [1]يمكنك رسم خطوط رفيعة [2]، خطوط سميكة [3] وأشكال 
.[4]

Select Pen Formatting حدد تنسيق القلم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/041/original/657e813c-8aee-4d64-99a3-7b37347ddc4e.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/085/original/b9cb88de-d6c8-497d-82a8-ecc58d08e7e6.png


 .Sample [2] لتنسيق قلم تعليقاتك التوضيحية، انقر فوق أيقونة اللون [1]. يمكنك معاينة خيارات التنسيق في حقل نموذج
يمكنك ضبط سماكة القلم [3] واللون [4]. لمزيد من خيارات األلوان/ انقر فوق قائمة اللون [5]. 

لعدم إظهار الخيارات وإضافة تعليقات توضيحية، اسحب ألسفل على القائمة [6]. 

Use Line Annotation Tool استخدم أداة خط تعليق توضيحي

لعرض خيارات خط تعليقات توضيحية، انقر مع االستمرار فوق أيقونة نص حر  .Line [1]يمكنك رسم أسهم [2]، خطوط 
[3]، وأشكال [4]. انقر فوق السهم لعرض مزيد من خيارات الشكل [5]. 

Select Line Formatting حدد تنسيق خط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/063/original/5dc5e641-cca9-4335-9642-1962c49c2edb.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/071/original/5c8be521-5ef7-4899-95c5-5d416d0d4f01.png


 .Sample [2] لتنسيق خط تعليقاتك التوضيحية، انقر فوق أيقونة اللون [1]. يمكنك معاينة خيارات التنسيق في حقل نموذج
يمكنك ضبط سماكة الخط [3] واللون [4]. لمزيد من خيارات األلوان/ انقر فوق قائمة اللون [5]. 

لعدم إظهار الخيارات وإضافة تعليقات توضيحية، اسحب ألسفل على القائمة [6]. 

Use Line Annotation Tool استخدم أداة رابط تعليق توضيحي

يمكنك إضافة روابط كتعليق توضيحي. انقر فوق أيقونة رابط  .Link [1]ثم انقر واسحب إلى المنطقة المحددة التي تود أن 
تضيف فيها رابطك [2]. 

Create Links إنشاء روابط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/054/original/623d4c5a-5f97-441d-8af6-5d8711b5b5b6.png


لربط المنطقة المحددة بصفحة أخرى في نفس المستند، انقر فوق خيار ربط بصفحة Link to Page [1]. أدخل رقم 
صفحة [2] أو انقر لتحدد صفحة [3]. 

إلضافة رابط موقع للمنطقة المحددة، انقر فوق خيار رابط موقع Link to Website [4]. أدخل الرابط في حق عنوان 
.Website Preview [6] يمكنك معاينة محتواك في نافشة معاينة موقع .Website Address [5] الموقع

Close Annotations إغالق التعليقات التوضيحية

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/059/original/3d370a24-8f91-4db3-8a33-b0ff74612256.png


.Edit [2] أو انقر فوق أيقونة تحرير ،Close [1] عند االنتهاء من إضافة التعليقات التوضيحية، انقر فوق أيقونة إغالق

Open Share Menu افتح قائمة المشاركة

Share . انقر فوق أيقونة

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/074/original/4bfb10ff-8afa-4174-b549-ad1fd1ea7f57.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/069/original/f8694fd6-ede5-431a-b37d-85b3abd2a67f.png


تقديم فرض

 Submit Assignment.انقر فوق زر تقديم الفرض

أضف تعقيبات التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/048/original/2f65466d-4660-4e3b-9816-0ccf8fc3e1ef.png


اكتب تعقيبات الفرض في حقل مالحظات.

تقديم فرض

.Submit انقر فوق رابط التقديم

الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم Canvas Studio كفرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني إرسال فرض من تطبيق طرف ثالث إلى تطبيق Student على جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني تقديم فرض بصيغة PDF مع 

التعليقات التوضيحية في تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/052/original/bb563cb4-9c7b-4127-b67f-f716487c5dd0.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/083/original/3a58da7e-59ee-417e-a822-80e9783be78a.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني إرسال فرض من تطبيق طرف ثالث إلى تطبيق 
Student على جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 37

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يجعل Canvas من السهل تقديم الفروض من جهاز هاتفك المتحرك بالنقر فوق تطبيقات الطرف الثالث، مثل جوجل درايف 
.Microsoft OneDrive و ميكروسوفت وان درايف Dropbox دروبوكس ،Google Drive

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

مالحظات: 

:Canvas Student app قبل رفع فرض إلى تطبيق 
يجب أن يكون الفرض قد تم رفعه على تطبيق الطرف الثالث. o

.iOS يجب أن يكون تطبيق الطرف الثالث موجود على جهازك o
Canvas Media  اطلع على ،Canvas Student لتتعرف على المزيد عن تقديمات رفع ملف في تطبيق 

Comparison PDF.

Open Third-party App افتح تطبيق الطرف الثالث

على جهازك iOS، انقر لتفتح تطبيق الطرف الثالث.

Submit from Dropbox App تقديم من تطبيق دروبوكس

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355#comments
http://bit.ly/cnvs-media-comp
http://bit.ly/cnvs-media-comp
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/844/original/082d363b-48a0-440b-8235-90fc9e25bb78.png


حدد موقع الملف الذي تود تقديمه كفرض في Canvas assignment [1]. انقر فوق أيقونة خيارات Options بجانب 
اسم الملف [2]. 

Export Dropbox File تصدير ملف من دروبوكس

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/832/original/0084fb54-9b98-4281-8421-c88318c3ed4a.png


.Export link انقر فوق رابط تصدير

Open in App افتح في التطبيق

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/837/original/72c49140-88af-4b7a-80b2-aac5623b67b3.png


 .Submit Assignment [2] انقر فوق رابط تقديم فرض .Open In... [1] …انقر فوق رابط فتح في

Submit from Google Drive App تقديم من تطبيق جوجل درايف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/854/original/07f6af52-6cb1-4db7-846f-fab22581c2b6.png


 Options ثم انقر فوق أيقونة خيارات .Canvas assignment [1] حدد موقع الملف الذي تود تقديمه كفرض في
بجانب اسم الملف [2].

Open File in Canvas افتح ملف في

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/849/original/6bd190da-9e7a-4a94-9d13-0fe4aa193787.png


 .Submit Assignment [2] بمجرد تجهيز الملف للتصدير، انقر فوق رابط .Open In [1] انقر فوق رابط فتح في

Submit from Microsoft OneDrive App تقديم من تطبيق

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/851/original/14c939c2-1bbd-4d1d-93f9-8cc5c2f13ccd.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/861/original/2f45ebf1-786a-4603-92d7-e9d614d22d5a.png


.Share [2] انقر فوق أيقونة مشاركة .Canvas assignment [1] انقر فوق اسم الملف الذي تود تقديمه كفرض في

Send a Copy to Canvas أرسل نسخة إلى

 .Submit Assignment [2] انقر فوق رابط تقديم فرض .Send a Copy  [1] انقر فوق رابط إرسال نسخة

Select Course حدد الدورة أو المساق

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/834/original/b64aefb4-58d3-4f8d-b0ac-8252b9c65767.png


انقر فوق قائمة الدورة أو المساق Course menu [1]. يظهر قائمة الدورة أو المساق قائمة لدوراتك أو مساقاتك الحالية 
في Canvas. حدد الدورة او المساق التي ستقدمه فرضك بالنقر فوق اسم الدورة أو المساق  [2]. تظهر دورتك أو مساقك 

 .check icon [3] المحددة أيقونة

Select Assignment حدد فرض

انقر على قائمة الفرض [1]. تظهر قائمة الفرض قائمة مرتبة أبجديًا لكل الفروض في دورتك أو مساقك. حدد الفرض لتقديمك 
 .Check icon [3] بالنقر فوق اسم الفرض [2]. يظهر الفرض المحدد أيقونة

ملحوظة: تظهر قائمة الفرض جميع الفروض في الدورة أو المساق، بما في ذلك الفروض المغلقة. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/846/original/7dc66965-757b-4774-a4c8-e7744ae79728.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/841/original/1eccae63-2323-4e57-927d-cf7a14f1f5af.png


Add Submission Comment أضف تعقيب التقديم

 .Comments... لتضمين تعقيب مع تقديم فرضك، انقر فوق حقل تعقيبات

تقديم فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/839/original/23d25d3f-a506-4057-aa81-48e0db6acb1e.png


 .Submit لتقديم فرضك، انقر فوق زر تقديم

Student App عرض نجاح التقديم في تطبيق

 .Canvas Student يمكنك التحقق من تقديم فرضك من صفحة تفاصيل الفرض في تطبيق

ملحوظة: في حال حاولت تقديم ملف لفرض مغلق، فإن صفحة تفاصيل الفرض ال تظهر تنبيه نجاح التقديم وبدالً عن ذلك 
تظهر التواريخ المتاحة للفرض. 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/857/original/1e35e516-d8d6-4b01-8cdd-7f52695970c1.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/675/859/original/167e588b-9a41-4d74-86c4-bfe2f6b59b25.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357


الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم ملف بصيغة PDF كفرض مع تعليقات توضيحية في تطبيق Student من جهازي 
iOS؟

الموضوع التالي: كيف يمكنني التحقق من تقديم فروضي من خالل تطبيق Student على جهازي iOS؟
أنت هنا

قائمة المحتويات Contents of Table  >  الفروض Assignments  >  كيف يمكنني إعادة تقديم فروض في تطبيق 
Student على جهازي iOS؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني التحقق من تقديم فروضي من خالل تطبيق 
Student على جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 39

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك عرض تقديم نوع الفرض للتحقق من أنه تم تقديمه بنجاح.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357#comments


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/265/original/ba854fd8-e3d3-4aea-945a-b1d693cb1da7.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/269/original/957efa83-e384-4d36-9b0e-4baa2b77adb7.png


انقر فوق اسم الفرض.

View Assignment Details Page عرض صفحة تفاصيل الفرض

تعرض صفحة تفاصيل الفرض بيان زمني تفصيلي بالزمن الذي تم فيه تقديم الفرض بنجاح. 

Open Submission and Rubric افتح التقديم والتقييم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/271/original/41cb3fa9-5488-4d43-8230-556bf0482916.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/263/original/ca2c9fe2-6cdf-479d-8f87-a348d29b7204.png


.Submission and Rubric من أجل عرض تقديمك، اسحب وانقر فوق رابط التقديم والتقييم

View Submission عرض التقديم

تعرض صفحة التقديم Submission أحدث تقديم لك [1]. لعرض التقديمات السابقة، انقر فوق أيقونة السهم [2]، ثم حدد 
تقديم من القائمة [3].

Turn In Assignment تحويل فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/338/original/16c744c8-bb89-4d68-a77c-77dbd0cf68a5.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/275/original/a507a9ed-0bab-4184-8e0b-3c672d8a5a6d.png


Submit  في حال لم يكن لديك أي تقديمات للفروض، يمكنك تحويل فرضك من خالل النقر فوق زر إرسال فرض
.Assignment

الموضوع السابق: كيف يمكنني إرسال فرض من تطبيق طرف ثالث إلى تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني إعادة إرسال الفرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني التحقق من تقديم فروضي من 

خالل تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/267/original/333dbf23-a138-4359-babc-3d7508aff487.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني إعادة إرسال الفرض في تطبيق Student من 
جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 38

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

في حال سمح لك معلمك بإعادة تقديم الفروض، يمكنك إعادة تقديم الفرض.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358#comments


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/139/original/c4ed9f17-c6b6-47ec-b199-636291fb8afb.png


.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/137/original/4d7fb381-d69c-4ce8-a55e-8fd5dd9c7094.png


انقر فوق اسم الفرض.

عرض تفاصيل تقديم الفرض

تظهر صفحة تفاصيل تقديم الفرض تفاصيل تقديمك. 

إعادة تقديم فرض؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/135/original/bed3b7c3-8cbd-4a19-8b43-e31ba220f287.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/133/original/893adcc1-aead-4e3a-9f2a-531ccfcbfcc9.png


.Assignment Resubmit انقر فوق زر إعادة تقديم الفرض

الموضوع السابق: كيف يمكنني التحقق من تقديم فروضي من خالل تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف أضيف تعليقات توضيحية إلى تقديم في تطبيق Student على جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني إعادة تقديم فروض في تطبيق 

Student على جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/141/original/ef6c9edb-45e6-4aeb-a9fa-5fa1b5ac045e.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف أضيف تعليقات توضيحية إلى تقديم في تطبيق 
Student على جهازي iOS؟

بتاريخ 6  19أبريل، 2018•آخر تعديل تم بواسطة موظف    Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة موظف
أبريل، 2020
اإلصدار 23

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية عند تقديم فرض. تسمح لك أداة Canvas DocViewer بوضع تعليقات توضيحية في 
الفرض أونالين. يمكن عرض التعليقات التوضيحية المدخلة في Canvas Student بواسطة معلمك عند وضع تقدير 

لتقديمك.

في حال كان الملف غير متوافق مع DocViewer، فإن معاينة المستند سيظل يظهر الملف، لكن تصحيح وتعليق 
DocViewer لن يكون متاحًا.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

مالحظات:

لن يستطيع DocViewer تحويل الملفات التي تتعدى سعتها MB 100 أو التي تكون محمية بكلمة مرور. 
قد يستغرق من الوقت حتى عشر دقائق بعد تقديم الفرض حتى يتسنى لتطبيق Student إظهار المستند الذي يدعمه  

.DocViewer

فتح التقديم

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067#comments


انقر فوق رابط التقديم والتقييم Submission & Rubric من صفحة تفاصيل الفرض.

وضع تعليقات توضيحية للملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/290/original/b8e803a1-cd9b-4eaf-830d-381478dcf41f.png


.Annotate انقر فوق أيقونة وضع تعليقات توضيحية للملف

أدوات عرض التعليقات التوضيحية

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/672/original/87fca2a0-bc8d-4ace-a434-c150ef2bb3c4.png


حدد أداة تعليقات توضيحية عن طريق النقر فوق أيقونة التعليقات التوضيحية [1]. عند تحديدها، ستتضمن األيقونة خلفية 
بيضاء. لكي توقف استخدام أيقونة التعليقات التوضيحية، انقر فوق أيقونة التعليقات التوضيحية مرة أخرى. 

.Undo [2] للتراجع عن آخر إجراء تم، انقر فوق زر تراجع عن إجراء

في حال كان التقديم به أكثر من صفحة، اعرض الصفحات اإلضافية بالسحب ألعلى على شاشتك.

أضف نقطة تعليق توضيحي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/689/original/6ec3a655-6a78-4751-bd51-ec0ab2070197.png


 .Point annotation [1] لترك نقطة تعليق توضيحي، انقر فوق أيقونة نقطة تعليق توضيحي

انقر فوق المنطقة التي تود أن تضيف إليها تعليق توضيحي [2].

أضف تعقيب

تتطلب نقاط التعليقات التوضيحية تعقيبًا على الفور. في حقل الرد Reply [1]، اكتب التعقيب لنقطة التعليق التوضيحي. انقر 
.Send [2] فوق أيقونة إرسال

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/682/original/b690bd06-3c2c-4ed0-9ff9-0876910f2d2f.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/819/942/original/2e1edcfd-8d29-48dc-9374-b6eb987e5b18.png


.Done [2] لكي تعود للتقديم، انقر فوق الرابط تم .Delete [1] لكي تلغي تعقيبك، انقر فوق أيقونة حذف

تعديل نقطة تعليق توضيحي

لنقل التعليق التوضيحي، انقر مع االستمرار فوق أيقونة التعليق التوضيحي في المستند [1]. اسحب التعليق التوضيحي إلى 
المنطقة الجديدة.

.Comments [2] لعرض وتعديل مالحظة التعليق التوضيحي، انقر فوق زر مالحظة

لحذف التعليق التوضيحي، انقر فوق أيقونة حذف Delete [3]. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات 
مصاحبة.

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/674/original/5dfa752a-96ea-4e30-a62c-b4feda6aeb52.png
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أضف تعليق توضيحي مظلل

من أجل تظليل نص داخل مستند، انقر فوق أيقونة تظليل Highlight [1]. لتحديد لون التظليل، انقر فوق أيقونة اللون 
.Color [2]

إلضافة تعليق توضيحي مظلل، انقر واسحب داخل التقديم [3]. 

عدّل تعليق توضيحي مظلل

لتعديل التعليق التوضيحي، انقر مع االستمرار فوق التعليق التوضيحي.

إلضافة تعقيب للتعليق التوضيحي المظلل، انقر فوق زر تعقيب Comments [1]. لتغيير نمط التعليق التوضيحي، انقر 
.Style [2] فوق زر تغيير نمط

لحذف تعليق توضيحي مظلل، انقر فوق أيقونة حذف Delete [3]. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي 
تعقيبات مصاحبة.

أضف نص تعليق توضيحي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/696/original/eb69eb75-94bb-4271-bea7-70e9f39a1a10.png
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Color  لتحديد النص، انقر فوق أيقونة اللون .Free text [1] إلضافة نص مباشرة إلى التقديم، انقر فوق أيقونة نص حر
.[2]

ثم انقر فوق المنطقة التي تود أن تضيف إليها تعليق توضيحي.

Point  في حقل النص [1]، أدخل النص الذي تود إضافته إلى التعليق التوضيحي. لتغيير حجم النص، انقر فوق رابط النقطة
.[2]

.Done [3] عندما تنتهي، انقر فوق رابط تم

لتعديل نص تعليق توضيحي
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لتعديل نص تعليق توضيحي، انقر فوق مربع نص التعليق التوضيحي [1].

لنقل التعليق التوضيحي، انقر مع االستمرار فوق خط التعليق التوضيحي في المستند. اسحب التعليق التوضيحي إلى المنطقة 
الجديدة.

.Comments [2] إلضافة تعقيبات للتعليق التوضيحي، انقر فوق زر تعقيبات

.Inspector [3] لتغيير حجم النص أو لونه، انقر فوق زر مُعَايِن

.Edit [4] لتحرير نص تعليق توضيحي، انقر فوق زر تحرير

لحذف نص تعليق توضيحي، انقر فوق أيقونة حذف Delete [5]. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات 
مصاحبة.

أضف نص تعليق توضيحي يتخلله خط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/678/original/9da52bc8-254c-458c-81ed-a77ff78e4c59.png


لإلشارة إلى أن نصًا ينبغي حذفه، انقر فوق أيقونة يتخلله خط Strikeout [1] لتحديد لون الخط، انقر فوق أيقونة اللون 
.Color [2]

انقر واسحب لوضع خط على النص داخل التقديم. سيظهر خط، يتخلل النص [3].

ملحوظة: قد ينبغي لك النقر فوق أيقونة خيارات Options لعرض أيقونة يتخلله خط Strikeout، وذلك حسب حجم 
شاشتك.

عدّل نص تعليق توضيحي يتخلله خط

لتعديل نص تعليق توضيحي، انقر تعليق توضيحي [1].

.Comments [2] إلضافة تعقيب، انقر على زر مالحظات
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لتغيير نمط ما يتخلله خط مثل خط ثابت أو خلفية مظللة، أو لتغيير لون ما يتخلله خط أو عتامة التعليق التوضيحي، انقر فوق 
.Style [3] زر تغيير نمط

.Delete [4] لحذف تعليق توضيحي يتخلله خط، انقر فوق أيقونة حذف

أضف رسم تعليق توضيحي

Color  لتحديد رسم، انقر فوق أيقونة اللون .Draw [1] إلضافة رسوم حرة باليد وتعليقات توضيحية، انقر فوق أيقونة رسم
.[2]

انقر واسحب وأبدأ الرسم. ستظهر أشكال خطوط حرة تشير إلى منطقة الرسم [3]. يمكنك إضافة خطوط مضاعفة لتعليق 
توضيحي مرسوم.

ملحوظة: قد ينبغي لك النقر فوق أيقونة خيارات Options لعرض أيقونة رسم Draw، وذلك حسب حجم شاشتك.

عدّل رسم تعليق توضيحي
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لتعديل التعليق التوضيحي، تأكد من أن نوع التعليق التوضيحي غير محدد [1]. ثم انقر تعليق توضيحي [2]. سيظهر خط 
أزرق حول رسم التعليق التوضيحي [3]. لنقل التعليق التوضيحي، انقر مع االستمرار ورسم خط التعليق التوضيحي في 

المستند. اسحب التعليق التوضيحي إلى المنطقة الجديدة.

 .Comments [4] إلضافة تعقيب لرسم تعليقك التوضيحي، انقر فوق زر مالحظة

لحذف رسم في أي وقت، انقر فوق أيقونة حذف Delete [5]. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات 
مصاحبة.

أضف منطقة تعليق توضيحي
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لمغادرة منطقة التعليق التوضيحي، انقر فوق أيقونة منطقة Area [1]. لتحديد منطقة تعليق توضيحي، انقر فوق أيقونة اللون 
.Color [2]

انقر واسحب المستطيل حول منطقة التقديم. سيظهر مربع يحدد منطقة التعليق التوضيحي. 

عدّل منطقة تعليق توضيحي
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لتعديل التعليق التوضيحي، تأكد من أن نوع التعليق التوضيحي غير محدد [1]. ثم انقر فوق التعليق التوضيحي في المستند 
[2]. سيظهر خط أزرق حول منطقة التعليق التوضيحي [3].

لنقل التعليق التوضيحي، انقر مع االستمرار وأمسك خط منطقة التعليق التوضيحي في المستند. اسحب التعليق التوضيحي إلى 
المنطقة الجديدة.

.Comments [4] إلضافة تعقيب للتعليق التوضيحي، انقر فوق زر تعقيب

.Inspector [5] لتغيير لون التعليق التوضيحي، انقر فوق زر معاين

لحذف التعليق التوضيحي، انقر فوق أيقونة حذف Delete [6]. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات 
مصاحبة.

الموضوع السابق: كيف يمكنني إعادة إرسال الفرض في تطبيق Student من جهازي iOS؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/684/original/c02a28e4-82c5-4802-ae70-ab3d0a08fc2e.png
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الموضوع التالي: كيف يمكنني عرض مالحظات الفرض الخاصة بالمعلم في تطبيق Student على جهازي iOS؟
أنت هنا

قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف أضيف تعليقات توضيحية إلى تقديم في 
تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9867-canvas-by-instructure-ios-guide-table-of-contents


كيف يمكنني عرض تعقيبات الفرض الخاصة بالمعلم في 
تطبيق Student على جهازي iOS؟

 Canvas  بتاريخ 19 أبريل، 2017•آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
Doc Team بتاريخ 6 أبريل، 2020

اإلصدار 36

إعجاب • عرض 0 إعجابات 0 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك عرض تعقيبات معلمك كجزء من فرضك المقدم.

كما يمكنك وضع تعقيب make a comment في فرضك.

توضح الصور في هذا الدرس شاشة عرض هاتف، ما لم يتم التنويه لخالف ذلك، فإن شاشة عرض الجهاز اللوحي تعكس 
نفس الخطوات.

افتح الدورة

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353


في لوحة معلومات، انقر فوق اسم الدورة التي تود عرضها.

Open Assignments افتح الفروض
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.Assignments انقر فوق رابط الفروض

ملحوظة: قد تحتاج لسحب الشاشة لعرض رابط الفروض.

Open Assignment افتح الفرض
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انقر فوق اسم الفرض.

View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/239/original/acb9e6aa-3df0-465b-97d1-f0be91ef5d20.png


تتضمن صفحة تفاصيل الفرض بيان زمني تفصيلي بالزمن الذي تم فيه تقديم الفرض [1] وكذلك الدرجة التي حصلت عليها 
 . [2]

Open Submission and Rubric افتح التقديم والتقييم

.Submission & Rubric انقر فوق رابط التقديم والتقييم
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View Submission عرض التقديم

تعرض صفحة تفاصيل التقديم أحدث تقديم لك.

عرض التعليقات التوضيحية
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في حال ترك معلمك تعليقات توضيحية في تقديم مستندك، ستظهر في صفحة تفاصيل التقديم [1]. 

قد تتضمن التعليقات التوضيحية مالحظات. انقر فوق التعليقات التوضيحية [2]، ثم انقر فوق رابط تعقيبات 
 .Comments[3]

عرض تعقيبات التعليقات التوضيحية
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تظهر التعقيبات في صفحة التعليقات [1]. 

للرد على تعقيب، اكتب في حقل الرد Reply field [2]، ثم انقر فوق رز إرسال Send button [3]. عند االنتهاء، انقر 
 .Done [4] فوق الرابط تم

عرض تعقيبات التقديم
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 .Comments [1] انقر فوق عالمة التبويب تعليقات

تظهر أي تعقيبات من معلمك في الشاشة [2]. قد يترك معلمك أيضًا تعقيبات وسائط ميديا [3]. لكي تشغل تعقيب وسائط 
.Play [4] الميديا، انقر فوق أيقونة تشغيل
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قد يترك معلمك أيضًا مرفقات مستند لفرضك المقدم [5].

يمكنك أيضًا ترك تعقيب make comment على تقديمك [6]. 

عرض تعقيبات التقييم

Rubric [1]. قد يختار معلمك أيضًا أن يترك تعقيبات في تقييم فرضك. لعرض مالحظات التقييم، انقر فوق عالمة التبويب

تظهر التعقيبات أسفل درجات معيار التقييم [2].

الموضوع السابق: كيف أضيف تعليقات توضيحية إلى تقديم في تطبيق Student على جهازي iOS؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني التصرف كمستخدم في تطبيق Student من جهازي iOS؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني عرض تعقيبات الفرض الخاصة 

بالمعلم في تطبيق Student على جهازي iOS؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
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