
APS Canvas
ከቤትውስጥ በሚማሩበት ጊዜ iPads በመጠቀም ተማሪዎችን
ለሚደግፉ ወላጆች

ይህ ለመረጃነት የሚያገለግል ሃብት የሚያሳየው፡

● ተማሪዎች ወደ Canvas Student App (ካናቫስ የተማሪ
መተግበሪያ) ወስጥ እንዴት እንደሚገቡ

● የ Canvas የተማሪመተግበሪያ የቪዲዮ አጠቃላይ እይታ
● ለቅንብሮች እና ለዳሽቦርድ የ Canvas መመሪያዎች
● ለኮርስ ባህሪዎች የ Canvas መመሪያዎች
● ለተሰጡ ስራዎች የ Canvas መመሪያዎች
● የተደራሽነት መሣሪያዎች

የታረመው

4/3/2020

ለ iOS ሁሉንም Canvas Student App Guides (የካናቫስ የተማሪመተግበሪያመምሪያዎች) ለማየት ይህን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

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


ወደ የ Canvas Student App (የካናቫስ የተማሪመተግበሪያ) መግባት
የ APS ተማሪ iPads ቀድሞውኑ Canvas Student App ተጭኖባቸዋል። ይህ ማቅረቢያ ወደ Student Canvas App እንዴት እንደሚገቡ

እና እንደሚጠቀሙ ያሳያል። አንዳንድ ተማሪዎች እና አስተማሪዎች እንዲሁም Canvasን በ Safari የኢንተርኔት አሳሽ በኩል በ iPad ላይ
ማግኘት ይፈልጋሉ። በኢንተርኔት አሳሹ ተሞክሮ ላይ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ወደ LINK ይመልከቱLAPTOP PRESENTATION.

1

በተማሪ iPad ላይ Canvas 
Student App ያግኙ። ከመነሻ
ማያ ገጽ ሆነው ወደ ታች በመጎተት

እና Canvas መፈለግ ይችላሉ።
በመተግባሪያው አዶ ላይ ጠቅ

ያድርጉ።

2

በዚህ ማያ ገጽ ላይ Find my 
school የሚለውን አዝራር

ጠቅ ያድርጉ።

ማስታወሻ: የትምህርት ቤትዎን
ስም አይተይቡ።

3

“Find your school or district” 
(“ትምህርት ቤትዎን ወይም
አውራጃዎን ይፈልጉ”) በሚለው

መስክ ወስጥ “Arlington Public 
Schools” ብለውመተየብ ይጀምሩ።

ሁለት አማራጮች ይታያሉ።

Students/Teachers 
(ለተማሪዎች/ለአስተማሪዎች)
የሚለውን ይምረጡ።

4

በዚህ የማያ ገጽ ተማሪዎች

Student ID (የተማሪ
መለያ) እና Password 
(የይለፍ ቃል) ያስገቡ እና

Go የሚለውን አዝራር ጠቅ

ያደርጋሉ።

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


ቪድዮ: Canvas Student App 
(የናካቫስ የተማሪመተግበሪያ) አጠቃላይ እይታ

ከCanvas Student App አጠቃላይ
እይታ ጋር በ Canvas ከተሰራ ቪዲዮ
ጋር አገናኝ የሆነውን ምስሉን ጠቅ

ያድርጉ።

ቪዲዮው በአጠቃላይ በመለያ

የመግባት ሂደት ይጀምራል ስለሆነም

እባክዎ ቪዲዮውንወደ ፡49 
ያስተላልፉ።

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


ወደ Canvas Student App (የካናቫስ የተማሩመተግበሪያ) መመሪያዎች (iOS) አገናኞች
- ቅንብሮች እና ዳሽቦርድ

የ Canvas የተማሪ መተግበሪያ ኮርሶቻቸውን እንዲያገኙ ተማሪዎችን ይረዳል። መተግበሪያው የእርስዎን

መገለጫ፣ የቀን መቁጠሪያ፣ የሚደረጉ ነገሮችን፣ ማሳወቂያዎችን እና መልዕክቶችን እንዲሁም አንድን

ኮርስ ለመድረስ እና ለማጠናቀቅ ተግባርን ያሳያል።

የበለጠ ለመረዳት ከዚህ በታች ያሉትን የጽሑፍ አገናኞችን ጠቅ ያድርጉ።

እኔ እንዴት፡

● የተማሪ መተግበሪያውን እጠቀማለሁ?

● የተማሪ መተግበሪያ ቅንብሮችን እቀይራለሁ?

በተማሪመተግበሪያውስጥ እኔ እንዴት፡

● የቀን መቁጠሪያውን እመለከታለሁ?

● መልዕክት እልካለሁ?

● በውይይት ገቢ መልእክት ሳጥን ውስጥ ለመልዕክት መልስ እሰጣለሁ?

● ማሳወቂያዎችን አያለሁ?

● የሚደረግ ነገር ዝርዝሩን አያለሁ?

ለ iOS ሁሉንም Canvas Student App Guides (የካናቫስ የተማሪ መተግበሪያ መምሪያዎች)
ለማየት ይህን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ

ናሙና ዳሽቦርድ

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


ወደ Canvas Student App (የካናቫስ የተማሩመተግበሪያ) መመሪያዎች (iOS) አገናኞች
- የኮርስ ባህሪያት

መተግበሪያው ወደ Dashboard ይመለሳል እና የሚወዷቸውን ኮርሶች ያሳያል። አንድን ኮርስ

ለመክፈት የኮርሱን ስም ነካ ያድርጉት። በርካታ የ APS አስተማሪዎች ወደ ሞጁሎች ከሚወስዱ አገናኞች

ጋር Home Page አላቸው።

ለ iOS ሁሉንም Canvas Student App Guides (የካናቫስ የተማሪ መተግበሪያ መምሪያዎች)
ለማየት ይህን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ

ስለ ኮርስ ባህሪያት የበለጠ ለመረዳት ከዚህ በታች የሚገኙትን የጽሑፍ አገናኞችን ጠቅ ያድርጉ።

እኔ እንዴት፡

● ኮርሶችን እና ቡድኖችን እመለከታለሁ?

● ማስታወቂያዎችን አያለሁ?

● ስብሰባዎችን አያለሁ?

● ወይይቶችን አያለሁ?

● ለወይይት መልስ እሰጣለሁ?

● Rich Content Editor (የበለጸገ የይዘት አርታኢን) እጠቀማለሁ?

● ውጤቶችን አያለሁ?

● ሞጁሎችን አያለሁ? 

● ጥያቄ እወስዳለሁ?

● የጥያቄ ውጤቶች አያለሁ?

ናሙና ኮርስ

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


ወደ Canvas Student App (የካናቫስ የተማሩመተግበሪያ) መመሪያዎች (iOS) አገናኞች
- የተሰጡ ስራዎች

አስተማሪዎች በ Canvas በኩል የሚረከቡ የተሰጡ ስራዎችን ሊመድቡ ይችላሉ። ብዙ ዓይነቶች የተሰጡ ስራዎች አሉ። ከዚህ በታች ያሉት አገናኞች

ቀርበው ከሆነ የተለዩ የተሰጡ ስራዎች ዓይነቶችን በማስረከብ እና ግብረመልስ እንዴት መድረስ እንደሚቻል ላይ የሚረዱዎት ለ iOS፣ Student 

Canvas App Guides (የተማሪ ካናቫስ መተግበሪያ መምሪያዎች) ናቸው።

ለ iOS ሁሉንም
Canvas Student App Guides (የካናቫስ የተማሪ

መተግበሪያመምሪያዎች) ለማየት ይህን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ

ስለ የተሰጡ ስራዎች የበለጠ ለመረዳት ከዚህ በታች ያሉትን የጽሑፍ አገናኞችን ጠቅ ያድርጉ።

እኔ እንዴት፡

● የተሰጡ ስራዎች እመለከታለሁ?

● ስለ አንድ የተሰጠ ስራ አስተያየት እሰጣለሁ?

● ለተሰጠ ስራዬ መመሪያን እመለከታለሁ?

● እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት አድርጌ አንድን ፋይል እጭናለሁ?

● እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አንድን የሚዲያ ፋይል አስገባለሁ?

● አንድን የድህረገጽ URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አስገባለሁ?

● የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ አስረክባለሁ?

● በ PDF የተሰጠ ስራን ከማብራሪያ ጋር አስረክባለሁ?

● ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያ አንድን የተሰጠ ስራ አስረክባለሁ?

● የተሰጡ ስራዎቼ መረከባቸውን አረጋግጣለሁ?

● የተሰጠ ስራን ዳግም አስረክባለሁ?

● በማስረከብ ላይ ማብራሪያዎችን እጨምራለሁ?

● ከአስተማሪዬ የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን እመለከተዋለሁ?
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https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388


የተደራሽነት መሣሪያዎች

በፕሮግራሞች እና መሳሪያዎች ጋር አብረው የተሰሩ ልዩ ልዩ የተደራሽነት መሣሪያዎች አሉ።

ከ iOS መሳሪያዎች ጋር አብረው የተሰሩ

● ለ iPad/iPhone የተደራሽነት አቋራጭ

● ለ iPad/iPhone ተደራሽነት - የመጨረሻ

የተሻለውመመሪያ

በ Canvas ውስጥ

● በ Canvas ውስጥ ያለ ተደራሽነት (የኢንተርኔት አሳሽ)

● የ Canvas Pages (ካናቫስ ገጾች) Immersive 

Reader(ማስታወቂያዎች፣ውይይቶች፣ የተሰጡስራዎች፣

ጥያቄዎች፣ ወዘተ. ወስጥአይደለም) አላቸው። በ iPad ላይ በ

Safari ውስጥሞክረነዋል እና በኢንተርኔት አሳሹውስጥይሰራል

(መቆጣጠሪያዎቹን ለማየት የ Canvas የተማሪመተግበሪያን

እንዲከፍቱየሚጠይቅዎትን ሰንደቅመዝጋትዎን ያረጋግጡ)።

አስማጭአንባቢበተማሪመተግበሪያውላይ አይገኝምነገር ግን

ጮክብሎለማንበብተማሪዎች አብሮየተሰራውን፣ የጽሑፍ-ወደ-

ንግግር የ iPad ተደራሽነት ባህሪመጠቀምይችላሉ (Settings > 

Accessibility > Speech >Speech Selection ያብሩ። ከዚያ Text 

ይምረጡእና Speak ይምረጡ)።

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


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ የተሰጡ ስራዎችን እንዴት እመለከታለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 36 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

የ Canvas Student (የካናቫስ ተማሪ) መተግበሪያው ሁሉንም የኮርስ የተሰጡ ስራዎችን እንዲከታተሉ 

ይረዳዎታል። እንዲሁም አዲስ የተፈጠሩ የተሰጡ ስራዎችን ወይም በተሰጡ ስራዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች 

በማስታወቂያዎች ትር ውስጥ ማየት ይችላሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻ፦ የኮርስ ዳሰሳ ምናሌው ከ Canvas ኮርስዎ የኢንተርኔት አሳሽ እትም ጋር ይዛመዳል። በኮርስ 

ዳሰሳ ውስጥ የተሰጡ ስራዎች የማይገኙ ከሆነ በመተግበሪያው ውስጥም ከእይታ ይደበቃል። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ሊኖርቦት ይችላል። 

የተሰጡ ስራዎች ይመልከቱ 

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


 

በ Canvas የተማሪ መተግበሪያው ውስጥ የተሰጡ ስራዎች በተሰጠ ስራ ቡድን [1] የተደራጁ ናቸው። 

እንዲሁም በማረሚያ ወቅት የተሰጡ ስራዎችን ለማየት ማጣራት ይችላሉ [2]። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

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


 

የተሰጠ ስራን ለማየት የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

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


 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠውን ስራ ርዕስ፣ የማግኘት የሚቻሉት ነጥቦችን፣ የማስረከቢያ ሁኔታን 

እና የማስረከቢያ ቀንን ያሳያል [1]። የተሰጠ ስራውን ማስረከቢያ ዓይነቶችን [2]፣ እንዲሁም በአስተማሪዎ 

ተገድቦ ከሆነ ለፋይል መጫኖች ተቀባይነት ያላቸውን የፋይል አይነቶች ማየትም ይችላሉ [3]።  

የማስረከቢያ ዝርዝሮችን እና የተሰጠ ስራ መመሪያ ለማየት Submission & Rubric የሚለውን አገኛኝ ነካ 

ያድርጉ [4]።  

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


እንዲሁም የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ማየት ይችላሉ [5]። 

የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [6]።  

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ 

 

የተማሪ መተግበሪያው የሚከተሉትን የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አይነቶችን ይደግፋል፡  

 የጽሁፍ ግቤት 

 የድህረገጽ URL 

 የሚዲያ ቀረጻ 

 የፋይል መጫን 

 የካንቫስ ስቱዲዮ 

የተቆለፈ የተሰጠ ስራ ይመልከቱ 

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
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/690/262/original/fe727756-2979-48fb-afa1-d9ef173cf527.png


 

አንድ የተሰጠ ስራ ገና ማግኘት የሚቻል ካልሆነ የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠ ስራው የሚከፈትበትን 

ቀን እና ሰዓት ያሳያል። 

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


 

የተሰጠ ስራው የሚገኝበት ቀን ካለፈ የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠው ስራ የተቆለፈበትን ቀን እና 

ሰዓት ያሳያል።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ መርአትምህርቱን እንዴት 

እመለከታለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ስለ አንድ የተሰጠ ስራ አስተያየት 

እንዴት እሰጣለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ የተሰጡ 

ስራዎችን እንዴት እመለከታለሁ?  
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9846-18561185408
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9846-18561185408
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/659/781/original/59a042cb-787f-477e-8b00-bbbdb1f1174d.png


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ ስለ አንድ የተሰጠ ስራ አስተያየት እንዴት 

እሰጣለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 38 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ወይም ግብረ መልስ ለመስጠት በተሰጠ ስራ ላይ አስተያየቶችን መተው ይችላሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ተቃራኒው ካልተገለጸ በስተቀር 

የታብሌት ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የቤት ስራዎችን ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የቤት ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

[2የቤት ስራን ይክፈቱ 

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


 

የቤት ስራውን ስም ነካ ያድርጉ። 

ማስረከቢያ እና መመሪያን ይክፈቱ 

 

Submission & Rubric የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

የማስረከቢያ አስተያየቶች ይክፈቱ 

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


 

በማስረከቢያ ዝርዝሮች ገጽ ላይ በአስተያየቶች ትር ላይ ወደ ላይ ያንሸራትቱ።  

የጽሑፍ አስተያየት ያክሉ 

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


 

የጽሑፍ አስተያየት ለማከል የComment መስኩን ነካ ያድርጉ እና ጽሑፍዎን ይተይቡ [1]። Send 

የሚለውን አዝራር ነካ በማድረግ አስተያየትዎን ያስገቡ [2]።  

የሚዲያ አስተያየቶችን ያክሉ 

 

የተለያየ የአስተያየት አይነት ለማከል ከአስተያየት መስኩ ጎን ያለውን Add የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። 

የድምፅ አስተያየት መቅዳት [2]፣ የቪዲዮ አስተያየት መቅዳት [3] ወይም ፋይል ጨጫን [4] ይችላሉ። 

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


ድምጽ ይቅረጹ 

 

ድምጽ ለመቅዳት Record የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [1]። 

ቀረጻን ለማቆም Stop የሚለውን አዝራር ነካ ያደርጉ [2]።  

የድምፅ አስተያየት በቅድመ-እይታ ይዩ እና ይላኩ  

 

ድምጹን እንደገና ለመጫወት Play የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [1]። ድምጹን እንደገና ለመቅዳት 

Delete የሚለውን አዝራር ይጫኑ [2]። ሲጨርሱ Send የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [3]። 

ቪድዮ ይቅረጹ 

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


 

አዲስ ቪዲዮ ለመቅዳት Record የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ። ቀረጻን ለማቆም አዝራሩን ድጋሚ ነካ 

ያደርጉ። 

ማስታወሻ፦ Canvas ማይክሮፎንዎን ለመድረስ ፈቃድ ሊጠይቅ ይችላል።  

ቪድዮ ይጠቀሙ 

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


 

ቪድዮውን እንደገና ለመጫወት Play የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [1]። ቪዲዮውን እንደገና ለመቅዳት 

ከፈለጉ Retake የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። ሲጨርሱ Use Video የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ 

[3]።  

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


ፋይል ይምረጡ 

 

አንድን ፋይል ለማያያዝ የፋይል መራጩን ይጠቀሙ። አንድ የካሜራ ወይም የቪዲዮ ፋይል ለመውሰድ እና 

ከዚያ ለማያያዝ Camera የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። ከመሣሪያዎ የምስል ቤተ-መጽሐፍት አንድ 

ፋይል ለማያያዝ Library የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። ከመሣሪያዎ ፋይሎች አንድ ፋይል ለማያያዝ 

Files የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [3]። 

አስተያየት ይመልከቱ 

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


 

አስተያየትዎን ይመልከቱ።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡በተንቀሳቃሽ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ የተሰጡ ስራዎችን 

እንዴት እመለከታለሁ?  

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ለተሰጠ ስራዬ መመሪያ እንዴት 

እመለከታለሁ?  

እዚህ ኖት 

የይዘቶች ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ስለ አንድ 

የተሰጠ ስራ አስተያየት እንዴት እሰጣለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9717-18561185387
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/682/264/original/358fcfce-5569-4362-8e5a-815e707cf707.png


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ ለተሰጠ ስራዬ መመሪያ እንዴት 

እመለከታለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኦገስት 9 ቀን 2019•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው 

በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 6 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

አስተማሪዎ እንደ የተሰጠ ስራዎ አንድ አካል መመሪያን ሊያካትት ይችላል። መመሪያ አስተማሪዎ የተሰጠ 

ስራዎን ለማረም የሚጠቀምበት የመመዘኛዎች ስብስብ ነው። የተሰጠ ስራዎን ከማስረከብዎ በፊት 

የራስዎን ስራ ለመገምገም እና የተሰጠ ስራዎ የአስተማሪዎን መስፈርቶች ማሟላቱን ለማረጋገጥ የተሰጠ 

ስራ መመሪያ ይመለከታሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻ፦ሁሉም የተሰጡ ስራዎች መመሪያ ላያካትቱ ይችላሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

የኮርሱን ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ።  

ማስታወሻ፦የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ማንሸራተት ሊኖርቦት ይችላል።  

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

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


 

የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ።  

ማስረከቢያ እና መመሪያን ይክፈቱ 

 

በተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ላይ Submission & Rubric የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

መመሪያ ይክፈቱ 

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 የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

ማስታወሻ፦አስተማሪዎ የተሰጠ ስራው ላይ መመሪያ ባያያይዝም እንኳን የመመሪያ ትሩ ይታያል።  

መመሪያ ይመልከቱ 

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


 

የመመሪያ ትሩ የመመሪያ መመዘኛ [1]፣ ወደ የመመዘኛ መግለጫው የሚወስድ አገናኝ [2] እና ሊሆኑ 

የሚችሉ የመመዘኛ ደረጃዎች [3] ያሳያል። 

ተጨማሪ የመመሪያ መመዘኛዎችን ለመመልከት ወደላይ ያንሸራትቱ።  

የመመዘኛ መግለጫውን ይመልከቱ 

 

ለአንድ መመዘኛ መግለጫ ለመመልከት የመመዘኛውን መግለጫ አገናኝ ነካ ያድርጉ [1]።  

የመመዘኛ መግለጫው በአዲስ ገጽ ላይ ይታያል [2]። የመመዘኛ መግለጫውን መከለስ ሲጨርሱ Done 

የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [3]።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ስለ አንድ የተሰጠ ስራ አስተያየት 

እንዴት እሰጣለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ? 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
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


እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ለተሰጠ 

ስራዬ መመሪያ እንዴት እመለከታለሁ? 
 

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#jive_content_id_Assignments


የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ 

ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኦገስት 9 ቀን 2019•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው 

በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 6 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ለአንድ የተሰጠ ስራ ማስረከብ ፋይሎችን ከ iOS መሣሪያዎ ላይ መጫን ይችላሉ። አንዴ የተሰጠ ስራዎን 

ካስረከቡ በኋላ የተረከበ  የተሰጠ ስራዎን ማረጋገጥ ይችላሉ። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ ከሆነ 

የተሰጡ ስራዎችን ዳግም ማስረከብ ይችላል።  

እንዲሁም እንደ Google Drive እና Dropbox ካሉ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ የተሰጠ ስራን ማስረከብ 

ይችላሉ።  

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻዎች፦ 

 አስተማሪዎ ፋይል መጫኖችን ጨምሮ የተወሰኑ የተሰጠ ስራ አይነቶችን ሊገድብ ይችላል፣ 

ስለዚህም ይህ አማራጭ የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ ላይገኝ ይችላል። 

 የተሰጠ ስራዎ ወደ PDF ፋይል አገናኝ የሚያካትት ከሆነ እንደ ማስረከብዎ አካል ማብራሪያዎችን 

ማከል ይችላሉ። 

 በ Canvas የተማሪ መተግበሪያ ውስጥ ስለ ፋይል መጫን እና የሚዲያ ቀረፃ ማስረከቦች የበለጠ 

ለማወቅ Canvas Media Comparison PDF (Canvas የሚድያ ማነጻጸር PDF) ይመልከቱ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9836-18561633679
http://bit.ly/cnvs-media-comp


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

 

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


የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠው ስራ ተቀባይነት ያላቸው የማስረከቢያ ዓይነቶች [1] እና ተቀባይነት 

ያላቸው የፋይል አይነቶችን [2] ጨምሮ ስለ ተሰጠ ስራዎ መረጃ ያሳያል ።  

እንዲሁም የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን መተው፣ የተያያዙ ፋይሎችን ማየት እና የተሰጠ ስራ መመሪያውን ከ 

Submission & Rubric (ማስረከብ እና መመሪያ) አገናኝ ማየት ይችላሉ [3]። 

ከተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ያስረክቡ 

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


 

Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።.  

ፋይል መጫንን ይምረጡ 

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


 

File Upload የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

የመጫኛ ምንጭን ይምረጡ 

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


 

የፋይሉን መራጩን በመጠቀም ፋይልዎን ለመጫን የሚፈልጉትን ምንጭ ይምረጡ።  

በመሳሪያ ካሜራዎ ፎቶግራፍ ለማንሳት ወይም ቪዲዮ ለመቅዳት Camera የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ 

[1]።  

ከመሣሪያዎ ቤተ-መዛግብት አንድ ፋይል ለመምረጥ Library የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [2]።  

ከመሣሪያዎ ፋይሎች አንድ ፋይል ለመምረጥ Files የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [3]። 

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ 

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


 

ለማስረከብ የመረጡትን ፋይል ያረጋግጡ [1]። ከዚያ Submit የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [2]።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ለተሰጠ ስራዬ መመሪያ እንዴት 

እመለከታለሁ?  

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ አንድን ሚዲያ ፋይልን እንደ የተሰጠ 

ስራ ማስረከብ እንዴት አስረክባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ እንደ የተሰጠ 

ስራ ማስረከብ አድርጌ አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17590-185611128246
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/663/193/original/4caba356-d5d2-4c90-84e4-7a1bd21f0e7f.png


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ አንድን ሚዲያ ፋይልን እንደ የተሰጠ ስራ 

ማስረከብ እንዴት አስረክባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኦግስት 9 ቀን 2019•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው 

በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 6 

 መውደድ • 1 መወደዶችን አሳይ1  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ለአንድ የተሰጠ ስራ ማስረከብ የሚዲያ ፋይሎችን ከ iOS መሣሪያዎ ላይ መጫን ይችላሉ። አንዴ የተሰጠ 

ስራዎን ካስረከቡ በኋላ የተረከበ የተሰጠ ስራዎን ማረጋገጥ ይችላሉ። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ 

ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም ማስረከብ ይችላል።  

እንዲሁም እንደ Google Drive እና Dropbox ካሉ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ የተሰጠ ስራን ማስረከብ 

ይችላሉ።  

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻዎች፡ 

 አስተማሪዎ የሚዲያ ፋይል መጫኖችን ጨምሮ የተወሰኑ የተሰጠ ስራ አይነቶችን ሊገድብ ይችላል፣ 

ስለዚህም ይህ አማራጭ የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ ላይገኝ ይችላል። 

 በ Canvas የተማሪ መተግበሪያ ውስጥ ስለ ፋይል መጫን እና የሚዲያ ቀረፃ ማስረከቦች የበለጠ 

ለማወቅ Canvas Media Comparison PDF (Canvas የሚድያ ማነጻጸር PDF) ይመልከቱ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

 

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


የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠው ስራ ተቀባይነት ያላቸው የማስረከቢያ ዓይነቶች [1] እና ተቀባይነት 

ያላቸው የፋይል አይነቶችን [2] ጨምሮ ስለ ተሰጠ ስራዎ መረጃ ያሳያል ።  

እንዲሁም የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን መተው፣ የተያያዙ ፋይሎችን ማየት እና የተሰጠ ስራ መመሪያውን ከ 

Submission & Rubric (ማስረከብ እና መመሪያ) አገናኝ ማየት ይችላሉ [3]። 

ከተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ያስረክቡ 

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


 

Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።.  

ሚዲያ ቀረጻን ይምረጡ 

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


 

Media Recording የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

የመቅዳት አማራጭን ይምረጡ 

 

መሳሪያዎን በመጠቀም የድምፅ ማስረከብን ለመቅዳት Record Audio የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ 

[1]።  

መሳሪያዎን በመጠቀም የቪድዮ ማስረከብን ለመቅዳት Record Video የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ 

[2]።  

የድምጽ ፋይል ይቅዱ 

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


 

መቅዳት ለመጀመር Record የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። በሚቀረጹበት ጊዜ በማያ ገጹ አናት ላይ 

ያለው ማቆም የሚቻል ሰዓት የቀረጻዎን ርዝመት ያሳያል [2]። ቀረጻን ለማቆም Stop የሚለውን አዶ ነካ 

ያደርጉ [3]።  

የድምጽ ፋይል ቅድመ ዕይታ 

 

መቅረጽ ሲያቆሙ የድምጽ ፋይልዎን ቅድመ-ዕይታ ማድረግ ይችላሉ።  

የድምጽ ፋይል ያስረክቡ 

 

ፋይልዎን ለመሰረዝ እና እንደገና ለመጀመር የ Delete አዶውን ነካ ያድርጉ [1]። የድምፅ ቀረፃዎን እንደ 

የተሰጠ ስራዎ ለማስረከብ Send የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

የቪድዮ ፋይል ይቅረጹ 

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


 

መቅዳት ለመጀመር Record የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። በሚቀረጹበት ጊዜ በማያ ገጹ አናት ላይ 

ያለው ማቆም የሚቻል ሰዓት የቀረጻዎን ርዝመት ያሳያል [2]። ቀረጻን ለማቆም Stop የሚለውን አዶ ነካ 

ያደርጉ [3]።  

የቪድዮ ፋይል ቅድመ ዕይታ 

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


 

መቅረጽ ሲያቆሙ የቪድዮ ፋይልዎን ቅድመ-ዕይታ ማድረግ ይችላሉ።  

የቪድዮ ፋይል ያስረክቡ 

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


 

ፋይልዎን ለመሰረዝ እና እንደገና ለመጀመር የ Retake አዶውን ነካ ያድርጉ [1]። የቪድዮ ቀረፃዎን እንደ 

የተሰጠ ስራዎ ለማስረከብ Use Video የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

ቀደም ያለ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

የድህረገጽ URL እንዴት አስገባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ አንድን 

ሚዲያ ፋይልን እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ እንዴት አስረክባለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/671/812/original/f89655d6-497c-4052-9d06-92175d405600.png


የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

የድህረገጽ URL እንዴት አስገባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኦገስት 9 ቀን 2019•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው 

በ  Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 6 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ከ iOS መሳሪያዎ እንደ የተሰጠ ሥራ ማስረከብ አንድ የድህረገጽ URL ማስገባት ይችላሉ። አንዴ የተሰጠ 

ስራዎን ካስረከቡ በኋላ የተረከበ የተሰጠ ስራዎን ማረጋገጥ ይችላሉ። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ 

ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም ማስረከብ ይችላል።  

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻ፦አስተማሪዎ URLs ጨምሮ የተወሰኑ የተሰጠ ስራ አይነቶችን ሊገድብ ይችላል፣ ስለዚህም ይህ 

አማራጭ የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ ላይገኝ ይችላል። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

 

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


የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠው ስራ ተቀባይነት ያላቸው የማስረከቢያ ዓይነቶች [1] እና ተቀባይነት 

ያላቸው የፋይል አይነቶችን [2] ጨምሮ ስለ ተሰጠ ስራዎ መረጃ ያሳያል ።  

እንዲሁም የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን መተው፣ የተያያዙ ፋይሎችን ማየት እና የተሰጠ ስራ መመሪያውን ከ 

Submission & Rubric (ማስረከብ እና መመሪያ) አገናኝ ማየት ይችላሉ [3]። 

ከተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ያስረክቡ 

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


 

Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።.  

የድህረ-ገጽ URL ይምረጡ 

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


 

Website URL የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

URL ያስገቡ 

 

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


በድህረገጽ የጽሑፍ ሳጥኑ ውስጥ የድህረገጽ URL ይተይቡ ወይም ይለጥፉ [1]።  

በ Preview መስክ ውስጥ ያለውን አገናኝ ቅድመ-እይታ ማየት ይችላሉ [2]።  

የተሰጠ ስራውን ለማስረከብ ዝግጁ ሲሆኑ Submit የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [3]። 

ቀደም ያለ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ አንድን ሚዲያ ፋይልን እንደ 

የተሰጠ ስራ ማስረከብ እንዴት አስረክባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ አንድ የጽሁፍ ግቤት የተሰጠ ስራ 

እንዴት አስረክባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ እንደ 

የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ የድህረገጽ URL እንዴት አስገባለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17593-185611125848
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17591-185611125846
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#jive_content_id_Assignments


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ አንድ በጽሁፍ ግቤት የተሰጠ ስራ እንዴት 

አስረክባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኦገስት 9 ቀን 2019•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው 

በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 6 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

አስተማሪዎ የጽሑፍ ግቤት የተሰጠ ስራ ማስረከቢያን ፈቅዶ ከሆነ የ iOS መሣሪያዎን በመጠቀም እንደ 

የተሰጠ ስራ ማስረከብ ጽሑፍን መተየብ ወይም መቅዳት እና መለጠፍ ይችላሉ። አንዴ የተሰጠ ስራዎን 

ካስረከቡ በኋላ የተረከበ የተሰጠ ስራዎን ማረጋገጥ ይችላሉ። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ ከሆነ 

የተሰጡ ስራዎችን ዳግም ማስረከብ ይችላል።  

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

 

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


የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠው ስራ ተቀባይነት ያላቸው የማስረከቢያ ዓይነቶች [1] እና ተቀባይነት 

ያላቸው የፋይል አይነቶችን [2] ጨምሮ ስለ ተሰጠ ስራዎ መረጃ ያሳያል ።  

እንዲሁም የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን መተው፣ የተያያዙ ፋይሎችን ማየት እና የተሰጠ ስራ መመሪያውን ከ 

Submission & Rubric (ማስረከብ እና መመሪያ) አገናኝ ማየት ይችላሉ [3]።  

ከተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ያስረክቡ 

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


 

Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።.  

የጽሑፍ ግቤትን ይምረጡ 

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


 

Text Entry የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

ጽሁፍ ያስገቡ 

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


 

Enter Submission በሚለውን መስክ ላይ ጽሑፍዎን ይተይቡ ወይም ይለጥፉ።  

የጽሑፍ ግቤትን ያስረክቡ 

 

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


ያስገቡትን ጽሑፍ ለማስረከብ ዝግጁ ሲሆኑ Submit የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ አድርጌ 

የድህረገጽ URL እንዴት አስገባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው  ውስጥ አንድ የ Canvas Studio የተሰጠ ስራን 

እንዴት አስረክባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ አንድ 

በጽሁፍ ግቤት የተሰጠ ስራ እንዴት አስረክባለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17592-185611125847
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
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#jive_content_id_Assignments


የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ የ PDF የተሰጠ ስራን ከማብራሪያዎችን 

ጋር እንዴት አስረክባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 39 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

Canvas ለተሰጠ ስራ ማስረከቦች በ PDF ፋይሎች ላይ ማብራሪያዎችን እንዲጨምሩ ይፈቅድልዎታል። 

የሚገኙ ማብራሪያዎች ማድመቅ፣ ከስር ማስመር፣ አጭር ተጠምዛዥ መስመር፣ መጫር፣ ነፃ ጽሑፍ እና 

ስዕል ያካትታሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

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


 

ለመክፈት የሚፈልጉትን የተሰጠ ስራ ነካ ያድርጉ። 

አገናኝ ይክፈቱ 

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


 

በተሰጠ ስራው መግለጫ መስክ ውስጥ የፋይል አገናኙን ነካ ያድርጉ። 

PDF ያርትዑ 

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


 

Edit የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ።  

የመሳሪያ ማሳያ ይመልከቱ 

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


 

የማብራሪያ መሳሪያዎችዎን ለመምረጥ የመሣሪያ ማሳያውን ይጠቀሙ።  

የማድመቂያ፣ ከስር ማስመር፣ አጭር ተጠምዛዥ መስመር ወይም የመጫር የጽሑፍ ማብራሪያዎችን 

ለማከል Text Formatting የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። 

ጽሑፍን ለመተየብ ወይም አስተያየት ለመጨመር Free Text የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

ቅርጾችን ለመሳል ወይም የቀለም ማብራሪያዎችን ለመጨመር የ Pen አዶውን ነካ ያድርጉ [3]። 

ለውጦችን ለመቀልበስ Undo የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [4]።  

ቀስቶችን፣ መስመሮችን ወይም የቅርጽ ማብራሪያዎችን ለመሳል Line የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [5]።  

አገናኝን እንደ ማብራሪያ ለማከል Link የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [6]።  

አንድ ማብራሪያን ለመቀልበስ ወይም እንደገና ለማድረግ የ Arrow አዶዎቹን ነካ ያድርጉ [7]።  

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


የመሣሪያ ማሳያውን ለመዝጋት Close የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [8]። 

የመሳሪያ ማሳያውን ለማንቀሳቀስ የመጎትት መያዣውን ነካ አድርገው ይያዙ [9] እና ወደ አዲሱ ስፍራ 

ይውሰዱት። የመሳሪያ ማሳያው በማያ ገጹ ወደ ሁለቱም በኩል ሊዘዋወር ይችላል።  

የጽሑፍ ማብራሪያ መሣሪያን ይጠቀሙ 

 

የጽሑፍ ማብራሪያ አማራጮችን ለመመልከት Text Formatting የሚለውን አዶ ነካ አድርገው ይያዙ 

[1]።  

Text Format (የጽሑፍ ቅርጸት) አማራጭ ጽሑፍን ለማድመቅ [2]፣ ከስር ለማስመር [3]፣ አጭር 

ተጠምዛዥ መስመር ለማስመር [4] እና ለመጫር [5] ያስችልዎታል።  

የጽሑፍ ማብራሪያ ቀለም ይቀይሩ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/081/original/89a36f16-0e40-4210-b7d5-30490f7cdff1.png


 

የጽሑፍ ማብራሪያ መሣሪያውን ቀለም ለመቀየር የቀለም አዶውን [1] ነካ ያድርጉ ከዚያ ቀለም ለመምረጥ 

ነካ ያድርጉ [2]። ምናሌውን ለማሰናበት እና ማብራሪያዎችን ለማከል በምናሌው ላይ ወደ ታች ያንሸራትቱ 

[3]።  

ነጻ የጽሑፍ ማብራሪያ መሣሪያን ይጠቀሙ 

 

የጽሑፍ ማብራሪያ አማራጮችን ለመመልከት Free Text የሚለውን አዶ ነካ አድርገው ይያዙ [1]። ጽሑፍ 

ለመጨመር [2] ወይም አስተያየቶች ለማከል [3] መምረጥ ይችላሉ።  

ነፃ የጽሑፍ ቅርጸት ይምረጡ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/038/original/d5b6f370-97b5-46f0-b619-ecc202d74d53.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/067/original/3cca593d-3694-4d85-b618-083218dd5c32.png


 

የጽሑፍ ማብራሪያዎችዎን ለመቅረጽ፣ የቀለም አዶውን ነካ ያድርጉ [1]። የቅርጸት አማራጮችዎን 

በናሙናው መስክ ቅድመ-እይታ ማየት ይችላሉ [2]። የቅርጸ-ቁምፊውን መጠን [3] እና ቀለም [4] 

ማስተካከል ይችላሉ። አማራጮቹን ለማሰናበት እና ማብራሪያዎችን ለማከል በምናሌው ላይ ወደ ታች 

ያንሸራትቱ [5]።  

የብዕር ማብራሪያ መሣሪያን ይጠቀሙ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/078/original/d7dab9c9-ebbe-40b9-920a-807e5166c78a.png


 

የብዕር መሣሪያ አማራጮቹን ለመመልከት የ Pen አዶውን ነካ አድርገው ይያዙ [1]። ቀጫጭን 

መስመሮችን [2]፣ ወፍራም መስመሮችን [3] እና ቅርጾችን [4] መሳል ይችላሉ። 

የብዕር ቅርጸት ይምረጡ 

 

የብዕር ማብራሪያዎችዎን ለመቅረጽ፣ የቀለም አዶውን ነካ ያድርጉ [1]። የቅርጸት አማራጮችዎን 

በናሙናው መስክ ቅድመ-እይታ ማየት ይችላሉ [2]። የብዕሩን ውፍረት [3] እና ቀለም [4] ማስተካከል 

ይችላሉ። ለበለጠ የቀለም አማራጮች የቀለም ምናሌውን [5] ነካ ያድርጉ።  

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


አማራጮቹን ለማሰናበት እና ማብራሪያዎችን ለማከል በምናሌው ላይ ወደ ታች ያንሸራትቱ [6]።  

የመስመር ማብራሪያ መሳሪያን ይጠቀሙ 

 

የመስመር ማብራሪያ አማራጮችን ለመመልከት Line የሚለውን አዶ ነካ አድርገው ይያዙ [1]። ቀስቶችን 

[2]፣ መስመሮችን [3] እና ቅርጾችን መሳል ይችላሉ [4]። ተጨማሪ የቅርጽ አማራጮችን ለመመልከት 

ቀስቱን ነካ ያድርጉ [5]።  

የመስመር ቅርጸት ይምረጡ 

 

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


የመስመር ማብራሪያዎችዎን ለመቅረጽ፣ የቀለም አዶውን ነካ ያድርጉ [1]። የቅርጸት አማራጮችዎን 

በናሙናው መስክ ቅድመ-እይታ ማየት ይችላሉ [2]። የመስመሩን ውፍረት [3] እና ቀለም [4] ማስተካከል 

ይችላሉ። ለበለጠ የቀለም አማራጮች የቀለም ምናሌውን [5] ነካ ያድርጉ።  

አማራጮቹን ለማሰናበት እና ማብራሪያዎችን ለማከል በምናሌው ላይ ወደ ታች ያንሸራትቱ [6]።  

የአገናኝ ማብራሪያ መሳሪያን ይጠቀሙ 

 

አገናኞችን እንደ ማብራሪያ ማከል ይችላሉ። Link የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። ከዚያ አገናኝዎን ለማከል 

የሚፈልጉትን ቦታ ለመምረጥ ነካ ያድርጉ እና ይጎትቱ [2]።  

አገናኞችን ይፍጠሩ 

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


 

የተመረጠውን ቦታ በተመሳሳይ ሰነድ ውስጥ ካለ ከሌላ ገጽ ጋር ለማገናኘት Link to Page የሚለውን 

አማራጭ ነካ ያድርጉ [1]። የገጽ ቁጥር ያስገቡ [2] ወይም አንድ ገጽ ለመምረጥ ነካ ያድርጉ [3]።  

በተመረጠው ቦታ ላይ የድህረገጽ አገናኝ ለማከል Link to Website የሚለውን አማራጭ ነካ ያድርጉ [4]። 

በድህረገጽ አድራሻ መስክ ውስጥ አንድ URL ያስገቡ [5]። ይዘትዎን በድህረገጽ ቅድመ ዕይታ መስኮት 

ውስጥ በቅድመ ዕይታ ይዩ[6]። 

ማብራሪያዎችን ይዝጉ 

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


 

ማብራሪያዎችን ማከል ሲጨርሱ Close የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1] ወይም Edit የሚለውን አዶ ነካ 

ያድርጉ [2]። 

የማጋራት ምናሌ ይክፈቱ 

 

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


Share የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ 

 

 Submit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።. 

የማስረከቢያ አስተያየቶች ያክሉ 

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


 

የተሰጠ ስራዎን አስተያየቶች በአስተያየቶች መስክ ውስጥ ይተይቡ። 

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ 

 

Submit የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

ቀደም ያለ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው  ውስጥ አንድ የ Canvas Studio የተሰጠ 

ስራን እንዴት አስረክባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያን በ iOS መሣሪያዬ ላይ ወዳለው የተማሪ መተግበሪያው አንድ 

የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17589-185611126665
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
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


የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ የ PDF 

የተሰጠ ስራን ከማብራሪያዎችን ጋር እንዴት አስረክባለሁ? 
 

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#jive_content_id_Assignments


ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያ በ iOS መሣሪያዬ ላይ 

ወዳለው የተማሪ መተግበሪያው አንድ የተሰጠ 

ስራን እንዴት አስረክባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 37 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

እንደ Google Drive ፣ Dropbox እና Microsoft OneDrive ካሉ ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ጋር 

በማገናኘት Canvas በተንቀሳቃሽ መሣሪያዎ ላይ የተሰጡ ስራዎችን ማስረከብን ቀላል ያደርገዋል። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻዎች፦  

 ወደ Canvas Student (ካናቫስ ተማሪ) መተግበሪያው የተሰጠ ስራን ከመጫንዎ በፊት፡ 

o የተሰጠ ስራው ወደ በሶስተኛ ወገን መተግበሪያው ቀድሞውኑ ተጭኖ መሆን አለበት። 

o የሶስተኛ ወገን መተግበሪያው በእርስዎ የ iOS መሣሪያ ላይ መጫን አለበት። 

 በ Canvas የተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ስለ ፋይል መጫን ማስረከቦች የበለጠ ለማወቅ Canvas 

Media Comparison PDF (Canvas የሚድያ ማነጻጸር PDF) ይመልከቱ። 

የሶስተኛ ወገን መተግበሪያን ይክፈቱ 

 

በእርስዎ የ iOS መሣሪያ ላይ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያውን ለመክፈት ነካ ያድርጉ። 

ከ Dropbox መተግበሪያ ያስረክቡ 

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


 

እንደ Canvas የተሰጠ ስራ ለማስረከብ የሚፈልጉትን ፋይል ያግኙ [1]። ከፋይል ስሙ አጠገብ ያለውን 

Options የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]።  

Dropbox ፋይል ይላኩ 

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


 

Export የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

በመተግበሪያ ውስጥ ይክፈቱ 

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


 

Open In... የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [1]። ከዚያ Submit Assignment የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ 

[2]።  

ከ Google Drive መተግበሪያ ያስረክቡ 

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


 

እንደ Canvas የተሰጠ ስራ ለማስረከብ የሚፈልጉትን ፋይል ያግኙ [1]። ከዚያ ከፋይል ስሙ አጠገብ 

ያለውን Options የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

በ Canvas ውስጥ ፋይልን ይክፈቱ 

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


 

Open in የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [1]። አንዴ ፋይሉ ለመላክ ከተዘጋጀ በኋላ Submit Assignment 

የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [2]።  

ከ Microsoft OneDrive መተግበሪያ ያስረክቡ 

 

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


እንደ Canvas የተሰጠ ስራ ለማስረከብ የሚፈልጉትን ፋይል ስም ነካ ያድርጉ [1]። ከዚያ Share የሚለውን 

አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

አንድ ቅጂ ወደ Canvas ይላኩ 

 

Send a Copy የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [1]። ከዚያ Submit Assignment የሚለውን አገናኝ ነካ 

ያድርጉ [2]።  

ኮርስ ይምረጡ 

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


 

Course የሚለውን ምናሌ ነካ ያድርጉ [1]። የኮርሱ ዝርዝሩ የወቅቱን Canvas ኮርሶችዎን ዝርዝር ያሳያል። 

የአንድም ኮርስ ስም ነካ በማድረግ የተሰጠ ስራዎን የሚያስረክቡበትን ኮርስ ይምረጡ [2]። የመረጡት 

ኮርስ የቼክ አዶን ያሳያል [3]።  

የተሰጠ ስራ ይምረጡ 

 

የተሰጠ ስራውን ምናሌን ነካ ያድርጉ [1]። የተሰጠ ስራ ዝርዝሩ በኮርስዎ ውስጥ ያሉ ሁሉንም የተሰጡ 

ስራዎች በፊደል ቅደም ተከተል ዝርዝር ያሳያል። የተሰጠ ስራውን ስም ነካ በማድረግ የሚያስረክቡትን 

የተሰጠ ስራ ይምረጡ [2]። የመረጡት የተሰጠ ስራ የቼክ አዶን ያሳያል [3]።  

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


ማስታወሻ፦የተሰጠ ስራ ዝርዝሩ የተቆለፉ የተሰጡ ስራዎችንም ጨምሮ በአንድ ኮርስ ውስጥ ያሉ 

ሁሉንም የተሰጡ ስራዎችን ያሳያል።  

የማስረከቢያ አስተያየት ያክሉ 

 

ከተሰጠ ስራዎ ማስረከብ ላይ አስተያየት ለማካተት Comments... የሚለውን መስክ ነካ ያድርጉ።  

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ 

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


 

የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ Submit የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።  

በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ የማስረከብ ስኬት ይመልከቱ 

 

በ Canvas Student (በካናቫስ ተማሪ) መተግበሪያው ውስጥ በተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ላይ የተረከበ 

የተሰጠ ስራዎን ማረጋገጥ ይችላሉ።  

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
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


ማስታወሻ፦ወደ ተቆለፈ የተሰጠ ሥራ አንድ ፋይል ለማስረከብ ሞክረው ከሆነ የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ 

የማስረከቢያ ስኬት ማስታወቂያ አያሳይም እና ይልቁንስ የተሰጠ ስራ ተገኝነት ቀናትን ያሳያል።  

ቀደም ያለ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ የ PDF የተሰጠ ስራን 

ከማብራሪያዎችን ጋር እንዴት አስረክባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡የተሰጡ ስራዎቼ በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ መረከባቸውን እንዴት 

አረጋግጣለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያ በ iOS መሣሪያዬ ላይ ወዳለው 

የተማሪ መተግበሪያው አንድ የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክባለሁ? 
 

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-9834-18561187357
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#jive_content_id_Assignments


የተሰጡ ስራዎቼ በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ 

መተግበሪያ ውስጥ መረከባቸውን እንዴት 

አረጋግጣለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 39 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ያስገቡት የተሰጠ ስራዎ አይነት በትክክል መገባቱን ለማረጋገጥ ማየት ይችላሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

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


 

የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ገጽ ይመልከቱ 

 

አንድ የተሰጠ ስራ በተሳካ ሁኔታ ሲረከብ የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተረከበበትን የጊዜ ማህተም ያሳያል።  

ማስረከቢያ እና መመሪያን ይክፈቱ 

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


 

ያስረከቡትን ለመመልከት ያንሸራትቱ እና ከዚያ Submission and Rubric የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

ያስረከቡትን ይመልከቱ 

 

የማስረከቢያ ገጹ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስገረከቡትን ያሳያል [1]። የቆዩ ማስረከቦችን ለመመልከት የቀስት 

አዶውን ነካ ያድርጉ [2] ከዚያ ከዝርዝሩ ውስጥ ግቤት ይምረጡ [3]። 

የተሰጠ ስራ ማስገባት 

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


 

ምንም የተሰጠ ስራ ማስረከቦች ከሌለዎት Submit Assignmentየሚለውን አዝራር ነካ በማድረግ የተሰጠ 

ስራዎን ማስገባት ይችላሉ። 

ቀደም ያለ ርዕስ፡ከሶስተኛ ወገን መተግበሪያን በ iOS መሣሪያዬ ላይ ወዳለው የተማሪ መተግበሪያው 

አንድ የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በተንቀሳቃሽ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪዎች መተግበሪያ ውስጥ አንድ የተሰጠ ስራ እንዴት 

ዳግም አስረክባለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> የተሰጡ ስራዎቼ በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ 

ውስጥ መረከባቸውን እንዴት አረጋግጣለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17594-185611125849
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9828-18561187355
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/267/original/333dbf23-a138-4359-babc-3d7508aff487.png


በተንቀሳቃሽ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪዎች 

መተግበሪያ ውስጥ አንድ የተሰጠ ስራ እንዴት 

ዳግም አስረክባለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 38 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

አስተማሪዎ የተሰጡ ስራዎችን እንደገና እንዲያስረክቡ ከፈቀደልዎት አንድን የተሰጠ ስራ ዳግም ማስረከብ 

ይችላሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

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


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ሊኖርቦት ይችላል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

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


 

የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

 

የተሰጠ ስራው ዝርዝሮች ገጽ ያስረከቡትን ዝርዝሮች ያሳያል።  

የተሰጠ ስራ ዳግም ያስረክቡ 

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


 

Resubmit Assignment የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ።. 

ቀደም ያለ ርዕስ፡የተሰጡ ስራዎቼ በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያ ውስጥ መረከባቸውን 

እንዴት አረጋግጣለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪው መተግበሪያ ውስጥ ባስረከብኩት ላይ ማብራሪያዎችን 

እንዴት አክላለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በተንቀሳቃሽ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪዎች መተግበሪያ ውስጥ 

አንድ የተሰጠ ስራን እንዴት ዳግም አስረክባለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9834-18561187357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/679/141/original/ef6c9edb-45e6-4aeb-a9fa-5fa1b5ac045e.png


የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ ባስረከብኩት ላይ ማብራሪያዎችን 

እንዴት አክላለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካንቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 19 ቀን 2018•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካንቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 23 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

በተሰጠ ስራ ማስረከብ ላይ ማብራሪያዎችን ማከል ይችሉ ይሆናል። Canvas DocViewer በኦንላይን 

የተሰጠ ስራ ማስረከቦች ላይ ማብራሪያዎችን መጻፍ የሚፈቅድ መሳሪያ ነው። በ Canvas Student (ካንቫስ 

ተማሪ) የተሰሩ ማብራሪያዎች ያስረከቡት በሚታረምበት ወቅት በአስተማሪዎ ሊታዩ ይችላሉ። 

አንድ ፋይል ከ DocViewer ጋር ተስማሚ ካልሆነ የሰነዱ ቅድመ-ዕይታ አሁንም ፋይሉን ያሳያል ነገር ግን 

DocViewer ማርተያ እና አስተያየት መስጫ አይገኝም። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ማስታወሻዎች፦ 

 ከ 100 MB በላይ የሆኑ ፋይሎች እና በይለፍ ቃል የተጠበቁ ፋይሎች በ DocViewer አይቀየሩም። 

 አንድ የተሰጠ ስራ ከተረከበ በኋላ DocViewer ን የሚደግፍ ሰነድ ለማሳየት የ Student (ተማሪ) 

መተግበሪያው እስከ አስር ደቂቃዎች ድረስ ሊወስድ ይችላል። 

ክፍት ማስረከብ 

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


 

ከተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ ላይ Submission & Rubric የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

የፋይል ማብራሪያ ይጻፉ 

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


 

Annotate የሚለውን አዶ ነካ ይድርጉ። 

የማብራሪያ መሳሪያዎችን ይመልከቱ 

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


 

የማብራሪያ አዶውን ነካ በማድረግ የማብራሪያ መሣሪያ ይምረጡ [1]። ሲመረጥ አዶው ነጭ ዳራ 

ያካትታል። የማብራሪያ መሣሪያ መጠቀምን ለማቆም የማብራሪያ አዶን እንደገና ነካ ያድርጉ።  

የመጨረሻውን እርምጃ ለመቀልበስ Undo የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

አንድ ማስረከብ ከአንድ ገጽ በላይ ያለው ከሆነ የማያ ገጽዎን ወደላይ በማንሸራተት ተጨማሪ ገጾቹን 

ይመልከቱ። 

የነጥብ ማብራሪያ ያክሉ 

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


 

የነጥብ ማብራሪያ ለመተው Point ሚለውን የማብራሪያ አዶ ነካ ያድርጉ [1]።  

ማብራሪያውን ለማከል የፈለጉበትን ቦታ ነካ ያድርጉ [2]። 

አስተያየት ያክሉ 

 

የነጥብ ማብራሪያዎች ወዲያውኑ አስተያየት ይጠይቃሉ። በ Reply መስኩ ውስጥ [1] ለነጥብ 

ማብራሪያው አስተያየቱን ይተይቡ። Send የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

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


 

አስተያየትዎን ለመሰረዝ Delete የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። ወደ ማስረከቡ ለመመለስ Done 

የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [2]። 

የነጥብ ማብራሪያን ያሻሽሉ 

 

ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ የማብራሪያ አዶውን ነካ አድርገው ይያዙ [1]። ማብራሪያውን 

ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት። 

የማብራሪያ አስተያየትዎን ለማየት እና ለማሻሻል የ Comments አዝራሩን ነካ ያድርጉ [2]። 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/674/original/5dfa752a-96ea-4e30-a62c-b4feda6aeb52.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/680/original/e9295fe0-16d0-478b-97a9-d2c7e1608095.png


ማብራሪያውን ለመሰረዝ የDelete አዶውን ነካ ያድርጉ [3]። አንድን ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም 

የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል። 

ማብራሪያዎችን ማድመቂያ ያክሉ 

 

በሰነዱ ውስጥ ጽሑፍን ለማድመቅ Highlight የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። የማድመቂያ ቀለም 

ለመምረጥ Color የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

የማብራሪያ ማድመቂያን ለመጨመር በማስረከቢያ ውስጥ ነካ ያድርጉ እና ይጎትቱ [3]። 

ማብራሪያዎችን ማድመቂያ ያሻሽሉ 

 

ማብራሪያውን ለማሻሻል ማብራሪያውን ነካ አድርገው ይያዙ። 

በማብራሪያ ማድመቂያው ላይ አስተያየት ለማከል Comments የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [1]። 

ማብራሪያውን ለመቅረጽ Style የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/696/original/eb69eb75-94bb-4271-bea7-70e9f39a1a10.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/666/original/7a539e0c-ddf6-448f-b753-d158442fa072.png


አንድን የማብራሪያ ማድመቂያ ለመሰረዝ Delete የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [3]። አንድን ማብራሪያ 

መሰረዝ ማንኛውንም የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል። 

የጽሁፍ ማብራሪያ ያክሉ 

 

በማስረከቡ ውስጥ ጽሑፍ በቀጥታ ለማከል Free text የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። የጽሁፉን ቀለም 

ለመምረጥ Color የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

ከዚያ ማብራሪያውን ለማከል የፈለጉበትን ቦታ ነካ ያድርጉ። 

 

በጽሑፍ መስክ ውስጥ [1] ለማብራሪያ ማከል የሚፈልጉትን ጽሑፍ ያስገቡ። የጽሑፉን መጠን ለመቀየር 

Point አገናኙን ነካ ያድርጉ [2]።  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/498/054/original/93a0893a-e5ae-476a-83fc-f417763b33aa.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/694/original/7a056a94-8efb-4681-b424-b5ba7490ee2c.png


ሲጨርሱ Done የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [3]። 

የፅሁፍ ማብራሪያን ያሻሽሉ 

 

ማብራሪያውን ለማሻሻል የማብራሪያ ጽሑፍ ሳጥኑን ነካ ያድርጉ [1]። 

ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ የማብራሪያውን የዙሪያ መስመር ነካ አድርገው ይያዙ። 

ማብራሪያውን ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት። 

በማብራሪያ ላይ አስተያየቶችን ለማከል Comments የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

የጽሑፍ መጠኑን ወይም ቀለሙን ለመለወጥ Inspector የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [3]። 

የተብራራውን ጽሑፍ ለማርትዕ Edit የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [4]። 

አንድን የጽሁፍ ማብራሪያ ለመሰረዝ Delete የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [5]። አንድን ማብራሪያ መሰረዝ 

ማንኛውንም የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል። 

የጭረት ጽሑፍ ማብራሪያን ያክሉ 

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


 

ያ ጽሑፍ መሰረዝ እንዳለበት ለማመልከት Strikeout የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። የጭረቱን ቀለም 

ለመምረጥ Color የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

በማስረከቡ ውስጥ ጽሁፍን ለመጫር ነካ ያድርጉ እና ይጎትቱ። በጽሑፉ ውስጥ የሚጭር አንድ መስመር 

ይታያል [3]። 

ማስታወሻ፦በማያ ገጽዎ መጠን ላይ በመመስረት የጭረት አዶን ለማየት የአማራጮች አዶ ነካ ማድረግ 

ሊኖርብዎ ይችላል። 

የጭረት ጽሑፍ ማብራሪያን ያሻሽሉ 

 

ማብራሪያውን ለማሻሻል ማብራሪያውን ነካ ያድርጉ [1]። 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/676/original/d90502dc-5e13-4e55-8995-01c65f96c53b.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/668/original/5d5eca76-adc1-435e-99fd-db2bf7ad4cf4.png


አስተያየት ለማከል Comments የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [2]። 

እንደ ድፍን መስመር ወይም የደመቀ ዳራ አድርጎ ጭረቱን ቅጥ ለማስያዝ ወይም የጭረቱን ቀለም ወይም 

የማብራሪያ ብርሃን አለማስተላለፍን ለመቀየር Style የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [3]። 

አንድን የተጫረ ማብራሪያ ለመሰረዝ Delete የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [4]። 

የመሳል ማብራሪያ ያክሉ 

 

የነፃ እጅ ስዕሎችን እና ማብራሪያዎችን ለመስራት Draw የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። የስዕሉን ቀለም 

ለመምረጥ Color የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

ስዕል ለመጀመር ነካ ያድርጉ እና ይጎትቱ። የስዕል ቦታን የሚያመለክቱ የነፃ-ቅጽ መስመሮች ይታያሉ [3]። 

በተሳለ ማብራሪያ ላይ በርካታ ጭረቶችን መጨመር ይችላሉ። 

ማስታወሻ፦ በማያ ገጽዎ መጠን ላይ በመመስረት የስዕል አዶን ለማየት የአማራጮች አዶ ነካ ማድረግ 

ሊኖርብዎ ይችላል። 

የስዕል ማብራሪያን ያሻሽሉ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/670/original/028dcec6-9572-42b0-bfda-f03d1ce80321.png


 

ማብራሪያውን ለማሻሻል የማብራሪያው አይነት እንዳልተመረጠ ያረጋግጡ [1]። ከዚያ ማብራሪያውን ነካ 

ያድርጉ [2]። በማብራሪያ ስዕሉ ዙሪያ አንድ ሰማያዊ የዙሪያ መስመር ይታያል [3]። ማብራሪያውን 

ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ የስዕል ማብራሪያውን የዙሪያ መስመር ነካ አድርገው ይያዙ። ማብራሪያውን 

ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት። 

በተሳለ ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለማከል Comments የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [4]።  

በማንኛውም ጊዜ አንድ ስዕልን ለመሰረዝ Delete የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [5]። አንድን ማብራሪያ 

መሰረዝ ማንኛውንም የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል። 

የስፋት ማብራሪያ ያክሉ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/661/original/16627a59-4cf2-4aef-915e-1a0f3374e9b4.png


 

የስፋት ማብራሪያን ለመተው Area የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [1]። የስፋት ማብራሪያን ቀለም 

ለመምረጥ Color የሚለውን አዶ ነካ ያድርጉ [2]። 

በማስረከቢያው አካባቢ ዙሪያ አራት ማዕዘኑን ነካ ያድርጉ እና ይጎትቱ። ለማብራሪያው ቦታውን 

የሚጠቁም ሳጥን ይታያል።  

የስፋት ማብራሪያን ያሻሽሉ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/498/056/original/25443c01-2c5a-4a74-97f8-e1583897923d.png


 

ማብራሪያውን ለማሻሻል የማብራሪያው አይነት እንዳልተመረጠ ያረጋግጡ [1]። ከዚያ በሰነዱ ውስጥ 

ያለውን ማብራሪያ ነካ ያድርጉ [2]። በማብራሪያ ስፋቱ ዙሪያ አንድ ሰማያዊ የዙሪያ መስመር ይታያል [3]። 

ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ የስፋት ማብራሪያውን የዙሪያ መስመር ነካ አድርገው ይያዙ። 

ማብራሪያውን ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት። 

በማብራሪያ ላይ አስተያየት ለማከል Comments የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [4]። 

የማብራሪያው ቀለም ለመቀየር Inspector የሚለውን አዝራር ነካ ያድርጉ [5]። 

ማብራሪያውን ለመሰረዝ የ Delete አዶውን ነካ ያድርጉ [6]። አንድን ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም 

የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል። 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/494/684/original/c02a28e4-82c5-4802-ae70-ab3d0a08fc2e.png


ቀደም ያለ ርዕስ፡በተንቀሳቃሽ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪዎች መተግበሪያ ውስጥ አንድ የተሰጠ ስራ 

እንዴት ዳግም አስረክባለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ ከአስተማሪዬ በተሰጠ ስራ ላይ 

አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ 

ባስረከብኩት ላይ ማብራሪያዎችን እንዴት አክላለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9833-18561187358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9822-18561185388
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#jive_content_id_Assignments


በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው 

ውስጥ ከአስተማሪዬ በተሰጠ ስራ ላይ 

አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ? 

ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ 

የተስተካከለው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን  በኤፕሪል 6 ቀን 2020 

እትም 36 

 መውደድ • 0 መወደዶችን አሳይ0  

 አስተያየት • 0 

 በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ 

ከአስተማሪዎ የተሰጡ አስተያየቶችን እንደ ያስገቡት የተሰጠ ሥራ አካል ሆኖ ማየት ይችላሉ። 

በተሰጠ ስራዎ ውስጥ አስተያየት መስጠት ይችላሉ። 

በዚህ ትምህርት ውስጥ ያሉት ምስሎች ለስልክ ማሳያ ናቸው፣ ነገር ግን ካልተገለጸ በስተቀር የታብሌት 

ማሳያዎች ተመሳሳይ እርምጃዎችን ያንጸባርቃሉ። 

ኮርስ ይክፈቱ 

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


 

በዳሽቦርዱ ላይ ማየት የሚፈልጉትን ኮርስ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/233/original/4770bf47-7deb-46ad-8cb0-09f5e14b73c4.png


 

የ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) አገናኙን ነካ ያድረጉ። 

ማስታወሻ፦ የተሰጡ ስራዎችን አገናኝ ለመመልከት ገጽዎን ማንሸራተት ይኖርቦታል። 

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/241/original/7d65e856-add9-4215-8c0b-0e1cbdbc1392.png


 

የተሰጠውን ስራ ስም ነካ ያድርጉ። 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ 

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


 

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ገጽ የተሰጠ ስራዎን መቼ እንዳስረከቡ የሚያመለክት የሰዓት ማህተም [1] 

እንዲሁም የተቀበሉበትን ውጤት ያካትታል [2]።  

ማስረከቢያ እና መመሪያን ይክፈቱ 

 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/249/original/46648879-dba3-4f15-9f41-e72eae7e4874.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/237/original/2ed1c315-a792-4518-95b7-d3d2916baa9a.png


Submission & Rubric የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ። 

ያስረከቡትን ይመልከቱ 

 

የማስረከቢያ ዝርዝሮች ገጹ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስገረከቡትን ያሳያል። 

ማብራሪያዎች ይመልከቱ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/247/original/3a07c49c-ffe9-4bef-9382-03754f7e6822.png


 

አስተማሪዎ በሰነድ ማስረከብዎ ላይ ማብራሪያዎችን ትቶ ከሆነ በማስረከቦች ዝርዝሮች ገጽ ላይ ይታያሉ 

[1]።  

ማብራሪያዎች አስተያየቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ። ማብራሪያውን ነካ ያድርጉ [2] ከዚያ የአስተያየቶች 

አገናኝን ይንኩ [3]።  

የማብራሪያ ጽሁፍ አስተያየቶችን ይመልከቱ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/243/original/84b638b0-839d-4d33-af6e-931ac63c9b94.png


 

አስተያየቶች በአስተያየቶች ገጽ ላይ ይታያሉ [1]።  

ለአስተያየት መልስ ለመስጠት መልስ መስጫ መስኩ ወስጥ ይተይቡ [2] ከዚያ Send የሚለውን አዝራር 

ነካ ያድርጉ [3]። ሲጨርሱ Done የሚለውን አገናኝ ነካ ያድርጉ [4]።  

የማስረከቢያ አስተያየቶች ይመልከቱ 

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/245/original/36de0e13-a85f-49ea-8d65-a9c41ad561c4.png


 

Comments የሚለውን ተር ነካ ያድርጉ [1]።  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/229/original/edbd80ed-f982-419e-b2fb-cdfb56884e05.png


ከአስተማሪዎ የሆኑ ማንኛውም አስተያየቶች በመስኮቱ ውስጥ ይታያል [2]። እንዲሁም አስተማሪዎ 

የሚዲያ አስተያየቶችን ሊተው ይችላል [3]። የሚዲያ አስተያየትን ለማጫወት Play የሚለውን አዶ ነካ 

ያድርጉ [4]። 

እንዲሁም አስተማሪዎ በተሰጠ ስራዎ ማስረከብ ላይ የሰነድ አባሪዎችን መተው ይችላል [5]። 

በማስረከብዎ ላይ አስተያየት መስጠትም ይችላሉ [6]።  

የመመሪያ አስተያየቶችን ይመልከቱ 

 

አስተማሪዎ በተጨማሪ በተሰጠ ስራዎ መመሪያ ላይ አስተያየቶችን ለመተው ሊመርጥ ይችላል። የመመሪያ 

አስተያየቶችን ለማየት Rubric የሚለውን ትሩ ነካ ያድርጉ [1]። 

አስተያየቶች ከመመሪያ መመዛኛ ደረጃ አሰጣጥ በታች ይታያሉ [2]። 

ቀደም ያለ ርዕስ፡የ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪው መተግበሪያ ውስጥ ባስረከብኩት ላይ ማብራሪያዎችን 

እንዴት አክላለሁ? 

ቀጣይ ርዕስ፡በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ እንደ አንድ ተጠቃሚ እንዴት 

እተገብራለሁ? 

እዚህ ነዎት 

የማውጫ ሰንጠረዥ>የተሰጡ ስራዎች> በ iOS መሣሪያዬ ላይ በተማሪ መተግበሪያው ውስጥ 

ከአስተማሪዬ በተሰጠ ስራ ላይ አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ? 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9830-18561187353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14476-18561877067
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9840-18561187347
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9840-18561187347
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#jive_content_id_Assignments
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/681/235/original/c6b8baac-cd55-496c-aeec-4dc2e931d821.png

