
التثبيت على أجهزة الكمبيوتر اللوحي ة
 Apple App Store تحصل عليه ألجهزة اآلي باد من متجر !Worksheet Go تطبيق 

وألجهزة أندرويد اللوحية من متجر Google Play Store. التطبيق مجاني.

التثبيت على أجهزة الكمبيوت ر
التثبيت المباشر للتطبيق ممكن فقط على األجهزة اللوحية. ولكن مع ما يسمى ببرنامج المحاكي، يمكن لجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows أو macOS أن يتصرف وكأنه جهاز لوحي. ويمكن بعد 

ذلك تثبيت إصدار Android عبر متجر Google Play. نوصي باستخدام برنامج BlueStacks – من المعروف 
أن هذا المحاكي  آمن وموثوق به. برنامج BlueStacks متاح لنظامي التشغيل Windows و Mac. نستطيع 
استخدام تطبيق Worksheet Go! للقيام بالواجبات ولم نجد به أي مشاكل حتى اآلن. يمكنك بالطبع استخدام 

 برامج محاكاة أخرى أيًضا.
 يرجى مالحظة ما يلي: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا في الملحق الموجود في نهاية ورقة 

المعلومات هذه.

بعد التثبي ت
في تطبيق Worksheet Go! ال حاجة لضبط أي شيء. حيث يمكن استخدام التطبيق دون تسجيل.

على بعض أجهزة أندرويد اللوحية )مثل سامسونج( وأيًضا في برنامج المحاكي، ال تعمل خاصية قارئ 
الشاشة إال إذا تم اختيار خاصية قارئ الشاشة من جوجل في إعدادات نظام أندرويد:

افتح تطبيق اإلعدادات واختر قسم اإلدارة العامة.  • 
اختر اللغة واإلدخال.  • 

في الثلث السفلي توجد نقطة تحويل النص إلى كالم. افتح هذا اإلعداد.  • 
هنا يمكنك اختيار محركك المفضل (نوصي به من جوجل). يمكنك أيًضا تغيير اإلعدادات األخرى، مثل   • 

اللغة وسرعة الكالم ودرجة الصوت هنا.  

هذه هي الخطوات الدقيقة على أجهزة سامسونج اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 9. على أجهزة أندرويد 
اللوحية األخرى، قد تختلف األسماء واألقسام قليالً.

يريد معلم/معلمة طفلك أن يقوم طفلك بحل الواجبات المنزلية باستخدام تطبيقنا Worksheet Go! . لذلك قمنا 
بكتابة مقدمة صغيرة لك.
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ماذا يمكن لطفلك أن يفعل باستخدام تطبيق WORKSHEET GO!؟
يحتوي التطبيق على نموذج ورقة عمل. افتح 
هذه الورقة مع طفلك. يسحب الطفل اإلجابات 

من شريط الحل بهامش الورقة السفلي إلى حقول 
المهام. ساعده، إذا كان الحساب صعًبا للغاية. 

عند ملء جميع الحقول، يمكن وضع عالمة على 
الصفحة. سيتلقى طفلك اآلن تعليق يبين أن كل 

شيٍء صحيح.

تحميل أوراق العمل 
 QR سوف تتلقى من المعلم مهام مصممة لطفلك في شكل روابط أو رموز. يمكنك إجراء مسح ضوئي لرموز

لهذه المهام مباشرًة باستخدام تطبيق Worksheet Go!. فقط انقر على أيقونة التنزيل:

هناك، يمكنك أيًضا إدخال الرمز باليد، إذا تلقيته عبر رسالة نصية قصيرة، على سبيل المثال.

وظائف المساعدة
 .!Worksheet Go بنقرة على رمز الترس، تصل إلى وظائف المساعدة الخاصة بتطبيق 

ال يجب عليك عادًة تغيير هذه اإلعدادات!

ومع ذلك، يمكن أن تساعد وظائف المساعدة طفلك وتدعمه أثناء التعلم. قد يطلب منك المعلم/المعلمة تغيير 
 إعدادات معينة هنا.

 يجب أال تكون المهام ثقيلة على طفلك بأكثر من وسعه.

هكذا يبدو حل نموذج ورقة العمل.
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حذف أوراق العمل القديمة
 بعد فترة، سيتم جمع العديد من أوراق العمل. باستخدام الرمز األول في الشريط، يتحول التطبيق 

Worksheet Go! إلى وضع التحديد.

يمكنك اآلن وضع عالمة صح زرقاء على األوراق. ستتغير حينها الرموز الموجودة في أعلى اليمين.

باستخدام سهم االستدارة للخلف، يمكنك إعادة أوراق العمل مرة أخرى إلى الحالة غير الُمحررة. باستخدام رمز 
سلة المهمالت، يمكنك حذف جميع أوراق العمل المحددة.

هل لديك أسئلة أخرى؟
في هذه الحالة، يرجى االتصال بمدرسة طفلك أوالً. يعرف المعلمون/المعلمات بشكل أفضل المهام التي حددوها

وأين يمكن أن تحدث المشاكل.

ومع ذلك، إذا كان المعلم غير قادر على اإلجابة على أسئلتك، فيمكنك االتصال بقسم الدعم لدينا على الرحب

والسعة.

واآلن، نتمنى لك ولطفلك الكثير من المرح والنجاح الباهر في التعلم!

فريق المهارات المدرسية الخاص بك
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BLUESTACKS الملح ق  |  تعليمات تثبيت برنامج

قم بتجهيز جهاز الكمبيوتر بدون طفلك.  • 
.https://www.bluestacks.com/download.html من الموقع الرسمي BlueStacks قم بتنزيل برنامج   
ال تندهش، فبرنامج BlueStacks مخصص في المقام األول لألشخاص الذين يرغبون في لعب ألعاب     
أجهزة الكمبيوتر اللوحية على أجهزة الكمبيوتر العادية. لذلك، تظهر رسوم متحركة من األلعاب على    

الموقع اإللكتروني، وأثناء التثبيت، وعند الفتح. عندما يكون المحاكي قيد التشغيل، تبدو شاشة البدء نحيفة    
إلى حٍد ما وتحتوي على إعالنات أقل*. إذا كنت تريد أن تكون مطمئًنا، فيمكنك الحًقا فتح تطبيق    

Worksheet Go! لطفلك أوالً بشكٍل دائم.  

.!WORKSHEET GO قم بتثبيت تطبيق  • 
في برنامج BlueStacks ، ستجد تطبيق Google Play Store مثبت مسبًقا. كما هو معتاد    

في تطبيق Google Play Store على أجهزة الكمبيوتر اللوحية، يجب عليك تسجيل الدخول    
أو التسجيل هنا. حتى تتمكن من العثور على تطبيقنا هناك، يجب عليك إدخال االسم الكامل بما في ذلك    

عالمة التعجب: Worksheet Go! يبدو أن المحاكي متطلب أكثر من الكمبيوتر اللوحي العادي.    
)احذر من خطر االلتباس: هناك أيضا متجر BlueStacks Store في إصدار Windows أو مركز    

).!Worksheet Go ال يوجد هناك تطبيق .Mac في إصدار App-Center  

أال يعمل بشكٍل صحيح؟  • 
إن متجر Google Play Store يبلغك بأنه „قد ال يكون التطبيق ُمحّسًنا لجهازك“؟ ال توجد مشكلة. في    
حالة إذا لم يظهر تطبيق Worksheet Go! على اإلطالق أو ظهر إشعار في المتجر بأن التطبيق غير    
مناسب، يمكن إدراجه في إعدادات BlueStacks. اذهب في BlueStacks إلى أسفل اليمين على الترس    

ن أو  )Windows( أو في اإلعدادات إلى قائمة )BlueStacks )macOS وتحقق مما إذا كان تم تحت ُمحسَّ   
متقدم تم التعيين كملف تعريف للجهاز OnePlus 5 كملف تعريف للجهاز. في بعض األحيان ال يكون    

ملف التعريف هذا مرئًيا بشكل مباشر، عليك حينها التمرير أوالً عبر القائمة.   
إذا كان هذا صحيًحا، فال يزال بإمكانك التحقق من اإلعدادات تحت بند الشاشة: يجب ضبط التنسيق األفقي    

والدقة بحيث ال تقل عن 600 بكسل على الحافة األقصر. ال توجد مشكلة في اختيار قيمة عالية للغاية   
)مثل 2560 × 1440(.  

قد يعمل برنامج BlueStacks ببطء على Windows إذا لم تكن ما يسمى على الكمبيوتر خاصية البيئة   • 
االفتراضية منشطة. يقوم حينها المحاكي باإلبالغ عن هذا ويوجهك إلى صفحة تفسيرية توضح كيفية    

تكييف هذا اإلعداد مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.    
نوصي بإجراء هذا لكي يعمل تطبيق Worksheet Go! بسرعة وبشكل ثابت.  

بعد تثبيت المحاكي، يجب عليك الذهاب إلى متجر Google Play Store أيًضا مباشرًة وتثبيت خاصية قارئ 
الشاشة من جوجل. يجب تنشيط هذا في تطبيق إعدادات أندرويد. كيفية القيام بذلك وكل شيء آخر حول تطبيق 

Worksheet Go! تجده في بداية هذا الدليل.

 MEmu (https://www.memuplay.com/( معلومة إضافية حول موضوع اإلعالن: حصلنا على معلومة من تعليق على مدونتنا تفيد بأن المحاكي * 
 يعمل وبدون إعالنات. للقيام بهذا، يجب عليك اختيار التثبيت دون اتصال باإلنترنت وأن ترفض مرتين سؤال حول البرامج اإلضافية عن طريق رف ض.

ال يعمل MEmu لألسف إال على أجهزة كمبيوتر بنظام تشغيل Windows فقط.
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