
Come iscriversi a Google Classroom

1 – vai su google
www.google.it

يجب زيارة موقع غوغل-1
www.google.it   

2 – scrivi gmail e premi invio
 إضغطيأكتب اكتبي جمايل و أضغط-2

invioعلى 

3 – scegli “crea account” oppure, se hai già
un indirizzo gmail, “utilizza un altro
account”

اختر إختاري "افتح حساب" أواذا كان-3
لديك بريد ألكتروني, "استعمل

حساب آخر"
4 – scrivi il tuo indirizzo in questo modo:
nome.cognome@ISTITUTOSCUOLA.edu.it
il nome e il cognome da usare sono quelli
del bambino o della bambina

أكتب أكتبي عنوان البريد االلكتوني بهذه-4
الطريقة

يجب استعمال اسم و لقب الطفل أو الطفلة
es. mario.rossi@ISTITUTOSCUOLA.edu.it

مثل
quando hai scritto, clicca su “avanti”

« avanti »بعد أن أنتهيت الكتابة أضغط "أمام" 
5. scrivi la password che ti ha dato la
maestra e clicca su “avanti”

أكتب أكتبي كلمة السر التي سلمتها لك المعلمة-5
 avanti»"أمام" و أضغط   أضغطي  على 

6 - Se ti appare questo:
sotto alla password scrivi la parola che
vedi, se non la leggi bene la puoi ascoltare
cliccando sull’altoparlante

إذ ظهر على الشاشة : -6
تحت كلمة السر أكتب الكلمة التي تشاهدها, اذا لم

تتمكن> من قراءتها جيدا يمكنك استعمال مكبر
الصوت لالستماع اليها 
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7 – cambia password:
scrivi una password che vuoi tu
riscrivila due volte e clicca sul tasto
blu

غير كلمة السر أكتب كلمة السر التي-7
تخيرها و أعد كتابتها مرتين و

أضغط على الزر االزرق

8 – clicca su “accetta
أضغط على الزر "أقبّل-8

« accetta »

9 – sei dentro al tuo nuovo
indirizzo Gsuite! Per vedere i
compiti, clicca dove indica la
freccia

أنت اآلن بداخل  عنوان البريد الجديد-9
لمشاهدة الواجبات المدرسية, أضغط باتجاه

السهم

10 – scegli classroom e clicca su
“continua”

أختر أختاري الفصل و أضغط-10
« "أضغطي على "واصل

continua »

11. scegli “sono uno studente”
“- أختر أختاري "أنا تلميذ"           11

sono uno studente” 

12 – apri le mail e guarda i compiti
che devi fare!

 أفتح البريد و شاهد الواجبات-12
! المدرسية التي يجب القيام بها
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