
حساب األهل
"إلستخدام يال نقرأ يجب فتح حساب لألبناء من خالل حساب األهل".

نضغط مفتاح حساب (األهل) 

نضغط على مفتاح (حساب جديد)

فتح حساب جديد



حساب األهل

مع  المعلومات  نعبئ 
إسم  أن  االنتباه  ضرورة 
المرور  وكلمة  المستخدم 
يجب أن تكون باإلنجليزية 
وأن يتم حفظها بمكان آمن

تسجيل  مفتاح  نضغط 
تم  الحساب  يكون  وبهذا 

تفعيله

فتح حساب جديد



حساب األهل

نضغط تسجيل دخول

 اسم المستخدم 
كلمة المرور الخاصة 

(التي اخترتها)

نضغط مفتاح حساب (األهل) 

نكتب

إستخدام الحساب



حساب األهل

هي  الرئيسة  القائمة 
في  تظهر  التي  األقسام 

وسط الصفحة 

لوحة التحكم 

القائمة 
العمودية 

هي األقسام 
التي تظهر 
على يمين 

الصفحة 



والكتب)  (القصص  مفتاح  على  بالضغط 
تظهر قائمة فرعية فيها:

عرض جميع القصص على المنصة
قصص القواعد
قصص ايقاعية

األسئلة  اليها  تستند  التي  المهارات  جميع 
التابعة للقصص

على  الطالب  إلجابات  تفصيلية  تقارير 
األسئلة ونتائج تحقيق المعايير التعليمية

القصص والكتب

لوحة التحكم حساب األهل



لوحة التحكم حساب األهل

عنوان القصة
المستوى: وهو (الصف)

الفئة: (درجة تعقيد المحتوى)
التصنيف: وهو يتعلق بنوعية الشخصيات او االحداث التي تتحدث عنها القصة

استمع: لالستماع للقصة صوت وصورة
اقرأ: مشاهدة القصة بدون صوت

سؤال وجواب: استعراض األسئلة المرافقة للقصة
أرسل كنشاط / يتم اظهار قائمة األبناء واختيار االسم إلرسال القصة.

يمكن البحث عن أي عنوان للقصة او البحث عن 
مستوى او فئة او صنف معين وتحديد اللغة قائمة جميع القصص على المنصة
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القصص والكتب
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لوحة التحكم حساب األهل

 نموذج قائمة
المعايير

القصص والكتب
المهارات

تقرير االجابات

 نموذج قائمة
النتائج

 نموذج عرض
النتائج



لوحة التحكم حساب األهل

إدارة الحسابات
إضافة ابن / ابنة: (يمكن إضافة حتى ٤ أبناء) تعبئة المعلومات 

بالنموذج وضغط حفظ

استعراض  االبناء:  جميع  عرض 
(التي  النقاط  عدد  االبناء/  معلومات 
حصل عليها) / عرض ملف االبن/ ارسال 

رسالة / تعديل / حذف



لوحة التحكم حساب األهل

القصص المرسلة
ارسال قصة: (هو ارسال القصة 

مع األسئلة ألحد االبناء)
ادخال اسم النشاط / اختياري

تحديد   / القصة  اختيار 
المستوى والفئة

نحدد االبن او االبنة.
ارشادية  تفاصيل  نضع 

(اختياري)
بداية  موعد  تحديد  يمكن 
بدون  تركه  او  النشاط  ونهاية 

تحديد
حفظ التغييرات لحفظ النشاط

قائمة   : المرسلة  القصص  جميع  عرض 
القصة  تبين  ارسالها  تم  التي  القصص 
واسم اإلبن / الصنف / تقرير / التسجيل 

الصوتي / تعديل او حذف.



لوحة التحكم حساب األهل

الرسائل

جميع  الوارد:  البريد 
مدير  من  الواردة  الرسائل 

الموقع

أرسل رساله : اعلى يسار الشاشة : تحديد 
عنوان / المحتوى / تحديد مدير موقع)

الرسائل: التواصل مع مدير الموقع

الرسائل  الصادر:  البريد 
لمدير  ارسالها  تم  التي 

الموقع



لوحة التحكم حساب األهل

مساعدة
طريقة  لشرح  والفيديوهات  المساعدة  وسائل  من  العديد  مساعدة: 

االستخدام واالجابة على األسئلة األكثر شيوعا

الخاصة بحسابكم  البيانات  الملف الشخصي: وهي 
ويمكن التعديل واالضافة لهذه البيانات



للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا على:

info@yallaneqra.ps

/YallaNeqra

مجموعة خاصة : يال نقرأ المعلمون


