
How to submit work to an assignment online 

 كيفية إرسال الواجب المنزلي عبر اإلنترنت

 
First sign in on gmail and go to google classroom (see other 
tutorials on how to sign in and find google classroom). The 
page should look like this: 
 

  G.mailادخل أوالً على    

 Google Classroom ثم إلى 

  حول  اإلرشادي دليلراجع ال،إن وجدت صعوبة

 Googleلى  كيفية تسجيل الدخول والعثور ع

Classroom 

 يجب أن تبدو الصفحة كما يلي:



 
 
Then click on classwork 

 "classworkثم انقر كلمة "األعمال الصفية 

 
 
 
 
 



 
 
Find the classwork you need to complete and click on it: 

وانقر  عملهابحث عن الواجب الذي تريد 

 عليه:

 



 
Then click on ‘View assignment’ 

 الواجب" شاهدثم انقر فوق "

 
 
 

 
And you should see this page: 

 ويجب أن ترى هذه الصفحة:
 



 
Click on ‘Add or Create’ and a menu will appear – choose 
how you want to answer the assignment – You can choose 
DOCS and write a word document or you can choose 
SLIDES to create a powerpoint of information. 
I chose word so I click on this: 

اختر  -انقر فوق "أضف" وستظهر قائمة 

يمكنك  -الطريقة التي ستحل فيها الواجب 

 slides. فيظهر ملف وورد، أو كلمة Docاختيار 

 فتظهر شرائح وتحل الواجب على أحدهما.

 اخترت كلمة لذلك أضغط على هذا:

 



 
Google creates a document – but you need to EDIT the 
document and write your answers for the assignment so 
just click on your work (see below) 

ولكن عليك كتابة  -مستنًدا لك  Googleينشئ 

"  Your workعملك "إجاباتك، ثم انقر على 

 )كما هو مبين أدناه(



 
Then an empty word document will appear – Type your 
assignment and click ‘TURN IN’ at the top. 

اطبع واجبك ثم  -فارغ  wordثم سيظهر مستند 

 " في األعلى.Turn inانقر فوق "

 



 
 
 
Then click TURN IN AGAIN like this: 

مرة أخرى كما هو مبين  Turn inثم انقر فوق 

 في الدائرة الحمراء:



 
And it should look like this and it should say ‘TURNED IN’ – 
this means your work has been submitted. 

 
هكذا ويجب أن يقول الصفحة بدو توينبغي أن 

"Turned inعملك.أرسلت  ك"  وهذا يعني أن 

 
 



 
  
To delete your submission – simply click on ‘UNSUBMIT’ 

  UNSUBMITانقر على  -إذا أردت حذف ماقدمته 



 
 


