
  
   

             

    
  

 

   

  

   

         

     
        

    

 

 

    

•4,; Fairfax County 
- PUBLIC SCHOOLS 

1 
Courses 

COURSES 

Subject to discuss with Tutor 
Example: Math. Science. English 

2 

GROUPS RESOURCES '(p: Fairfax County COURSES GROUPS RESOURC 
- PUBLJC SCHOOLS 

~ ldem~rs 

~ Ally Course A«ess,billt ... 

0 Zoom 

-D o,scove,y EducatJon 

JASON ~e~rnl 3 

@ Tutor.<om r 

Teacher's Homeroom Cl 

ARABIC 

موقع: عمل آلیة  Tutor.com Classroomما ھي
األبتدائیة المدارس لطالب

 ز.اھج أي لىعوناكموتوق أي في- ترناإلنت رعب ةلیمسوةأمن ةقریطبصاصختاأل لھأةدعاسمىلعلصحأ

 ةشردالد وأ توصال ربع لصواتال كناكمأب د!اوملا نم اھریغو تایضایرلاو ةءارقلا ك فيتدعاسم صيوصخلا لمعملل نكمی
 ت.نرتنإلا ربع سيارد لصف صي فيوصخلا لمعملا عم لمعلاو ةیصنلا لئاسرلا ربع

مباشرة خصوصیة  دروس

 ءبدلا 1: ةوطخال

 ®Schoology. (/https://lms.fcps.edu) ىلع كباسح لىع لوخدلا لیجست تامولعم بتكأ

 ةنیعمةصحىلو اي أاسألسس ادرلى اال لخدا 2: ةوطخال

 .ىعلألا يف حفصتال طیرش يف )ةیسراالد وادم(ال " "COURSES طبار لىع طغضأ 1.

 )ةمعلملل يسارالد لصف(ال "Teacher's Homeroom" رختأ 2.
 يصوصخلا مللمعا عم اھحثابتب بغرت يلتا )ةادم(ال "Subject" أو

 )ةدیدج ةذافن حتفتس( ةشاشلا نم رىسیلا ةھجلا في Tutor.com لىع طغضأ 3.

LS-OSS-How It Works Tutor-Com ES 

https://lms.fcps.edu/
https://Tutor.com


    

          

    

   

     

  

    

   

 

       

        
  

      
 

 

         
       

 

What do you need help with today? English V 

Please take a moment to review our honor code. 

Topic Subject 

~I _E_le_m_e_n_ta_ry_ (G_ ra_d_e_s _K_-6_) _______ ~vl Select a subject... V 

Grade 

Select a grade ... V 

How would you like to work with your tutor? 

@ Chat Only 0 Chat + Voice 

How would you like to work with your tutor? 

@ Chat Only O Chat + Voice 

Enter your question 

 باسنمي الصوصخم العلمد الاجیأ :3 ةوطخال

 .ةسیرئیلا ةحفصلا نم نصییوصخلا نلمیلمعا دحأب لاصتاأل كانأمكب .ابھ ةصاخ ةذفان يف Tutor.com ةحفص حفتست

 ي:صوصخ ملعم ادیجإل ةمالزلا تاولخطا

 ":؟ومیلا ھیف ةدعاسم لىإ جاتحت ذيلا ام" ناونع تحت صيوصخ لمعم داجیأل ةلدسنملا ةمئاقلا دمختسأ .1

o يصوصخال معلمال اھب ثحدتی يتلا ةغ(الل ةغالل( 

o عموضولا 

o عوضومال بسح ةرفوتمال تراایخ(ال ةدماال( 

o ةیسالدرا ةلمرحلا 

 يصوصخال معلملاعملصواتال اھاللخنمبغرتيتال ةقیرطال رتخأ .2

o كمعلم ىال ةیصنال لئاسرلا لاسرأل ةشردلدل صصخملا لقحال مخدتسأ-ةصیلنالئاسلرا برعةشلدردا 
 يوصخصلا

o ةشردلدلصصخملالقحالمخدتسوأ يصوصخالكمعلمىالفتاھالربعثدحت- توص+ ةدشرد 

 )كؤالس لخ(أد " Enter your question" ناوبعن صلنا عربم يف .3
o ھأنشب ةدعاسم ىلع لوصحلا دریت ام بكتأ. 

https://Tutor.com


   

      

     

     

 

  

       

 

       
      

~ Chat Only 0 Chat + Voice @ Chat Only 0 Chat+ Voice 

Enter your question Enter your question 

Type your question here. Type your question here. 

I 

• 
Attach a File I Choose File I No file chosen I .. 

Allowed flle types are:bmp, doc, docx, glf, htm, html, Jpg, 
Jpeg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, txt, xis, xlsx, accdb, mdb. 

The maximum me size Is 5MB. 

What do you need help with today? 
Please take a moment to revtew our honor code. 

Topic 

Element ary (Grades K-6) 

Grade 

Select 2 grade._ 

How would you llke to work wllh yom tutor? 

@ Chat Only O Chat + Voice 

Enter your question 

Type your question here. 

I Choose Frie I No file chosen 

Allowe<I f ile types are:b111p. doc. docx. glf. htm. html. Jpg. J~. pdf. 
png. ppt, pptx, ,rtf. txt. xis. xlsx. accdb. mdb. 

The maximum file sl2e Is 5MB. 

V 

V 

Subject 

Se lect a subjecL 

V 

V 

 صي:وصخلا لمعملل ھلاسرأ ب فيغرت فلم كیدل ناك اذإ .4

oطبار لىع طغضأ "Attach File" قحمل فمل ةفاض(أ( 

oرز لىعطضغأ Choose File"")فلمرختأ( 

oصيوصخلا لمعملا عم ھلوح ثدحتلاب بغرت ذيلا فملال رتخأ

 يصوصخس الدرلة اصح ءدب :4 ةوطخال

أتصل اآلن) للتواصل مع المعلم الخصوصي .( "CONNECT NOW" رز لىعطغضأ

رعب ةلسارلماكانأمكباكم .معلمال ھالقءشي ركذت لىاةجاحبتنكاذإةیصوصخلاسوردلا صصحلیجست تمی ة:الحظم
 .ءاضیبال ةحوالل ىعل بوتكم امو ةیصنال ةشدرالد ةعابط وأ ينورتكأللا یدربال



   

    

    

  

    

 

   

      
 

 

  

      

  

Please answer this survey. 

2 -
"""" 

3 

 يصوصخس الردة الصح ةعجمراو مییقت :5 ةوطخال

 ةصحلا ةیانھ دبع نایستبأ ةذفان رظھست

 ةدمخلاهذلھكمقییتلاأكمبمق .1

 نصلا عبرم ت فياظحالم أي ةافضإو .2

 ھلساإلر “Submit” رز لىع طغضأ .3

 يصوصخس الدرال ةصح ءاھنأ :6 ةوطخال

 .Tutor.com ةحفص ةذافن لىعأ ) فيقالغأ( ”Close“ رز لىع طغضأ .1

المساعدة الى أحتجت كلما جدیدة حصة أبدأ

 .هأعال 2-6 من تاطوخلاعأتب ،رىخأ ةصح ءاھتنأ دعب ةرشابم ةدیدج ةصح ءدب ب فيغرت تنك اذإ

 .جيولوكس ا فيھترتخأ تيلا ةیساردلا ةداملا نم ءزج وھ هراتخت ذيلا عوضوملا نأ نم دكأت ة:الحظم

https://Tutor.com


  

           

      

             
   

             

      

 

  

           
 

             

        

       

        

       

rcom· 
Service of 

hceton Review· 

Connect 
with a tutor now 

,J ,. FairfaxCounty 
~ -¥- PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

Schedule Submit 
a tutoring session a pa per for review 

Take 
a practice quiz 

My Sessions 

c My Favorite Tutors 

My Locker 

Sign out 

حسابيأ ستخدام

 ام:سأق ةدع Tutor.com ـل ةیسیئرلا ةحفصلا ) فيبياسح( My Account ةائمق نضمتت

• 

• 

• 

• 

 ة.نوزخملا ةقباسلا ةیصوصخلا صصحلا تاسلج لىع عالطألل- ةیصوصخال صصحال تساجل

 نمنلتتمك ةلّضفلماكائشیأةائمقىلانصییوصخنلمیمع ةفاضإكنیمك- نیلفضملا خصوصیینلا مینلعملا
 سم.قلا كلذ في دماقلا ھملودج ةرفعم وأ ھمب لاصتألا ةداعإو اھیلا عوجرلا

 .نصییوصخلانمیللمعاعماركتھاشموازنھخبتقم يلتاتافلملاعجمی ىلع العطألل- يانترخ

 Tutor.com ةحفص نم جورخلل- جولخرالیسجت

خاصة أدوات أستخدام

 تواألداهھذ .يصوصخالمعلمالعملصواتالىعل كعداستيتالةیصوصخلاسورلداةصحيفتواألدانمیدعدال جدوت
 ن:مضتتو ةصحلا ةذفان لىعأ ة فيدوجوم

• 

• 

• 

• 

 ناولاأل رلتغییو افتھاضإو احھسوم لاشكاأل مسرل ةحوللا هذھ مدخستأ- ءضایبال ةحوالل

 ةقدعمال ةیضایرال تالادعمال عمةألدااهھذ مخدتسأ- يانلبیا مثیللتاتاسباح

 رتویبمكلا وملع زومر لىع لمعلل رایخلا اذھ دمختسأ- ةیمجبرلا تامیلعتلا محرر

 ةابلكتارریحلت ةادأيھو- نص محرر

 .يصوصخال سرالد ةحفص نم رسیألا يبناجال طیرشال ىعل تواألدا نم یدزمال جدوت

https://Tutor.com
https://Tutor.com
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tutor com· 
A Service of 

! The Princeton Review- J 

1 1 3 5 

~ 
he ~ iV e C, 

{ ~ e '=>C: to 

·.J FairfaxCounty 
~ -¥ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • TH RIVE 

Schedule Submit 

bvc.{: 1 ev 

Print O s.ttlrcs 

Practice T (TJtor) You 

Automated Syst-

Sesslon1 •• rocordod forqualty 
contrcl 

Pr-xtlco T(Tutor) 

We-<.o<neto l.N!p,xtke 
cbUtooml 

h l C, 

Tt,e~trrtorURl.hn 

My Account · 

Other Tools • 0 Connect 
with a tutor now a tutoring session a paper for review a practice quiz 

Hi Student! 

الكتابة المساعدة في

 ھعم رشابم ءاقل دقع لىا ةجاحلا نودب صيوصخلا لمعملا ةدعاسم لىع لوصحلا ةسلرمال تملفاال ةعجارم ةزمی رعب كناأمكب
 .ترناإلنت رعب

Submit for" رز لىعطغضأ Review" )ـل ةیسیئرلا ةحفصلا لىعأ ) فيةعجارملا رضغل فلم لاسرأ Tutor.com 
 .ةجعارلماةلیعم ءدلب

 ةلمرست الافملة العجمرا لمع ةیي آلھام

 خ.لا ،ةغللا دعاول قمع ةرقو ،ةباتكلا بجاو لیمحتب قم .1

 .ةعاس 12 لالخ ةدیفم تاظحالم لاسرإب صيوصخلا لمعملا ومقیسو .2

https://Tutor.com


     

  

         

    

 

  

     

    

       

  

  

com· 
A Service of 

! The Princeton Review-.-] 

Connect 
with a tutor now 

Hi Student! 

·~ FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

My Account T 

Schedule Submit Take Other Tools T 

a tutoring session a paper for review a practice quiz 

 .ةخصوصیلا صحصلا تاسلج ك فيل لمعملا ھلسرأ أم لىع عالطألا كناكمأب .3

للتدریبأختبارات قصیرة

 .ةیزیجلنألا ةغوالل موعلوال تایضایرال تراابتخأل عدادتسألا ىعل كتعداسمل ةریصق تراابتخأ ىعل برتدال كناكمأب

 .Tutor.com ـل ةیسیئرلا ةحفصلا لىعأ ) فيریصر قابتخأب ماقی(ال ""Take a practice quiz رز لىعطغضأ

 ةیرصق اتاربتخى أعل بیدرتت الواطخ

 .كراختیإ نم دةام أي ر فيیصر قابتخأ ءارجإب قم .1

 .اھیعل تصلح يتال ةجرالد ضرعتسأ .2

 .الیھعةححیصكاتابجأتانكيلتاةلسئاأل ضرستعأ .3

 ك.تاف ءشي أي وصصخب صيوصخلا لمعملا عم لصاوت .4

 .Princeton University ةعماجل عةبات ریغ ®The Princeton Review كةرشنأ

https://Tutor.com

	ما هي آلية عمل موقع:Tutor.com Classroom  لطلاب المدارس الأبتدائية
	دروس خصوصية مباشرة
	الخطوة 1: البدء
	الخطوة 2: ادخل الى الدرس الأساسي أو الى حصة معينة
	الخطوة 3: أيجاد المعلم الخصوصي المناسب
	الخطوة 4: بدء حصة الدرس الخصوصي
	الخطوة 5: تقييم ومراجعة حصة الدرس الخصوصي
	الخطوة 6: أنهاء حصة الدرس الخصوصي

	أبدأ حصة جديدة كلما أحتجت الى المساعدة
	أستخدام حسابي
	أستخدام أدوات خاصة
	المساعدة في الكتابة
	ماهي آلية عمل مراجعة الملفات المرسلة

	أختبارات قصيرة للتدريب
	خطوات التدريب على أختبارات قصيرة



