
 .لوخدلا ليجستل Beanstack  ةنوقيا ىلع رقناو Clever عقوم ىلع لوخدلاب مق
 مق .كتسردم دجو beanstack.com/mnps ينورتكلإلا عقوملا ىلإ ةرشابم بهذا وأ
 رورملا ةملكو مدختسملا مسا ةناخ يف بلاطلا مقر مادختسإب لوخدلا ليجستب

 هاندا تاوطخلا عبتا مث .(مويلل نيمقرو رهشلل نيمقر) كداليم خيرات نوكتس
.تاقيلعتلا ةباتكو ةطشنألا ،ةءارقلا ليجستل

بيولا ىلع

 ماعلا لالخ ةديدج تايدحت ةفاضإب كتسردمو ةيميلعتلا ةرادإلا موقت
 يف ليجستلل ”Programs“ طبارلا ةعجارمو ققحتلا نم دكأت كلذلو ،يساردلا

.ةديدج تايدحت يأ

ةءارقلا لجس

 يف ةءارقلا لجس نم جورخلل  ”X“ رقنأ ،ةبستكم تاراش يأ رهظت فوس
 تحت ةمداقلا ةراشلا باستكا وحن كمدقت صحفاو ،نيميلا ىلعأ نكرلا

 ةينمز تارتف لالخ تاراشلا باستكا متي .”Logging Badges“ ناونع
.يدحتلا بسح فلتختو ةددحم

.بتاكلا و ناونعلاو ،قئاقدلا ،خيراتلا لخداو ”Minutes“ رتخا

.ةحفصلا ىلعأ ىف ”Log Reading and Activities“ىلع رقنا

Activityطاشن ىلإ لوخدلا 

 نم ىرخأ ةرم ققحت !قلقت ال ،كعقوم ىلع رايخك ”Activities“ ىرت مل اذإ
.ةطشنألا ضعب نمضتي كتسردم يف ديدج ىدحت

 تاميلعت عبتا .طاشن مثactivity badge رتخا مث ،”Activities“ رتخا
.هتلمكتل طاشنلا

.ةحفصلا ىلعأ ىف ”Log Reading and Activities“ىلع رقنا

صن
ي

:ةح

ًاقيلعت بتكا

.ظفح ”Save“ طغضاو كقيلعت بتكا ،بتاكلاو ،ناونعلا لخدا

.ةحفصلا ىلعأ يف ”Write a Review“ رقنا

”Log Reading“ ةحفص يف قيلعت ةفاضإ ًاضيأ كنكمي :ةظحالم



 App Store) زر متجر المشرتيات من خالل تليفونك ،Beanstack لتزنيل تطبيق
or Google Play Store) وابحث عن »Beanstack«. عند فتح التطبيق، انقر 

»Yup!« عند اإلجابة عن سؤال إذا كانت مدرستك تستخدم Beanstack، وابحث 
عن مدرستك.

من خالل التطبيق

كتابة تعليق

“Post” اكتب تعليقك ثم انقر

انقر ”Review“ واخرت طريقة إلدخال عنوان الكتاب

لتسجيل نشاط

انقر ”Activity“، واخرت activity badge  شارة للنشاط، ثم 
activity نشاط. اتبع تعليمات النشاط إلكماله.

قم بتزنيل تطبيق 
Beanstack

انقرعلى + 

أواًل

سجل قراءتك

 Log” لضبط الميقاتي أو “Start Reading Session” انقر على
Past Reading“ إلدخال تاريخ وعدد دقائق القراءة وتفاصيل أخرى 

.“Finish” يدويا. ثم انقر

انقر ”Reading“ واخرت طريقة إلدخال عنوان الكتاب (نصيحة: مسح 
رقم الرتقيم الدولي ISBN ضوئيًا Scanning هي الطرقة األسهل 

واألكرث متعة)

ثم


