
Creativity - Image research tips 
 اإلبداع  - نصائح للبحث عن الصور

For your project, you will need to hand in ONE PRINTED PAGE with: 
 بالنسبة لمشروعك ، ستحتاج إلى تسلیم صفحة واحدة مطبوعة مع:

 
● Six quality realistic photos of things you can observe carefully for your artwork 

 ست صور واقعیة عالیة الجودة ألشیاء یمكنك مشاهدتها بعنایة ألعمالك الفنیة●
 

Some tips for you: 
 بعض النصائح لك:

 
● Log into your gnspes.ca account using the Chrome browser. 

●.Chrome الخاص بك باستخدام متصفح gnspes.ca قم بتسجیل الدخول إلى حساب 

● Go to Drive, and click on the new button. Select a Google Docs document. 

●.Google وانقر على الزر الجدید. حدد مستند مستندات ، Drive انتقل إلى 

● Give your document a name. Click on the upper left hand corner where it says, Untitled 
Document. Change this to something like: Depth Drawing-LastName. Now Google Docs 
will automatically save while you work! 

 امنح المستند اسًما. انقر فوق الزاویة الیسرى العلیا حیث تقول "بدون عنوان". تغییر هذا إلى شيء من هذا القبیل: الرسم العمیق -●
 LastName. سیتم اآلن حفظ مستندات Google تلقائًیا أثناء عملك!

● Decrease the margins to 0.5 inches so you can fit more on each page: 
Go to File → Page setup → Margins and make the margins 0.5 inches each. 

 إنقاص الهوامش إلى 0.5 بوصة بحیث یمكنك احتواء المزید على كل صفحة: انتقل إلى File → Page setup ← الهوامش وجعل●
 الهوامش 0.5 بوصة لكل منهما.

● Google gives you more search options if you use Chrome instead of Internet Explorer. 

●.Internet Explorer بدًال من Chrome مزیًدا من خیارات البحث إذا كنت تستخدم Google تمنحك 

● Use can use the Search tools tab to: 

 یمكن أن یستخدم االستخدام عالمة التبویب أدوات البحث في:●

● Only have medium or large images 
● Only include photos, not drawings (ick) 
● Only include certain colours of photos (not really applicable now, but later…) 

 ال تملك سوى صور متوسطة أو كبیرة●
●(ick) تضمین صور فقط ، ولیس رسومات 
 تضمین ألوان معینة فقط من الصور (غیر قابلة للتطبیق اآلن ، ولكن الحًقا ...)●

 
● Do not save the image thumbnail. It is too small. Instead, click through to View image or 

View page to grab a higher quality image.  

 ال تقم بحفظ الصورة المصغرة. إنه صغیر جدا. بدًال من ذلك ، انقر على عرض صورة أو عرض صفحة اللتقاط صورة بجودة أعلى.●



● Avoid images with a resolution of less than, say 400x600 pixels. Also avoid massive images 
like say 2000x3000 pixels or larger. 

 تجنب الصور ذات دقة أقل من 400x600 بكسل مثًال. كذلك تجنب الصور الهائلة مثل القول 2000x3000 بكسل أو أكبر.●

● Use drag-and-drop to copy the image to your document. Click on the image, drag it to the 
tab with your document, wait while it changes to that tab, and then release the image 
where you want it to be. 

 استخدم السحب واإلسقاط لنسخ الصورة إلى المستند الخاص بك. انقر على الصورة ، واسحبها إلى عالمة التبویب مع المستند ، وانتظر●
 أثناء تغییرها إلى عالمة التبویب هذه ، ثم حرر الصورة حیث تریدها.

● Drag the corners of the images to resize them so that they will be small enough to fit 
everything on one page. 

 اسحب أركان الصور لتغییر حجمها بحیث تكون صغیرة بما یكفي لتناسب كل شيء في صفحة واحدة.●

● When you are done, you will need to share it with your teacher to print: 
ddrapak@gnspes.ca.  

●ddrapak@gnspes.ca :عند االنتهاء ، ستحتاج إلى مشاركتها مع معلمك للطباعة 

 

Forgot your password? 
 

 نسیت رقمك السري؟
 

● Go to gnspes.ca, and choose the “Change or retrieve your password” link. 
 انتقل إلى gnspes.ca ، واختر رابط "تغییر أو استرداد كلمة المرور".●

 
● Click the link that says, “To recover your password click here.” 

 انقر فوق الرابط الذي یقول: "الستعادة كلمة المرور الخاصة بك ، انقر هنا".●
 

● To change your password, ask your teacher to look up: 
1. Your email username 
2. Your date of birth 
3. Your student number  

 
 لتغییر كلمة المرور ، اطلب من معلمك البحث عن:●

 اسم المستخدم الخاص بك1.

 تاریخ میالدك2.

 رقم الطالب الخاص بك3.
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