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يد،  د� ياة �ج ــر اإلنتر�نت أســـلوب �� ات ع�ـج ت�لم الل�غ �قراءة الكتـــب و�
تم  ة � ية هـــذه الحا�ج م النـــاس؛ ولتل�ج� ة ملحـــة لم��ن ــح �ا�ج وأص�ـج
تســـت��يع �مل الكتب م�ك،  ير سلســـلة التكلـــم. �غإذا كنت ال � ت�و� �
أو الوصـــول إلى الكتـــب الم��جوعة؛ �غنحن �ن�قدم لـــك �غرصة را�ئ�ة 

ية المتطورة من  اعل� ية الت�ف ة اإللكترو�ن� النس�ن

سلسلة التكلم 
ية ع�بر اإلنتر�نت ب� يم العر� تعل� �ف�ي �

 



يق � ير مهارات ال�قراءة والكتا�جة واالســـتماع والتحدث، والت��ج� ت�و� تمكنك من � �  
ور. يحة عىل ال�غ ــات الصح� ا�ـج ــات وم�ر�غة اإل�ج ي�ـج يها �جالتدر� عل�

ت�جحث عنه.� حة أو ال�قسم الذي � يمكنك الوصول �جسرعة إلى الص�غ �  

ــام ذات األلوان � دام األ�ـق يمكنك اســـتحن ــة � ـي يق الســـ�جورة الذك� ت��ج� ضـــل � �ج�غ  
حـــة أثنـــاء الدرس. ـــات عـــىل الص�غ ــة الما��ن ـــة، وكتا�ـج تل�غ المحن

يمكنك ملء األماكن � يًصا، � ص� ية المصممة �ن يح ال�ر�ج� ت� ا� دام لو�ة الم�غ �جاســـتحن  
ير  � ــة مض�جوطة أو عن ا�جات الم�لو�ـج مل، وكتا�جة اإل�ج ـــة �غ�ي الكلمـــات أو الحج ارعن ال�غ

ا. ال��قً ها  �ن و��غ مض�جوطة 

ــر الصور �غ�ي � ـي � تص�غ ير و� تك�ج� يمكنـــك � ية، � ت� ــة والصو� ـي �جدعم مـــن ال�ناصر المر�ئ�  
ة  ــده دون الحا�ج ـي تر� زء الـــذي � يمكنك االســـتماع إلى الحج سلســـلة التكلـــم، و�

ية. إلى وســـا�ئط أو �جرامـــج إضا�غ�

ول �جاســـم � يل الد�ن � تســـحج يق � �جإماك�نك أن تتا�جع دروســـك من أي ماكن عن طر�  
يب. ح و� دم وكلمـــة المرور مـــن أي متص�غ المســـتحن

ية أو � ت� ــت للدراســـة الذا� ــة ع�جر اإلنتر�ـن ـي اعل� يم سلســـلة التكلـــم الت�غ تم �تصم� �  
ية  ـــس ال�ناصـــر المر�ئ� ــ�ي آن وا�د. وتتكـــون من �ن�غ ـغ للدراســـة مع الم�لـــم �

ية.  الور�ق� السلســـلة  ــ�ي  ـغ � ودة  المو�ج واأل�نشـــ�ة 

يت�لم � يع الوصول إلى هذه السلســـلة الـــي � تســـت�� ـــرد �ن�قرة وا�ـــدة � �جمحج  
ــ�ي ال�الم. ـغ ــ�ي أكثر مـــن 100 دولة � ـغ يَة � ـــَة ال�ر�ج� عشـــراُت اآلالف منهـــا الل�غ
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ية ة اإللكترو�ن� أسعار اإلشترااكت للنس�ن

ة:  مالحطن

ية الشراء. تمام عمل� يخ االشتراك عىل المو�قع وإ� تار� ي�بدأ إحتساب مدة اإلشتراك من � �



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

BurujBooks ول عىل مو�قع ▫ �قم �جالد�ن 1



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

حة. يار attakallum online من اال�قسام من أعىل الص�غ ت� ▫ �قم �جا�ن 2



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

ب �غ�ي شرا�ئه ترعن ▫ �دد المستوى الذي � 3



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

▫ �دد مدة االشتراك. )المشار له كمثال(

وق إضا�غة إلى عر�جة التسوق ▫ ا�ن�قر �غ
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ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

�ة ال�لب. انت�قل إلى عرض السلة لمرا�ج

عرض السلة
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7
ة:  مالحطن

رى يات أحن طوة السا�ب�قة �ف�ي حال اضا�فة مستو� كرر ال�ن



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

ع ال�لب را�ج

تك. تور� يل �غا� اص� ت�غ ل � تمام ال�لب وأد�ن ا�ن�قر الت�قدم إل�

صم ود كو�جون �ن �غ�ي �الة و�ج
Apply coupon ثم ا�ن�قر له هنا � اد�ن
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ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

ية( يز� ل� ة اال�نحج ضل �جالل�غ ي�غ تك. )� تور� يا�نات �غا� ل �ج� أد�ن 11



ية؟ ة االلكترو�ن� يف شراء )االشتراك( النس�ن ك�

يك. ضلة لد� ي�قة الد�غع الم�غ تر طر� ا�ن

تمام ال�لب ط ال� اض�غ
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ية؟ ة االلكترو�ن� يف أشترك �ف�ي النس�ن ك�

يا�نات الد�غع امئل �ج�

ط هنا( يزا اكرت او ماستر اكرد )اضعف دام �غ� �غ�ي �الة استحن

14
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ام )LMS( لدى المؤسسة ود �ن�ن فى �الة و�ج
ام الت�ا�قد )شهرى أو سنوي( ▫ �ن�ن

ين ومدة اإلشتراك. دم� تحدد المؤسسة عدد المستحن � ▫
ي�قة الىت تناس�جهم: يار ال�ر� ت� يتم إرسال عرض س�ر للمؤسسة إل�ن � ▫

TECNICAL DETAILS
Attakallum Online LMS Integration
Attakallum Online can be embedded into any LMS with 3 methods.

First Method - Regular Embed
Regular Attakallum Online page can be embedded into a LMS with an iframe. For this 
method to be work every user must have an Attakallum Online account. Embed code 
can be edited to change the book and page number. When a user opens the page 
containing the embed code, they will be asked to login to Attakallum Online first.

Sample HTML embed code:

<iframe src=”https://attakallum.com/attakallum-online/{book_code}/{page_
number}” title=”Attakallum Online”></iframe>

{book_code} should set to one of the following codes for the book you want to be 
open. 

Book Code

 Starter - Student’s Book sb1

 Starter - Workbook wb1

 Elementary - Student’s Book sb2

 Elementary - Workbook wb2

 Pre-Intermediate - Student’s Book sb3

 Pre-Intermediate - Workbook wb3

 Intermediate - Student’s Book sb4

 Intermediate - Workbook wb4

{page_number} should be to the page you want to be open.



Second Method - Auth Token
For the institutions that want their users to be able use Attakallum Online direct-

ly without an Attakallum Online account we can offer a auth token. Auth code can be 
used to skip the login step from the previous method. This token will be locked to a 
domain and can only be used for embedding.

Sample HTML embed code:

<iframe src=“https://attakallum.com/attakallum-online/{book_code}/{page_
number}? allowed_range={allowed_range}&auth_token={auth_token}” title=”At-
takallum Online” referrerpolicy=“origin”></iframe>

{book_code} should set to one of the codes from the prevoius table for the book 
you want  to be open.

{page_number} should be to the page you want to be open.

{allowed_range} can be used to limit which part of the book the user can access 
(eg. setting  allowed range 1:12 will limit user to first 12 pages). if you want user to 
access all pages it  should be set to 0:0

{auth_token} should be set to the client side auth token we will provide.



Third Method - Server Side URL Signing
This is a more secure alternative to the second method but it needs server-side 

calculations. For this method to work a signature must be generated for the embed 
code. The links generated with this method are not domain locked and can be used 
for embedding or can be accessed directly. (eg. can be shared over Zoom)

Sample HTML embed code:

<iframe src=“https://attakallum.com/attakallum-online/{book_code}/{page_
number}? allowed_range={allowed_range}&valid_until={expiry_date_unix_time-
stamp} &signature={generated_signature}” title=”Attakallum Online” referrerpoli-
cy=“origin”></ iframe> 

{book_code} should set to one of the codes from the prevoius table for the 
book you want to be open.

{page_number} should be to the page you want to be open.

{expiry_date_unix_timestamp} should be set to the unix timestamp of the date 
this link will expire

{allowed_range} can be used to limit which part of the book the user can 
access (eg. setting  allowed range 1:12 will limit user to first 12 pages). if you want 
user to access all pages it  should be set to 0:0

{generated_signature} should be set to MD5 hash of “{allowed_range}- {expi-
ry_date_unix_timestamp}-{secret_token}“

{secret_token} will be provided by us.
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