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 ةــــــمدقملا

 

 ـامب ـةيميلعتلا تاــــــسرـامملاو تاــــــسـايــــــسلا ريوطت يفً ـامهمً ـاقلطنم تارـابتخالا ـلثمت

 ،ةـيــــــساردـلا جهـانملا ريوطتو ،ميلعتلا عقاو صيخــــــشتل ةـمهم تالخدـم نم ـاهجئـاتن هـلثمت

 ريوطت ربتعيو .مهليهأتو نيملعملل ينهملا ريوطتلا جمارب ءانبو ،ةيـــــسيردتلا تاـــــسرامملاو

 ءادألا تارــــــشؤم ـدحأ ـةيلوـدلاو ـةينطولا تارـابتخالا جئـاتنلً ـاقفو ميوقتلاو ميلعتلا بـيلاــــــسأ

 مهاـــستـــسو .2030 ةكلمملا ةيؤر نمـــض ميلعتلل ةيجيتارتـــسالا فادهألا زربأ نمو ،ةـــسيئرلا

 ،لمعلا قوــس تاجايتحا عم مءاوتي امب يرــشبلا لاملا سأر ريوطت يف تارابتخالا هذه جئاتن

 تامولعم رفوت ،ةلماكتم ةيميلعت ةلحر ءانب نمـضي امي ،ةيـساـسألا ميلعتلا تاجرخم نـسحيو

 ةـينهملاو ةـيميلعتلا مهتارـايتخال ميلــــــسلا طيطختلا يف مهدـعاـــــــست بالطلا نع ةـقيقد

 .لمعلا قوس تاجايتحاو ةيقيقحلا ميلعتلا تاجرخم نيب ةمءاوملا نامضلو ،ةيلبقتسملا

 تاودأ قيبطت ىلإ ىعــــــست بناجلا اذه يف اهتيلوؤــــــسم قلطنم نم ميلعتلا ةرازوو

 ،ةـبلطلا ءادأل ةـينيــــــسحتلا ططخلا مــــــسرل جئـاتنلا قدأ مدـقت ةـيلـاع ةـيقادــــــصم تاذ سـايق

 ـامب ةرازولا تـاعـاطقلو سراـدمللو ميلعتلا بـتـاكملو ميلعتلا تارادإل ـةعجارلا ـةيـذغتلا ميـدقتو

 .ءادألا ةدوج ققحي

 تاراـبتخالل ةـيكاـحم تاراـبتخا ءاـنب ىلع ماـعلا ميلعتلل ةرازولا ةـلاـكو تـــــــصرح اـنه نم

 ىلع قبطتو ،يئادتبالا عبارلا فــــــصلا ةبلط فدهتــــــست ةءارقلا يف ةمكحم PIRLS ةيلودلا

 ةرادإ تـمـاق كـلذ ءوــــــض يفو .ـةيدوعــــــسلا ـةيبرعلا ـةكلمملا سراـدم ـةفـاك يف ـةبلطلا عيمج

 تاراــبتخالا قيبطتلً اــيلمعً اــعجرم نوكيل لــيلدــلا اذــه دادــعإــب يفرعملا لــيــــــصحتلا ساــيق

 نومئاقلا هلالخ نم نكمتيلو ،ماعلا ميلعتلا سرادم يف PIRLS ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحملا

 نمــــــضيو ـلمـاكتلا ققحي ـامب ـةجرـدملا تـاميلعتلا قفو مهلـامعأ ميظنت رـابتخالا قيبطت ىلع

 .ةدوشنملا فادهألا قيقحتو قيبطتلا ةدوج

 

 

 ،،قفوملا هللاو
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 PIRLS راـــــــبتخا
 ساـيقل  )IEA( يــــــساردـلا لـيــــــصحتلا مييقتل ةـيلودـلا ةـمظنملا هدـعت يملاـع راـبتخا

 يف مهتايوتــــسم ىلع فوقولاو ةءارقلا  تاراهم يف يئادتبالا عبارلا فــــصلا ةبلط تاردق
 ةـلاـكو دـعتو .ةـكراـــــــشملا لودـلا نيب جئاـتنلا ةـنراـقمو ،اـهوملعت يتلا فقاوملاو ميهاـفملا
 :ةيتآلا فادهألا قيقحتل PIRLS ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحم تارابتخا ماعلا ميلعتلل ةرازولا

 PIRLS تارابتخال ةيكاحملا تارابتخالا فادهأ

 ىلإ فدـهت يتلا تاراـبتخالا نم عونلا اذـه ىلع لـماـعتلا ىلع بالطلا ةردـق ساـيق .1
 يف ةـــبلطلا اـــهل ضرعتي يتلا ةـــيمويلا ةـــيتاـــيحلا فقاوملا يف ةـــفرعملا فيظوت
 .عمتجملاو تيبلاو ةسردملا

 ةوقلا تالاجم صيخـــشت يف ةيميلعتلا مظنلاو رارقلا عانـــص ىدل ةيفاك تانايب ريفوت .2
 .ملعتلا جتاون نيسحتل ةءارقلا يف فعضلاو

 قـــيبطتلا دودح

 يموكحلا ماعلا ميلعتلا يف يئادتبالا عبارلا فصلا ةبلط عيمج ىلع قيبطتلا نوكي
  .ةءارقلا يف يملاعلاو يلهألاو

 رابتخالا قيبطت نع ةلوؤسملا ناجللا

 :ةيفارشإلا ةنجللا

 نوؤشلل ميلعتلا ريدم ة/دعاسم :نم لك ةيوضعو ميلعتلا ريدم ةسائرب ةنجل لكشت
 ةرادإ ريدم ،)ًاررقمو ًاوضع( لوبقلاو رابتخالا ةرادإ ريدمو ،يوبرتلا فارشإلا ةرادإ ريدم ،ةيميلعتلا
 فرشمو ،ةيبرعلا ةغللا يف صصختم فرشمو ،بتاكملا ءاردمو ،يبنجألا و يلهألا ميلعتلا
 .)ميلعتلا ةرادإ يف ةيلودلا تارابتخالا قسنم( لوبقو تارابتخا فرشمو تامولعم ةينقت
 عفرلاو اهتايلمع عيمج ىلع فارشإلا لالخ نم تارابتخالا قيبطت حاجنإ ىلع اهماهم زكترتو
 ،اهتاءارجإ ةمالسو تارابتخالا قيبطت ةقد نم دكأتلا اضيأ اهماهم نمو .رابتخالا جئاتنب
 .ةدمتعملا ةطخلا بسح ةرازولا زاهج ىلإ جئاتنلا عفرو حيحصتلا ةدوجب ًءاهتناو

 :ةيذيفنتلا ةنجللا

 .سرادملا ءاردمو ةيبرعلا ةغللا يفرشم :نم لك ةيوضعو بتكملا ريدم ةسائرب لكشت
 ،اهقيبطت ىلع فارشإلاو ،ميلعتلا تارادإ يقسنم نم رابتخالا جذامن مالتسا اهماهمو
 .ميلعتلا تارادإ يقسنم ىلإ جئاتنلا عفرو ،دصرلاو حيحصتلا تايلمع نم دكأتلاو
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 :رابتخالا قبطم

 .يئادتبا عبارلا فصلل ةيبرعلا ةغللا يملعم

 

 ةـيكاـحملا تاراـبتخالا قيبطت يف نيكراــــــشملل ةـيليـــــصفتلا ماـهملا
 PIRLS ةيلودلا تارابتخالل

 :ةيفارشإلا ةنجللا ماهم

 .اهب سرادملا مازتلاو تارابتخالا لامعأ ميظنت طباوض قيبطت نع ةرشابملا ةيلوؤسملا .1
 .ةيذيفنتلا ةنجللا ماهم ىلع فارشإلاو ةعباتملا .2
 . ةيذيفنتلا ةنجلل اهلاسرإو ةرازولا زاهج نم حيحصتلاا حيتافمو  رابتخالا جذامن مالتسا .3
 .رابتخالا يف نيلجسملا دادعأل اهتقباطم نم دكأتلاو تارابتخالا جئاتن مالتسا .4
 .ةرازولا زاهج ىلإ اهقيبطت تاءارجإ نم ءاهتنالا لاح تارابتخالا جئاتن عفر .5
 ةرادإ ىوتــــــسم ىلع جئاتنلا ءوــــــض يف بالطلا ءادأ نيــــــسحتل ةيريوطت ةطخ ميدقت .6

 .ميلعتلا

 :ةيذيفنتلا ةنجللا ماهم

 ةرادإ يف ـةيلوـدلا تارـابتخالا قــــــسنم نم حيحــــــصتلا حيتـافمو رـابتخالا جذـامن مالتــــــسا .1
 .ميلعتلا

 .يئادتبالا عبارلا فصلل ةيبرعلا ةغللا يملعم عم رابتخالا جذامن ةكراشم .2
 .جئاتنلا دصرو ،ةعجارملاو حيحصتلا تايلمعو رابتخالا قيبطت تاءارجإ ةعباتم .3
 ةرادإ يف ةيلودلا تارابتخالا قــــسنم ىلإ قيقدتلاو حيحــــصتلا دعب رابتخالا جئاتنب عفرلا .4

 . ميلعتلا
 مهماـيق ءاـنثأ قيرفلا اـههجاو يتلا تاـيبلــــــسلاو تاـيباـجيإلا نع ةـعجار ةـيذـغت ميدـقت .5

  .ةيفارشإلا ةنجلل اهعفرو مهماهمب
 .ضفخنملا ءادألا تاذ سرادملل ةصاخ معدلا ميدقتو سرادملا ءادأ ةعباتم .6
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 :ماـــــهملاو راودألا

 ةيليصفتلا ماهملا رودلا ةذفنملا ةهجلا

ج
 ةرازولا زاه

 ميوقتلا ةرادإ
  لوبقلاو

 )ماظنلا ريدم(

 رابتخالا ءاشنإ
 يزكرملا

 هلاـــسرإو حيحـــصتلا حيتافمو رابتخالا جذومن دادعإ
 تارادإ يـف ةــــيلودـــلا تاراــــبـتخالا يـقــــــسـنم ىـلإ
 .ميلعتلا

 تاراــبتخالا يقــــــسنم نم تاراــبتخالا جئاــتن عمج جئاتنلا عمج
 .ميلعتلا تارادإ يف ةيلودلا

 ةرادإ عم كارتــــــشالاــب اــهحيقنتو جئاــتنلا ةــقباــطم جئاتنلا ةقباطم
 .ينورتكلإلا ميلعتلا

 ميلعتلا ةرادإ
 ينورتكلإلا
  دعب نع ميلعتلاو

 ةرادإ عم كارتــــــشالاــب اــهحيقنتو جئاــتنلا ةــقباــطم جئاتنلا ةقباطم
 .لوبقلاو ميوقتلا

 تانايب طبر
 بالطلا
 مهجئاتنب

 يف مهجئاــتنب ةــيــــــساـــــــسألا ةــبلطلا تاــناــيب طبر
 .رابتخالا

 تانايب ةكراشم
 بالطلا

 ةرادإ عم مهجئاـــتنو بالطلا تاـــناـــيب ةـــكراــــــــشم
 .لوبقلاو ميوقتلا

ارادإ
يلعتلا ت

 م
  ميلعتلا ةرادإ

 )ةيفارشإلا ةنجللا(

 ةنجل ليكشت

 لك ةيوــــضعو ميلعتلا ريدم ةــــسائرب ةنجل لكــــشت
 ةيميلعتلا نوؤـــــشلل ميلعتلا ريدم ة/دعاـــــسم :نم
 رابتخالا ةرادإ ريدمو ،يوبرتلا فارـــــشإلا ةرادإ ريدم،
 يلهألا ميلعتلا ةرادإ ريدم ،)ًاررقمو ًاوضع( لوبقلاو
 صـــصختم فرـــشمو ،بتاكملا ءاردمو  ،يبنجألا و
 تاـــمولعم ةـــينقت فرــــــشمو ،ةـــيبرعلا ةـــغللا يف
 تاراـــبتخالا قــــــسنم( لوبقو تاراـــبتخا فرــــــشمو
 .)ميلعتلا ةرادإ يف ةيلودلا

 جذومنلا داريتسا
 يزكرملا

 ةرادإ نم حيحصتلا حيتافمو رابتخالا جذامن مالتسا
 قــــــسنم لــبق نم ةرازولا زاــهجب لوبقلاو ميوقتلا
 .ميلعتلا ةرادإ يف ةيلودلا تارابتخالا

 جذومنلا ةكراشم
 بتاكملا عم

 عم جذومنلا طبار ميلعتلا ةرادا قــــــسنم كراـــــــشي
  .ةيذيفنتلا ةنجللا

 اهلاــــسرإو ،بتاكملا يفرــــشم نم جئاتنلا مالتــــسا جئاتنلا لاسرإ
 .اًينورتكلا ةرازولا زاهجب لوبقلاو ميوقتلا ةرادإ ىلإ
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 ةيليصفتلا ماهملا رودلا ةذفنملا ةهجلا

ارادإ
يلعتلا ت

 م

 ميلعتلا بتكم
 ) ةيذيفنتلا ةنجللا(

 

 :نم لك ةيـوضعو بتكملا ريدم ـةسائرب ةنجل لكـشت ةنجل ليكشت
 .  سرادملا ءاردمو ةيبرعلا ةغللا يفرشم

 نم حيحــــــصتلا حيتاــفمو راــبتخالا جذومن مالتــــــسا جذومنلا مالتسا
 .ميلعتلا ةرادإ يف ةيلودلا تارابتخالا قسنم

 نيفرشم فيلكت
 ةعباتملل

 قيبطت تاءارجإ ىلع فارــــشإلل  نيفرــــشم فيلكت
 .سرادملا يف تايلمعلا ةدوج نامضو رابتخالا

 جذومنلا ةكراشم
 ملعملا عم

 نم حيحــــــصتلا حيتاـــفمو راـــبتخالا جذومن ميلــــــست
 مــيـلعــتلا ةرادإ يـف ةــــيلودـــلا تاراــــبـتخالا قــــــسـنم
 .ملعملل

 جئاتن ىلع عالطالا
 حيحصتلا

 تاــفلم يف نيملعملا نم راــبتخالا جئاــتن مالتــــــسا
 .)لسكإ(

 ةلئــــسألا حيحــــصت تايلمعو بالطلا تانايب ةعجارم حيحصتلا ميكحت
 .اهقيقدتو ةحوتفملا

 جئاتنلا ةكراشم
 ميلعتلا ةرادإ عم

 ،دحاو دلجم يف )لـسكإ( رابتخالا جئاتن تافلم عمج
 ةرادإ يف ةيلودلا تارابتخالا قـــسنم ىلإ اهلاـــسرإو
 .اًينورتكلا ميلعتلا

 ملعملا

 جذامنلا مالتسا
 نم حيحــــــصتلا حيتاــفمو راــبتخالا جذومن مالتــــــسا
 رابتخالا جذومن ةكراــــشمو ،ميلعتلا بتكم فرــــشم
  .هبالط عم

 قفو ةحوتفملا ةلئـــسألا حيحـــصتو رابتخالا قيبطت دصرلاو قيبطتلا
 . حيحصتلا حيتافم

 اهتكرـاشمو )لـسكإ( فلم يف رابتخالا جئاتن ريـدصت جئاتنلا عفر
 .ميلعتلا بتكم فرشم عم
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مدصمص   وسخخبذرس بإنشمذ  ستمخعاتذ    Office 365 لحسمخدم    Microsoft تسمح  محذج  

  دقذئق. إمهذ طريق   
  سلخق وقذ  أو إسحس  مسمممممم  مخقحق  صمممممم    تممممممه  ف 

لعرح أتممممممع   تيق  وا تع
 شدص بذلمقوق  سلوسحمة.  6,000مع ماحظ  أن ال  فخ  سلنحوج  أكثر من إسذب .   50,000 إىل

مسمممخدمم آ  يخرين  إىلبإرتمممذل سلحىخول سلتم ان إنشمممذوة  متوة   Microsoft Forms تسمممح 
 حكن ل حصمممممممممممممممى  رويمممم  مخممممذئ  سلوقمممم  سلفقىل   Office 365  أم سهممممذو مخوسعق معوم ؤة تىل

 .وستخدمسم سإلحصذئوذ  سلحممج  أو اصميح سلبوذمذ  لحزيم من سلخى و 
 

 بنذ  قذلب سخخبذر 
 

  /https://www.office.com  إىلويب وسمخق  سلسعخ  مسخقحض  .1

ي وكلمة المرورقن 
ون  يد اإللكبر  .سلدذص آ  بك بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البر
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https://www.office.com/?auth=2


أو  Forms قوم  أسلحوسود أتىل سلصفى  وسمقح تىل  ذ سلخعبوق مخصف سمقح عوق  .2

 : ة تىل سلحسبط سلخذىل 
   https://forms.office.comسدخ  مبذتر

  داختبار جديسمقح عوق  .3

 
 . ووصف لاخخبذرلاخخبذر ضذع  تنوسن سم م إقن ب .4
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https://forms.office.com/


يط يخن سلنقح تىل سلسهن لخظهح قذئح  منسمل  ومدخذر  م،ضذع  سم إمن  .5  ظهح تر

   قطعالم
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  خذم  سلوصفإضذع  تنوسن سلحقعع ومقوم بإمقوم ب .6
)بىوث ال     دخذل مص سلحقعع ف 

  حذل اجذوو سلحقعع سلقمد سلحسحوح؛ يخن ستخكحذله بإضذع  مقعع يخح( 4000يخجذوو  
 
   ححف ومسذع  ، وف

 
 

 تع  ضذع  سل إ 
 
ثن مدخذر موع سلسؤسل: سالخخوذر من مخقمد ، أو سلنص    ضافة جديدإمنقح تىل   خحلأ تع    أ ضذع   إل 

ايب.  ، أو سلخصنوف  ، أو سلخذريممممخ ، أو سلثع
 

 
  

11



 اىم م سالتمسدس  
 
 تمسدس  سإل  إىلوجلك لامخقذل   ( …يسذر سلصفى  ومنقح تىل )  إىلمتهب  .1

 

 
  خوذر إظهذر سلنخذئ   .2

 ا قذئًوذم غ 

وستخجذب  وسحمة  نمن سلشدذص سلتين  حكنهن م   هتس سلنحوج  مدخذر تسجو  سالت .3

  لك  شدص
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 مشذر   سلنحوج   قذلب  
 

) حتع يخحكن من شذر   مقه سلقذلب من نسخ    قذلب مشذر   إىل ، مضغط سجهب  من مشذر  .1

  إتذدة بنذ ة (  إىلسلنحوج  بجحيع افذصو ه بمون سلىذس  

 

، بتلك اكون شذر     ومقوم بنسخ سلحسبط  (الحصول عل ارتباط للتكرار+ )  أ قوم  مضغط تىل .2

 سلنحوج   قذلب 
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 إنشذ  سخخبذر من قذلب 
 

  قوم سلحق ن بإنشذ  محوج  لاخخبذر بنذ  تىل قذلب  

ف ثن  .1 يط سلقنوسن   إىل قوم سلحق ن )سلحصى ( بنسخ سلحسبط  ىص  سلحق ن تىل رسبط سلقذلب من سلحشر  تر

 ليخحكن سلحق ن من 
ً
وري  سمس  به سلدذص به. صىي  بتساه لعابه من خال حسذسحس  سلخإهتة سلدعوة ض 

 

 
 

 Duplicate it بذلضغط تىل  سلنحوج  نسخ قوم سلحق ن )سلحصى ( بذخخوذر  .2

 

14



 

 

ي "ثن  دخذر من سلقذئح  سلحنسمل   "مشذر  " بذلضغط تىل نشذ  رسبط سلحشذر   مع سلعابإ .3
 
يمكن لالشخاص ف

ي فقط الرد
  "مؤسستر

 

 
 

 نسخ رسبط سلحشذر   مع سلعاب قن ب .4
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 من قب  سلحق ن    ذبذ ساصىي  سإل 
 
 سالتخجذبذ   إىل المخقذل قوم سلحق ن بذبقم عخ  سلنحوج ،  .1

 
 
 
 سذبذ    قوم سلحق ن بذخخوذر محسسق  سإل  .2

 
 
 
 

  

16



واقوحهذ سوب  يخن وضع تامخهذ ن بقض سل أ تنم محسسق  سالسذبذ  توف  احظ سلحق ن  .3

ضذع  اغت   إو   مومهذ بشك  وىقضهذ  ىخذ  ل ححسسق  من سلحق ن واصىبو  ا قذئًوذ 

     . رسسق

 

 
 

  " إىلسجهب  .4
  حذس  ل ححسسق سلتع   سلتع

  خذم  سلنقذط. ف 
 " وقن بوضع تمد سلنقذط ف 

 

 
5. "  

  حذس  ل ححسسق  قن بوضع سلخغت   سلحسسق  لألتع   سلتع
بذلضغط تىل شك    "ف 

 تام  حوسر مع سالتخفهذم لوظهح لك مربممع سلحاحظذ  حوث اكخب سلخغت   سلحسسق . 
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ول(  قوم م سلعذلب سلأول ) سالمخهذ  من محسسق  واصىي  متوج  سلحسخجوب سل بقم  .6

 ينخه  من  سلخصىي  لجحيع سلعاب. محسسق  سلخذىل  وهكتس  إىلسلحق ن بذالمخقذل 
 حتع

 

 
 

ف  .7 بقم سالمخهذ  من اصىي  مخذئ  سحيع سلعاب  قوم سلحق ن بحشذر   سلنخذئ  مع سلحشر

 : Excelوجلك بخصميح سلنخذئ  كح ف 

  عخ   حوث ينقح تىل أ قوم  "
 . "  Excel  ف 
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 : تىل سهذوة بىفظ سلح فسلحق ن   قومثن  .8

 .   "OK" ثن " open with"   قوم أبذلنقح تىل وجلك  

  
 

  سلح ف  وحفظ .9
وسخخوذر مج م سلىفظ save as ثن  fileبذلنقح تىل  بسهذو سلىذتو ف 

  سلحق نحذتوب تىل سهذو 

    سلح فتسحو  قوم سلحق ن بإتذدةظ سلح ف بقم حف
ً
ستن   –" ستن إدسرة سلخق ون  بمم مثال

 . سلحمرت " 

  

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

19



 
 

ي  مجلد ال رابط  إىلبذلخوسه سلحق ن  قوم ثن  .10 ئ و نخذئ  سلعاب ل السحانر  منسلحنشر

ف  .  Filesثن  دخذر  Uploadثن  دخذر ،المشر

ف ماحظ :  ي يتم تزويده للمعلم من قبل المشر  . رابط المجلد السحانر

 

 
 
 

 .  " openأ قوم  "    تىل سلنقح ، ثن  سلعابم ف مخذئ   يخن سخخوذر ثن   .11
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 .  سلعابم ف مخذئ   رععحتع  كخح   سالمخظذر   .12
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من قب   لحشذر   مخذئ  سلعاب   OneDriveنشذ  مج م تىلإ

ف    سلحشر

 
ف بذلخوسه   Office 365من حزم   .1   OneDrive إىل قوم سلحشر

 

 
 

 مجلد  ويدخذر جديد  قوم بذخخوذر  .2
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ف بتسحو  سل .3  حج م  قوم سلحشر
ً
سل غ  سلقربو " ثن -سلصف سلحسبع- "مخذئ  سلعابمثل

 نشاء إ دخذر 

 
 

 
 

درس  مخذئ  إس ل حشذر   حوث  قوم سلحق ح آ  من سحيع سلحمسرس بصب  سلحج م سذهزً أ .4

  مثذلنذ سل غ  سلقربو  ل صف سلحسبعسل
. سضغط تىل خصىي  سلدذص  بحذدة مقين  هنذ ف 

 سلحشذر  . مشذر  . ثن سضغط تىل خوذرس  
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5.   
 تطبيق ثن سخثع  مؤتسخك. سخثع سلشدذص سلتين لميهن سالرابذط ف 

 

 . سخثع نسخ سلحسبط 6
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. قن بنسده وإرتذله لهن .7 حسب   توظهح لك سلحسبط لخقوم بحشذر خه مع سلحق ح آ 

  سلخوسص  مع 
 . سلحق ح آ  سلعريق  سلحقخحمة لم ك ف 
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 الستخدام المعلم التشغيلي الدليل  
 نماذج مايكروسوفت  
   Microsoft Forms   

 1442 الثانيجمادى  06 األربعاء

 م عن بُعدياإلدارة العامة للتعليم االلكتروني والتعل
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 إنشاء اختبار من قالب 
 

 يقوم المعلم بإنشاء نموذج لالختبار بناء عىل قالب  

ف ثم  .1 يط العنوان   إىليقوم المعلم )المصحح( بنسخ الرابط يحصل المعلم عىل رابط القالب من المشر  شر

 ليتمكن المعلم من 
ً
ورية جدا  به الخاص به. صحيح بذاته لطالبه من خالل حساجراء التإهذه الخطوة ضر

 

 
 

 Duplicate it بالضغط عىل  النموذج نسخيقوم المعلم )المصحح( باختيار  .2
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ي "ثم يختار من القائمة المنسدلة  "مشاركة" بالضغط عىل نشاء رابط المشاركة مع الطالبإ .3
 
يمكن لالشخاص ف

ي فقط الرد
  "مؤسست 

 

 
 

 نسخ رابط المشاركة مع الطالب قم ب .4
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من قبل المعلم    اباتجتصحيح ال 

االستجابات  إىل النتقاليقوم المعلم بابعد فتح النموذج،  .1

جابات  يقوم المعلم باختيار مراجعة ال  .2
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وتقيمها جوبة يتم وضع عالمتها ن بعض ال أ عند مراجعة االجابات سوف يالحظ المعلم  .3

ضافة تغذية إو  يدويها بشكل يحعضها يحتاج للمراجعة من المعلم وتصحبو  تلقائًيا 

 ة. راجع

ي " إىلاذهب  .4
ي حاجة للمراجعةالسئلة الت 

ي خانة النقاط. فر
" وقم بوضع عدد النقاط فر

ي " .5
ي حاجة للمراجعة قم بوضع التغذية الراجعة لألسئلة الت 

بالضغط عىل شكل "فر

عالمة حوار مع االستفهام ليظهر لك مرب  ع المالحظات حيث تكتب التغذية الراجعة. 

30



ول( يقوم ي الطالب الأول ) االنتهاء من مراجعة وتصحيح نتيجة المستجيب ال بعد  .6

حت  ينتهي من  التصحيح لجميع الطالب. مراجعة التاىلي وهكذا  إىلالمعلم باالنتقال 

ف  .1 بعد االنتهاء من تصحيح نتائج جميع الطالب يقوم المعلم بمشاركة النتائج مع المشر

 : Excelوذلك بتصدير النتائج كملف 

ي فتح  حيث ينقر عىل أيقونة "
. "  Excel  فر
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 : عىل جهازه بحفظ الملفالمعلم  يقومثم  .2

.   "OK" ثم " open with"  يقونةأبالنقر عىل وذلك  

ي الملف  وحفظ .3
واختيار مجلد الحفظ save as ثم  fileبالنقر عىل  بجهاز الحاسو فر

 المعلمحاسوب عىل جهاز 

  ة الملفتسمي يقوم المعلم بإعادةظ الملف بعد حف
ً
اسم   –" اسم إدارة التعليم  ب   مثال

. المدرسة" 

2

1
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ي  مجلد ال رابط  إىلبالتوجه المعلم يقوم ثم  .4 ئ و نتائج الطالب ل السحاب   منالمنشر

ف  .  Filesثم يختار  Uploadثم يختار ،المشر

ف مالحظة:  ي يتم تزويده للمعلم من قبل المشر . رابط المجلد السحاب 

.  " openأيقونة "    عىل النقر ، ثم  الطالبملف نتائج  يتم اختيار ثم   .5
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.  الطالبملف نتائج  رفعحت  يكتمل  االنتظار   .6
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