
مايكروسوفت  تصميم االختبارات بنماذج  
هويدا مجعه املولد/أ  

 تعليم مكة املكرمة
 مكتب اجلموم



....عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم   
 

االختبارات  أخيت وزميليت املعلمة أضع بني يديك شرح مبسط لتصميم 
يف  الستخدامها )         (اإللكرتونية باستخدام مناذج مايكروسوفت 

  :منهايتميز به من بعض املميزات والفرتات ملا االختبارات الدورية 
.لألسئلة( 0.5النصف درجة )استخدام امكانية   

جمانا للمعلمني وفرهتا الوزارة االستفادة من تطبيقات األوفيس اليت 
.واملعلمات  

لطالبة يتعني ا إمكانية حتديد تسليم االختبار ملره واحده فقط ألن
عليها الدخول حبساهبا ملنصة مدرسيت الرتباط تطبيقات األوفيس  

.باملنصة  
فإن أصبت فمن اهلل و ان قصرت   يرضاهملا حيبه و واياكن  اهللوفقين 

..اهلل بي وبكنونفع و أخطأت فمن نفسي والشيطان   
هويدا املولد/أ  

* 
* 

* 

forms 

2 



الدخول على النماذج بالنقر على  -1
الموجودة في أعلى الشاشة  365أوفيس   أيقونة

 في حساب المعلم في منصة مدرستي

3 



قائمة التطبيقاتمن اختيار  -2  

اذا لم يكن التطبيق ظاهر ننقر على كل التطبيقات 
 formsونختار ايقونة 

forms 

4 



(اختبار جديد)  اختيار -3  

 كتابة عنوان ووصف لالختبار -4

 النقر على زر إضافة جديد للبدء في إضافة األسئلة
5 



إضافة اسم الطالبة والفصل كسؤال ولكن بدون  -5
.تحديد درجات لهما  

نترك 
النقاط 
 فارغة

نحدد الخيار مطلوب 
ليكون اجباري على 
 الطالبة كتابة اسمها

6 



نبدأ في كتابة األسئلة ونحدد اإلجابة الصحيحة -6
 ليتم التصحيح آلي

في مربع النقاط نحدد درجة السؤال والجميل في 
 نماذج مايكروسوفت يقبل النصف درجة

7 



عند االنتهاء من كتابة جميع األسئلة نقوم   -7
على اإلعداداتبالنقر   

في االعداد نحدد بداية ونهاية وقت االختبار ومن  -8
الضروري تحديد خيار استجابة واحدة لكل شخص حتى ال 

 .مرةتتمكن الطالبة من ارسال االختبار اكثر من 

8 



بعد االنتهاء من ضبط اإلعدادات يتم الحصول -9
على رابط االختبار من زر المشاركة ونسخ الرابط 

للطالباتوارساله .  

التنبيه على الطالبات في حالة ُطلب منها تسجيل 
الدخول يتم الدخول بمعلومات حسابها لمنصة 

 مدرستي

أتمنى لكن االستفادة من شرحي المبسط ومن تريد 
  يمكنها التوجه لمقاطع اليوتيوب اإلستزاده

 هويدا المولد/أختكم معلمة الحاسب

 تعليم مكة المكرمة

 9 مكتب الجموم


