
أداة االختبارات اإللكترونية
للمعلم في منصة مدرستي



الهدف من الدليل

تييساهم الدليل بتوضيح خطوات استخدام أداة االختبارات اإللكترونية للمعلم في منصة مدرس



ـة/تي المعلم/عزيزي

: تالي يمكنك التعرف على طريقة استخدام أداة االختبارات اإللكترونية من خالل مشاهدة الفيديو ال•

https://youtu.be/jIlcUnPki_4



:  كما يمكنك التعرف على الطريقة من خالل اتباع الخطوات التالية•

للدخول على حافظة االختبارات وإضافة اختبار اضغط على 

من القائمة الرئيسية " االختبارات"أيقونة 



البحث عن اختبارات معدة 

مسبقاً في الموضوع المحدد

إضافة اختبار

البحث أو إضافة اختبار إلكتروني



خطوات إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات 1



بشكل عشوائي من النظامالمنشأة آليا  ضبط إعدادات أسئلة االختبار اإللكتروني  1-1



وبعد ذلك يستطيع المعلم تحديد الدرجة لكل سؤال
"حفظ وإنهاء"ومن ثم النقر على 



تهلألسئلة أو إضافة أسئلالمنشأة باختيار المعلمإدارة أسئلة االختبار اإللكتروني 2-1

ار تعبئة بيانات االختب

من قبل المعلم 

ومن ثم االنتقال 

للصفحة التالية 



الستعراض السؤال
إلضافة درجة للسؤال، ومن ثم النقر على 

إلضافة السؤال لالختبار"  حفظ"



األسئلة التي 

تمت إضافتها 

لالختبار 

ارإلضافة أسئلة لالختب

لحفظ وإنهاء االختبار 



نتيجة إنشاء االختبار



إرسال االختبار للطالب2

. بإمكانك إرسال االختبار المضاف في الحافظة للطالب مرات عدة وبالتوقيت المناسب لك وللطالب
قم بالضغط على إرسال االختبار 



عند بداية وقت االختبار لن تتمكن من حذف االختبار المرسل وستالحظ اختفاء أيقونة الحذف



:اختيار الموقع المتواجد به االختبار
" اختبارات الحصص اإلضافية"أو " اختبارات الحصص األساسية" أو " االختبارات المرسلة"

بالنقر عليها يمكنك استعراض حالة إجابات الطالب ستظهر لك ايقونة 

االختبار لدى كافة طالب المقرر

حل الطالب لالختبارات واستعراض النتائجاالطالع على إجابات الطالب3

الدخول على ايقونة االختبارات المرسلة 

من هذه األيقونة يتم 

استعراض حل الطالب

بإمكانك إضافة مالحظة 
للطالب بالضغط عىل الدرجة



موقع بناء أو إضافة

المعلم لالختبار

األيقونة التي من )

خاللها قام المعلم 

( بإضافة االختبار

موضع ظهور 
االختبار لدى الطالب

ىعلمضافةتكونالتياالختباراتهي

"اإلضافيةالحصص“أيقونةفيُمعددرس

درسإضافةمنالمعلمتمكنخدمةوهي

توقيتوخارجقبلهمنمحددبتوقيت

.للمدرسةالدراسيالجدول

بةللطلبإرسالهاالمعلميقومالتياالختباراتهي

يفاختبارإضافةويتطلبقبله،منمحددةبإعدادات

إرسال"علىالضغطثمومن"االختبارات"ايقونة

االختبارمدةمناإلعداداتإدخالثمومن"االختبار

صولفالمعلم،مقررطلبةجميع)المستهدفينوالطلبة

.االختبارفي(محددينطالبأومعينة،

الدراسيةللحصصالتابعةاالختباراتهي

المعلمويقومالمعلم،منوالمعدةالمجدولة

"يالدراسالجدول"أيقونةعلىبالدخولبإعدادها

المضافةاالختباراتوإضافةالحصةوإعداد

 ً أيةالحصعلىاالختباراتأيقونةفيمسبقا

.الحصةعلىاختبارإدراجبمعنى

التوضيح

: مالحظة هامة 

يظهر االختبار لدى الطالب تحت ثالث خانات 

بناء على الموقع الذي أضاف به المعلم االختبار 

ـة /تي المعلم/لذلك عزيزي

ر يفضل تنبيه الطلبة في أي موقع سوف يظهر له االختبار بناء على موقع إضافة المعلم لالختبا

موقع ظهور االختبار لدى الطالب



بنك األسئلةخطوات إضافة المعلم ألسئلة في 

https://youtu.be/DyUJmkPwgGc

امسح الرمز التالي لمشاهدة الخطوات

ثم اختيارإدارة األسئلةثم الضغط على من القائمة الرئيسية بنك األسئلة التوجه إلى 

إضافة بيانات السؤال ثم الضغط على حفظ 

https://youtu.be/DyUJmkPwgGc


https://bit.ly/3hhGE6Q

(Microsoft Forms) مايكروسوفت نماذج ـة إنشاء االختبار اإللكتروني من خالل /تي المعلم/كما يمكنك عزيزي

في حال تعذر استخدام أو إنشاء االختبار اإللكتروني في منصة مدرستي 

:امسح الرمز التالي لمشاهدة دليل استخدام نماذج مايكروسوفت

https://bit.ly/3hhGE6Q



