
أداة الواجبات اإللكترونية
للمعلم في منصة مدرستي



الهدف من الدليل 

.  ة مدرستييساهم الدليل بتوضيح خطوات استخدام أداة الواجبات اإللكترونية للمعلم في منص



ـة/تي المعلم/عزيزي

:  لي يمكنك التعرف على طريقة استخدام أداة الواجبات اإللكترونية من خالل مشاهدة الفيديو التا•
https://youtu.be/ZJetCwv2kNc

https://youtu.be/ZJetCwv2kNc


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

تإضافة واجب إلكتروني لحافظة الواجبا-

قونة للدخول على حافظة الواجبات وإضافة واجب اضغط على اي
.ئيسيةمن ايقونات اإلحصائيات السريعة، أو القائمة الرالواجبات



يانات تحديد كافية الب

وباإلمكان اختيار 

مصدر األسئلة من 

"بنك األسئلة"

آلي ويتيح التصحيح

بعد تحديد كافة 

البيانات 

اليالتيتم النقر على 



وتعبئة البيانات في الشاشة السابقةالتاليبعد النقر على 

"سؤالإضافة"يتم اختيار 

ع األسئلةبعد اإلنتهاء من إضافة جميحفظيتم النقر على أيقونة : مالحظة



إضافة السؤال عند اختيار 

ين الواجب يتم االنتقال الستعراض األسئلة من بنك األسئلة ، لتكو

ت بإضافتها في لتظهر لك األسئلة التي قم"األسئلة التي قمت بإنشائها"وبإمكانك تحديد مربع 

بنك األسئلة وتم تحكيمها 

لمشاهدة السؤال وخيارات اإلجابة: استعراض

رونيليتم إضافة السؤال المختار للواجب اإللكت: إضافة



(ابقةمن الشاشة الس)التي أمام السؤال إضافة بعد اختيار أيقونة 

حفظحدد درجة السؤال في الواجب ثم اضغط على ايقونة 



بإمكانك االستمرار بإضافة األسئلة  

"السؤالإضافة"بتكرار العملية عبر الضغط على 

حفظعند اإلنتهاء من إضافة األسئلة قم بالضغط على أيقونة 



الستعراض الواجبات 

المرسلة ألمعاينة الواجب المنش



بالضغط على                            سيظهر لك الواجب بملخص معلوماته



احتساب درجة الواجب

في سجل الدرجات 

الفعلية للمقرر

لطالببإمكانك إرسال الواجب المضاف في الحافظة للطالب مرات عدة وبالتوقيت المناسب لك ول



قم بالضغط على                            لالطالع على الواجبات المرسلة





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


موقع بناء أو إضافة

المعلم لالختبار

األيقونة التي من )

خاللها قام المعلم 

(  بإضافة االختبار

موضع ظهور 

االختبار لدى الطالب

علىمضافةتكونالتيالواجباتهي

وهيالدروسمكونفيمضافدرس

درسإضافةمنالمعلمتمكنخدمة

توقيتوخارجقبلهمنمحددبتوقيت

.للمدرسةالدراسيالجدول

للطلبةبإرسالهاالمعلميقومالتيالواجباتهي

يفواجبإضافةويتطلبقبله،منمحددةبإعدادات

"الواجبإرسال"علىالضغطثمومنالواجباتمكون

والطلبةالواجبمدةمناإلعداداتإدخالثمومن

أوعينة،مفصولالمعلم،مقررطلبةجميع)المستهدفين
.الواجبفي(محددينطالب

الدراسيةللحصصالتابعةالواجباتهي

المعلمويقومالمعلم،منوالمعدةالمجدولة

الدراسيالجدولمكونعلىبالدخولبإعدادها

بقا  مسالمضافةالواجباتوإضافةالحصةوإعداد

ىعلواجبإدراجبمعنىأيالواجباتمكونفي

.الحصة

التوضيح

: مالحظة هامة 

يظهر الواجب لدى الطالب تحت ثالث خانات 

بناء على الموقع الذي أضاف به المعلم الواجب 

ـة /تي المعلم/لذلك عزيزي

يفضل تنبيه الطلبة في أي موقع سوف يظهر له الواجب بناء على موقع إضافة المعلم للواجب 

موقع ظهور الواجب لدى الطالب




