
Microsoft Forms( االختبارات اإللكترونية)مايكروسوفت دليل استخدام نماذج 



ت كيفية الدخول لنماذج مايكروسوف

إنشاء االختبار اإللكتروني 

تنسيق االختبار اإللكتروني  

معاينة االختبار اإللكتروني 

ضبط إعدادات االختبار اإللكتروني

مشاركة االختبار اإللكتروني 

Teamsمشاركة االختبار في 

مراجعة االختبار اإللكتروني  

مايكروسوفتدليل استخدام نماذج 
Microsoft Forms

نماذج مقترحة

الويبنارلمشاهدة
: التاليامسح الرمز

http://bit.ly/2Wg7SRx

http://bit.ly/2Wg7SRx


يقدم365برنامج من حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 

االستبياناتاالختبارات
االستطالعات 
االلكترونية 

نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms



تنفيذ التقييميات المختلفة 
( االختبارات)

تحليل نتائج التقييمات 
وتوثيقها إلكتروني 

تقويم المشاريع الدراسيةالتعليميالفاقد 

التقويم المبدئي للمنهج 
الدراسي 

التقويم الذاتي للطالب 
أو المعلم 

تقويم العلمية التعليمية 

مميزات نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms





نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms

الدخول بالبريد 

الخاص بمنصة 

مدرستي 



نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms

اختيار أوفيس 

365



الذهاب إلى كافة 

التطبيقات  

نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms

اختيار نماذج 

مايكروسوفت 



نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms

سة الصفحة الرئي

Formلـ 

النماذج الخاصة 

بك الذي سبق 

وقمت بإعدادها



نماذج مايكروسوفت
Microsoft Forms

االستبيانات 

واالستطالعات 

االختبارات 





إنشاء اختبار الكتروني

Microsoft Forms

إعداد األسئلة 

تنسيق 

االختبار

معاينة 

االختبار
مشاركة 

االختبار

ضبط 

إعدادات 

االختبار



إنشاء اختبار الكتروني

Microsoft Forms

عنوان االختبار

أمكانية إدراج 

صورة



إلكترونيإنشاء اختبار 

Microsoft Forms

ارتعليمات االختب



اإللكترونيتعليمات وبيانات االختبار 

Microsoft Forms

طلب إضافة اسم الطالب 

ورقم الشعبة 

وضع تعليمات لالختبار



إنشاء مقطع



إنشاء مقطع



إنشاء سؤال اختياري 

كتابة السؤال 

كتابة اإلجابات 

إضافة خيارات 

أخرى

كتابة درجة 

السؤال  

تحديد اإلجابة 

الصحيحة 
كتابة تعليق  حذف الخيار 

حذف السؤالتكرار السؤال



التغذية الراجعة 

خيارات أخرى 

ضبط ترتيب 

السؤال 

إنشاء سؤال اختياري 



االختيار من 

متعدد 

إنشاء سؤال اختياري من متعدد  



إنشاء سؤال اختياري من متعدد  



إنشاء سؤال اختياري

أدراج معادالت 

رياضية 



إضافة رابط 

الصورة في 

العنوان الفرعي

إضافة صورة بالضغط 

على      واختبار صورة 

كتابة اإلجابات الصحيحة 

المحتملة 

إنشاء سؤال نصي مع صورة 

نص بديل 

تعديل 

الصورة



إنشاء سؤال نصي مع فيديو 

إضافة رابط 

الفيديو النشاط في 

العنوان الفرعي

إضافة فيديو  

إضافة فيديو بالضغط 

على



إنشاء سؤال نصي مع فيديو 

رابط الفيديو  



إنشاء سؤال نصي مع فيديو 

حذف الفيديو  



مراجعة إجابه 

الطالبة 

إنشاء سؤال نصي  



إنشاء سؤال تنصيف 



تحميل ملف 

يستخدم في المشاريع 

واالنشطة



التقييم 

الرمز المستخدم 

يستخدم في االستبيانات 

واالستطالعات 



التاريخ

يستخدم في االستبيانات 

واالستطالعات 

ظهور التقويم عند 

اإلجابة على السؤال في 

النموذج لتحديد التاريخ



ليكرت

Likert

أضافة معيار 

جديد
يستخدم في االستبيانات 

واالستطالعات 





اإللكترونيتنسيق االختبار 

Microsoft Forms

إدراج خلفية



اإللكترونيتنسيق االختبار 

Microsoft Forms

إدراج صورة أو 

تحديد لون معين 



اإللكترونيتنسيق االختبار 

Microsoft Forms

إدراج صورة 

تأدية نأمل التنبيه على الطالب في حال واجه مشكلة في اظهار الصور أثناء-1

عند Edge))ايدجاو Google))االختبار باستخدام متصفحات جوجل

.استعراض االختبارات عن طريق األجهزة الذكية

ضرورة االلتزام )عند إضافة صورة أو فيديو يرجى تدوين مالحظة -2

(.والتحقق من رصانة المحتوى المرفوع وكذلك حقوق الملكية



اإللكترونيتنسيق االختبار 

Microsoft Forms



اإللكترونيتنسيق االختبار 

Microsoft Forms





اإللكترونيمعاينة االختبار 

Microsoft Forms

استخدام الجهاز الذكي
استخدام جهاز الحاسب





اإللكترونيضبط إعدادات االختبار 

Microsoft Forms

اختيار اإلعدادات 



اإللكترونيضبط إعدادات االختبار 

Microsoft Forms



اإللكترونيضبط إعدادات االختبار 

Microsoft Forms

تحديد الوقت مع االنتباه على التوقيت 

PMوالتوقيت المسائي  AMالصباحي 



اإللكترونيضبط إعدادات النموذج 

Microsoft Forms





اإللكترونيمشاركة االختبار 

Microsoft Forms

تكرار النموذج 
مشاركة النموذج مع التعاون في 

التحرير والعرض 

يمكن ( Teams)تيمزعند مشاركة االختبار عبر 

للمعلم مشاركة الرابط في الدردشة مع الطالب

المشاركة كصورة

المشاركة كتضمين 

المشاركة بإرسال الرابط عبر البريد االلكتروني



Teams



لكترونياإلمشاركة االختبار 

Teamsفي 

المشاركة كرابط وقت 
االختبار  



تضمين االختبار االلكتروني

Teamsفي 

الذهاب إلى : أوال
Assignments

الذهاب إلى : ثانيًا

Quizن المشاركة كتضمني: ثالثًا
Teams



تضمين االختبار االلكتروني

Teamsفي 

اختيار الفصل 

الدراسي



تضمين االختبار االلكتروني

Teamsفي 

تحديد نموذج 

االختبار 



تضمين االختبار االلكتروني

Teamsفي 

ضبط اعدادات 

االختبار 

نشر االختبار
حفظ االختبار 
 ً لنشره الحقا

تجاهل االختبار

عنوان االختبار 

والتعليمات 

تحديد الطالب 

ووقت االختبار 



تضمين االختبار االلكتروني

Teamsفي 

االختبارات المنشورة 

االختبارات 
المحفوظة 





مراجعة ونشر اإلجابات 

Formفي 

مراجعة اإلجابات 

ةفي األسئلة المقالي
تصدير نتائج 

الطالبات على ملف

Excelاكسل 



مراجعة ونشر اإلجابات 

Formفي 

مراجعة اإلجابات 

ةفي األسئلة المقالي

ـة/لكل طالب



مراجعة ونشر اإلجابات 

Formفي 

قبل النشر يرجى 

التأكد من تقييم 

ـالبات/جميع الطالب



مراجعة ونشر اإلجابات 

Formفي 

نشر الدرجات بعد 

تقييم جميع 

ـالبات /الطالب



مراجعة ونشر اإلجابات 

Formفي 

بعد نشر الدرجات يستطيع

ـة معرفة نتيجة /الطالب

االختبار عبر رابط االختبار

الذي سبق وأجاب عليه 





نموذج اختبار 



نموذج اختبار 



البيانات الشخصية 

نموذج تسليم المشاريع الدراسية 



بيانات 

المشروع 

نموذج تسليم المشاريع الدراسية 

استطالع 

حول 

المشروع 




