


للطلبةلعمل اختبار الى الدخول 



عند الضغط على الصف 

ة تظهر لنا النافذة الخاص

باألستاذ



عند الضغط هنا 

تظهر نافذة 

الواجبات 

بةواالمتحانات للطل



عند الضغط على 

create) ) تظهر لنا

النافذة الخاصة 

بالواجبات بأنواعها



انشاء واجب بيتي للطالب

وضع عدد من األسئلة في اختبار واحد للطالب مع خاصية التصحيح التلقائي

اختبار الطالب عن طريق توجيه سؤال واحد بدون تصحيح تلقائي

تزويد الطالب بالمادة الدراسية او المنهج الدراسي 

رفع ملفات للطالب عن طريق  تطبيق جوجل درايف وغيرها

خاصية لعرض وتنظيم االختبارات للطلبة و الوصول السريع اليها من قبل التدريسي



ية هنا نوضح شكل المواضيع وكيف

صول ترتيبها وتنظيمها وإمكانية الو

ريسي اليها بشكل سريع من قبل التد

طيلة الفصل الدراسي عن طريق

كما ذكرنا سابقا topicخاصية ال



واالن لعمل اختبار للطلبة باستخدام طريقة

بار عدد من األسئلة في اختيقوم األستاذ بوضع 

واحد للطالب مع خاصية التصحيح التلقائي



عند الضغط هنا تظهر النافذة التالية



عنوان االمتحان

مالحظات اختيارية

إضافة فديو او ملف وغيرها  د انشاء ملف عن طريق تطبيقات جوجل فورم او وور

وغيرها من االختيارات المطلوبة في االمتحان 



(جميع الطلبة او عدد معين)الجهة المراد اختبارها 

كما موضح سابقا topicإضافة االمتحان الى خاصية ال

تحديد وقت انتهاء االمتحان

وضع الدرجات



نضغط هنا لعمل اختبار للطلبة



كتابة السؤال

نوع السؤال الذي يحدده األستاذ مثل 

االختيارات او شروحات وغيرها

عنوان السؤال

وصف السؤال

خيارات اإلجابة كون السؤال هنا اختيار 

اإلجابة الصحيحة

عند تفعيلها بمعنى

اإلجابة على هذا السؤال

الزاميا  
حةالصحياإلجابةإضافة

اجلمنالدرجةادراجو

التلقائيالتصحيح

إضافة سؤال 

جديد



لة عند النقر هنا تظهر قائمة منسد

:تبين ما يلي 



عند تفعيل هذه :مالحظة مهمة 

ات الخاصية فأنها تظهر االختيار

لكل طالب بشكل مختلف عن 

االخر



قوم بعد االنتهاء من اعداد االمتحان واالسئلة من قبل األستاذ ن

، ونقوم بالرجوع الى صفحة ( Blank Quiz)بغلق صفحة 

(Quiz Assignment)

فإنها سوف تخزن ( Blank Quiz)بعد غلق صفحة : مالحظة 

(  Google drive)تلقائياً في حسابك على 



تظهر  assignعند الضغط على 

:القائمة التالية



من اجل نشر االمتحان حاال  

تحديد وقت معين االمتحان 

تخزين االمتحان كمسودة



واالن لعمل اختبار للطلبة باستخدام طريقة

عن طريق يقوم األستاذ بعمل اختبار للطالب 

توجيه سؤال واحد بدون تصحيح تلقائي



:نوعين من االسئلة 

1-short answer
2-multiple choice

ضرورة عدم تفعيل هذان

االختياران الن الطالب

(عند تفعيلهما)يستطيع 

مرة اخرىجوابه ينقح 

.ويتحدث مع البقية



multiple choice

نفس طريقة اعداد السؤال 

، كما (blank quiz)في 

شرحناها سابقا هذاتفعيل ضرورة عدم 

الن الطالب االختبار 

يستطيع

ان يرى( تفعيلهعند )

عاالجابات ويستطيتوزيع 

ان يجيب اعتمادا على هذه

علمفانه  حيث , اإلحسائية 

.تلقائيا



االمتحان قبل 

ةارساله الى الطلب



الضغط هنا



الضغط على 

SEETING





ي طلب ايميالت الطلبة ف

حالة اجراء امتحان لهم  

طالب عند تفعيلها يسمح لل

باإلجابة مرة واحدة فقط

جابةعند تفعيلها يسمح للطالب بالتعديل بعد اال

طالب عند تفعيلها يسمح لل

بمشاهدة خالصة االجوبة



طالب تسليم األسئلة لل

بشكل عشوائي 

مختلف عن زمالئه

ية لم تفعل هذه الخاص

في حالة الزام 

ة الطالب بإجابة واحد

كما شرحنا سابقا

مشاهدة الطالب 

لتسلسل األجوبة 

التابعة له ضمن 

األسئلة الكلية



تفعيل التصحيح

التلقائي

و تحديد الدرجة انيا ا

فيما بعد

عدم تفعيل هذه االختيارات

ة الن الطالب سيعرف اإلجاب

الصحية بعد االمتحان بما

يمكنه من نقلها لشخص اخر



واالن بعد االنتهاء من عملية اعداد االمتحان ونشره 

ب الى للطلبة في الوقت الذي يحدده األستاذ سنقوم بالذها
صفحة األجوبة والنقر على 

:لنرى ما يلي 



خالصة االسئلة
الجواب لكل طالب

االجوبة

اجملي االسئلة



لى االن نرجع الى الصفحة الرئيسية لألستاذ والذهاب ا



الضغط هنا لعرض 

الدرجات للطلبة 



نضغط هنا لسحب الدرجات من 

جوجل درايف

الضغط هنا إلرسال الدرجة للطالب




