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أُوذٓـــخ
٣ؼزجش اُزؼِ ْ٤االٌُزش ٖٓ ٢ٗٝاسبُ٤ت اُزؼِ ْ٤اُذذ٣ضخ أُزجؼخ ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجبٓؼبد
اُؼبُٔ٤خ ٝرؼذ سؤ٣خ ٝصاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢ثبٗ ٚرؼِ ْ٤سبٗذ ُِؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ اُزوِ٤ذ٣خ .ثؼذ االدذاس
االخ٤شح اُز ٢ؽبُذ جٔ٤غ د ٍٝاُؼبُْ ثسجت اٗزشبس ٓشع ًٞسٗٝب ُ COVID-19جأد اُؼذ٣ذ
ٖٓ أُإسسبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢دٓ ٍٝخزِلخ اُ ٠اسزئ٘بف اُزؼِْ ػٖ ثؼذ ُؼٔبٕ اُزجبػذ االجزٔبػ٢
ُزوِ َ٤اٗزشبس اُؼذُٝ ٟٝؼٔبٕ اسزٔشاس اُزؼِٝ ْ٤اُزؼِْ .
ًٝبٗذ رٞجٜ٤بد ٝصاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجذش اُؼِٔ ٢اُؼشاه٤خ ثبرجب ٙاسزٔشاس اُزٞاطَ ثٖ٤
االسزبر ٝاُطبُت ػجش أُ٘ظبد االٌُزش٤ٗٝخ ُؼٔبٕ اسزٔشاس اُؼبّ اُذساسٝ ٢ػذّ ػ٤بع اُس٘خ
اُذساس٤خٝ .ثؼذ اسزٔشاس االٝػبع اُظذ٤خ ٝاسزٔشاس دؼش اُزجٞاٍ ٝا٣وبف اُذٝاّ ك٢
اُجبٓؼبد رْ اطذاس رؼِٔ٤بد ثبجشاء االٓزذبٗبد ُطِجخ اُذساسبد اُؼِ٤ب اٌُزش٤ٗٝب ػٖٔ رٞه٤زبد
ٝاُ٤بد ٓذذدح ٖٓ هجَ اُٞصاسح.
ٗسزؼشع كٛ ٢زا اُذُ َ٤االُ٤بد ٝاالجشاءاد اُز ٢ثبالٌٓبٕ ارجبػٜب ُـشع اجشاء االٓزذبٗبد
ٝر٘ظ ْ٤ػَٔ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثٔب ٣زالئْ ٓغ ث٤ئخ اُِجبٕ االٓزذبٗ٤خ ٝاالٓزذبٗبد أُزجؼخ سبثوب.
ٌُٖ رجذس االشبسح اُ ٠إ اُجشآج٤بد أُسزخذٓخ  ٢ٛؿ٤ش ٌٓ٤لخ ُج٤ئخ االٓزذبٗبد اُؼشاه٤خ ٖٓ
سش٣خ االسٔبء ٝاالسئِخ االٓزذبٗ٤خ ٝؿ٤شٛب  ٌُٖٝس٘سزؼشع ثؼغ اُطشم اُز ٢رجؼَ ٖٓ ٛزٙ
اُجشآج٤بد ث٤ئخ ٓوبسثخ ُٔب ًبٕ ٓؼٔ ٍٞث ٚسبثوب.

س٤زْ كٛ ٢زا اُجضء ششح ٓجسؾ الُ٤خ اٗشبء ُج٘خ آزذبٗ٤خ اكزشاػ٤خ
ٓالدظخ :س٤زْ ػشع ٝاجٜخ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبؽبس اخؼش اُِٝٝ ٕٞاجٜخ االسزبر أٌُِق
ثزسِ ْ٤االسئِخ ٝاُزظذ٤خ ثبُِ ٕٞاُج٘لسجُ ٢ـشع اُزٔ٤٤ض .كٛ ٢زا اُجضء اُؼَٔ ث ٖ٤اػؼبء
اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ٝاُزذس٣سٝ ٖ٤٤الٞ٣جذ ا ١دٝس ُِطبُت أُٔزذٖ.
ُ -1وذ رْ رض٣ٝذ ًَ هسْ ػِٔ ٢ثجش٣ذ اٌُزش ٢ٗٝسسٔ ٢خبص ثبُوسْ س٤زْ اسزخذاّ ٛزا اُجش٣ذ
ك ٢اٗشبء اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ.
٣ -2زْ اٗشبء طق ػِ٘ٓ ٠ظخ  Google Classroomثأسْ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ُطِجخ
اُذساسبد اُؼِ٤ب ًٝ 2119 /2020زبثخ اسْ اُوسْ ك ٢اُجضء أُخظض.
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٣ -3زْ اخلبء سٓض اُظق ُِذلبظ ػِ ٠سش٣خ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ,ارجبع اُخطٞاد ك٢
ًٝزُي رذذ٣ذ اُظالد٤بد ثبٌٓبٗ٤خ اُزؼِ٤ن كوؾ ُؼٔبٕ ر٘ظ ْ٤اُؼَٔ .
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٣ -4زْ اػبكخ سئ٤س اُوسْ ٝاػؼبء اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ك ٢اُوسْ ًٔؼِْ ٝ Teacherرُي ٖٓ
خالٍ دػٞر ْٜػٖ ؽش٣ن اُجش٣ذ اُشسُِٔ ٢زذس٣س.ٖ٤٤
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٣ -5زْ اػبكخ اُزذس٣س ٖ٤٤أٌُِل ٖ٤ثزذس٣س اُذساسبد اُؼِ٤ب ًطالة ٝ Studentرُي ٖٓ
خالٍ دػٞر ْٜػٖ ؽش٣ن اُجش٣ذ اُشسُِٔ ٢زذس٣س.ٖ٤٤
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 -6جٔغ ٗٔبرط االسئِخ االٓزذبٗ٤خ ٖٓ اُسبدح اُزذس٣س ٖٓ ٖ٤٤خالٍ اٗشبء رٌِ٤ق ُِزذس٣س.ٖ٤٤

يمكن تحديد موعد نهائي لتسليم
االسئلة االمتحانية
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٣ -7و ّٞاُزذس٣س ٢أٌُِق ثزسِ ْ٤االسئِخ اُ ٠اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ػٖ ؽش٣ن اسكبم ِٓلبد
االسئِخ ػٖٔ اُٞاجت (ػِ ٠إ رٌٞٔٗ ٕٞرج ٖ٤دست رٞجٜ٤بد اُٞصاسح) ٝرزؼٖٔ
االسئِخ أُوبُ٤خ ٝاالسئِخ أُٞػٞػ٤خ ثظ٤ـخ ًٔ word ٝ PDFب ٓٞػخ ادٗب.ٙ
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 -8االٕ اطجذذ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ُذٜ٣ب ٗٔبرط االسئِخ ُجٔ٤غ أُٞاد.
٣ -9زْ اخز٤بس ادذ اُ٘ٔٞرجًٔ ٖ٤ب ٓؼٔ ٍٞث ٚسبثوب ثٔٞاكوخ سئ٤س اُوسْ ا ٝاُؼٔ٤ذ.
٣ -11و ّٞادذ اػؼبء اُِج٘خ ٣ٝلؼَ ٖٓٔ رْ رذس٣ج ٚك ٢دٝسح اُٞصاسح ثزذ َ٣ٞاالسئِخ اُ٠
ٗٔٞرج Google Form ٖ٤اال ٍٝخبص ثبسئِخ اُخ٤بساد أُزؼذدح ٝاُظخ ٝخطأ
ٝاالجبثبد اُوظ٤شح ٝاُضبٗ ٢خبص ثبالسئِخ أُوبُ٤خ (ساجغ اٗشبء Google Form
ٝػجؾ االػذاداد ص .)24
 -11االٕ اطجذذ االسئِخ جبٛضح ُـشع ٗششٛب ك ّٞ٣ ٢االٓزذبٕ ك ٢اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ
االكزشاػ٤خ (ساجغ اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ ص  )9س٤زْ ششدٜب الدوب.
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 -12ثؼذ اًزٔبٍ االٓزذبٕ سزظَ اجبثبد اُطِجخ ػِ ٠االسئِخ أُٞػٞػ٤خ اُخبطخ
ثبُخ٤بساد أُزؼذدح ٝاُظخ ٝخطأ ا ١اسئِخ  Google Formاُ ٠دسبة اُِج٘خ
االٓزذبٗ٤خ ٣ٝزْ رذ َ٣ٞاالجبثبد اُ ٠ط٤ـخ ( PDFساجغ رذ َ٣ٞاجبثبد Google
 FormاُPDF ٠ص .)21
 -13سزظَ اجبثبد االسئِخ أُوبُ٤خ ا٣ؼب اُ ٠دسبة اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ (ساجغ اجبثبد
االسئِخ أُوبُ٤خ ص .)22
 -14رو ّٞاُِج٘خ ثبسسبٍ االجبثبد اُ ٠اسزبر أُبدح ػٖ ؽش٣ن اجشاء رٌِ٤ق ك ٢طق
اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ ٝأسكبم أجبثبد اُطالة ٣ٝزْ رذذ٣ذ ((اسزبر أُبدح كوؾ))
كٛ ٢زا اُزٌِ٤ق.

مهم جدا ان يتم تحديد استاذ المادة
فقط الرسال اجابات الطالب له
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٣ -15زْ رظذ٤خ االجبثبد ٖٓ هجَ اسزبر أُبدح ٝرُي ثلزخ أُِلبد اُز ٢رْ اسسبُٜب ٖٓ هجَ
اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ًٔب رْ رٞػ٤ذ ٚسبثوب ٝرسج َ٤دسجبد اُطالة ثبسزخذاّ جذٞ٣ ٍٝػخ
سٓض اُطبُت ٝدسجز٣ٝ ٚشسِٜب ًٞاجت كٗ ٢لس اُزٌِ٤ق اُز ١رْ ك ٚ٤اسسبٍ اجبثبد
اُطِجخ اُ. ٚ٤
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ػ٘ذ اسزالّ اُذسجبد ٖٓ االسزبر رو ّٞاُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبػذاد هٞائْ ُِذسجبد رزؼٖٔ
-16
اسْ اُطبُت ٝدسجز ٚثذال ٖٓ سٓض اُطبُت ٝدسجز ٚاُز ٢رْ اسزالٜٓب ٖٓ اسزبر أُبدح ٝاالدزلبظ
ث٘سخ ادز٤بؽ٤خ ٌَُ ٓبدح.
ٓالدظخ :ارا ًبٕ ادذ اػؼبء اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ  ٞٛث٘لس اُٞهذ اسزبر ُٔبدح آزذبٗ٤خ ٓٝطبُت
ثزسِ ْ٤اسئِخ آزذبٗ٤خ ٝدسجبد ٣زْ دَ ٛزا أُٞػٞع ثبدذ ٟاُطش٣وز ٖ٤آب اػبكخ اُزذس٣س٢
ثذسبث ٚاُشخظ GMAIL ٢اُ ٠طق اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ ثظلخ ؽبُت ٝثزُي ٌٕٞ٣
اسزبر ثبُذسبة اُشسٔ ٢ثظلز ٚػؼ ٞا ٝسئ٤س ُج٘خ آزذبٗ٤خ ٝؽبُت ثبُذسبة اُشخظ٢
ثظلز ٚرذس٣سٌِٓ ٢ق ثزسِ ْ٤اسئِخ آزذبٗ٤خ ٝدسجبد .ا٣ ٝو ّٞثبػبكخ ٓسز٘ذ االسئِخ االٓزذبٗ٤خ
ٝاُذسجبد ثظٞسح ٣ذ٣ٝخ آُِ ٠لبد دلع اُزٌِ٤لبد ك.Google Drive ٢
ٝثزُي ٣زْ رٌ٤٤ق ث٤ئخ ُِ Google Classroomؼَٔ ًِج٘خ آزذبٗ٤خ اكزشاػ٤خ.
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ٓالدظخ :س٤زْ ػشع ٝاجٜخ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبؽبس اخؼش اُِٝٝ ٕٞاجٜخ اُطبُت أٌُِق
ثأداء األٓزذبٕ ثبؽبس اصسم اُُِ ٕٞـشع اُزٔ٤٤ض ,كٛ ٢زا اُجضء اُؼَٔ ث ٖ٤اػؼبء اُِج٘خ
االٓزذبٗ٤خ ٝاُطالة ٝالٞ٣جذ ا ١دٝس السزبر أُبدح.
ُ -1وذ رْ رض٣ٝذ ًَ هسْ ػِٔ ٢ثجش٣ذ اٌُزش ٢ٗٝسسٔ ٢خبص ثبُوسْ س٤زْ اسزخذاّ ٛزا اُجش٣ذ ك٢
اٗشبء اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ.
٣ -2زْ اٗشبء طق ثبسْ اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ ُطِجخ (ٓبجسز٤ش/دًزٞسا )ٙرخظض ----
.2119/2020
٣ -3زْ اٗشبء طق ٝادذ (هبػخ آزذبٗ٤خ) ٌَُ ٓسز ًَٝ ٟٞرخظض ٣زْ اسزخذآُ ٚـشع اجشاء
جٔ٤غ االٓزذبٗبد ُٜزا أُسزٝ ٟٞاُزخظض ٝاػبكخ اسْ اُوسْ ك ٢اُذوَ اُخبص.

٣ -4زْ اخلبء سٓض اُظق ُِذلبظ ػِ ٠اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ ٖٓ دخ ٍٞؽالة ؿ٤ش ٓشٖٔ٤ُٞ
ثبالٓزذبٗبد (ساجغ ٗوطخ سهْ  3كٞٓ ٢ػٞع اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ ص ًٝ )3زُي رـ٤٤ش
االػذاداد ثؼذّ اُسٔبح ُِطِجخ ثبُ٘شش ٝاُزؼِ٤ن ُؼٔبٕ ػذّ دظ ٍٞا ١خشم ُِزؼِٔ٤بد.
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٣ -5زْ اػبكخ اػؼبء اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ٝسئ٤س اُوسْ ًٔؼِْ ٝ Teacherرُي ٖٓ خالٍ
دػٞر ْٜػٖ ؽش٣ن اُجش٣ذ اُشسُِٔ ٢زذس٣س( ٖ٤٤ساجغ ص .)4
٣ -6زْ اػبكخ اُطالة ٌَُ ٓسزٝ ٟٞاخزظبص ًطِجخ  ٖٓ Studentخالٍ دػٞر ْٜػٖ ؽش٣ن
اُجش٣ذ اُشسٔ( ٢ساجغ ص .)5
 -7رو ّٞاُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبػذاد هٞائْ ثبسٔبء اُطالة ٝرخزبس ؽش٣وخ ُزشٓ٤ض االسٔبء ٣لؼَ إ
ٓ ٌٕٞ٣زٌ ٖٓ ٕٞدشٝف ٝاسهبّ ,اُذشٝف رشٓض ُِوسْ ٝاالسهبّ رٌٓ ٖٓ ٕٞؼبػلبد اُخٔسخ
ا ٝاُؼششح ُسُٜٞخ رزًش ٖٓ ٙهجَ اُطبُت  ٢ٌُٝالٓ ٌٖٔ٣ؼشكخ اُطبُت ٖٓ خالٍ رسِسَ اسٔٚ
ك ٢اُوٞائْ ٝثبٌٓبٕ اُوسْ رذذ٣ذ االُ٤خ أُ٘بسجخ ُزُي ٓضال:

اسْ اُطبُت
ادٔذ ٓذٔذ ػِ٢
سبسح سؼذ سِٔبٕ

اُشٓض االٓزذبٗ٢
MA10
MA20
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ٓالدظخ :اُخطٞاد ٖٓ  1اُ٣ 7 ٠زْ ر٘ل٤زٛب هجَ ٓٞػذ ثذا٣خ االٓزذبٗبد ثب٣بّ
 -8ك ّٞ٣ ٢االٓزذبٕ ٝهجَ ٓٞػذ ثذأ االٓزذبٕ (ا ٌٖٔٓ ٝهجَ  ٖٓ ّٞ٣ثذا٣خ االٓزذبٗبد) ٣زْ
رٞج ٚ٤سإاٍ ك ٢طق اُوبػخ االٓزذبٗ٤خ ٖٓ هجَ ادذ اػؼبء اُِج٘خ ٣زؼٖٔ ؽِت االسْ
اُضالصُِ ٢طبُت ُـشع رض٣ٝذ ٙثبُشٓض االٓزذبٗ٣ٝ ٢زْ اُشد ػِ ٚ٤ثزؼِ٤ن خبص ٣زؼٖٔ سٓضٙ
االٓزذبٗ٣ٝ ٢زْ رجِ٤ؾ اُطالة ثؼشٝسح االدزلبظ ثشٓٞص ْٛاالٓزذبٗ٤خ ٝرٌ ٕٞسش٣خ ٌَُ
ؽبُت.

مهم جدا ان اليتم تحديد هذين
الخيارين
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 -9س٤ظٜش اُسإاٍ ُِطبُت ك٤و ّٞثٌزبثخ اسٔ ٚاُضالص٣ٝ ٢ؼـؾ رسِ .ْ٤صْ رو ّٞاُِج٘خ ثبسسبٍ
اُشٓض االٓزذبُِٗ ٢طبُت ثظ٤ـخ رؼِ٤ن خبص ػِ ٠اجبثزًٔ ٚب ٓٞػخ ادٗبٝ ٙرطِت ربً٤٤ذ
االسزالّ ثبُشد ػِ ٠اُزؼِ٤ن اُخبص رزْ ٛز ٙاُؼِٔ٤خ ُٔشح ٝادذح كوؾ خالٍ ا٣بّ االٓزذبٗبد.
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 -11ثؼذ إ ٣زْ اُزأًذ ٖٓ اسزالّ جٔ٤غ اُطِجخ ُشٓٞص ْٛاالٓزذبٗ٤خ ٣زْ ٗشش سإاٍ اخش ٝثبسْ
هبئٔخ اُذؼٞس ك ّٞ٣ ٢االٓزذبٕ ٝهجَ ثذء االٓزذبٕ ثوُِ َ٤زسج َ٤اسٔبء اُطالة ٝثبالٌٓبٕ
رذذ٣ذ ٝهذ ُالجبثخ ثؼذ ٓشٝس ٗظق سبػخ ٖٓ اُٞهذ ٛٝز ٙاُؼِٔ٤خ ٓشبثُٔ ٜٚب ًبٕ ٣زْ سبثوب
ثؼشٝسح رسج َ٤اسٔبء اُذؼٞس ًٔٝب ٓٞػخ ادٗب.ٙ
ا ٝثبالٌٓبٕ اػذاد ٗٔٞرط ُ Google Formزسج َ٤دؼٞس اُطالة.
رزْ ٛز ٙاُؼِٔ٤خ ك ٢ثذا٣خ ًَ آزذبٕ

 -11ػ٘ذ ثذء ٓٞػذ االٓزذبٕ ٣زْ ٗشش االسئِخ أُوبُ٤خ اُز ٢رْ اػذاد  Google formثٜب
ثطش٣وخ ٜٓٔخ ُالخزجبس ٝاسكبم اُ٘ٔٞرط اُخبص ثبالسئِخ أُوبُ٤خ ثؼذ اُزبًذ ٖٓ جٔ٤غ
االجشاءاد (ساجغ اٗشبء ٝ Google Formػجؾ االػذاداد ص ٓ )24غ ٓشاػبح ػجؾ
ٝهذ االٗزٜبء ثٔذح االٓزذبٕ ٝاُذسجخ أُخظظخ ُٜز ٙاالسئِخ ٝآ ١الدظبد اخش٣ٝ ٟجت
اُزأًذ ٖٓ ا٣وبف خ٤بس اسز٤شاد اُذسجبد الٕ رُي ٣إد ١اُ ٠ادساط اُجش٣ذ االٌُزش ٢ٗٝك٢
االجبثبد ٝس٤ض٣ذ ٖٓ اُجٜذ ػِ ٠اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ك ٢اخلبء ػ٘ب ٖ٣ٝاُطالة االٌُزش٤ٗٝخ.
٣ٝزْ اُزأً٤ذ ك ٢دوَ اُزؼِٔ٤بد ػًِ ٠زبثخ اُشٓض االٓزذبٗ ٢اػِ ٠اُٞسهخ ٝػذّ ًزبثخ االسْ
ك ٢آٌ ١بٕ داخَ االجبثخ ًٝزُي ػشٝسح ًزبثخ اُشٓض ك ٢اػِ ٠جٔ٤غ اٝسام االجبثخ ارا
ًبٗذ اًضش ٖٓ ٝسهخ ٝادذح ٝإ رٌ ٕٞاالجبثخ الرض٣ذ ػٖ طلذز ٌَُ ٖ٤سإاٍ ٝا١
ٓالدظبد اخش ٟرشاٛب اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ٜٓٔخ.

15 | P a g e

هذا مثال عن درجة االسئلة
المقالية

 -12ػ٘ذ ثذء ٓٞػذ االٓزذبٕ ٣زْ ٗشش االسئِخ أُٞػٞػ٤خ اُز ٢رْ اػذاد Google form
ثٜب ثطش٣وخ ٜٓٔخ ُالخزجبس ٝاسكبم اُ٘ٔٞرط ثؼذ اُزبًذ ٖٓ جٔ٤غ االجشاءاد (ساجغ اٗشبء
ٝ Google Formػجؾ االػذاداد ص ٓ )24غ ٓشاػبح ػجؾ ٝهذ االٗزٜبء ثٔذح
االٓزذبٕ ٝاُذسجخ أُخظظخ ُٜز ٙاالسئِخ ٝآ ١الدظبد اخش٣ٝ ٟجت اُزأًذ ٖٓ ا٣وبف
خ٤بس اسز٤شاد اُذسجبد الٕ رُي ٣إد ١اُ ٠ادساط اُجش٣ذ االٌُزش ٢ٗٝك ٢االجبثبد ٝس٤ض٣ذ
ٖٓ اُجٜذ ػِ ٠اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ك ٢اخلبء ػ٘ب ٖ٣ٝاُطالة االٌُزش٤ٗٝخ.
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 ٌٖٔ٣ -13إ ٣زْ اُو٤بّ ثبُخطٞاد  12ٝ 11هجَ  ّٞ٣االٓزذبٕ ٓغ اُزبًذ ٖٓ جذُٝخ ٜٓٔخ
االخزجبس كٞٓ ٢ػذ االٓزذبٕ ارج٘ت اسسبٍ االسئِ ٚسٜٞا ا٣ ٝزْ اُو٤بّ ثٜب ث٘لس اُ ّٞ٤دست
ٓبرشا ٙاُِج٘خ ٓ٘بسجب.
 -14كٛ ٢ز ٙأُشدِخ  ٌٕٞ٣االٓزذبٕ هذ ثذأ٣ٝ ,جذأ اُطالة ثبالجبثخ ٝرظَ اُشدٝد ػِ٠
االسئِخ أُوبُ٤خ ٝاالسئِخ أُٞػٞػ٤خ اُ ٠دسبة اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ اُز ١رْ اٗشبء ٗٔبرط
 ٖٓ Google Formخالُ.ٚ
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ُٔ -15شاهجخ س٤ش االٓزذبٕ ٣زْ رلؼ َ٤ساثؾ  ٖٓ Google meetداخَ طق اُوبػخ
االٓزذبٗ٤خ ٣ٝزْ رٌِ٤ق ػذد ٖٓ اُزذس٣سُٔ ٖ٤شاهجخ س٤ش االٓزذبٕ ٖٓ خالٍ اػذاداد اُظق
ًٔب ٓٞػخ ادٗب.ٙ
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٣ٝزْ اُطِت ٖٓ اُطبُت ثبٕ ٣ؼـؾ ػِ ٠اُشاثؾ اُز ١س٤ظٜش كٝ ٢اجٜخ اُظق االٓزذبًٗٔ ٢ب
ٝاػخ ك ٢اُظٞسح ُِزبًذ ٖٓ اداء اُطبُت أٌُِق ُالٓزذبٕ ث٘لس ٌٖٔ٣ٝ .ٚاسسبٍ اُشاثؾ اُ٠
ػذد ٖٓ االسبرزح اُز٣ ٖ٣زْ رٌِ٤ل ْٜثجذُٔ ٍٝشاهجبد اُطِجخ اص٘بء اداء االٓزذبٕ.

ٝاجٜخ اُطبُت

ٝاجٜخ االسزبر
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 -16ثؼذ ٓشٝس ٗظق سبػخ ٖٓ اُٞهذ ٣زْ ٗشش هبئٔخ اٗظشاف ُِطِجخ ٖٓ خالٍ رٞج ٚ٤سإاٍ
ًٔب رْ رًش ٙكٗ ٢وطخ ٛ ٌُٖٝ 11ز ٙأُشح ُـشع رسج َ٤اٗظشاف اُطِجخ ثؼذ أًبٍ
االٓزذبٕ ٣ٝزْ اُزبًذ ٖٓ هجَ اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ٖٓ إ اجبثبد اُطبُت هذ رْ اسزالٜٓب ك٢
اُشدٝد ػِٞٔٗ ٠رط ُ Google Formالسئِخ أُوبُ٤خ ٝأُٞػٞػ٤خ.
 -17ثؼذ اٗزٜبء ٝهذ االٓزذبٕ ٣و ّٞػؼ ٞاُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبؿالم اسزالّ اُشدٝد ك٢
ٗٔٞرج٣ ُٖٝ Google Form ٢زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اسسبٍ اجبثز ٚثؼذ اؿالم اسزالّ اُشدٝد.
٣ -18و ّٞػؼ ٞاُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثزذ َ٣ٞاُشدٝد ػِ ٠االسئِخ أُٞػٞػ٤خ كٞٔٗ ٢رط
 Google Formآُِ ٠لبد ( PDFساجغ رذ َ٣ٞاجبثبد  Google Formاُ PDF ٠ص
ًٝ )21زُي اجبثبد االسئِخ أُوبُ٤خ ٝاسسبُٜب اُ ٠اسزبر أُبدح ٖٓ خالٍ طق اُِج٘خ
االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ (ساجغ ٗوطخ  14ص  8ك ٢اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ االكزشاػ٤خ).
 -17ػ٘ذ اسزالّ اُذسجبد ٖٓ االسزبر رو ّٞاُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ ثبػذاد هٞائْ ُِذسجبد رزؼٖٔ
اسْ اُطبُت ٝدسجز ٚثذال ٖٓ سٓض اُطبُت ٝدسجز ٚاُز ٢رْ اسزالٜٓب ٖٓ اسزبر أُبدح
ٝاالدزلبظ ث٘سخ ادز٤بؽ٤خ ٌَُ ٓبدح.
ٝثزُي  ٌٕٞ٣هذ رْ اجشاء االٓزذبٕ اٌُزش٤ٗٝب ٝرٌ٤٤ق ث٤ئخ ُ Google Classroomزذو٤ن جضء
ٖٓ ٓزطِجبد ث٤ئخ االٓزذبٕ اُزوِ٤ذ٣خ.

20 | P a g e

 -1اُزٛبة اُ Google Drive ٠اُز ١رْ اٗشبء اُ٘ٔٞرط ٖٓ خالُٝ ٚكزخ اُ٘ٔٞرط اُز١
٣ذز ١ٞػِ ٠االسئِخ ٝاالجبثبد ٝاخز٤بس سدٝد ٖٓ اػِ ٠اُظلذخ صْ كشدًٔ ١ب ك ٢اُشٌَ

سزظٜش اجبثبد اُطِجخ ثظٞسح كشد٣خ ٌَُ ؽبُت
٣ -2زْ أخزبس ؽجبػخ اُشد ًٔ Printب ٓٞػخ ادٗب ٙصْ اخز٤بس ٝ save as PDFاخز٤بس ٓجِذ
ُذلع أُِلبد ٝادذ ثؼذ االخش ٖٓ خالٍ رٌشاس اُؼِٔ٤خ ثؼذ اُؼـؾ ػِ ٠اُس ْٜهشة
االجبثبد ,ا ٝؽجبػخ ًَ اُشدٝد ثِٔق ٝادذ ًٔ PDFب س٤زْ رٞػ٤ذ.ٚ
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ُزذ َ٣ٞجٔ٤غ اُشدٝد آُِ ٠ق ٝادذ ٗ PDFزجغ اُزبُ٢

 -3ثٔب ٣خض اجبثبد االسئِخ أُوبُ٤خ س٤زْ اٗشبء ِٓق ك Google Drive ٢رِوبئ٤ب ثبسْ
اُ٘ٔٞرط )٣ (file responseذز ١ٞػِ ٠اجبثبد اُطِجخ ثظ٤ـخ ِٓلبد ث٘لس اُظ٤ـخ اُز٢
رْ اسكبهٜب ٖٓ هجِ ْٜثظ٤ـخ  PDFا ٝطٞسح آ ٝسز٘ذ  ,ا ٌٖٔ٣ ٝاُٞط ٍٞاُٜ٤ب ػٖ ؽش٣ن
كزخ اُشدٝد ػِ ٠اُ٘ٔٞرط اُز٣ ١زؼٖٔ االسئِخ أُوبُ٤خ ٝرذٔ َ٤أُِلبد ٌَُ سد.
ٝ -4ثزُي ٣زْ رذ َ٣ٞجٔ٤غ االجبثبد آُِ ٠لبد  PDFثبُ٘سجخ ُالسئِخ أُٞػٞػ٤خ ِٓٝلبد
طٞس ا PDF ٝالجبثبد االسئِخ أُوبُ٤خ ٣ٝزْ اسسبُٜب ػٖٔ االجبثبد اُ ٠اسزبر أُبدح
ُـشع اُزظذ٤خ ك ٢طق اُِج٘خ االٓزذبٗ٤خ (ساجغ ٗوطخ  14ص .)8
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ٞ٣كش ٗٔٞرط  Google Formاُؼذ٣ذ ٖٓ االٌٓبٗ٤بد ك ٢اسزخذآًٞٔ٘ ٚرط اسئِخ ٓٞػٞػ٤خ
ٌُٖ س٘زطشم كوؾ اُ ٠اُجضء اُز٣ ١خض اٗٞاع االسئِخ اُز ١رْ االشبسح اُٜ٤ب ك ٢اٌُزت اُشسٔ٤خ
ُِٞصاسح ٝاُجبٓؼخ  ٢ٛٝاالسئِخ ٓزؼذدح اُخ٤بساد ٝطخ ٝخطأ ٝاالجبثبد اُوظ٤شح ٝاالسئِخ
أُوبُ٤خ ًٝزُي ثؼغ االػذاداد أُٜٔخ اُز ٢رؼٖٔ اداء االٓزذبٕ ثذٓ ٕٝشبًَ.
س٤زْ اٗشبء ٗٔٞرج ٌَُ ٖ٤آزذبٕ ,اال٣ ٍٝزؼٖٔ االسئِخ أُوبُ٤خ ٝاُضبٗ٣ ٢زؼٖٔ االسئِخ
أُٞػٞػ٤خ س ٌٕٞ٤اُوسْ اال ٍٝاُز٣ ١زؼٖٔ اُشٓض االٓزذبٗٗٞٛ ٢لس ٚك ٢اُ٘ٔٞرجٝ ٖ٤اُز١
س٤زْ رٞػ٤ذ ٚاٝال.
ثٔب إ هسْ اُشٓض االٓزذبٗ ٢س ٞٛ ٌٕٞ٤اُوسْ اال ٍٝك ٢اُ٘ٔٞرط كال داػ ٢الػبكخ هسْ ,كوؾ
ًزبثخ ػ٘ٞإ االٓزذبٕ ٓضَ "االسئِخ أُٞػٞػ٤خ آزذبٕ رظٔ ْ٤رجبسة" ٝاػبكخ اُزؼِٔ٤بد
اُؼبٓخ ُالسئِخ ا ٝآ ١الدظبد رشاٛب اُِج٘خ ػشٝس٣خ ك ٢دوَ اُٞطق.

٣زْ اػبكخ سإ اٍ ٝرذذ٣ذ االجبثخ ث٘ٞع االجبثخ اُوظ٤شح ٝرلؼ َ٤خ٤بس ٓطِٞة ُ٤و ّٞاُطبُت
ثبالجبثخ ػًِٝ ٚ٤زبثخ سٓض ٙاالٓزذبٗ٘٣ ٢ٌُ ٢زوَ اُ ٠اُوسْ اُضبٗ.٢
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ثٔب ٣خض االسئِخ ٓزؼذدح اُخ٤بساد ٗظذ اُزؼِٔ٤بد ػِ ٠إ ٛ ٌٕٞ٣زا اُ٘ٞع ٖٓ االسئِخ ثٞاهغ
ػششح اسئِخ  ٌَُٝسإاٍ دسجخ ٝادذح س٤زْ ششح سإاٍ ٝادذ ٓغ ػجؾ اػذادارٝ ٚثبالٌٓبٕ
اُزٌشاس ثذست ػذد االسئِخ
 -1يتم اضافة قسم خاص باالسئلة متعددة الخيارات والغرض منه هو
 عزل االسئلة متعددة الخيارات بقسم خاص وتحت عنوان (السؤال االول مثال).
 عند تحديد خيار عشوائية االسئلة (سيتم ذكرها الحقا) ال تتداخل االسئلة متعددة
الخيارات مع االسئلة االخرى من نوع صح وخطأ واالجابات المتعددة وذلك يسبب
ارباك للطالب.

25 | P a g e

٣ -2زْ االٕ اػبكخ ا ٍٝسإاٍ ػٖ ؽش٣ن اخز٤بساػبكخ سإاٍ ,س ٌٕٞ٤اُخ٤بس االكزشاػ ٞٛ ٢خ٤بساد
ٓزؼذدح كال داػ ٢ألجشاء ا ١رـ٤٤ش ك ٢اُٞاج٣.ٜٚزْ ًزبثخ اُسإاٍ ك ٢اُذوَ أُخظض ًٝزبثخ
خ٤بساد االجبثخ ٝثبالٌٓبٕ اػبكخ أُض٣ذ ٖٓ اُخ٤بساد ًٔب ٓٞػخ ادٗب٣ٝ .ٙجت رلؼ َ٤خبط٤خ
ٓطِٞة دز ٠ال ٣زْ االٗزوبٍ اُ ٠اُوسْ اُضبٗ ٖٓ ٢االسئِخ اال ثؼذ االجبثخ.

يمكن اضافة المزيد من
الخيارات
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 -3ضبط اعدادات السؤال لغرض عشوائية عرض االختيارات لدى الطلبة
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 -4يتم تحديد الدرجات لكل سؤال كما مبين ادناه.
وبما ان الوزارة حددت الدرجات لكل نوع من االسئلة ستكون قيمة الدرجة لكل سؤال من
العشرة اسئلة هو درجة واحدة فقط ,وبعدها الضغط على تــم ليتم حفظ االعدادات.
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بعد االنتهاء من جميع االعدادات يتم اما نسخ السؤال أو اضافة سؤال جديد
أ -نسخ السؤال .اختيار تكرار من اسفل السؤال وسيتم نسخ السؤال بكافة اعداداته بعدها
يتم تغيير منطوق السؤال والخيارات .
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ب -أضافة سؤال جديد ,سيظهر السؤال بدون محتويات ويتم اضافة منطوق السؤال
والخيارات واعادة الخطوات من )  2الى .)4
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كٛ ٢زا اُ٘ٞع ٖٓ االسئِخ س٤زْ اسزخذاّ ٗلس اُطش٣وخ اُسبثوخ ٓغ ثؼغ اُزؼذ٣الد اُجس٤طخ ,بينت
التعليمات على ان يكون هذا النوع من االسئلة بواقع عشرة اسئلة ولكل سؤال درجة واحدة
سيتم شرح سؤال واحد مع ضبط اعداداته وباالمكان التكرار بحسب عدد االسئلة.
 -1يتم اضافة قسم خاص باالسئلة صح وخطأ والغرض منه هو
 عزل اسئلة صح وخطأ بقسم خاص وتحت عنوان (السؤال الثاني مثال).
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٣ -2زْ االٕ اػبكخ ا ٍٝسإاٍ ػٖ ؽش٣ن اخز٤بساػبكخ سإاٍ ,س ٌٕٞ٤اُخ٤بس االكزشاػٞٛ ٢
خ٤بساد ٓزؼذدح كال داػ ٢ألجشاء ا ١رـ٤٤ش ك ٢اُٞاج٣.ٜٚزْ ًزبثخ اُسإاٍ ك ٢اُذوَ أُخظض
ًٝزبثخ طخ ك ٢اُخ٤بس االٝ ٍٝخطأ ك ٢اُخ٤بس اُضبًٗٔٝ ٢ب ٓج ٖ٤ادٗب .ٙكٛ ٢زا اُ٘ٞع ٖٓ االسئِخ
ال رٞجذ دبجخ ُزلؼ َ٤ػشٞائ٤خ اُخ٤بساد.

 -3رذذ٣ذ اُذسجبد ٌَُ سإاٍٝ ,ثٔب اٗ ٚرْ رذذ٣ذ اُذسجبد ٌَُ ٗٞع ٖٓ االسئِخ سزٌ ٕٞهٔ٤خ
اُذسجخ ٌَُ سإاٍ ٖٓ اُؼششح اسئِخ  ٞٛدسجخ ٝادذح كوؾ ٝ ,ثؼذٛب اُؼـؾ ػِ ٠رــْ ُ٤زْ دلع
االػذاداد.

بعد االنتهاء من اعدادات السؤال يتم اضافة سؤال جديد (راجع ص .)22
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سزٌ ٕٞاسئِخ االجبثبد اُوظ٤شح ػجبسح ػٖ ػششح كشٝع ٣ٝذن ُِطبُت االجبثخ ػٖ خٔسخ ٜٓ٘ب
 ٌَُٝكشع  6دسجبد
٣ -1زْ اػبكخ هسْ خبص ثبالجبثبد اُوظ٤شح ٓغ ًزبثخ ٓالدظخ إ االجبثخ ػٖ خٔسخ كشٝع
كوؾ ٝرٌ ٕٞاالجبثخ ػِ ٠اُسإاٍ اُزٞ٣ ١د اُطبُت رشً ٚثإٔ ٌ٣زت رشى ك ٢دوَ االجبثخ

 -2اػبكخ سإاٍ ٝاخز٤بس ٗٞع االجبثخ كوشح ٝرلؼ َ٤خ٤بس ٓطِٞة
ال ٣لؼَ اخز٤بس اجبثخ هظ٤شح الٕ ثؼغ االجبثبد هذ رزطِت ًِٔبد اًضش ٖٓ اُذذ االػُِ ٠خ٤بس
االجبثخ اُوظ٤شح ُزُي ٗخزبس كوشح.
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 -3نختار الدرجة وتكون  6درجة لكل سؤال.

 -4وبنفس الطريقة يتم اضافة باقي االسئلة وبواقع عشرة اسئلة.
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٣ -1زْ اػبكخ هسْ خبص ثبالسئِخ أُوبُ٤خ ٣ٝزْ رسجٓ َ٤الدظخ االجبثخ ػٖ سإاُ٣ٝ ٖ٤زْ
اثالؽ اُطبُت ك ٢دبٍ سؿجز ٚثزشى اُسإاٍ ٣و ّٞثزذِٔٓ َ٤ق ٣ذز ١ٞػِٝ ٠سهخ ٌٓزٞة
كٜ٤ب سهْ اُسإاٍ ًِٔٝخ رشى ُِسإاٍ اُز٣ ١شؿت ثزشً.ٚ

 -2يتم اختيار تحميل ملف لنوع االجابة ليتمكن الطالب من رفع اجابته.
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 -3تحديد الحد االعلى للملفات بملف واحد او خمسة وتحديد انواع الملفات بمستند وصورة و
 PDFوالحد االقصى لحجم الملف  100ميغابايت وكما في باقي االسئلة يتم تفعيل خيار
مطلوب.

لحل بعض الصعوبات في االسئلة التي يكون نص السؤال فيها يتطلب معادالت رياضية وارقام
ورسومات وجداول باالمكان االستعانة باضافة صورة ( الموضحة في الشكل اعاله بالسهم
االحمر) لغرض اضافة نص السؤال كصورة.
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 -4تحديد درجة السؤال من خالل الضغط على مفتاح االجابة واختيار  25درجة لكل سؤال.

د=

 -5بنفس الطريقة يتم اضافة باقي االسئلة وبواقع ثالثة اسئلة مقالية.
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في هذه المرحلة يكون معد نماذج االسئلة المقالية او الموضوعية قد انهى اعداد االسئلة يتبقى
جزء مهم يجب اضافته في نهاية النموذج وهو قسم خاص بتسليم االجابات
 -1يتم اضافة قسم وتسميته تسليم االجابات
 -2اضافة سؤال نوع خيارات متعددة وتحديد السؤال "هل انت متاكد من تسليم اجاباتك"
 -3وضع خيار "نعم" واالخر "ال ..اود مراجعة اجاباتي"

 -4باالعتماد على االجابة يتم تحويل الطالب اما الى تسليم النموذج اذا كانت اجابته نعم او
الى القسم االول من االمتحان ليتأكد من اجاباته.وذلك من خالل االنتقال الى القسم
استنادا الى االجابة.
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٘ٛبى ٓجٔٞػخ ٖٓ االػذاداد ٌَُ ٗٔٞرط ٣جت االٗزجبُٜ ٙب ج٤ذا ُزج٘ت ا ١خشم ُوٞاٗ ٖ٤اداء
االٓزذبٗبد اُزوِ٤ذ٣خ  .رذز ١ٞهبئٔخ االػذاداد ػِ ٠صالصخ خ٤بساد ػبّ ٝػشع روذ٢ٔ٣
ٝاخزجبساد ٝك ًَ ٢هبئٔخ ٓجٔٞػخ ٖٓ اُخ٤بساد س٤زْ ششدٜب ٓلظال ٌُٖ رجذس االشبس ٙاٗ ٚرْ
ادساط اُظٞس ثؼذ رؼ ٖ٤٤اُخ٤بساد ثبُطش٣وخ أُضِ ٠دز٣ ٠زٌٖٔ ٓؼذ اُ٘ٔٞرط ٖٓ اُزأًذ ٖٓ
االػذاداد اُز ٢هبّ ثٜب هجَ اسسبُ ٚاُ ٠اُطِجخ.
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أ -ػبّ
 -1ػذّ جٔغ اُجش٣ذ اُشسٔٓ ٢غ اُشد ُِذلبظ ػِ ٠اُزو٤٤ذ ثبُشٓض االٓزذبٗ٢
 -2رو٤٤ذ اُطالة أُسجِ ٖ٤ثبُجش٣ذ اُشسٔ ٢دظشا الداء االٓزذبٕ ٝرج٘ت اسسبُ ٚالشخبص
خبسط أُإسسخ
 -3اُزو٤٤ذ ثشد ٝادذ دز ٠ال ٣و ّٞاُطبُت ثبسسبٍ اُ٘ٔٞرط ثؼذ اًزٔبٍ اُذَ اًضش ٖٓ ٓشح
 -4ال ٌٚ٘ٔ٣اُزؼذ َ٣ػِ ٠اجبثبر ٚثؼذ إ ٘٣ز ٖٓ ٢ٜاسسبٍ اجبثبرٚ
 -5ػذّ ٓشبٛذح اُزلبط َ٤االدظبئ٤خ ٝاُشدٝد
ُ -6ؼٔبٕ ػذّ رٞهق اُ٘ٔٞرط ػٖ اسزالّ االجبثبد خالٍ ٓذح االٓزذبٕ ثسجت ًجش دجْ أُِلبد
أُشكوخ ٖٓ هجَ اُطالة ٣زْ رذذ٣ذ اهظ ٠دجْ ُجٔ٤غ أُِلبد  11ؿ٤ـبثب٣ذ
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ة -ػشع روذ٢ٔ٣
 -1اظٜبس شش٣ؾ روذّ ُِطبُت ُٔؼشكخ روذٓ ٚك ٢االجبثخ.
 -2اُزشر٤ت اُؼشٞائُ ٢السئِخ (ك ًَ ٢هسْ) ٘ٛٝب رزج ٖ٤كبئذح ػضٍ ًَ ٗٞع ٖٓ االسئِخ
ػٖٔ هسْ خبص ثًٝ ٚزُي هسْ خبص ثبُشٓض االٓزذبٗ ٢ك ٢ثذا٣خ االٓزذبٕ ٝهسْ خبص
ثزبً٤ذ اُزسِ ْ٤كٜٗ ٢ب٣ز ٚدز ٠ال رزذاخَ االسئِخ كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ُِٝزوِ ٖٓ َ٤دبالد اُـش
االٌُزش.٢ٗٝ
 -3سسبُخ ربً٤ذ االسزالّ ٌٖٓٔ إ رزؼٖٔ ػجبسح "رْ اسزالّ اجبثزي رٔ٘٤بر٘ب ثبُ٘جبح"

1
2

3
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ج -االخزجبساد
 -1جؼَ ٛزا اُ٘ٔٞرط اخزجبسا ٌُٗ ٢زٌٖٔ ٖٓ ٝػغ رٞػ٤خ ُذسجخ ًَ سإاٍ ًٔب رْ ششد ٚك٢
اػذاداد االسئِخ أُٞػٞػ٤خ.
 -2اطذاس اُذسجخ كٝ ٢هذ الدن الٕ اُذسجبد ٣جت إ رٌ ٕٞسش٣خ ٝاالسئِخ رزطِت رظذ٤خ
٣ذُ ١ٝالجبثبد اُوظ٤شح.
 -3ػذّ رٌٔ ٖ٤اُطبُت ٖٓ ٓشبٛذح االسئِخ اُـ٤ش طبئجخ.
 -4ػذّ رٌٔ ٖ٤اُطبُت ٖٓ ٓشبٛذح االجبثبد اُظذ٤ذخ.
ُِ ٌٖٔ٣ -5طبُت ٓشبٛذح اُذسجخ أُخظظخ ٌَُ كشع.
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بعد االنتهاء من ضبط جميع الخيارات ((يجب)) حفظ التغييرات.

مت ومن هللا التوفيق....
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