
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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هائية طريقة عمل حتليل النتائج لالختبارات الن
وارساهلا اىل فريق العمل يف املدرسة 

زهور حممد القحطاني / إعداد معلمة الفيزياء 
بأبها -بالثانوية الثانية بمدينة سلطان 



الفورمزفتح اإلكسل من استجابات -1



يتم تحميل اإلكسل في الجهاز -2



عمل تمكين التحرير لورقة اإلكسل-3



عمودمن الااليقونهيتم فرز الشعب من خالل فتح -4



تم الفرز بالترتيب من األصغر إلى األكبر-5



تنسخ درجات كل الشعبة على حده-6



ية مباشرة يتم استخدام برنامج اإلكسل الجاهز إلظهار النسب التحليل-7



هسخمراعاة الدقة في النسخ بظهور التحديد النقطي حول النطاق المراد ن-8



يتم لصق درجات الشعب في كل عمود مخصص للشعبة -9
في  إكسل تحليل النتائج 



قائيًاتظهر مخططات وجداول التحليل في الورقة الثانية تل-10



سيةإلرسال تحليل النتائج إلى اإلدارة المدر
:نتبع الخطوات التالية 



PDFق من ملف يتم اختيار بريد إلكتروني ثم إرسال بتنسي-1



لقائدة ثم يتم كتابة البريد اإللكتروني الخاص بالمنصة لحساب ا-2
ارسال





م من ملف نختار مشاركة ثم مشاركة مع أشخاص ث-1
الضغط على حفظ إلى السحابة 



ONEDRIVEنختار إيميل المنصة من برنامج -2

ثم نحدد المجلد المراد الحفظ به 



يتم كتابة اسم الملف ثم الضغط على حفظ -3



من خالل استخدام الجوال يمكن ارسال الملف -4
أي تطبيق بإستخدامONEDRIVEالمحفوظ في 



فتح المجلد المحفوظ به الملف -5



نستطلع على الملف قبل ارساله-6



يظهر الملف بهذا الشكل بيانات ونتائج -7



مة يتم مشاركة الملف بالضغط على تظهر القائ-8
التالية 



نحدد األشخاص المراد االرسال لهم مثل القائدة  -9
طبيق  نضغط على تبالتحريرثمالسماح من√نزيلثم 



تم نختار إي تطبيق آخر يأو نضغط على ارسال-10
التيمزاالرسال إليه مثل فريق العمل في 



في الختام 

نى أن كريم وأتمأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجه ال  , فيه ولا تقصير أكون موفقتًا في سردي للعناصر السابقة سردًا لا ملل . وفقني الله وإياكم لما فيه خيرًا وصلاٍح لنا 

زهور محمد القحطاني  المبادرة المعلمة اعدت 


