
 

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 التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35ministry2                   

* 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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 :  Pirlsمالحظات البد من اتباعها يف االختبارات احملاكية  

 املدارس احلكومية واألهلية اليت تستخدم منصة مدرسيت 
عليها لن تصل  وهذه اخلطوة مهمة جدا وبدون الضغط Duplicate itالضغط على تكرار أو  1

 .االستجابات للمعلم 
 (للطالب ما هوج كالنموذ يرسلسم طالب أو صف )كان اعدم إضافة أي خانة يف األسئلة سواء  2
 لدرجة اليت يراها .ايقدر املعلم وتصحيح األسئلة املقالية بناء على منوذج اإلجابة  3
 لم حبفظ ملف االستجابات بصيغة إكسل .يقوم املع 4
 ود يف اجلدول األساسييراجع املعلم ملف اإلكسل ويتأكد من عدم إضافة أي عم 5
 ةليوم الدراسي وارساهلا لقائد املدرسالبد من االنتهاء من التصحيح واملراجعة قبل نهاية ا 6
 ا سبق لتزام املعلم مبيراجع القائد كل النقاط السابقة ويتحمل مسؤولية عد ا 7
 

  ها منصات خاصة ب تستخدم  اليت األهلية املدارس 
عليها لن تصل  وهذه اخلطوة مهمة جدا وبدون الضغط Duplicate itالضغط على تكرار أو  1

 .االستجابات للمعلم 
  ر ملك له وتظهر االستجابات لديهيضع املعلم امييل خاص مبايكروسوفت حتى يكون االختبا 2
 السجل املدني ضافةإيضيف فقط اسم الطالب حتى يستطيع الحقا  3
 لدرجة اليت يراها .ايقدر املعلم وتصحيح األسئلة املقالية بناء على منوذج اإلجابة  4
 لم حبفظ ملف االستجابات بصيغة إكسل .يقوم املع 5
تالي )الرقم العمود ال ( ثم)السجل املدني لكل طالب  يف اإلكسل بعد آخر عموديدويا يضيف املعلم  6

 الوزاري للمدرسة(
لب من ورقة طااسم العمود  علم حبذ  بعد إضافة السجل املدني والتأكد من اكتماله يقوم امل 7

 اإلكسل فقط 
 ةليوم الدراسي وارساهلا لقائد املدرسالبد من االنتهاء من التصحيح واملراجعة قبل نهاية ا 8
 ا سبق لتزام املعلم مبيراجع القائد كل النقاط السابقة ويتحمل مسؤولية عد ا 9

 صاحل الصاعدي

 بارات الدولية يف إدارة تعليم مكةمنسق االخت

 الشؤون التعليمية
 إدارة االختبارات والقبول

      


