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تعليمات هامة 

لالختبارات النهائية

اتصال االنترنت

اتصال االنترنت

جدول االختبارات

جدول االختبارات

مكان مناسب

مكان مناسب

ال تتسرع

ال تتسرع

تواصل مع مدرستك

تواصل مع مدرستك

إعدادت الجوال

إعدادت الجوال

 

 

متصفح

متصفح

بيانات صحيحة

بيانات صحيحة

تسليم االختبار

تسليم االختبار

ً

كن مستعدا

ً

كن مستعدا

تأكد من وجود اتصال انترنت ممتاز � المكان

الذي ستؤدي اختبارك فيه. 

قم بالدخول عىل حسابك � نظام نور �طالع عىل

جدول اختباراتك والتأكد من وقت ومدة االختبار،

 آخر . 

ٍ

وال تعتمد عىل جدول زميل

� حال حدوث أي ظرف يعيقك عن تأدية االختبار،

تواصل فورا مع معلم المادة أو إدارة المدرسة

لتوضيح ما حدث.

ال تغلق صفحة االختبار دون التأكد من تسليم

االختبار عبر الضغط عىل أيقونة (إرسال) أو (تسليم)، 

مع مراعاة التوقيت المحدد �ختبار.

ٍ

تأكد من جاهزيتك ألداء االختبار بوقت

 حتى ال تضيع جزء من وقت االختبار

ٍ

كاف

مثل شرب الماء أو قضاء الحاجة.

تأكد من ضبط إعدادات الجوال بحيث تمنع استقبال

المكالمات، حتى ال ينقطع اتصالك باإلنترنت.

وكذلك احرص عىل اغالق إشعارات (تنبيهات) كافة البرامج.

ل استخدام متصفح مايكروسوفت ايدج

ّ

يفض

(Microsoft Edge)  بسبب توافقه مع منصة

مدرستي وبرنامج مايكروسوفت فورمز.

� حال كان االختبار عبر برنامج (مايكروسوفت

فورمز) تأكد من الدخول بحساب منصة مدرستي

الخاص بك وكتابة بياناتك بشكل صحيح � النموذج.

عدد األسئلة مناسب لمدة االختبار.

استعن بالله واقرأ بتمعن أسئلة االختبار

والخيارات (إن وجدت).

احرص عىل الجلوس � مكان مناسب ومهيأ

 عن االزعاج والمشتتات.

ً

لتأدية االختبار بعيدا

   @abuazzam85 إعداد: سامي الغامدي

   @abuazzam85 إعداد: سامي الغامدي

Edge

Edge

http://t.me/Abuazzam85
http://t.me/abuazzam85

