
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/ministry                   

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

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

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

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

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أ. سناء البلوي  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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البلويسناء .أ: معلمة احلاسب  

زارع ميسه.أ: قائدة املدرسة  

ة   ي  ف  طوات  كي   خ 

ات   ب   حل الواج 

ات   ومة  لطالب  ط   على المن 



 اخلطــــــــــــــــــــــــــــوة الأولـــــــــــــــــــــــــى 1



2 

.اخلطــــــــــــــــــــــــــــوة الــثـــــــــــــانـــــية  



طوات   ات   حلخ  ب  الواج 
ة   اب  ح  م الإ  سلي 

ا كان  ت  اذ 
ي  ا لـــ  

-1- 

 



-2- -1- 

 الضغط على ايقونة حل الواجب الضغط داخل الدائرة االجابة  الختيار    

الضغط على ايقونة إظهار النتيجة 

آ لـــــــــــــــــــــــــــــــــيخطوات تسلمي الاجابة   



-4- -3- 

 تظهر االجابات الصحيحة والخاطئة للمعرفة فقط    

 الضغط على ايقونة تحميل 

 

 الشكل النهائي الذي يظهر للمعلمة بعد
 االجابة

آ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخطوات تسلمي الاجابة   



-2- 

طوات   ات   حلخ  ب  الواج   

ة    اب  ح  م الإ  سلي 
ا كان  ت  اذ   

مـــــــــــــلف   
 



 خطوات تسلمي الاجابة مــــــــلف

 الضغط على ايقونة
 حل الواجب 

 (الواجب ملف   يظهر لك )الضغط على تحميل  

الضغط على اختيار ملف 

 اختار مكان  الملف
 بعد االجابة

1 



 خطوات تسلمي الاجابة مــــــــلف

 تحديد الملف بعد
 االجابة

 الشكل النهائي الذي يظهر للمعلمة والتقييم 

 نموذج لتسليم ملف
وحل الواجب من قبل 

 طالبة

2 



-3- 

طوات   ات   حلخ  ب  الواج   

ة   اب  ح  م الإ  سلي 
ا كان  ت  ة  اذ  اب  ـ  كت  



الضغط على ايقونة حــل الواجب 

2 

كتابة االجابة بمربع النص بشكل مباشر 

تنسيق اللون والحجم من أدوات التنسيق 

1 

 خطوات تسلمي الاجابة كــــــــــــــــــــــتابــــة



 (لمعرفة السؤال المرسل من قبل المعلمة) الضغط على تحميل  

كتابة االجابة بمربع النص ثم تنسيقه 

 استخدام امر نسخ و لصق اذا كانت عدد أسطر االجابة كثيـــر 

 بعد االنتهاء

الضغط على ايقونة حفظ 

3 4 

 خطوات تسلمي الاجابة كــــــــــــــــــــــتابــــة



الشكل النهائي لتسليم االجابة كتابة للمعلمة والتقييم 

5 

 خطوات تسلمي الاجابة كــــــــــــــــــــــتابــــة



اذرة   حت  ُصممــــــت  مب  ـ  ب  

ا  ب  ات  وطلات  مملكي  ة  لطالب  ي  ي  الحي   

ل حل  سهب  ات  لي  ب  الواج   

   
ركها                         عم ا  ت  دة  لكم لي  اب  الف   
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البــلويسنــاء سليمان   

 معلمة حاسب

 المتوسطة االولى بالوجه

  

 

:لــذتينيجمع أعظم   التــــطوع   
ولذة  اإلنجاز , ُمقابــل  بال لذة العـــــــــطاء   

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

