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Microsoft Forms

:إعـداد و تنفيذ المعلمتان
سارة السهلي و عمشاء الدهش

349و االبتدائية 231االبتدائية 
:  تحت إشـراف

وحدة العلوم الشرعية 
مكتب تعليم الروابي 

االختبارات االلكترونية

وحدة العلوم الشرعية الروابي 1



اكساب المشاركين معارف
و مهارات االختبارات اإللكترونية 
و أهم خصائصها و فاعليتها 

الهدف العام

2
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محاور الورشة 
اإللكترونيةاالختباراتمفهوم.

اهمية االختبارات اإللكترونية.
االختبارات اإللكترونيةاهدافأ.
مميزات االختبارات اإللكترونية.
اهم جوانب قصور في االختبارات اإللكترونية.
عناصر بناء االختبارات اإللكترونية.
متطلبات اعداد االختبار اإللكترونية.
مراحل تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية
 مايكروسفالتطبيق على برنامج نماذج



مفهوم االختبارات االلكترونية 
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المتنوعةاألسئلةمنمجموعةهي
متعددمناختيار
والخطاءالصواب

التوصيل
الترتيب
إكمال الفراغ
بواسطةتصميمهاوغيرها تم

لفمختفيالفردأداءمستوىبقياستقومحيثالبرمجياتأحد
.أجلهامنوضعتالتيالمجاالت

المستمرةالتعليميةالعمليةوُعرفت ايضا بأنها
خدامباستبعدعنالطالبأداءتقييمإلىتهدفالتيالمنتظمة

الشبكات اإللكترونية
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أهمية االختبارات االلكترونية 

االلكترونية االختبارتأهداف 

مميزات االختبارات االلكترونية



وحدة العلوم الشرعية الروابي  6

جوانب قصور االختبارات االلكترونية 

ية االلكتروناالختبارتعناصر بناء 
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متطلبات اعداد االختبارات االلكترونية 

ب توفير البنيه التحتية من معامل الحاس
االلي وخطوط االنترنت والبرامج المتخصصة 

والمعلمين المتخصصين
ى تدريب العناصر البشرية من المتعلمين عل

مهارات االختبار إللكترونية
تدريب المتعلمين على استخدام االختبارات

اإللكترونية
 نشر الوعى بين العاملين في المؤسسات

جدوى استخدام التكنلوجيا في اعداد حول
وتطبيق وادارة االختبارات االلكترونية
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مراحل تصميم 
و انتاج

االختبارات االلكترونية

مالتصمي

االنتاج

النشر

التحليل

قالتطبي

التقويم
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(1)
:يتم فيها مرحله التحليل

تحديد الهدف العام لالختبار•
تحديد خصائص المتقدمين لالختبار•

تحليل المادة التعلمية لصياغه محتوى•
االختبار

تحليل الواقع •

(2)
:مرحله التصميم ويتم فيها

كتابه اسئلة االختبار•
تحديد تعليمات االختبار•

تحديد زمن االختبار•
اختيار اشكال األسئلة وانماط •

االستجابة
اختيار الوسائط المتعددة

عةتحديد اساليب التغذية الراج•
تحديد اساليب التصحيح•

مراحل تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية
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(3)
:مرحله انتاج االختبار ويتم فيها 

باراختيار برامج تأليف برمجيه االخت
ر االولي لبرمجية االختباالتجريب

ثم تطويرهاوتحكيمها

(4)
مرحله انتاج االختبار و

:يتم فيها 
يه اختيار برامج تأليف برمج

االختبار
االولي لبرمجيةالتجريب

ثم االختبار وتحكيمها
تطويرها

مراحل تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية
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(5)
:مرحله التطبيق ويتم فيها

 تجريب االختبار على عينة من
الطالب

تجميع بيانات تطبيق االختبار
اعالن نتائج االختبار إلكترونيا

(6)
:مرحلة التقويم يتم فيها
ة معرفة مدى صالحية البيئ
االلكترونية وصالحية نقله 
ة وتوصيله ومدى تامين سري

االختبار

مراحل تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية



هــو تطبيــق  بســيط و خفيــف يســمح لــ 
و بسهولة إنشاء االستطالعات و االختبارات

يـة في المؤسسات التعليم. االستقصاءات 
، يمكن استخدامها إلنشاء اختبارات و جمع

المالحظات من المدرسين و اآلباء  

يدعم جميع األنظمة 
Windows

Mac

Android

Ios

ما هي األنظمة األساسية 
التي يدعمها 

Microsoft Formsتعريف نماذج 

وحدة العلوم الشرعية الروابي 12
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Microsoft Formsيتوفر  

الســـــــــــتخدامه علـــــــــــى 
مستعرضات سطح المكتـب
ــة ممــا  و األجهــزة المحمول
يضمن أن الجمهـور الواسـع 
يمكنــــه االســــتجابة إلــــى 
االســـتطالو أو االختبـــار مـــن 
دون الحاجــــة إلــــى تنزيــــل 

تطبيق منفصل  

   Microsoft Formsهل يتوفر 

لسطح المكتب و الهاتف المحمول 



14

يقوم بجمع اإلجابات في الوقت ذاته و يقوم
ائيا بإنشاء المخططات البيانات بشكل مرئي تلق

Microsoft Formsمميزات نماذج  

01

02

03

04

 Excelيمكن  من تصدير اإلجابات إلى ملف 

خارجي 

يمنح الطالب تغذية راجعة مباشرة  

إمكانية تضمين ملفات النماذج في برامج 
Odmodoأخرى و أنظمة إدارة التعليم مثل  

وحدة العلوم الشرعية الروابي 
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في مستعرض الويب انتقل 
ابدأ هناعلى 

ام قم بتسجيل الدخول باستخد
أو حساب   365Officeبيانات 

Hotmail  أوOutlook

الدخول من منصة مدرستي

إنشاء نموذج باستخدام 
Microsoft Forms

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx
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الدخول من منصة مدرستي على اوفيس -1

ثم + افتح أي متصفح اختار-3
سلالوفتفتح لي نافذه اضع  اسم 

ان والصق الرابط في المك( اختبارات)
المخصص ثم تم 

استطيع نسخ رابط األوفيس 
واجعله عندي اختصار 

الدخول إلستطيعبالمتصفح 
عليه مباشره دون الحاجة الى 

بمنصة المرورو
مدرستي

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

انسخ الرابط -2

مباشره دون الحاجة لمنصةاالوفساستطيع الدخول على -4
مختصره استطيع العمل حتى فيرائعهالطريقهمدرستي 

او التعليق المنصهاألوقات التي تغلق 
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Microsoft Formsاختار نماذج 

ثم اختيار أيقونة اختبار  جديد كما
في الصورة الثانية 

وحدة العلوم الشرعية الروابي 
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من لم تظهر لها ايقونة -1
Microsoft Forms

تختار جميع التطبيقات 

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

Microsoft Formsاختار ايقونة -2

تفتح هذه االيقونة -3
اختار اختبار جديد 



تنسيق صفحة االختبار 

19

كتابة عنوان االختبار 
شعار منصة ادارج

مدرستي من المتصفح      

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

عباره لطيفه للطالبات 

اختار نص واطلب اسم الطالبة 
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اكتب هنا االسم وهذا لحل مشكلة 
بيوزر شخص اخر الطالبهدخول 

استطيع معرفة الطالبة من هنا 

جبر البد من تفعيل ايقونة مطلوب لي
الطالبة على كتابة اسمها 

له نقاط التوضع

االسم الجلالختار نص 

اسم الطالبة ادارجكيفية 
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الختار اختيار لتحديد صف الطالبة 

الطالبهاكتب الصف لتحدد 
المعلمهصفها يسهل على 
فرز الطالبات  اكتب الصفوف 

لي المسنده

البد من تفعيل 
اليغبقحتى االيقونه
يه علباالجابةاالختبار اال 

ليس بسؤال النهنقاط لالتضعي

كيفية ادراج الصف 
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االختبار معاينة-1
والتأكد منه قبل 
ارساله للطالبات 

االختبار تنسيق-2
الخلفيهواختيار لون 

او ادراج صوره

االختبار معمشاركة-3
الطالبات لإلجابة عليه 

باركوداما رابط او 

التنسيق اإلعدادات-4
ال واالستقبلالرسالالنهائي 

وطباعة أسئلة االختبار 
للقائدة او المشرفة 



ار النسق لتغير لون او صورة خلفية االختب-1
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اإلعدادات وطباعة االختبار -2

وحدة العلوم الشرعية الروابي  24
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ضبط االعدادات

فياألفضل اختيار األشخاص 
مؤسستي

تسجيل االسم و استجابة واحدة  

اختيار البدء و االنتهاء لتقييد االختبار

إذا أردت تبديل األسئلة عشوائيا

نفعكن اهلل ونفع بكن رسالة شكر عند االنتهاء 
........معلمت  أ 

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

للطالبهتفعيل االيقونة لتظهر 
نتيجتها فور االنتهاء من االختبار 
واضافة تغذية راجعة لها 

لها استجابة واحدة فقط احدد الطالبهل  الخيار بتفعيلها ام ال الن 
التاريخ ووقت بدأ وانتهاء االختبار 

تفعيل هذا الخيار 



المعاينة -3
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ر الرجوو لصفحة االختبا
ة كيف ستشاهد الطالببعد المعاينة 

و االختبار بالكمبيوتر ا
بالجوال 



للطالبات لإلجابة عليه الباركودالمشاركة ارسال الرابط او -4

وحدة العلوم الشرعية الروابي  27
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بمنصة باالثراءإ رسال االستجابات عن طريق رابط ارساله -1
مدرستي رابط او بالتعليمات اسفل الدرس بالمنصة او 

بالدردشة التميز  

ممكن مشاركة النموذج و ارسال 
رابط تكرار

ممكن إضافة متعاونين و إرسال رابط 
إذا كانت المادة للعرض و التحرير   

وحدة العلوم الشرعية الروابي مشتركه بين المعلمات 

المشاركة

باركودإ رسال االستجابات عن طريق -1



ادراج االختبار 
من ايقونة اإلثراء 
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ادراج رابط االختبار -1
مدرستي منصهفي 

المعلمهالجدول حصه 
في يوم االختبار
اختار االثراء 

اكتب البيانات المطلوبة في ايقونة -2
إضافة اثراء من حصة المعلمة في 
اختار حفظ -3الجدول وادرج رابط االختبار واختار حفظ 



ادراج رابط االختبار في تعليمات المعلم
اسفل اعداد الدرس في منصة مدرستي 

وحدة العلوم الشرعية الروابي  30

التنبيه عن االختبار وادراج الرابط  البد من حفظ وانهاء  



في وباركودادراج مشاركة االختبار رابط 
ي دردشة التميز عند تقديم الدرس افتراض

من جدول الحصص او من مقررات سواءا  
دروس اذا لم تكن لدي  ذل  اليوم حصه 
عند ذل  الفصل ويتم االتفاق مع 

الطالبات على الوقت

وحدة العلوم الشرعية الروابي  31

معلومات االختبار 
في دردشة التميز 



نموذج بعد التنسيق 
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نسق لنسخ صفحة االختبار فقط الشعار والعنوانين األساسية واالسم والصف وال
اعداد االختبارات األخرى لتسيهيلواالعدادات 

وحدة العلوم الشرعية الروابي  33

النقر عليها 

حذ ف النموذج -1
نسخ نسخه أخرى منه كنموذج أساسي واذا كانت فيه األسئلة معده نسخه لفرز الفصول مثال أ و -2

خاص فيهوباركودمع العلم ان كل نموذج له رابط المادهب و ج لفرز صفوفي نفس 
نقل لنموذج لملف -3



أنواو األسئلة

34

اختيار من 
متعدد      

إجابة نصية       

ترتيب مستويات أسئلة عليا  

المشاريع والبحوث من الطالبات تحميل 
ملف       

وحدة العلوم الشرعية الروابي 

تقييم 
مارأي 

تواريخ 

تصنيف مستويات أسئلة عليا      

ادراج مقاطع من الجاز الخاص ب  او المتصفح 
مدرستي منصصةبنسخ الرابط او من عين او 

بنسخ الرابط 
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سؤال من نوع 
متعدداختيار من 

تستطيعين من خالل السؤال
مراعاة مستويات األسئلة عليا 

اختيار من متعدد      

إلضافة استجابات 
أخرى      

ادراج فديو او صورة من 
المتصفح او ملف على 

الجهاز      

درجة السؤال 
واستطيع ان اضع 

نصف      0،5

إذا كانت اإلجابات الصحيحة 
وانبه اكثر من واحدة 

السوالالطالبات لذلك جانب 
او اضافه عنوان فرعي    

البد من تفعيل هذا 
التغلقالخيار حتى 

اال بحلهالصفحه

المهم فيه 
تبديل 

االستجابات 
عشوائي 

سؤال خيار اخر اضافة 
جديد 



وحدة العلوم الشرعية الروابي  36

حذف السؤال نسخ السؤال 
تبديل ترتيب  

السؤال 

حذف الخيار 

إضافة تعزيز أو 
تغذية راجعة 

للطالبة 

البد من هذا لتفعيل 
اإلجابة الصحيحة 

من نوع تابع شرح سؤال 
متعدداختيار من 

تستطيعين من خالل السؤال
مراعاة مستويات األسئلة عليا 
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فديو او ادراح
صورة 

اختار  فديو او 
صورة 

او الصورة الفديويطلب تحديد مكان 

من نوع تابع شرح سؤال 
متعدداختيار من 

تستطيعين من خالل السؤال
مراعاة مستويات األسئلة عليا 



نموذج اختيار من متعدد بإدراج صورة 
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من متعددإلختيارنموذج 

وحدة العلوم الشرعية الروابي  39



من متعددإلختيارنموذج 

وحدة العلوم الشرعية الروابي  40
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المقاليهاألسئلة 
سؤال مقالي يحتاج الى 

إجابة طويله او 
قصيرة       

يكتب نص السؤال المقالي 
هنا 

إجابة الطالبة 

إجابة المعلمة النموذجية  

تفعل هذه االيقونة إذا كانت 
اإلجابة طويلة 

اليغلقتفعل هذه االيقونة حتى 
اال باإلجابة على هذا اإلختبار

السؤال 

درجه يفضل التضعي
التصحيح من قبل المعلمة 

دقيق في الفورمزألن 
التدقيق والمطابقة واإلمالء 

إضافة إجابات احتمال تجيب بها 
الطالبة 



فديو بادارجنموذج ألسئلة نصية 
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فديو بادارجنموذج ألسئلة نصية 



نموذج آخر لألسئلة النصية الطويلة  
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التصويت 

..............مارأيك

السؤال يكتب هنا 

5تحديد الرأي األفضل 
1واألقل 

اختيار اإلجابة ارقام او 
نجوم 

البد من هذا الخيار حتى 
اال باإلجابة النوذجاليغلق

عليه 

تحديد الدرجة 

استطيع ادراج صوره 
اوفديو



نموذج للتصويت 
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سؤال الترتيب
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االيقونهافتح هذه -1
تنسدل قائمه اختار -2

التصنيف 
اكتب السؤال هنا  -3

استطيع ادراج صورة -4
او فديو مراعاة الفروق 

الفردية  اضع اإلجابات مرتبه -5
ترتيب صحيح وستظهر 
للطالبات مرتبه عشوائي 

إلضافة خيار آخر  -6
البد من تفعليها حتى -7

االختبار اال اليغلق
عليه  باالجابة

وضع درجه للسؤال -8



نموذج للترتيب 
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للمعلمة اليمكنسؤال التصنيف 
اإلجابة عليه والتصحيح يدوي عن

من االستجابات اإلسئلةطريق مراجعة 

تفتح قائمة منسدلة -2االيقونهافتح هذه -1
ليكرتاختار  اكتب السؤال هنا  -3

استطيع ادراج صورة -4
او فديو مراعاة الفروق 

الفردية 

البد من تفعليها حتى-10
االختبار اال اليغلق

عليه  باالجابة

األعمدة للتصنيف -5

استطيع إضافة -6
خيارات أخرى اعمده   إضافة صفوف -7

السؤال 

عند رغبتي بزيادة -8
صف 

تحديد درجة للسؤال -9

استطيع حذف الخيار -11
عند النقر عليه 



نموذج للتصنيف 
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سؤال البحث واالعمال ورفع الملفات 
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تنسدل قائمه اختار -2االيقونهافتح هذه -1
تحميل ملف 

اختار موافق-3

البد من تفعيلة حتى
ال يغلق البحث اال 

به 

تحديد حجم الملف 

استطيع ارفاق 
صور او فديو 

لمشاريع طالبات 
اخريات كنموذج 

لهن 

احدد درجة السؤال 

احدد العدد الذي تسطيع رفع الطالبة من الملفات 

اكتب السؤال هنا مثالً رسم خارطة معرفية آلداب 
المشي الى الصالة او اطلب تلخيص الدرس 



البحوث ورفع الملفات كواجبات 
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 Microsoft Formsنموذجالتحقق من نتائج 
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من استجابات 
تظهر نتائج النموذج 

حالة النموذج مفتوح 
نشط او مغلق 

تنزيل نموذج اكسل لتظهر أسماء 
الطالبات ودرجاتهن واجاباتهن 

بالدرجات 

عدد الطالبات 
الالتي إجابة 
على االختبار 

متوسط درجات 
الطالبات 

حذف الردود الستخدامه لفصل 
آخر ،طباعة ملخص لتحليل النتائج 
للفاقد وسجل الضعيفات وتحديد 
المهارات التي أخفقت فيها 

انشاء رابط لتحليل النتائجالطالبه
لمن يهمه االمر من مشرفه او 

قائده 
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مراجعة الدرجات 
وتعديلها بالنسبة 

النصية والتقييم السئلة
والوكيت 

بعد مراجعة الدرجات 
وتعديلها تنشر بحيث 

رابط الطالبهتفتح 
االختبار تجد اجابتها 
ودراجاتها بعد التعديل 

عدد الطالبات التي 
إجابة على هذا السؤال 



مراجعة الدرجات والتعديل عليها 
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مراجعة الدرجات -2
وتعديلها بالنسبة 

النصية والتقييم السئلة
والوكيت 

الطالبهاختار اسم -3
ومراجعة الدرجات 

وتعديلها

الدخول من -1
هنا لمراجعة 
الدرجات 

من هنا -4
تغيير 
الدرجه

نشر الدرجات بعد -5
التعديل عند دخول 

الطالبهالرابط  تجد 
اجاباتها ودرجاتها بعد 

التعديل 
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تفاصيل السؤال 
أسماء الطالبات 

واجاباتهن وتصنيفها 
صحيحه وخاطئة  

تفاصيل  الخيارات وعدد 
لكل خيار المستجبين

رسم بياني يبين نتائج
اإلجابة على السؤال 
الفائدة منه معرفة 

التي أخفقت المهاره
الطالبهفيها 

 Microsoft Formsالتحقق من نتائج نموذج



طباعة الدرجات في اكسل بعد مراجعة الدرجات ونشرها 

وحدة العلوم الشرعية الروابي  57

الدخول من هنا للحصول 
على نموذج اكسل 

فتح االيقونة فتح في 
اكسل 

تم تنزيل صفحة اكسل 
على الجهاز في 
التنزيالت  يتم فتحها 
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مايراديتم تحديد 
والدرجهطباعته االسم 

ثم طباعة اختارملف

اختار 
طباعة 
التحديد 



دعمOffice الرابط هنا
ة حقيبة االختبارات االلكتروني

الحجيليللمدربة ميسون 
349عمشاء الدهش ب . أ

المراجع
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https://support.microsoft.com/ar-sa/office/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d
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وحدة العلوم الشرعية
الروابي 


