
معا نحو مجتمع تعليمي رقمي تنافسي

 دليــــــل تقويم الطالب
 في منصة منظرة التعليمية

للصفوف ( ١ – ٤ )



األيقونات المتاحة في منصة منظرة: 
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١) ساحة المشاركة:
تتضمن النقاش بين المعلم والطالب وبين طالب وزميله وتقديم التغذية الراجعة لدرس ما. 

ويمكن للمعلم التحكم في ساحة المشاركة وذلك بمنح اإلذن بالمشاركة من عدمها أثناء رفع تدريب أو محتوى للدرس .

هي مجموعة من األسئلة الموضوعية التي أعدت سابقا من قبل المعلم والمشرف التربوي ، ويقوم المعلم باستخدامها 
في الواجبات المنزلية واألسئلة القصيرة واالختبارات القصيرة والتدريبات المختلفة لتقويم تعلم الطالب.

تستخدم في إدراج األسئلة المقالية  والموضوعية في المنصة وتصحيح األسئلة الموضوعية يكون تلقائيا 
من النظام ، أما األسئلة المقالية فيكون يدويا من قبل المعلم.

٢) بنك األسئلة:

٣) الواجبات (األسئلة المقالية والموضوعية):
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بإمكان المعلم إدراج االختبار القصير بعدة طرق بعدة طرق وهي كالتالي:

  ١- إدراج اختبار قصير موضوعي .

  ٢- إدراج اختبار قصير مقالي مع إمكانية إدراج أسئلة موضوعية ومقالية وتكون اإلجابة في صندوق اإلجابة وسيجري توضيح ذلك.

  ٣- إدراج امتحانين أحدهما موضوعي واألخر مقالي بحيث يكون مجموع االمتحانين هي نتيجة االختبار.

  ٤- إدراج رابط اختبار أنشئ على المايكروسوفت فورمز ويدخل الطالب بعنوان بريده اإللكتروني لإلجابة عن ذلك وله عدة طرق.

آلية التقويم في منصة منظرة:



١) األسئلة الموضوعية:
- تنوع األسئلة من اختيار من متعدد وأكمل وصح أم خطأ.

- التصحيح التلقائي.
- سهولة اإلجابة على الطالب.

٢) األسئلة المقالية :
- تنوع األسئلة بصورة أكبر .

- إدراج صور وروابط للسؤال .
- إرفاق ملفات ( WORD – POWERPOINT – PDF  ) وبإمكان الطالب إرفاق  الملفات نفسها .

- التصحيح يدوي ويتيح للمعلم في وضع السؤال اختيار إمكانية إضافة الدرجة أعلى من النصاب.

مميزات األسئلة الموضوعية واالسئلة المقالية:
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أوًال: ساحة المشاركة
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ساحة المشاركة بين المعلم والطالب

المرفقات:
صورة – رابط فيديو - أيقونات

إضافة تعليق من المعلم
إعجاب
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بإمكان المعلم ادراج رابط في ساحة المشاركة وذلك بمجرد 
لصق الرابط في الساحة ونشره:



خطوات تغيير خصائص المشاركة للتالميذ:

٤)  مغلق:  ال يسمح بإضافة مشاركة أو تعليق . 
      مفتوح:  يسمح بإضافة مشاركة أو تعليق . 

      مشاركة فقط:  يسمح بالرد على المشاركة فقط .
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١
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ثانًيا: بنك األسئلة
انشاء أسئلة موضوعية في بنك األسئلة من قبل المعلم

٣

٢

١
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أنواع األسئلة 
الموضوعية 

الموجودة 
بالمنصة.

هنا مكان كتابة نص السؤال.

حفظ : حفظ وانتهاء.
حفظ واستمرار : حفظ وإضافة سؤال آخر.

حفظ ونسخ : حفظ ونسخ السؤال نفسه للتعديل عليه. 

خيارات اإلجابة 

اإلجابة الصحيحة 

درجة اإلجابة باإلمكان إضافة اكثر من خيار



إدراج صورة في السؤال أو االختيارات:
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بالنقر هنا يظهر شريط األدوات 
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مكتبي (إضافة الواجبات والتدريبات واالختبارات الموضوعية)

البحث عن نوع الواجب

اختبار

الشعب الدراسية للمعلم

عدد الواجبات التي 
تم تسليمها.

تذكير الطالب بضرورة 
تسليم الواجب.

استعراض الطالب ومعرفة هل تم 
تسليم واجبات كل طالب أم ال.
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ثالًثا: الواجبات (األسئلة المقالية والموضوعية )

إنشاء مجلد جديد

٢

٣

١
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األسئلة الموضوعية:

إلنشاء اختبار قصير موضوعي نضغط على قالب جديد 
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عند اختيار أظهر األسئلة تظهر األسئلة حسب العدد المختار ونوع السؤال
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المجموعة األولى عبارة عن القسم األول من نوع اختيار اإلجابة الصحيحة وعددها ١ وبالضغط 
على أضف مجموعة يظهر القسم الثاني تختار منه نوع األسئلة وعددها ومجموع درجاتها.

إلضافة سؤال جديد 
للقسم نفسه.
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يحفظ قالب األسئلة ويكون جاهزا للنشريمكن معاينة األسئلة وحذفها وزيادة الدرجة المطلوبة للسؤال
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ولتفعيل االختبار ونشره 
يضغط على استخدم اآلن.

نشر االختبار القصير ١ :

بالضغط على االختبار يظهر االختبار 
المعد ويمكن معاينته وتعديله. 
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إعدادات نشر االختبار:

خيارات نشر االختبار من حيث النوع 
والسماح بمحاوالت عديدة وهل له 

وقت محدد عند فتح االختبار للحل.

تحديد تاريخ بدء االختبار والساعة.

تختار المجموعة المستهدفة ويمكن 
اختيار أكثر من مجموعة 
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تابع إعدادات نشر االختبار:

تكتب تعليمات االختبار لعرضها 
على الطالب عند فتح االختبار.

بالضغط على التالي يظهر االختبار

ينشر االختبار للطالب
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األسئلة المقالية:

١) إلنشاء اسئلة مقالية نقوم بالضغط على الواجبات.

٢) ثم نختار إضافة واجب. 

هنا تظهر االختبارات – الواجبات – 
واالسئلة القصيرة  المعدة مسبقًا.

١

٢

تميز االسئلة المقالية 
الضغط على هذه األيقونةباللون الداكن

٣
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كتابة اسم القالب 
لألسئلة المقالية

١

كتابة نص 
السؤال المقالي

٤
اذكر ثالثة ألوان من 

األلوان الباردة ؟

إلضافة صورة أو مستند
٥

حفظ السؤال
٦

اختيار الوحدة الدراسية 
والدرس التعليمي

٢٣

السؤال القصير األول

تحديد الدرجة المطلوبة 
لهذا السؤال

إلنشاء سؤال جديد 
في القالب نفسه

٧

حفظ االختبار/الواجب أو نشره

٨
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طريقة إضافة مرفق في االسئلة المقالية:

نضغط على إضافة مرفق

نستطيع سحب وافالت 
المرفق أو تصفح واستعراض 

موقع المرفق ثم الضغط 
عليه واختياره. 

١

٢

٣

هنا تظهر المرفق/المرفقات 
التي اختيرت

نضغط تصفح ونختار المرفق من المستعرض

حفظ العمل 
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طريقة إضافة رابط خارجي:

إلدراج رابط خارجي وباإلمكان تظليل 
النص المكتوب ثم إضافة الرابط 

تتم عملية الحفظ ويصبح االختبار جاهزا 
للنشر مثل طريقة األسئلة الموضوعية

السؤال القصير األول
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رابًعا: اإلحصائيات

اسم المجموعات/الشعب التي يدرسها 
المعلم ، مع إمكانية اختيار شعبة واحدة 

أو مجموعة شعب في الوقت نفسه.

استعراض مؤشر ونسب تسليم االختبارات

اسم المجموعة/الشعبة

احتساب متوسط الدرجات لطالب الشعبة  

عدد التسليمات/عدد الطالب

درجات االختبار
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مؤشر استعراض نسبة تسليم الواجبات واالختبارات /عدم التسليم وعرض تدرج وتسلسل 
الواجبات بحسب الدروس والشعب الدراسية لكل معلم.



جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم


