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 مقدمة .1

يوف ِّر هذا التطبيق طريقة سريعة إلجراء دراسة  ،   Google  تطبيقات أحد    وه Google   Forms  نماذج 

أو استبيان ونشره على الويب ثمَّ الحصول على الردود وحفظها في تطبيق جداول   (Survey) استقصائيَّة

وإنشاء ملخَّص لها وتحليلها. يمكنك دعوة األشخاص لإلجابة بطرائق عدَّة منها    Google Sheetبيانات  

  تعتبر   .دعوتهم عبر البريد اإللكتروني أو نشر االستبيان على موقعك أو أحد مواقع التواصل االجتماعي 

  ا وسيلة فعَّالة ومجانيَّة للحصول على معلومات حول اجتماع أو مؤتمر، إذ يمكن باستعماله   Googleنماذج  

الحصول على بيانات المشاركين )معلوماتهم الشخصيَّة وطرائق التواصل معهم والوقت المناسب لالجتماع  

، ويمكن استعماله أيضاا بعد   االنتهاء من االجتماع للحصول على  …إلخ.( وذلك قبل بدء االجتماع مثالا

ة لتطوير آلية العمل.   (feedback) تغذية راجعة من الحاضرين والتأكُّد من الوصول إلى النتائج المرجوَّ

ا في إجراء اختبار بسيط مع إمكانيَّة تعيين عدد من النقاط لكل سؤال من األسئلة  إلخ. لذا إنَّ  .  يُستخدم أيضا

 .مجال استخدامه واسع النطاق

من   االستفادة  شخص  الي  ويمكن  االمتحانية  االسئلة  عمل  على  التركيز  يتم  سوف  الدليل  هذا  في 

   النموذج حسب حاجته ومجال تطبيقه.المعلومات التي سوف تطرح والقيام بتغير 
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 Googleانشاء نموذج ال  .2

 : Googleتين إلنشاء نماذج هناك طريق

، التأكد من تسجيل الدخول بإستخدام اإلميل الجامعي حتى يتم حفظ  Googleفتح صفحة    الطريقة االولى: 

ا      Google Formsوالبحث عن تطبيق    Googleاتوجه الى تطبيقات     Google Drive  فيالملف تلقائيا

 كما مبين في الصور ادناه. 

 

 

سوف يفتح ملف    Google، الضغط على كلمة "جديد" ثم اختر نماذج  Driveالدخول الى    الطريقة الثانية:

ا انشاء فولدر داخل   الصور ادناه    .Googleنماذج  يكون مخصص لخزن    Driveنموذج فارغ. يمكن ايضا

 . Driveتبين طريقة انشاء النماذج بإستخدام  
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 التعرف على واجهة النموذج .3

 ص في الشكل ادناه: خل من عدة اجزاء تت Google Formsطبيق  تتكون الواجهة الرئيسية لت     

 

 

 

 

 

 

بينما العنوان االخر فهو    Driveم لتميز النموذج داخل الد يستخعنوان الملف الموجود اعلى النموذج       

  عنوان خاص بالنموذج يمكن مشاهدته فقط عند فتح النموذج، يمكن ان تكون العناوين متشابهة فعند كتابة 

 Driveعنوان النموذج داخل 

 النموذج   او إسم  عنوان

  اإلضافات الخاصة بالنموذج

 يمكن تنزيلها الحقا 
 إعدادات النموذج 

معاينة النموذج  

 قبل االرسال 

 إرسال النموذج المزيد 

 تنسيق المظهر

إعدادات خاصة  

 باالسئلة 

 تكرار السؤال  حذف السؤال  جعل السؤال الزامي 

إختيار نوع  

 السؤال 

   كتابة السؤال

   اضافة صورة للسؤال

 الجزء الخاص بالردود  

 لنموذج  ل  اضافة وصف
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العنوان العلوي تلقائياا سوف يتم تسمية النموذج بنفس العنوان االول مالم يقم المستخدم بتغيره. يمكن ايضا  

 فة وصف تحت العنوان كأن تكون تعلميات استخدام النموذج او تعليمات امتحانية. اضا

 

 كتابة األسئلة بمختلف أنواعها .4

  على الجزء المخصص لكتابة السؤال  يمكن كتابة مختلف أنواع االسئلة داخل النموذج من خالل الضغط     

مستخدم  لوالضغط على القائمة المنسدلة على جهة اليسار بمحاذة السؤال واختيار صيغة السؤال التي يرغب ا

 بوضعها كما في الصور ادناه: 
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 يمكن تلخيص انواع األسئلة بالنقاط االتية: 

  المجيب يستخدم هذا النوع من األسئلة عندما يكون الجواب قصير، كأن يطلب من   إجابة قصيرة: •

 . ، ملئ الفراغات، كتابة تعريف صغير ال يتجاوز السطر كتابة اسمه

 

من    فقرة:  • النوع  كان  هذا  حالة  في  يستخدم  من    المستخدم االسئلة  مطوالَ    المجيب يريد  شرحاا 

 لموضوع ما. 

 

حة هي خيار  ييمكن وضع سؤال يحتمل الخيارات المتعددة وتكون االجابة الصح  خيارات متعددة: •

عند االنتهاء من كتابة السؤال نقوم بكتابة الخيارات الخاصة به عن طريق الضغط على    واحد فقط. 

 ". ار اضافة خي"

 

حة  ياالجابة الصح   وممكن ان تكونيمكن وضع سؤال يحتمل الخيارات المتعددة    ربعات اختبار:م •

 . اكثر من خيار 
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هذه الصيغة تشبه صيغة االسئلة متعددة الخيارات الفرق الوحيد انها عند االجابة    القائمة المنسدلة:  •

يظهر لوحدة    لذي سوف يُحدد االختيار اتظهر الخيارات بشكل قائمة منسدلة وعند تحديد اختيار  

 في القائمة. 

 

 عند الجواب 
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برفع ملف او    المجيب يستخدم هذا النوع من االسئلة عندما تكون هناك حاجة لقيام    تحميل ملف: •

يتطلب هذا النوع تهيئة بعض االعدادات   صورة بمختلف امتداداتها من هاتفه او حاسوبه الخاص. 

 كالتالي: 

 

 

 

عند تفعيل هذا الخيار سوف تفتح  

 الخيارات في الصورة ادناه 

تحديد الحد االعلى للملفات الي  

 يقوم الطالب برفعها

الملفات  تحديد الحد االعلى لحجم 

 المرفوعة 

على نوع ملف   المجيب اجبار 

 معين من ضمن هذه الملفات 
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عبارة معينة حسب  وهو نوع يستخدم في االستبانات وهو يعبر عن درجة قبول    المقياس الخطي: •

من النادر جداا استخدام هكذا نوع من    .او اقل  10الى    1مقياس يتم تصميمه بناء على نقاط من  

 . االسئلة في تصميم نموذج امتحان الكتروني

 

 تحديد رقم معين بالجواب على هكذا اسئلة يكون  

 

التوصيل بين الخيارات,  هذا النوع من االسئلة يشبه الى حد كبير اسئلة    شبكة متعددة الخيارات:  •

 ، لكل سؤال جواب واحد. ألسئلة مختلفة مختلفة يعني خيارات 

 

 اختيار الخيار الصحيح ضمن الشبكة كالتالي:  المجيب عند االجابة، يستوجب على  
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يشبه نوع االسئلة السابق، االختالف فقط ان لكل سؤال ممكن ان يكون  شبكة مربعات االختبار: •

 . اجابةهناك اكثر من 

 

 الجواب كالتالي: فيكون 
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ها يمكن استخدام  ند ان يكتب تاريخ معين، فع   جيب المأذا كانت صيغة السؤال تتطلب من    التاريخ: •

 صيغ. هذا النوع من ال

 

 

 . اما في حالة كون الجواب يتطلب تحديد وقت معين فيمكن اختيار هذه الصيغة الوقت: •

 

 

كالً حسب تخصصة النشاء   المستخدموبهذا نكون قد عرضنا جميع صيغ االسئلة التي قد يحتاجها 

 غرض اخر.  ي ألنموذج اسئلة امتحانية استبيان او 
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 ضبط اإلعدادت .5

 الصورة ادناه: نضغط على االيقونة المبينة في  Googleلضبط اعدادات نموذج ال

 

  . ( عام، عرض تقديمي، االختباراتانواع من االعدادات )  3عند الضغط عليها سوف تفتح واجهة تحتوي  

 مبينة في الصورة ادناه:  عامةاالعدادات ال

 

 هي االتي:  بالعرض التقديمي االعدادات الخاصة 

 
 

جمع االميالت  عند تفعيل هذا الخيار سيتم 

عند االنتهاء من ملىء   بالمجيبينالخاصة 

 النموذج

جعل النموذج مقيد، اليسمح بفتحه لمن ال  

 للكلية يستخدم االميل الجامعي التابع 

الرد لمرة واحدة  عند تفعيل هذا الخيار تقيد 

فقط، اي شخص يقوم باالنتهاء من ملئ 

 مرة اخرى  ه النموذج لن يكون له الحق لملئ 

عند تفعيل هذا الخيار سوف تسمح للمجيبين 

 بتعديل االجابات بعد ارسال النموذج 

عند تفعيل هذا الخيار سوف يظهر  

 شريط التقدم بين اقسام النموذج 

عند تفعيل هذا الخيار سوف يتم  

ا   تغير ترتيب االسئلة عشوائيا

يمكن ترك رسالة تظهر للمجيبين على النموذج بعد  

 االنتهاء من ارساله 

ا قد   هذا الخيار اليتفعل اذا كنت مسبقا

 قيدت المجيب بالرد الواحد 
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   .االختباراتاالعدادات االخيرة هي اعدادات خاصة في حالة استخدام النموذج من أجل 

 

 

 بعد االنتهاء من جميع االعدادات يتم حفظها من خالل الضغط على كملة "حفظ" 

" سوف يتحول النموذج الى اختبار وستتمكن عندها من تحديد درجة  جعل هذا اختبارعند تفعيل خيار "

، نضغط على مفتاح االجابة، ثم  كما مبين في الصور ادناه كل سؤال ووضع اإلجابة الصحيحة للسؤال.

 النقاط المخصصة للسؤال وتحديد االجابة الصحيحة. ثم نضغط "تم"  نحدد عدد 

 

عند تحديد احد هذين االختيارين 

سوف تقرر فيما  اذا كنت تريد  

ارسال درجة الطالب عند االنتهاء  

ا من االختبار فوراا او   ارسالها الحقا
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 بجانب كل سؤال تظهر قائمة تحتوي على بعض الخيارات اإلضافية: 

 

عملية استيراد سؤال من نموذج سابق تتم بالشكل التالي عند الضغط على اداة االستيراد سوف تظهر  

 القائمة التالية: 

 اضافة سؤال جديد 

ا   استيراد سؤال من نموذج منشأ مسبقا

 اضافة عنوان ووصف 

 اضافة صورة 

 اضافة فيديو

 جديد للنموذج اضافة قسم  
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اسئلة النموذج  نحدد النموذج الي نريد اختيار سؤال منه، ونضغط على كلمة تحديد، سوف تظهر جميع  

. نستطيع نقل سؤال واحد او مجموعة اسئلة معاا من خالل الضغط على مربع  القديم في النموذج الجديد 

 . "استيراد االسئلة االختيار لتحديدها ثم نضغط على "
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التعريفية، وقسم  لالسئلة  قسم خاص  هناك  يكون  كأن  اقسام  الى عدة  النموذج  تقسيم  اجل  خاص    من 

لالسئلة متعدة الخيارات، وقسم لرفع الملفات، يتم هذا عن طريق الظغط على اخر اداة لعمل قسم جديد ثم  

 . بعدها نقوم بإضافة اسئلة جديدة عند الضغط على اشارة )+(

 

 

 للنموذج معاينة عمل  .6

لعمل معاينة للنموذج وكيف سوف يظهر للمجيبين، نضغط على اداة المعاينة الموجودة اعلى النموذج.       

عندها سوف يستطيع مالك النموذج التصرف بالنموذج كمجيب وتصفح    للنموذج.  لنا صفحة ثانية  لتفتح

 االسئلة التي قام بوضعها. كما يستطيع التنقل بين االقسام من خالل الضغط على "التالي".  
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 تغير تنسيق النموذج .7

"  تخصيص المظهر النموذج )وضع صورة ، تغير االلوان ونوع الخط(، فنضغط على " لتغير شكل  

 بعد ظهور خيارات تخصيص الصفحة، نضغط على اختيار صورة.    اعلى النموذج.

 

 

: صور جاهزة  المظاهرالختيار الصورة )تحتوي ثالثة اماكن    سوف تفتح واجهة خاصة الختيار الصور

ا  صور : رفع صورة من الحاسوب الشخصي،  تحميلمضمنة داخل النموذج،   : اختيار صورة مخزنة مسبقا

 (. Driveفي 
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خيارات اخرى لتغير  

 لون ونمط النموذج 
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 ارسال او مشاركة النموذج .8

  ى النموذج اعل  ،مع االخرين، اضغط على زر "ارسال"/لكي تتمكن من ارسال او مشاركة النموذج الى    

   : دناهلتظهر لك الواجهة ا

 
ا بجمع جميع    النموذج  فسوف يقوم،  اول مربع اختيار في الواجهةعلى  لو قمنا بوضع عالمة الصح   تلقائيا

خيارات لالرسال. االول منها    ثالث الواجهة تحتوي على  عناوين البريد االلكتروني لالشخاص المجيبين.  

  االجابة على النموذج   تريد منه   ص الذي للشخروني  ت، حيث تتم كتابة البريد االلك البريد االلكترونييستخدم  

   . رسالا غط على زر ثم اض

وين رابط خاص بالنموذج,  تك يق  اص عن طرالخيار الثاني في الواجهة هو ارسال النموذج الى عدة اشخ

 خرين. رساله الى االامن ثم ثم نسخ الرابط و

 

 

 ترونيكتابة البريد االلك

 تقصير الرابط 
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 Excel Sheetحفظ الردود وتحويلها الى ملف  .9

على كلمة  ى الردود عن طريق الضغط  ، تستطيع االنتقال البعد ان يتم ملئ النموذج من قبل المجيبين

   ."ردود" 

 

لجميع الردود عن طريق الضغط على  جدول بيانات  ء  إنشاب  نموذجئ ال لمنشطي امكانية  ع صفحة الردود ت

 المبينة في الصورة ادناه. شارة الخضراء اال

 

لردود  ك الى صفحة جدول بيانات تحتوي جمع ا. لتنقلانشاء جدول البيانات ثم اضغط  اختر احد طرق انشاء  

 سئلة مفصلة حسب اال

 

 وان النموذجانشاء جدول بيانات جديد بنفس عن

ا، عليك تحديد الملف الموجود في الدراي اضافة الردود على جدول منش  ف ئ مسبقا
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نات شوف تظهر لك عدة خيارات من ضمنها  جدول البيا بجانب خيار انشاء  ثة  وعند الضغط على النقاط الثال

 او حتى حذفها.  تزيل جميع الردود وكذلك طباعتها 

 

 

 

 

يتم اقفال  عن الغاء هذا الخيار سوف 
 نموذج االستجابة على ال

 الردود التنقل بين 
 رد حذف ال

 الرد  طباعة
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   مقسمة الى عدة مجاميع: الردود   واجهةكما ان  

 يتحتوي هذا الجزء على احصاءات االجابات. : ملخص •

 مصنفة حسب االسئلة. الطالب  اجاباتجميع : يعرض السؤال •

 ص بشكل منفرد. هذا الجزء من الردود هو عرض اجابات كل شخ : فردي •

وعلى كل  النموذج    داخلاالجابات مباشرة  ذا كان النموذج مخصص لالمتحانات فيمكن للتدريسي تصحيح  ا

 وضع الدرجات.من صاحب النموذج حفظ النموذج بعد  طلب سؤال على حدا، وبعدها سوف يُ 

 

كلمة  ثالثة بجانب  ضغط على النقاط الحصل عليها عند الدات العامة التي ن داهناك بعض االع في النهاية  

 . ارسال

 

  خر شخص ااضافة    موذجيستطيع صحاب النله  " الذي من خالاضافة متعاونين احد الخيارات اعاله هو"  

وذلك من خالل كتابة اميل الشخص االخر    .ها صاحب النموذجملتك كافة الصالحيات التي يمتلكي  للنموذج

 م" ت "والضغط على زر  
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  اخرى شياء  ك أهنا ، لكنGoogleها في نماذج  ب تعلمالتي يج  ساسيةاأل  االمورتوضيح  لف تم في هذا الم

 . يمكن توضيحها في المستقبلداءه ين امضافة للنموذج لتحس 
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