
 Formsالتعامل مع النماذج 

التي تحوي تطبيق المستندات  Drive إنَّ تطبيق نماذج جوجل ىو تطبيق ويب وأحد أفراد عائمة تطبيقات

وجداول البيانات والعروض التقديميَّة وغيرىا من التطبيقات. يوفِّر ىذا التطبيق طريقة سريعة إلجراء دراسة 

ونشره عمى الويب ثمَّ الحصول عمى الردود وحفظيا في تطبيق جداول أو استبيان  (Survey) استقصائيَّة

نشاء ممخَّص ليا وتحميميا. يمكنك دعوة األشخاص لإلجابة بطرائق عدَّة منيا دعوتيم عبر  بيانات جوجل وا 

البريد اإللكتروني أو نشر االستبيان عمى موقعك أو أحد مواقع التواصل االجتماعي، ويمكن ألولئك 

 .إلجابة عمى أسئمتك من أي متصفح ويب وفي أي وقت ومن أي مكاناألشخاص ا

يعتبر نماذج جوجل وسيمة فعَّالة ومجانيَّة لمحصول عمى معمومات حول اجتماع أو مؤتمر، إذ يمكن 

باستعمالو الحصول عمى بيانات المشاركين )معموماتيم الشخصيَّة وطرائق التواصل معيم والوقت المناسب 

وذلك قبل بدء االجتماع مثاًل، ويمكن استعمالو أيًضا بعد االنتياء من االجتماع لمحصول  إلخ.(…لالجتماع 

من الحاضرين والتأكُّد من الوصول إلى النتائج المرجوَّة لتطوير آلية العمل.  (feedback) عمى تغذية راجعة

صول عمى رضى الزبون يمكن أن تستعممو الشركات مع زبائنيم لمتأكُّد من جودة منتجيم والسعي إلى الح

وأخذ رأيو حول المنتج سعًيا لتطويره وتحسينو خصوًصا أن ذلك لن يكمفيم أي مصروف زائد. ُيستخدم أيًضا 

إلخ. لذا إنَّ مجال …في إجراء اختبار بسيط مع إمكانيَّة تعيين عدد من النقاط لكل سؤال من األسئمة 

 .استخدامو واسع النطاق

 إنشاء نموذج جديد:



من أي متصفح   Google Forms افتح تطبيق ،الستعمال التطبيق Google تمتمك حساًبا عمىيجب أن 

 ، فتنتقل إلى صفحتو الرئيسيَّة. سنشرح التطبيق بالواجية العربيَّةChromeويب، ويفضل استعمال متصفح

 كما في التالي:

فتنتقل  جوجل نماذج ←مزيد ال ←جديد  بالضغط عمى Drive يمكنك فتح التطبيق من حسابك في .1

 .إلى الصفحة الرئيسيَّة لمتطبيق

 

 

https://drive.google.com/drive


 

 :سنشرح عناصر تمك الواجية وىي

 .إغالق النموذج والعودة إلى الصفحة الرئيسيَّة .1

 .وكتابة اسم جديداسم النموذج؛ يمكن تغييره بالضغط عميو  .2

مكان حفظ النموذج؛ يمكن نقل النموذج إلى مجمد آخر من ىذا الخيار، إذ ُتحفظ جميع النماذج في  .3

 .Drive حسابك في

 .نجمة لتمييز ىذا النموذج عن غيره من النماذج .4

 .حالة حفظ التعديالت، وتنبييك في حال فقدان االتصال .5

 .إلخ…والمعاينة والنشر والمشاركة اإلعدادات المتعمِّقة بالنموذج مثل المظير  .6



 .شريط إضافة العناصر المختمفة لمنموذج مثل األسئمة والصور واألقسام .7

 .عنوان النموذج، إذ ُيدرج ضمن ىذا القسم عنوان النموذج ووصفو وسائر المعمومات المتعمِّقة بو .8

يد من اآلخرين اإلجابة قسم األسئمة وكل ما يتعمق بيا؛ ُيدرج في ىذا القسم جميع األسئمة التي نر  .9

 .عمييا

 

 إضافة سؤال: -

يتواجد غالًبا عند إنشاء نموذج جديد سؤال واحد من نوع خيارات متعدِّدة. يمكنك التعديل عميو بإعادة اختيار 

ن كان  ”إضافة خيار“ نوعو أواًل ثمَّ بوضع عنوان لو وتسمية الخيارات؛ ُيضاف خيار جديد بالضغط عمى وا 

 .في نياية السؤال ”غير ذلك“ لوجود خيارات أخرى غير تمك الموجودة فيمكن إضافة خيارىنالك احتمال 

 

 



أسفل السؤال يعني أنَّو ال يستطيع الشخص ترك ىذا السؤال فارًغا وتخطيو إلى السؤال  ”مطلوب“ تفعيل خيار

ضافة وصف لمسؤال، أو التالي. يمكن إضافة صورة أو أيقونة مثاًل لعنوان السؤال وخياراتو؛ يمكن أيًضا إ

ترتيب الخيارات عشوائيِّا في كل مرة ُيفتح فيو النموذج وذلك من خالل تفعيل ىذه الخيارات من قائمة 

 .الخيارات اإلضافيَّة )النقط الثالث( أسفل السؤال

 

 

من قائمة إضافة العناصر؛ ُيضاف سؤال جديد بعد  ”إضافة سؤال “نضيف سؤااًل جديًدا بالضغط عمى

 .السؤال السابق ثمَّ نكرر الخطوات التي ذكرناىا لضبطو والتعديل عميو

ىنالك أنواع أخرى لألسئمة منيا مربعات اختيار وقائمة منسدلة المشابية لمنوع السابق، إذ إن الفرق بين ىذين 

حديد خيار واحد النوعين والنوع السابق ىو إمكانيَّة تحديد أكثر من خيار في النوع األول بينما ال يمكن سوى ت

 .في النوع الثاني ونوع خيارات متعدِّدة

 



 

 

 

 

 

 

 إضافه عناصر أخري:

 .يمكن إضافة عناصر أخرى لمنموذج مثل إضافة عنوان أو قسم جديد أو صورة

 إضافة عنوان جديد



من قائمة العناصر؛ يفيد ىذا العنوان  ”إضافة عنوان ووصف“ يمكن إضافة عنوان جديد بالضغط عمى

 .بعض المعمومات والتعميمات حول الجزء التالي من األسئمة بإضافة

 

 إضافة صورة وفيديو

يوفر التطبيق إمكانيَّة إضافة صورة أو مقطع فيديو لمنموذج وذلك من قائمة العناصر. توجد خيارات متعدِّدة 

دراجيا  إلى النموذج دون إلدراج الصورة والفيديو مثل البحث عن الصورة أو الفيديو في الويب مباشرًة وا 

 .الخروج من التطبيق

 



 

 

 إضافة قسم



من شريط العناصر. نحدِّد بعد إضافة قسم  ”إضافة قسم“ يمكن إضافة أقسام عدَّة إلى النموذج بالضغط عمى

.جديد كيفيَّة التنقل بين األقسام مثل االنتقال إلى القسم الثاني بعد االنتياء من األول أو إرسال النموذج

 

األكبر من األقسام ىو التنقل الشرطي بينيا بحسب اإلجابة عمى سؤال محدَّد؛ اضغط عمى النقط  الفائدة

فتظير خيارات جديدة بجانب كل  ”االنتقال إلى قسم استناًدا إلى إجابة“ الثالث الموجودة أسفل السؤال وحدِّد

 .جواب لتعيين القسم الذي سُينقل إليو إن ُحدِّد ىذا الجواب

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/10-adding-section.png.56076f5f4b3ed91113c4e49f1745a879.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/11-go-to-section-based-on-answer.png.bd3c4f817ebad496c33b981013e17ee2.png


 المظهرتغيير 

في اإلعدادات العامة لمنموذج. تظير قائمة بعدَّة  (Themes) ”لوحة األلوان“يمكن تغيير مظير النموذج من 

ألوان عند الضغط عمييا نختار منيا المون المناسب لمنموذج، ويوجد ضمن القائمة خيار إدراج صورة أعمى 

رائعة من الصور الجاىزة إلضافة واحدة منيا النموذج بداًل من استعمال األلوان إذ يوفر التطبيق مجموعة 

 مثاًل  عممككما يمكن إضافة صورة من حاسوبك تحمل شعار 

.  

 


