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  .  المعلومات الرئیسیة لتقدیم االختبار ۩

م اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة اطریق استخد بك عنالمساق الخاص  ىإلقم بتسجیل الدخول .1
.بك

  

  

.Activities من صفحة المساق الرئیسیة  انظر تحت بند  األیسرعلى الجانب .2
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كما في الشكل  Activities تحت بند Quizzesعلى بند   أضغط.3

  

في الشكل  كما (quizzes)من اختبارات  كل ما ھو متاح فیھا عرضیتم  تظھر نافذة جدیدة سوف.4
 :التالي

  

اختر اسم االختبار الذي ترید اجتیازه بالضغط على اسمھ  أسماءمن قائمة .5

                                                                                                :ة مالحظ
الموعد المحدد، وإذا كان ھناك حد زمني، وعدد المرات التي یمكن أن تؤدي   الحظ .بعنایة قراءة التوجیھات

  .بھ  البدءمن المھم أن تعرف تفاصیل االختبار  قبل  .ھذا االختبار  ھاف

Attemptاالختباربدأ خیار مع تظھر نافذة جدیدة سوف.6 quiz now.   یرجى  عند ھذه النقطةو
. البدء بھ االختبار قبلبھذا  خاصةتعلیمات قراءة أي التأكد من
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 attemptsھا فعدد المحاوالت التي یسمح (ھذه ھي المالحظات التي تظھر عند البدء في االختبار 
allowed,  حساب العالمةطریقھGrading method مدة , في ھذه الحالة أعلى عالمة في المحاوالت

ووقت انتھاء االختبار أیضا  ,Quiz opensوقت بدأ االمتحان بالیوم و الساعة , Time limitاالمتحان 
.)Quiz closes بالتاریخ و الوقت

Attemptاآلن بدأ االختبار  زر انقر على.7 quiz now باالختبار للبدء.

یمكنك  .االختبار الفعلیة  أسئلة مع نافذة جدیدة تظھر سوف،  اآلنبدأ االختبار  زر النقر على بمجرد.8

..اختبارك اآلن أن تبدأ

  
  

للشاشة  الذي یوضح  الیسرى الزاویة أعلىختبار في لالمن مشاھدة المؤقت الزمني  التأكدیجب .9
:الزمن الفعلي  الباقي لالختبار  كما ھو موضح في الشكل التالي 
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:التاليتحت رقم السؤال كما في الشكل  معین انظرلمعرفة عالمة سؤال .10

 لھذا السؤال فقط أجابتكعند الضغط علیة یعطیك نتیجة   Submitتحتوي على زر  األسئلةبعض .11
:الشكلو تكون النتیجة كما في 

 

  

 :یليیتعلق باالختبار موجودان في الجزء السفلي من صفحة االختبار و ھما كما  بما خیارانلدیك .12

Save without submitting: یم في یدرجات و بدون تق أيدون حساب  إجاباتك یسمح بحفظ

وعند إعادة تشغیل االختبار فانك تعود الستكمال . لالختبار الموعد النھائي قبل یمكنك الحفظ  .الحالةھذه 
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تضغط على ھذا الزر كل فترة من الزمن لتخزین  أنو یفضل  .الوقت حیث توقف عندما قمت بعملیھ الحفظ
  .اإلجابة

  : Submit all and finish درجات لالختبار إعطاءم لھا و یو یحصل تقی إجاباتك یحفظ.

  

               :                                                                                   مالحظة 
 األسئلةجمیع  على  اإلجابةمن  التأكدیجب  األسئلةفي حال كان االختبار یحتوي على اكتر من صفحة من 

) Submit all and finishالضغط على زر ( ةجاباإل إرسالالموجودة بجمیع الصفحات قبل 

  

سوف تظھر لك الصفحة  Submit all and finishبعد االنتھاء من االختبار و الضغط على .13
.للمساقالرئیسیة 

                                                                                                          :مالحظة
 على زر إرسال وإنھاءلم تضغط  الخاص بك إذتقیم لالختبار  أودرجات لن تستطیع الحصول على 

Submit all and finish االختبار إلغالقانتھاء الموعد و الوقت المخصص  قبل.  
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  .   علیھا ة اإلجابو طریقھ  ةاألسئلأنواع ۩

)True/False question    (خطأ  /سؤال صح .1
صحیحة أو خاطئة  و على الطالب  لإلجابةیعطى للطالب خیاران  األسئلةفي ھذا النوع من 

  :كما في الشكل التالي  اإلجابةبالضغط على الدائرة التي تسبق  اإلجابة

  
 یعطي Submit all and finishو الضغط على زر  إنھائھابعد  األسئلةو في ھذا النوع من 

  : النتیجة كما في الشكل التالي

  

  . اإلجابة السؤال تحت نتیجةو . الخطأ اإلجابة أمام × الصحیحة اإلجابة أمام √ بحیث یظھر

)  Multiple Choice question  (اإلجابةسؤال متعدد .2
بالضغط   األصح أو و على الطالب اختیار الصحیحة منھا اإلجاباتالسؤال و تحتھ  مجموعھ من 

  :   على الدائرة التي تسبقھ كما في الشكل
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و على الطالب اختیار واحدة على  اإلجاباتیكون السؤال و تحتھ مجموعھ من  أنأو من الممكن 
و  إجابةمن  أكثریكون ھنالك  أنممكن ( اإلجابةعن طریق الضغط على المربع الذي یسبق  األقل

  .كما في الشكل ).العالمة الكاملة  یجب اختیاراھا جمیعھا لیحصل الطالب على

  
  :تكون النتیجة كما في الشكلین التالیین  Submitو عند الضغط على زر 

  

  

.) Short Answer question( القصیرة  اإلجابةسؤال .3
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بداخلھ كما  اإلجابةو على الطالب كتابة  لإلجابةیعرض السؤال و تحتھ صندوق  الحالةفي ھذه 
  :في الشكل 

  
  :تكون النتیجة  كما في الشكل و 

  
) . Matching question(  مطابقسؤال .4

 أوعبارة و كل  المصطلحات  أوالعبارات یظھر للطالب قائمة من  األسئلةفي ھذا النوع من 
  .كما في الشكل . منھا  األصح اإلجابةختیار على الطالب ا منسدلة یقابلھا قائمة مصطلح 

  

  

  :تكون النتیجة كالتالي  اإلجابةبعد 
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) Essay question( سؤال مقال قصیر .5

صندوق النص الذي یظھر في داخل  عن السؤالفقرتین  آوبفقرة  اإلجابةالمقصود من ھذا السؤال ھو 
ال یعطي نتیجة مباشرة  األسئلةو ھذا النوع من    Submitتحت السؤال و من ثم الضغط على زر 

  .اإلجابةتترك لمدرس المساق لتقیم  إنماو  إالنتھاعند 

  

 )Description question(سؤال وصفي .6

صور و صفیھ ممكن  أویعرض فقرة من نص  إنماو  إجابةال یحتاج  األسئلةفھذا النوع من 
  . أخرى أسئلةاستخدامھا في 

  

  :نتیجة االختبار ۩
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متى بدأ االختبار(نافذة تحتوي في بدایتھا ملخص عن أدائھ في االختبار بعد انتھاء االختبار  یظھر للطالب 
Start on ,متى أنھى االختبارCompleted on ,الوقت الذي أستغرقھ في االمتحانTime taken 

Rawنتیجة االمتحان كم إجابة صحیحة من مجمل األسئلة, score و على كم عالمة حصلGrade  ( و
ال كما أسلفنا في األشكال السابقة  و یكون ملخص أداء الطالب لالختبار كما في الشكل إجابتھ في كل سؤ

  :التالي

  :  ملخص دخول االمتحان۩

.Submitالمساق الخاص بك   إلىقم بتسجیل الدخول .1

  .الموجودة على یسار الشاشة Activitiesتحت بند  Quizzesعلى بند   اضغط.2
  .االختبارات اختر االختبار الذي ترید اجتیازه بالضغط على اسمھ أسماءمن قائمة .3
,  attempts allowed فیھا بتأدیة االختبارعدد المحاوالت التي یسمح (بعنایة قراءة التوجیھات.4

مدة , المحاوالتعالمة في  أعلى الحالةفي ھذه  Grading method  طریقھ حساب العالمة
ووقت انتھاء االختبار , Quiz opens الساعةوقت بدأ االمتحان بالیوم و ,  Time limitاالمتحان 

.)Quiz closes بالتاریخ و الوقت أیضا
Attemptأالن بدأ االختبار  زر انقر على.5 quiz now باالختبار للبدء.
یوضح الذي  لیسرىاشاشة  الالزاویة  أعلىمن مشاھدة المؤقت الزمني لالختبار في  التأكدیجب .6

.الزمن الفعلي  الباقي لالختبار
  .اإلجابةكل فترة من الزمن لتخزین  Save without submittingتضغط على زر  أنو یفضل .7
على  جمیع  اإلجابةمن  التأكدیجب  األسئلةفي حال كان االختبار یحتوي على اكتر من صفحة من .8

Submit all andالضغط على زر (  اإلجابة إرسالالموجودة بجمیع الصفحات قبل  األسئلة
finish .(

تقیم لالختبار الخاص بك إذ لم تضغط على زر إرسال وإنھاء  أولن تستطیع الحصول على درجات .9
Submit all and finish  االختبار  إلغالققبل انتھاء الموعد و الوقت المخصص.  
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Good Luck
  


