االختببراث اإللكرتوًيت على ًظبم إدارة التعلن
Blackboard

دورة تدريبيت ألعضبء هيئت التدريس بكليبث اجلبهعت

إعداد

قسن التدريب ببلعوبدة

بزًبهج الدورة وأوراق املتدربني

األهداف العبهت للدورة:
يستهدف من الدورة التدريبية الحالية إكساب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:
 ميارات إنشاء االختبارات اإللكترونية المرتبطة بنظام إدارة التعمم اإللكتروني البالك بورد. ميارات إنشاء األسئمة المتنوعة باالختبارات اإللكترونية عبر نظام إدارة التعمم البالك بورد. الميارات األساسية إلعدادات االختبار وتقديره وتصحيحو.األهداف اإلجزائيت للدورة:
بعد أن يتم عضو هيئة التدريس هذه الدورة التدريبية يرجى أن يكون قادراً على:
 -1إنشاء االختبار اإللكتروني عمى البالك بورد.

 -2إنشاء أسئمة متنوعة داخل االختبار ،ومن أىميا:
أ -صواب خطأ.

ب -متعدد االختيارات.
ج -متعدد اإلجابات.
د -سؤال يجاب عميو برقم.
ه -أسئمة مقالية.
و -أسئمة اختبار توافق مع الموبايل.
 -3إعدادات واتاحة االختبار.

 -4ميارة تقدير وتصحيح االختبارت.
 -5ميارة إضافة أداة جديدة (االختبارات) بقائمة المقرر.
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ويتكوى هذا الربًبهج التدريبي هي عدة حمبور؛ وهي على الٌحو التبيل:
•
•

أوراق العمل.

التعارف وتوزيع الميام.

•

العروض التقديمية.

•

اليوم

التدريب العممي.

مخطط الدورة التدريبية
استراحة
الجلسة االولي ساعة ونصف

الجلسة الثانية ساعتين

 -إنشاء االختبار اإللكتروني عمى البالك

-سؤال يجاب عميو برقم.

بورد.

 -أسئمة مقالية.

 -إنشاء أسئمة متنوعة داخل االختبار،

يوم واحد
 4ساعات

ومن أىميا.

 -صواب خطأ.

 -متعدد االختيارات.

 أسئمة اختبار توافق مع الموبايل.نصف ساعة  -إعدادات واتاحة االختبار.
 -ميارة تقدير وتصحيح االختبارت.

 -متعدد اإلجابات.

 -مياااااااااارة إضاااااااااافة أداة جديااااااااادة

(االختبارات) بقائمة (المقرر).
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أوال :مهارة إنشاء االختبار:
يتطمببب األمببر مببن عضببو ىيئببة التببدريس فببي البدايببة معرفببة ميببارة إنشبباء االختبببار ومببا يتطمبببو مببن خط بوات والتببي

يوضحيا الشكل رقم (:)1

شكل رقم ( )1اختيار االختبارات
 -1قم بالضغط عمى خيار قائمة (لوحة التحكم).

 -2من قائمة لوحة التحكم اختر (أدوات المقرر الدراسي).
 -3من القائمة المنسدلة قم باختيار (االختبارات واالستطالعات ومخازن األسئمة).

 -4من صفحة االختبارات واالستطالعات ومخازن األسئمة اختر أداة (االختبارات).
تظير لك صفحة جديدة وتحتوي عمى إنشاء االختبار كما يوضحيا الشكل رقم (:)2

شكل رقم ( )2اختيار إنشاء اختبار
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قم بالضغط عمى (إنشاء اختبار) حتى تتمكن من إنشاء اختبار جديد ،لتالحظ ظيور لك صفحة جديدة وتحتوي

عمى معمومات االختبار كما يوضحيا الشكل رقم (:)3

شكل رقم ( )3معلومات االختبارات
 -1اسم االختبار :اكتب اسم محدد ليذا االختبار؛ وليكن عمى سبيل المثال (االختبار األول).
 -2كتابة وصف ومعمومات االختبار مثل( :مدة االختبار ،درجة االختبار.)....
 -3كتابة إرشادات وتعميمات االختبار مثل( :أجب عن جميع األسئمة).

بعد ذلك قم بالضغط عمى زر (إرسال) ،وبعد الضبغط عمبى زر اإلرسبال يكبون قبد تبم االنتيباء مبن وصبف االختببار

وكتابة التعميمات الخاصة بو ،وتكون في حاجة إلى إنشاء أسئمة االختبار.
ثانياً :ميارة إنشاء أسئمة داخل االختبار:

كما تم التوضيح بالميارة السابقة وبعد الضغط عمى زر اإلرسال تظير لك تمقائياً صفحة (لوحة االختبار)

وتعرض عميك اسم االختبار الذي قمت بكتابتو ،ومن خالل ىذه الصفحة يمكنك إنشاء نوع االختبار وانشاء األسئمة؛
انظر الشكل (:)4
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=
شكل رقم ( )4لوحة االختبار
 -1إنشاااء س اؤال :يحتببوي نظببام البببالك بببورد عمببى عببدة أن بواع مببن األسببئمة مثببل (الص بواب والخطببأ -االختيببار مببن
متعببدد -التكممببة -االجابببات المختص برة -االختبببارات المقاليببة…….،وغيرىببا مببن األسببئمة) التببي بتوظيفيببا يسببتطيع
عضو ىيئة التدريس إنشاء االختبارات اإللكترونية المناسبة لو.

 -2إعااادة اسااتخدام س اؤال :مببن خببالل ىببذا الخيببار يببتم البحببث عببن األسببئمة الموجببودة مسبببقاً بببالمقرر وتوظيفيببا أو

إنشاء مجموعة من األسئمة أو إنشاء أسئمة عشوائية.

 -3تحميل أسئمة :ىذا الخيار يتيح لعضو ىيئة التدريس تحميل أسئمة جاىزة موجبودة مسببقاً عمبى جيباز الكمبيبوتر
وتوظيفيا بالمقرر الحالي عبر النظام.

بعد تعرفك عمى أنواع األسئمة وطريقة إضافتيا يتطمب منبك القيبام بشنشباء األسبئمة داخبل االختببار المحبدد ،وسبيتم

شرح ذلك بالتفصيل فيما يمي وفق أنواع األسئمة المتاحة عمى النظام.
 -1إضافة أسئمة من نوع (صواب  /خطأ):
من أىم أنواع األسئمة الموضوعية المستخدمة في المقررات اإللكترونيبة أسبئمة (صبواب  /خطبأ) ،ويوضبح الشبكل

رقم ( )5اختيار إضافة ىذا النوع من األسئمة باالختبار:
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شكل رقم ( )5اختيار سؤال (صواب/خطأ)
بعد قيامك باختيار نبوع السبؤال (صبواب – خطبأ) تظيبر أمامبك صبفحة (إنشباء وتحريبر نبوع السبؤال المحبدد)
انظر الشكل (:)6
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شكل رقم ( )6إنشاء وتحرير السؤال
 -1عنوان السؤال :يتم كتابة اسم أو عنوان السؤال مثل( :السؤال األول).
 -2نص السؤال :يتم إدخال نص أو صيغة السؤال.
 -3اتجاه اإلجابة :يتم اختيار اتجاه ظيور العناصر (عمودي أو أفقي).
 -4إجابات :يتم تحديد اإلجابة عمى السؤال (صواب أم خطأ).
 -5مالحظات رد صحيح :الرد عمى اإلجابة مثل(:إجابة صحيحة).
 -6مالحظات رد خاطئ :يتم الرد عمى اإلجابة الخاطئة ،مثل( :إجابة خاطئة).
 -7فئات وكممات أساسية :يسمح ىذا الخيار لعضو ىيئة التدريس تحديد نوع السؤال( :فئبات ،مواضبيع ،مسبتويات
الصعوبة ،الكممات األساسية)؛ وذلك لتسيل لو عممية البحث عن األسئمة.
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 -8مالحظات المعمم :ىنا يمكن لعضو ىيئة التدريس كتابة مالحظات أو إرشادات عمى االختبار.
قم بعد ذلك بالضغط عمى زر (إرسال وانشاء آخر) إلضافة السؤال الثباني لالختببار ،وببالخطوات نفسبيا اكتبب

معمومات السؤال الثاني ثم اضغط (إرسال وانشاء آخر) إلضافة أسئمة أخرى حتى تنتيي من إضافة جميع األسئمة،
ثم بعد ذلك اضغط عمى زر (إرسال) ،انظر الشكل رقم (:)7

شكل رقم ( )7إضافة األسئمة
تالحظ ظيور شاشة تعرض عميك االختبار الذي قمت بشنشبائو ،وجميبع األسبئمة تحتباج إلبى تحديبد درجبة لكبل
سؤال ،انظر الشكل رقم (:)8

شكم رقم ( )8عرض األسئهة نتحذيذ درجبتهب
قم بتحديد الدرجة المناسبة لكل سؤال باالختبار ،انظر الشكل رقم (:)9

شكم رقم ( )9تحذيذ درجة األسئهة
لتحديد درجة السؤال اضغط عمى (النقاط) عمى يسار السؤال ثم اكتب درجة السؤال ثم اضبغط عمبى (إرسبال)

كما يوضحيا الشكل السابق ،وبعد االنتياء من تحديد جميع الدرجات اضغط عمى (موافق) ليبتم االنتيباء مبن إنشباء

ىذا النوع من األسئمة باالختبار.
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 -2إضافة أسئمة من نوع (متعدد االختيارات):
لقيامك بشضافة نوع األسئمة (متعدد االختيارات) قم باختيار نوع السؤال (متعبدد االختيبارات) مبن (إنشباء سبؤال)
كما يوضحيا الشكل رقم (:)11

شكم رقم ( )10اختيبر نوع أسئهة جذيذ
بعد ذلك تظير أمامك شاشة معمومات السؤال (متعدد الخيارات) كما يوضحيا الشكل رقم (:)11
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شكم رقم ( )11معهومبت انسؤال متعذد انخيبرات
 -1عنوان السؤال :قم بكتابة اسم السؤال ،مثل( :السؤال الثاني).
 -2نص السؤال :قم بكتابة نص أو صيغة السؤال.

 -3خيارات (ترقيم اإلجابة  /اتجاه اإلجابة) :قم باختيار الترقيم المناسب لإلجابات؛ وتكون أرقاماً أو أحرفاً كبيرة أو
أحرفاً صغيرة ،مع تحديد اتجاه اإلجابة (عمودي أو أفقي).

 -4إجابات (عدد اإلجابات  /إجابات صاحية) :فبي ىبذه الخطبوة يبتم تحديبد عبدد اإلجاببات التبي سبيتم االختيبار مبن
بيني ببا ،وادخ ببال اإلجاب ببات بخان ببة (اإلجاب ببة  ،1واإلجاب ببة..... ،2ال ببث) ث ببم تحدي ببد اإلجاب ببة الص ببحيحة م ببن ب ببين ى ببذه

اإلجابببات ،ويببتم تحديببد اإلجابببة الصببحيحة بببالنقر عمببى زر الببدائرة الصببغير الموجببود عمببى يمببين كببل شاشببة ،انظببر

الشكل رقم (:)12

شكل رقم ( )12اختيار اإلجابة الصحيحة
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 -5مالحظات رد صحيح :كمبا جباء ببالخطوة الخامسبة بالشبكل رقبم ( )11يبتم تحديبد مبا يظيبر لمطالبب حبال قيامبو
باإلجابة بشكل صحيح )بند اختياري).
 -6مالحظات رد خاطئ :وىنا يتم إضافة ما يظير لمطالب حالة قيامو باإلجابة بشكل خاطئ (بند اختياري).
 -7فئات وكممات أساساية :وىبذا الخيبار يتبيح لعضبو ىيئبة التبدريس تصبنيف األسبئمة حسبب( :الفئبات ،المواضبيع،
مستويات الصعوبة ،الكممات األساسية)؛ وذلك لتسييل عممية البحث عن األسئمة.
 -8مالحظات المعمم :قم بكتابة مالحظات وارشادات لمطالب.
قم بعد ذلك بالضغط عمى زر (إرسال وانشاء آخر) إلضافة السؤال الثباني لالختببار ،وببالخطوات نفسبيا اكتبب
معمومات السؤال الثاني ثم اضغط (إرسال وانشاء آخر) إلضافة أسئمة أخرى حتى تنتيي من إضافة جميع األسئمة،
ثم بعد ذلك اضغط عمى زر (إرسال) ،انظر الشكل رقم (:)13

شكل رقم ( )13إضافة األسئمة
تالحظ ظيور شاشة تعرض عميك االختبار الذي قمت بشنشبائو ،وجميبع األسبئمة تحتباج إلبى تحديبد درجبة لكبل
سؤال ،انظر الشكل رقم (:)14

شكم رقم ( )14صفحة عرض األسئهة نتحذيذ درجبتهب
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قم بتحديد الدرجة المناسبة لكل سؤال باالختبار ،انظر الشكل رقم (:)15

شكم رقم ( )15تحذيذ درجة األسئهة
لتحديد درجة السؤال اضغط عمى (النقاط) عمى يسار السبؤال ثبم اكتبب درجبة السبؤال ثبم اضبغط عمبى (إرسبال)

كما يوضحيا الشكل السابق ،وبعد االنتياء من تحديد جميع الدرجات اضغط عمى (موافق) ليبتم االنتيباء مبن إنشباء

االختبار.

-3إنشاء اختبار متعدد اإلجابات:
يمكنك القيام بشنشاء اختبار متعدد اإلجابات داخل المقرر ،وذلك من خالل قيامك بالنقر عمى (إنشاء سؤال) ثم
اختر نوع السؤال (متعدد اإلجابات) انظر الشكل (:)16

شكم رقم ( )16اختيبر سؤال متعذد اإلجبببت
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بعد ذلك تظير لنا شاشة معمومات السؤال انظر الشكل رقم (:)17

شكم رقم ( )17معهومبت انسؤال متعذد اإلجبببت
-1عنوان السؤال :قم بكتابة عنوان محدد لمسؤال.
-2نص السؤال :قم بكتابة صيغة السؤال.

-3خيارات :قم باختيار الترقيم لإلجابات وحدد اتجاه اإلجابة (عمودي ،أفقي) واظيار اإلجابات بشكل عشوائي.

-4عاادد اإلجابااات :قببم بتحديببد عببدد اإلجابببات لمس بؤال حيببث بشمكببان عضببو ىيئببة التببدريس زيببادة عببدد اإلجابببات او
تقميميا لمسؤال.

-5إجابات صحيحة :قم بتحديد اإلجابات الصحيحة وذلك بالتأشير عمى المربع الذي يظير بجانب كل إجابة.
قم بعد ذلك بالضغط عمى زر (إرسال وانشاء آخر) إلضافة السؤال الثباني لالختببار ،وببالخطوات نفسبيا اكتبب
معمومات السؤال الثاني ثم اضغط (إرسال وانشاء آخر) إلضافة أسئمة أخرى حتى تنتيي من إضافة جميع األسئمة،
ثم بعد ذلك اضغط عمى زر (إرسال) ،انظر الشكل رقم (:)18

شكل رقم ( )18إضافة األسئمة
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تالحظ ظيور شاشة تعرض عميك االختبار الذي قمت بشنشبائو ،وجميبع األسبئمة تحتباج إلبى تحديبد درجبة لكبل

سؤال ،انظر الشكل رقم (:)19

شكل رقم ( )19صفحة عرض األسئمة لتحديد درجاتيا
قم بتحديد الدرجة المناسبة لكل سؤال باالختبار ،انظر الشكل رقم (:)22

شكم رقم ( )20تحذيذ درجة األسئهة
لتحديد درجة السؤال اضغط عمى (النقاط) عمى يسار السبؤال ثبم اكتبب درجبة السبؤال ثبم اضبغط عمبى (إرسبال)

كما يوضبحيا الشبكل السبابق ،وبعبد االنتيباء مبن تحديبد جميبع البدرجات اضبغط عمبى رز (موافبق) ليبتم االنتيباء مبن

إنشاء االختبار.

- 06 -

 -4إنشاء أسئمة من نوع (سؤال يجاب عميو برقم):
قد تحتاج أحيانا إلنشاء مجموعة من األسئمة في اختبار يقوم الطالب بوضع رقم محدد عند اإلجابة ،ويوضح

الشكل رقم ( )21اختيار ىذا النوع من األسئمة:

شكم رقم ( )21اختيبر سؤال يجبة عهيه برقم
لمقيام بيذه الميارة انقر عمى (إنشاء سؤال) ثم اختر (سؤال يجاب عميو برقم) كما ىو موضح بالشكل السابق.

تالحظ ظيور (شاشة معمومات السؤال) انظر الشكل رقم (:)22
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شكم رقم ( )22اختيبر سؤال يجبة عهيه برقم
-1عنوان السؤال :قم بكتابة عنوان لمسؤال.
-2نص السؤال :قم بكتابة نص السؤال.

-3إجابات :قم بتحديد اإلجابة بصيغة رقمية مثال (.)44

 -4نطاق اإلجابة :قم بتحديد نطاق اإلجابة بشكل اختياري إذا كانت اإلجابة قريبة لإلجابة صحيحة.

-5مالحظات رد صحيح :ىنا يمكنك كتابة تعزيز محدد يعرض عمى الطالب عند قيامو باإلجابة الصحيحة.
 -6مالحظات رد خاطئ :ىنا يمكنك كتابة تعزيز محدد يعرض عمى الطالب فور قيامو بشجابة خاطئة.

 -7فئات وكممات أساسية :ىذا الخيار يتيح لعضو ىيئة التدريس تصنيف األسئمة حسب الفئة أو الموضبوع بحيبث
يسيل عممية البحث عن األسئمة.

 -8مالحظات المعمم :في ىذه الخطوة يقوم عضو ىيئة التدريس بكتابة مالحظات وارشادات لمطالب.
قم بعد ذلك بالضغط عمى زر (إرسال وانشاء آخر) إلضافة السؤال الثباني لالختببار ،وببالخطوات نفسبيا اكتبب

معمومات السؤال الثاني ثم اضغط (إرسال وانشاء آخر) إلضافة أسئمة أخرى حتى تنتيي من إضافة جميع األسئمة،
ثم بعد ذلك اضغط عمى زر (إرسال) ،انظر الشكل رقم (:)23
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شكل رقم ( )23إضافة األسئمة
تالحظ ظيور شاشة تعرض عميك االختبار الذي قمت بشنشبائو ،وجميبع األسبئمة تحتباج إلبى تحديبد درجبة لكبل

سؤال ،انظر الشكل رقم (:)24

شكل رقم ( )24صفحة عرض األسئمة لتحديد درجاتيا
قم بتحديد الدرجة المناسبة لكل سؤال باالختبار ،انظر الشكل رقم (:)25

شكل رقم ( )25تحديد درجة األسئمة
لتحديد درجة السؤال اضغط عمى (النقاط) عمى يسار السبؤال ثبم اكتبب درجبة السبؤال ثبم اضبغط عمبى (إرسبال)

كما يوضحيا الشكل السابق ،وبعد االنتياء من تحديد جميع الدرجات اضغط عمى (موافق) ليبتم االنتيباء مبن إنشباء

االختبار.
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 -5إنشاء سؤال مقال:
من مميزات نظام إدارة التعمم البالك بورد أنو يتيح لك إمكانية القيام بشنشاء أسئمة مقالية ،انظر الشكل رقم (:)26

شكم رقم ( )26اختيبر سؤال مقبل
ويتطمب القيام بيذه الميارة النقر عمى (إنشاء سؤال) ثم اختيار نوع السؤال (مقال) كما ىو موضح بالشكل
السابق.
بعد ذلك تالحظ ظيور شاشة معمومات وارشادات السؤال انظر الشكل رقم (:)27

شكم رقم ( )27إنشبء  /تحرير سؤال مقبني
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-1عنوان السؤال :ادخل عنوان محدد لمسؤال.
-2نص السؤال :أدخل نص أو صيغة السؤال.
-3إجابة :اكتب اإلجابة النموذجية التي تظير لمطالب بعد التقديم (بشكل اختياري).
 -6ميارة إنشاء اختبار توافق مع الموبايل:
يمكنك نظام إدارة التعمم البالك بورد من إنشاء اختبار متوافق مع الموبايل ،ويوضح ذلك الشكل رقم (:)28

شكل ( )28اختيار اختبار التوافق مع Mobile

للقيام بهذه المهارة قم
 -0قب ببم باختيب ببار (المحتب ببوى) مب ببن

باآلتي:
قائمب ب ببة المقب ب ببرر أو مب ب ببن خب ب ببالل أداة

(االختبب ب ببارات) مباش ب ب برة حب ب ببال

إضببافتيا ،كمببا سببيتم توضببيح طريقببة

إض ب ببافة أداة االختب ب ببارات ف ب ببي

نياية ىذه الحقيبة.

 -2اخت ببر (التقييم ببات) م ببن قب بوائم

االختبارات.

 -3اخت ب ببر (اختب ب ببار متواف ب ببق م ب ببع

 )Mobileمب ببن الخيب ببارات المنسب ببدلة

من التقييمات ،تالحبظ ظيبور

نافب ب ب ببذة جديب ب ب ببدة بعن ب ب ب بوان (إعب ب ب ببدادات

االختب ببار) انظ ببر الش ببكل رق ببم

(:)29
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شكل ( )29اعدادات االختيار

-1العنوان :اكتب اسم أو عنوان االختبار.

-2الوصف :اكتب وصف محدد لالختبار.

-3اإلرشادات :اكتب إرشادات وتعميمات االختبار.
-4متاح :حدد خيار اإلتاحة والنشر لالختبار.

-5تاريخ البدء وتاريخ االنتياء ،وقت البدء ووقت االنتياء :من خالليا يتم تحديد تاريث ظيور االختبار
لمطالب وتاريث االنتياء والوقت المحدد لذلك.

-6عدد المحاوالت :حدد عدد المحاوالت لالختبار ،وحدد تاريث االستحقاق ،ودرجة االختبار.
-7حفظ اإلعدادات :اختر زر حفظ اإلعدادات لحفظ االختبار.

بعد قيامك بحفظ االختبار تظير أمامك صفحة (إنشاء – تحرير اختبار التوافق مع  )Mobileومن خالليا تستطيع
القيام بشنشاء أسئمة داخل االختبار ،انظر الشكل رقم (:)31
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شكل ( )32تحرير اختيار التوافق مع Mobile
-1إضافة سؤال :يمكنك القيام بشدخال مجموعة من األسئمة المتنوعة المتوافقة مع الموبايل:
أ-إجابة مختصرة.
ب-أكمل ما يمي من فراغات.
جب-إيداع ممف.

د-سؤال اإلجابة عميو برقم.
ى ب-صواب – خطأ.

و-متعدد االختيارات.
-2إعاادادات االختبااار :وىببي اإلعببدادات التببي تببم توضببيحيا سببمفاً عنببد التببدريب عمببى إنشبباء االختبببار حيببث بشمكببان
عضو ىيئة التدريس تحرير وتعديل معمومات االختبار.

-3الخيارات (إلغاء األمر -حفظ وتقدم -حفظ واغالق) تستخدم وفق ما يمي:
أ-إلغاء األمر :وىو الخروج من عممية إنشاء االختبار.

ب-حفظ وتقدم :يتيح لك ىذا الخيار حفظ المعمومات واإلعدادات التي قمت بيا.

ج-حفااظ واغااالق :بعببد االنتيبباء مببن إضببافة األسببئمة يصبببح االختبببار مكببتمالً ،ويمكنببك مببن خببالل النظببام حفببظ

االختبار واتاحتو لمطالب.

ثالثاً :إعدادات واتاحة االختبار:

بعد قيامك بشنشاء االختبار وانشاء األسئمة داخل االختبار تأتي الخطوة الثالثة والميمة وىي إعدادات واتاحة

االختبار ،فمن خالل ىذه الخطوة يتم نشر االختبار واتاحتو لمطالب ،انظر الشكل رقم (:)31
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شكل ( )32اختيارات إتاحة االختبار
ولمقيام بيذه الميارة قم باآلتي:
 -1انقر عمى (المحتوى) من قائمة المقرر الدراسي.

 -2قم بالضغط عمى (التقييمات) من الشاشة المقابمة.
 -3اختر (اختبار) من الخيارات المنسدلة ،كما يوضحيا الشكل السابق.

تظير أمامك شاشة جديدة بعنوان (إنشاء اختبار) إختر اسم االختببار البذي قمبت بشنشبائو مبن القائمبة؛ انظبر الشبكل
رقم (:)32

شكم ( )32صفحة إنشبء اختببر
بعد قيامك بشختيار االختبار المراد إتاحتو كما ىو موضبح بالشبكل السبابق اضبغط عمبى زر (إرسبال)؛ وعندئبذ

تظير أمامك شاشة خيارات االختبار؛ انظر الشكل رقم (:)33
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شكل ( )33خيارات االختبار
 -1اسم االختبار :وىو اسم االختبار الذي قمت بشنشائو.

 -2وصف ارتباط المحتوى :يمكنك إضافة محتوى أو مادة تكون مرتبطة في االختبار.
 -3فتح االختبار في إطار جديد :إمكانية فتح االختبار في نافذة جديدة (نعم -ال).
 -4إتاحة االختبار :وىو يشمل إتاحة رابط االختبار لمطالب.

 -5إضافة إعالن جديد ليذا االختبار :يمكنك إضافة إعالن لالختبار الذي تم إنشائو.

 -6محاوالت متعددة :ىذا الخيار يتيح لك السماح بعدد من المحاوالت في اإلجابة عمى االختبار.
 -7تعيين المؤقت :وىو لتحديد وقت محدد لالختبار.

 -8العرض بعد – العرض حتى :لتحديد فترة زمنية لعرض االختبار.
 -9كممة المرور :إضافة كممة مرور خاصة لمدخول إلى االختبار.
لتكممة أداء الميارة انظر الشكل رقم (:)34
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شكل ( )34تكممة خيارات االختبار
-11إضافة مستخدم أو مجموعة :وىنا يمكنك تحديد فئة معينة لتقديم االختبار أو في حال كانت مقسمة إلى
مجموعات.

 -11تاريخ االستحقاق :ومن خاللو يمكنك تحديد تاريث االستحقاق لالختبار .

 -12خيارات التقييم الذاتي :ومنيا يمكنك تضمين درجات االختبار في مركز التقديرات.

 -13عرض نتائج ومالحظات االختبار عمى الطالب :ومن خاللو يمكن لعضو ىيئة التدريس التحكم في وقت عرض
الدرجة عمى الطالب.

 -14تقديم االختبار :ومن خالليا تستطيع التحكم في تقديم االختبار لمطالب.

-15ترتيب عشوائي لألسئمة :ىنا يمكن لعضو ىيئة التدريس اختيار ترتيب عشوائي لألسئمة.

ثم اضغط عمى زر (إرسال) ليتم عمى الفاور إتاحاة االختباار لمطاالب وفاق اإلعادادات الساابقة ،ويساتطيع الطاالب

الدخول إلى االختبار واإلجابة عميو.
التعديل عمى خيارات االختبار:

يمكنك القيام بالتعديل عمى خيارات االختبار بسيولة عبر نظام اختبارات البالك بورد؛ حيث يمكن لعضو ىيئة

التدريس التعديل عمى خيارات االختبار أو تحرير االختبار من خالل الضغط عمى السيم الموجود عمى يسار اسم
االختبار كما ىو موضح في الشكل رقم (:)35
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شكل ( )35تحرير وتعديل االختبار
قم بالنقر على (تحرٌر االختبار) لتعدٌل درجات االختبار.
وبالنقر على (تحرٌر خٌارات االختبار) لتعدٌل إعدادات االختبار.

ختبارت :
 -4تقدير وتصحيح اال ا
يوفر نظام إدارة البتعمم الببالك ببورد إمكانيبة تقبدير وتصبحيح االختببارات يبدويا مبن قببل عضبو ىيئبة التبدريس؛
وىي األسئمة التي ال يتم تصحيحيا إلكترونياً من خالل النظام.

فبعببد أن يقببوم الطالببب باإلجابببة عببن أسببئمة االختبببار وترسببل التقببديرات إلببى مركببز التقببديرات يقببوم عضببو ىيئببة

التدريس بتقدير االختبار وتصحيح األسئمة التي اليقوم النظام بتقديرىا مثل أسئمة المقال واإلجابة المختصرة ،ولمقيام
بذلك يتطمب الدخول إلى مركز التقديرات ،انظر الشكل رقم (.)36

شكل ( )36اختيار مركز التقديرات
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من قائمة لوحة التحكم قم باختٌار (مركز التقدٌرات) ثم اختر (مركز التقدٌرات الكاملة) من القائمة المنسدلة
عن مركز التقدٌرات ،انظر الشكل رقم ()37

شكل ( )37اختيار مركز التقديرات الكاممة
تالحظ ظيور شاشة جانبية تعرض عميك االختبارات أو الواجبات التي تحتاج إلى تقدير  ،انظر الشكل رقم (:)38

شكل ( )38صفحة التقديرات
ٌستطٌع عضو هٌئة التدرٌس تقدٌر االختبارات والواجبات من خالل إحدى طرٌقتٌن:
 الطريقة األولىٌ :قوم عضو هٌئة التدرٌس بالضغط على العالمة الصفراء الدالة على الحاجة إلى تقدٌر ثم إدخال
الدرجة ثم الضغط على  Enterبلوحة المفاتٌح ،كما ٌستطٌع عضو هٌئة التدرٌس االطالع على اإلجابات التً قدمها
الطالب فً بعض األسئلة التً تحتاج إلى تقدٌر بحٌث ٌقوم بمراجعتها وإعطاء التقدٌرات علٌها مثل أسئلة المقال أو
اإلجابة المختصرة أو غٌرها من األسئلة.
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الطريقة الثانية :ويوضحيا الشكل رقم (:)39

شكل ( )39الطريقة الثانية لوضع التقديرات
 -1بالضب ب ببغط عمب ب ببى (زر السب ب ببيم ) كمب ب ببا يوضب ب ببحو الشب ب ببكل السب ب ببابق تظيب ب ببر أمامب ب ببك قائمب ب ببة؛ تتب ب ببيح لعضب ب ببو ىيئب ب ببة التب ب ببدريس
مجموعة من األدوات الخاصة باالختبارات والواجبات.

 -2ىب ببي مجموعب ببة مب ببن األدوات التب ببي يسب ببتخدميا عضب ببو ىيئب ببة التب ببدريس فب ببي متابعب ببة التقب ببديرات مب ببن خب ببالل عب ببرض النتب ببائ
واإلحصائيات وغيرىا من الخيارات.

 -3ىذا الخيار يمكن عضو ىيئة التدريس من مراجعة وعرض االجابات التي قدميا الطالب ،قبم بالضبغط عمبى خيبار تقبدير
األسئمة ،لتالحظ ظيور شاشة تقدير األسئمة انظر الشكل رقم (:)41
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شكل ( )42شاشة تقدير األسئمة
قم بالضغط عمى خيار االستجابات لكي تتمكن مبن إظيبار اإلجاببات التبي قبدميا الطبالب لتظيبر أمامبك شاشبة

وفييا أسماء الطالب واإلجابات ،انظر الشكل رقم (:)41

شكل ( )41تقدير االستجابات
 -0هذا الخٌار ٌتٌح لعضو هٌئة التدرٌس إخفاء أسماء الطالب عند تقدٌر اإلجابات.
 -2هنا ٌظهر لنا اسم الطالب واإلجابة التً قدمها ونالحظ وجود عالمة التعجب باللون األصفر والتً تدل على أنه
بحاجة لتقدٌر.
 -3من خالل هذا الخٌار ٌقوم عضو هٌئة التدرٌس بتقدٌر االختبار.
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قم بالضغط عمى خيار تحرير وتظير أمامك شاشة (معمومات السؤال) والتي يوضحيا الشكل رقم (:)42

شكل ( )42شاشة معمومات السؤال
قم بإدخال الدرجة المناسبة ثم اكتب تعلٌقا ً أو مالحظات لتظهر للطالب (اختٌاري) ،ثم اضغط على زر
(إرسال) لتظهر أمامك شاشة توضح تمام عملٌة تقدٌر السؤال ،انظر الشكل رقم (:)43

شكل ( )43شاشة اكتمال تقدير السؤال
نالحببظ بالشببكل السببابق ظيببور عالمببة بببالمون االخضببر؛ وىببي تببدل عمببى أنببو قببد تمببت عمميببة التقببدير ليببذا

الطالب.
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 -5إضافة أداة جديدة (االختبارات) بقائمة المقرر لنقل االختبارات من خالليا:
تحتاج غالباً إلضافة أداة لالختبارات بقائمة مقررك عبر البالك بورد حتى تتمكن مبن إدخبال االختببارات التبي

قمت بشنشائيا داخل تمك األداة أو القيام بشنشاء اختبارات جديدة تكون مضافة مباشرة داخل تمبك األداة ،ولمقيبام بيبذه

الميببارة قببم بالضببغط عمببى زر] [+الموجببود فببي الجانببب األيمببن السببم المقببرر الد ارسببي فببي أعمببى الصببفحة ثببم اختيببار
(منطقة  )Contentأو محتوى ،انظر الشكل رقم (:)44

شكل ( )44اختيار منطقة Content
تطير أمامك شاشة فرعية بمنطقة المحتوى المراد اختيارىا ،انظر الشكل رقم (:)45

شكل ( )45شاشة منطقة Content
قببم بكتابببة كممببة االختبببارات بخانببة االسببم ،ثببم ضببع عالمببة √ عمببى (متبباح لممسببتخدمين) ثببم اضببغط عمببى (إرسببال)

لتالحظ ظيور األداة التي قمت بشضافتيا عمى الفور بقائمة المقرر ،انظر الشكل رقم (:)46
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شكل ( )46قائمة المقرر
تستطيع بعد ذلك القيام بنقل جميع االختبارات التي قمت بشعدادىا داخل ىذه األداة (االختبارات) وكذلك القيام

بشنشاء اختبارات جديدة واضافتيا مباشرة إلى ىذه األداة.
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