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مقدمة
االختبارات عبارة عن مجموعات من األسئلة التي تصنف لقياس أداء الطالب .تتم مراجعة نتائج
االختبار في مركز التقديرات .االختبار قد يحتوي على عدة أنواع من األسئلة مثل :مقاليه ،صواب /خطأ،
الجواب القصير اخيار االجابة الصحيحة ....الخ

تعليمات االختبار
يجب قراءة تعليمات االختبار بعناية ،وهذه هي بعض من اهم تعليمات االختبارات:


محاوالت متعددة :تسمح للطالب إلجراء االختبار على عدد غير محدود من المرات أو عدد
محدد من المرات.



محاولة واحده  :يسمح للطالب فقط محاولة واحدة إلجراء االختبار



.فرض اإلكمال  :يشير هذا اإلعداد إلى أنه يجب على الطالب إكمال االختبار في أول مرة يتم
بدؤه .وال يمكن للطالب الخروج من االختبار ومتابعة إجرائه في وقت الحق .ويكون الزر حفظ
متاحا للطالب لحفظ إجابات االختبار أثناء إجرائه ،لكن ال يمكنهم الخروج وإعادة الدخول إلى
ً
االختبار.



تعيين مؤقِّت :في حال تعيين فترة زمنية محدودة إلجراء االختبار من قبل المعلم يتم عرض
المؤقت للطالب أثناء إجراء االختبار.
ِّ



كلمة المرور :قد يعين المدرب كلمة مرور للوصول إلى االختبار.



يمكن لعضو هيئة التدريس



التحكم في طريقة عرض أسئلة االختبار للطالب باستخدام أحد هذه اإلعدادات:


الكل مرة واحدة -يتم عرض االختبار بأكمله في شاشة واحدة .وقد يلزم الطالب
التمرير ألسفل لإلجابة على األسئلة.



واحد كل مرة -يتم عرض كل سؤال بمفرده في الشاشة .ويتحكم الطالب في االنتقال
إلى السؤال التالي.



حظر الرجوع -يتم استخدام هذا اإلعداد فقط عند عرض األسئلة بطريقة واحد كل مرة.
حيث ال يسمح للطالب بالرجوع وتغيير اإلجابة على أحد األسئلة التي قاموا باإلجابة عليها
بالفعل.
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الوصول إلى االختبار
االختبار يمكن ان يدرج باي مكان في الدورات التدريبية ،وسوف يقوم المعلم بتنبيه الطالب عن
مكان ادراجه

خطوات الوصول لصفحة االختبار
 .1انقر المقررات الدراسية.
 .2من قائمة الدورات الدراسية اختر مقررك الدراسي.
 .3انقر فوق المحتوى.
 .4انقر فوق االختبار.
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البدء باالختبار
في صفحة االختبار:
 .1ارشادات االختبار.
 .2انقر فوق بدء لبدء االختبار الخاص بك أو إلغاء إلنهاء االمر.
 .3سوف تظهر هذه التعليمات في حال تعيين فترة زمنية محدودة إلجراء االختبار.
 .4عرض الستكمال حالة االسئلة.
 .5حفظ االجابة الخاصة بكل سؤال.
 .6االجابة تم حفظها.
 .7انقر فوق حفظ كافة االجابات لحفظ كافة اإلجابات
 .8حفظ وارسال عند االنتهاء.
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 .9إذا كان االختبار ليس (اختبار فرض اإلكمال) واخترت حفظ كل األجوبة ومواصلة العمل االختبار
في وقت الحق ،ادخل على االختبار عنما تكون مستعدا وانقر على متابعة.
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صفحة االختبار المقدم تحوي معلومات التسليم ،انقر فوق موافق الستعراض النتائج

.11

صفحة مراجعة تقديم االختبار

عرض نتيجة االختبار
تعرض نتائج االختبار في مركز التقديرات ,وللوصول لمركز التقديرات اتبع الخطوات التالية

الوصول للتقديرات من داخل المقرر
 .1انقر المقررات الدراسة.
 .2من قائمة المقررات الدراسة اختر مقررك الدراسي.
 .3في صفحة االدوات ،اختر على رابط التقدير.
 .4صفحة التقديرات.
 .5هنا درجة االختبار.
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الوصول للتقديرات من خارج المقرر الدراسي
 .1ﻣﻦ ﻋ��ﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
 .2اختر "التقديرات الخاصة بي " من قائمة األدوات
 .3من صفحة "التقديرات الخاصة بي" تظهر لك المقررات الدراسة الخاصة بك
 .4من صفحة "التقديرات الخاصة بي" لديك خياران "كل الدورات التدريبية" أو "أخر تقدير "
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