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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب تكنولوجیا  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ولھذا یمنع منعاً كلیاً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة بأي شكل من  المعلومات في جامعة عجمان،

   .دون موافقتھا األشكال
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 ماھي آخر التحدیثات؟  

. (Browser Security)تم إضافة تفاصیل أمان المتصفح  -1
 .10أنظر صفحة 

 .24تم إضافة سؤال التسجیل الصوتي. أنظر صفحة  -2
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   Moodleتسجیل الدخول لـ .1
ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام  ولیس x.lastnameمستخدما

x.lastname@ajman.ac.aeوكلمة المرور (. 

 انشاء االختبارات االلكترونیة .2
 قم باختیار المساق من الصفحة الرئیسیة، كما موضح أدناه: -1
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زر تشغیل ثم على  أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بتشغیل التحریر عن طریق الضغط على  -2
 ، كما موضح أدناه:التحریر

ً تحت موضوع محدد، قم بالضغط على زر  -3  موضح أدناه:، كما أضف نشاطاً أو موردا
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 ، كما موضح أدناه:أضفثم اضغط على زر  اختباراختر  -4
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 إعداد االختبار االلكتروني 1.2
 أدخل اسم االختبار والمقدمة، بحسب الحاجة، كما موضح أدناه: -1

 
 إعداد التوقیت 1.1.2

 
 وحدد التاریخ والوقت لفتح االختبار للطلبة. تمكینافتح االختبار: اضغط على زر  -1

وحدد التاریخ والوقت لغلق االختبار للطلبة، بحیث ال یمكنھم  تمكینإغالق االختبار: اضغط على زر  -2
 أن یقوموا باإلجابة على أسئلة االختبار بعد ذلك.

الختبار. مع مالحظة لعد التنازلي لإلجابة على المؤقت وحدد  تمكینالوقت المحدد: اضغط على زر  -3
 أنھ یمكنك تعیینھ بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو األیام.
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: اختر ما یحدث إذا فشل الطالب(ة) في إرسال محاولة When time expiresعندما ینتھي الوقت  -4
 االختبار قبل انتھاء الوقت (المذكور في النقطة السابقة). ھناك ثالثة خیارات:

 بات تلقائیاً.یتم تسلیم اإلجا •
 .السماح بفترة سماح لتسلیم اإلجابات دون تغییر الردود. (الفترة التي تحددھا أنت) •
 في حال عدم تسلیم اإلجابات قبل انتھاء الوقت، لن یتم أخذ اإلجابات بعین االعتبار. •

إذا اخترت منح الطالب فترة سماح (الخیار الثاني لإلعداد السابق)، فیمكنك تحدید مقدار الوقت  -5
 اإلضافي.

 إعداد الدرجة 2.1.2
 ، كم موضح أدناه:أظھر المزیدواضغط على زر  درجة النجاح، أدخل درجةفي قسم  -1

  

بمجرد انتھاء الوقت.  تاإلجابااالختبار، فسیتم إرسال  یجاوب على األسئلةإذا كان الطالب  :مالحظة
 ، فإن ھذا اإلعداد یتحكم فیما یحدث.اإلجاباتومع ذلك، إذا تم تسجیل خروجھم دون إرسال 
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ً أنھ إذا اخترت عدد  -2 أدخل عدد المحاوالت المسوح بھا وأسلوب التقییم، كما موضح أدناه. علما
المحاوالت المسموح بھا أكثر من محاولة واحدة، فستتمكن من تغییر أسلوب التقییم لیكون إما أعلى 

 ى أو األخیرة.درجة، متوسط الدرجة، المحاولة األول

 (Layout)إعداد التصمیم  3.1.2
 یمكنك تحدید عدد األسئلة التي تظھر في كل صفحة من االختبار. تلقائیاً، ھناك سؤال واحد لكل صفحة.

 (Question behavior)إعداد سلوك األسئلة  4.1.2
فتأكد من أن اإلجابة على إذا كنت ترغب في تبدیل الخیارات في أسئلة االختیار من متعدد والمطابقة، 

 :، كما ھو موضح أدناهنعمھي   (Shuffle Within Questions)األسئلة العشوائیة ضمن األسئلة
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 (Review Questions)إعداد خیارات المراجعة  5.1.2
، یمكنك التحكم في الوقت الذي سیتمكن فیھ الطالب من عرض تقریر االختبار والمراجعات البابفي ھذا 

والتعلیقات. للسماح للطالب بعرض ھذا النوع من المعلومات فقط بعد مرور تاریخ انتھاء االختبار 
كما  ر)،قم بإلغاء تحدید جمیع الخیارات في األقسام ماعدا القسم األخیر (بعد أن یغلق االختباووقتھ، 

 موضح أدناه:

 
 (Extra Restrictions on Attempts)إعداد قیود إضافیة على المحاوالت  6.1.2

إذا حددت كلمة مرور ھنا، فیجب على الطلبة إدخال نفس كلمة المرور قبل السماح لھم باإلجابة على 
ا لمنح مجموعة مختارة فقط من الطلبة إمكانیة الوصول  إلى االختبار. االختبار. یعد ھذا مفیدً

من خالل الضغط على زر عرض المزید،  (Browser Security)یمكنك التحكم في أمان المستعرض 
 كما موضح أدناه:
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 لدى أمان المستعرض خیاران:

 تحمیلھھو متصفح ویب مخصص یجب : وLockDownضبط أمان المتصفح من خالل متصفح  -1
بشكل أكثر  ة\لمحاولة االختبار. إنھ یقید استخدام الطالب ة\على جھاز الكمبیوتر الذي یستخدمھ الطالب

  .الخیار اآلخرفاعلیة من 

تتضمن المیزات ملء الشاشة، بدون خیارات التنقل عبر الویب، یتم تعطیل مفاتیح االختصار بما في 
 ذلك النسخ واللصق، وبالطبع تصفح الویب واستخدام أي تطبیق آخر أثناء االختبار.

 لمزید من التفاصیل حول ھذه الخاصیة في دلیل منفصل.سیتم توفیر ا

 :JavaScriptشاشة كاملة منبثقة مع تأمین  -2

 إذا تم تحدید ھذا الخیار، فعندئٍذ:

 .JavaScriptلدیھ متصفح ویب یدعم  ة\سیبدأ االختبار فقط إذا كان الطالب• 

األخرى وال تحتوي على عناصر  یظھر االختبار في نافذة منبثقة بملء الشاشة تغطي جمیع النوافذ• 
 تحكم للتنقل.

 مثل النسخ واللصق. مفاتیح االختصار، قدر اإلمكان، من استخدام ة\یمنع الطالب• 

 
 إعداد تقیید الدخول 7.1.2

االختبار. یمكنك معرفة  \یتم استخدام تقیید الوصول لمنح الطلبة في شعب(ة) محددة من الوصول للنشاط
في  Collectionیید الوصول من خالل دلیل تقیید الوصول، المتاح ضمن قسم المزید عن إعدادات تق

Moodle. 
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 إضافة األسئلة لالختبار االلكتروني 2.2
بمجرد تعیین إعدادات االختبار، یجب أن تبدأ في إضافة األسئلة التي ستظھر للطلبة باتباع الخطوات 

 التالیة:

 االختبار، كما موضح أدناه:لمساق، قم بالضغط على داخل ا -1

 ، كما موضح أدناه:حرر االختبارقم بالضغط على زر  -2

 ، كما موضح أدناه:حرر االختبارثم على زر  أیقونة اإلعداداتأو قم بالضغط على 

االختبار، فقم  اإلجابة علىإذا كنت ترغب في تبدیل األسئلة عشوائیًا كلما حاول أحد الطالب : مالحظة
 :، كما موضح أدناهخلط األسئلةبتشغیل 
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 یمكنك تغییر الدرجة القصوى، إن أردت، كما موضح أدناه: -3

 یمكنك إضافة أسئلة بإحدى الطرق التالیة:

 أضف سؤال جدید 1.2.2
 ، كما موضح أدناه:أضف سؤال، ثم على زر أضفقم بالضغط على زر  -1

 أدناه:، كما موضح أضفاختر نوع السؤال واضغط على زر  -2
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 للتعرف على كل نوع من أنواع األسئلة.  4 البابأدخل تفاصیل السؤال. یمكنك استكشاف  -3

 .حفظ التغییراتقم بالضغط على زر  -4

 ألیة أسئلة تریدھا. 4إلى  1كرر الخطوات من  -5

 سیكون االختبار جاھًزا ومفتوًحا للطالب وفقًا لإلعدادات. -6

 ؤال من بنك األسئلةأضف س 2.2.2
 ، كما موضح أدناه:from question bank، ثم على زر أضفقم بالضغط على زر  -1

ستتمكن من معرفة عدد األسئلة التي لدیك في بنك األسئلة الخاص بك عن طریق الرقم المذكور في  -2
إضافتھا والضغط على الفئة المحددة، كما موضح في الصفحة التالیة. بإمكانك اختیار األسئلة التي تود 

زر أضف األسئلة المختارة إلى االختبار، كما موضح في الصفحة التالیة. عماً أنھ األسئلة المتواجدة في 
 الالئحة ھي أسئلة تمت إضافتھا مسبقاً لھذا المساق.

  

بالنسبة للطریقتین التالیتین إلضافة األسئلة، تحتاج إلى استیراد بنك األسئلة قبل متابعة : مالحظة
 من ھذا الدلیل. 5 البابالخطوات. یمكنك التعرف على ھذا في 
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 أضف سؤال عشوائي 3.2.2
 یمكنك إضافة أسئلة عشوائیة من بنك األسئلة باتباع الخطوات التالیة:

 ، كما موضح أدناه:أضف سؤال عشوائي، ثم على زر أضفقم بالضغط على زر  -1

ستتمكن من معرفة عدد األسئلة التي لدیك في بنك األسئلة الخاص بك عن طریق الرقم المذكور في  -2
بإمكانك تحدید عدد األسئلة العشوائیة التي تود إضافتھا من خالل حقل  الفئة المحددة، كما موضح أدناه.

، كما موضح أدناه. بمجرد انھائك، (Number of Random Questions)عدد األسئلة العشوائیة 
 .أضف سؤال عشوائيقم بالضغط على زر 
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 بعد إضافة األسئلة العشوائیة، ستتمكن من عرضھم كما موضح أدناه:

المتواجدة بجانب السؤال، كما  أیقونة القلمیمكنك تعدیل الدرجة القصوى للسؤال بالضغط على  -3
 موضح أدناه:

 عرض نتائج االختبار  .3
یمكنك عرض نتائج االختبار في أي وقت بعد أن یبدأ الطالب في تسلیم اإلجابات، ومع ذلك، من المفید 

، لعرض جمیع النتائج لجمیع الطلبة. للقیام بذلك، اتبع أكثر إذا قمت بعرض النتائج بعد إغالق االختبار
 الخطوات التالیة:

 قم بالضغط على االختبار، داخل المساق. -1
 ، كما موضح أدناه:Attemptsقم بالضغط على زر  -2
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إذا كان لدیك أكثر من شعبة، فیمكنك تحدید الشعبة التي تود عرض نتائجھا من خالل الضغط  -3
مجموعات منفصلة، كما موضح أدناه. أو یمكنك تحدید كل المشاركین لعر على الالئحة بجانب 

 النتائج لجمیع الشعب.

 ، كما موضح أدناه:تحمیلقم بالتمریر ألسفل واضغط على زر  -4

. نظًرا ألن الملف مفصل للغایة، یوصى بحذف Microsoft Excelیمكنك فتح الملف باستخدام  -5
 باسم الطالب الرقم الجامعي والدرجة. جمیع األعمدة غیر المطلوبة واالحتفاظ
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 . تعرف على المزید حول أنواع األسئلة4
 .البابنوعًا من األسئلة سیتم شرحھا بالتفصیل في ھذا  31ھناك 

 سؤال متعدد الخیارات 1.4
باستخدام ھذا النوع، یمكنك إنشاء أسئلة ذات إجابة واحدة وإجابات متعددة. یمكنك إعداد السؤال على 

 التالي: النحو

أدخل اسم السؤال، مع األخذ في عین االعتبار أنك ستستخدم االسم لتتبع أسئلتك الحقًا حیث أن  -1
" كاسم لیس فكرة جیدة. باإلضافة إلى ذلك، الحظ أن ھذا االسم لن یتم عرضھ على 1استخدام "السؤال 

 الطلبة، لذلك یمكنك اختیار أي اسم منطقي لك للمحاضرین اآلخرین.

 انشئ نص السؤال. -2

أو  ، تظھر الصورة(ة)إلى السؤال. بالنسبة للطالبن أردت یمكنك إدراج صورة أو فیدیو إ: مالحظة
 مباشرة بعد نص السؤال وقبل خیارات اإلجابة. الفیدیو
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 أدخل الدرجة االفتراضیة (الدرجة القصوى للسؤال). -3

 .واحدة أو إجابات متعددةاختر ما إذا كان یمكن للطلبة تحدید إجابة  -4

 اختر ما إذا كنت ترید خلط خیارات اإلجابة. -5

 أدخل الخیارات كاآلتي: -6

 .1أدخل الجواب األول في حقل الخیار  •
حدد نسبة التقدیر لإلجابة. ھذه ھي النسبة المئویة إلجمالي النقاط للسؤال. یمكنك تحدید النسب  •

٪ من النقاط المحتملة، 50د یمنحك اختیار إجابة صحیحة السلبیة وكذلك النسب اإلیجابیة. لذلك، ق
٪. الحظ أنھ في سؤال متعدد اإلجابات، یجب أن 10في حین أن اختیار إجابة خاطئة قد یأخذ 

 ٪.100تضیف الدرجات ما یصل إلى 
o  اعلم أنھ إذا سمحت بإجابات متعددة ولدیك أكثر من خیار واحد صحیح، ولم تستخدم

جابات الخاطئة، یمكن للطالب ببساطة تحدید جمیع الخیارات نسبة درجات سلبیة لإل
 والحصول على الدرجة الكاملة.

لكل رد، إن أردت. قد یكون عمًال أكثر قلیالً، ولكن ذیة الراجعة) (التغیمكنك إضافة مالحظات  •
من الجید إخبار الطالب لماذا كل إجابة صحیحة أو خاطئة باستخدام منطقة المالحظات. إذا كان 
الطالب یعرفون لماذا اإلجابة صحیحة أو خاطئة، یمكنھم تحلیل تفكیرھم والبدء في فھم سبب 
صحة اإلجابة. سیتم عرض مالحظاتك فقط إذا حددت إظھار التعلیقات في خیارات نص 

 .االختبار
 امأل بقیة اختیارات الرد في باقي النموذج. سیتم تجاھل أي مناطق غیر مستخدمة. •
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 .التغییراتحفظ  زرقم بالضغط على  -7
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 خطأ \صحسؤال  2.4
ً على سؤال (قد یتضمن صورة)، یختار الطالب(ة) من خیارین: صواب أو خطأ. یمكنك إعداد  ردا

 السؤال على النحو التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4 الباب

 :كما موضح أدناه ،الصحیح لنص السؤال الجوابتحدید ب قم -2

 لكل رد، إن أردت.(التغذیة الراجعة) یمكنك إضافة مالحظات  -3

 .التغییراتحفظ  زرقم بالضغط على  -4

 لھذا النوع من األسئلة: فیما یلي مثال
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 مطابقةسؤال  3.4
تحتوي أسئلة المطابقة على منطقة محتوى وقائمة باألسماء أو العبارات التي یجب مطابقتھا بشكل صحیح 

بشكل متساٍو للمساھمة  مطابقةمع قائمة أخرى من األسماء أو العبارات. في وحدة االختبار، یتم تقییم كل 
 السؤال اإلجمالي. یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي: درجةفي 

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

حدد السؤال الفرعي وإجابتھ. مع مالحظة أنھ یجب علیك تقدیم سؤالین على األقل وثالث إجابات.  -2
لي مثال لمطابقة كل ویمكنك تقدیم إجابات خاطئة إضافیة عن طریق إعطاء إجابة بسؤال فارغ. فیما ی

 عاصمتھا:دولة ب

 .التغییراتحفظ  زرقم بالضغط على  -3

، ل. على سبیل المثاةالسؤال الكلی درجةكل سؤال فرعي بالتساوي للمساھمة في  تقسیمیتم : مالحظة
٪ 75أو  3/4تطابقات محتملة بشكل صحیح على  4ات من أصل مباری 3سیحصل الطالب الذي یطابق 

 من إجمالي الدرجة المحتملة لھذا السؤال.
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 (Short Answer)ذات إجابة قصیرة سؤال  4.4

كلمة أو عبارة. قد یكون ھناك العدید من اإلجابات  الطالب(ة)یكتب  )،رداً على سؤال (قد یتضمن صورة
 case)الصحیحة المحتملة، مع درجات مختلفة. اإلجابات قد تكون أو ال تكون حساسة لحالة

sensitive):یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي . 

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

 في اللغة االنجلیزیة الكتابة باألحرف الكبیرة إذا ،حدد ما إذا كانت اإلجابة حساسة لحالة األحرف -2
 .مھمة

 لكل إجابة. الدرجة وأضفامأل اإلجابات التي ستقبلھا  -3

 .التغییراتحفظ  زرقم بالضغط على  -4

  

إذا كان المقصود من اإلجابة ملء فراغ في النص، أثناء كتابة نص السؤال، استخدم الشرطات  :مالحظة
 أو أكثر) لإلشارة إلى مكان الفراغ. 5السفلیة (
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 لھذا النوع من األسئلة: فیما یلي مثال

 مقالي سؤال  5.4
. یمكنك إعداد السؤال على النحو تصحیحھ یدویًاحول موضوع معین ویجب مقال بكتابة  للطلبةیسمح ھذا 

 التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

 التغییرات.ظ حف زرقم بالضغط على  -2
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 حسابيسؤال  6.4
وفر ھذا طریقة إلنشاء أسئلة رقمیة فردیة باستخدام أحرف البدل (أي یمكنك استخدام أسماء المتغیرات ت

الشائعة مثل س، ص ضمن أقواس متعرجة إلنشاء أحرف البدل {س} و {ص}) التي یتم استبدالھا بقیم 
 عشوائیة عندما تم إجراء االختبار.

"حساب مساحة المستطیل"، فیمكنك إنشاء  األسئلةعلى سبیل المثال، إذا كنت ترید إنشاء عدد كبیر من 
تم إنشاؤه من القاعدة المشتركة) ووضعھا في حقل  {height}،  {base}(مثل  متغیرینسؤال باستخدام 

 (* ھي عالمة الضرب).  {height} * {base}: الصیغة = اإلدخال

} ویقوم بتصنیف height} و {baseعشوائیًا قیم { Moodleاالختبار، سیحدد  (ة)عندما یأخذ الطالب
 االستجابة باستخدام نتیجة صیغة اإلجابة الصحیحة.

 یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

یجب أن تحتوي ھذه الصیغة على األقل على أحرف البدل التي تظھر في نص قم بإدخال الصیغة.  -2
 السؤال.

ھذه اإلجابة. على سبیل المثال،  تم إعطاءلھذا السؤال إذا  (ة)اختر الدرجة التي سیحصل علیھا الطالب -3
٪ لإلجابة الصحیحة تقریبًا. یجب أن یكون إلحدى اإلجابات 50ابة الصحیحة، و٪ لإلج100یمكنك إعطاء 

 ٪.100درجة 

تحدید التسامح مع الخطأ الذي ستقبلھ في الجواب. تجمع إعدادات نوع التسامح إلعطاء مجموعة ب قم -4
 الطالب(ة)جابة والفرق بین إ x، فإن اإلجابة الصحیحة = tمن الدرجات المقبولة. لذا، إذا كان التسامح = 

 ، فإن أنواع التسامح ھي كما یلي:dxواإلجابة الصحیحة ھو 

• Nominal - عالمة صحیحة إذا كان dx <= t 
• Relative - عالمة صحیحة إذا كان dx / x <= t 
• Geometric - عالمة صحیحة إذا كان dx² / x² <= t² 

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -5
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 حسابیة باختیارات متعددةمسائل سؤال  7.4
یمكن أن تتضمن حیث  مع خاصیة إضافیة الخیاراتالمحسوبة أسئلة متعددة  الخیاراتتشبھ أسئلة متعددة 

العناصر التي یتم تحدیدھا نتائج الصیغة من القیم الرقمیة التي یتم تحدیدھا عشوائیًا من مجموعة عند 
مع حسابات أخرى متعددة  تھمالبدل بدالً ویمكن مشارك أحرف یتم استخدام المتغیرات أوإجراء االختبار. 

 أو أسئلة محسوبة عادیة. الخیارات

الفرق الرئیسي ھو أن الصیغة مضمنة في خیار اإلجابة على النحو {= ...} أي إذا قمت بحساب سطح 
 }.{w} * {l}{=  الصیغة ھي مستطیل

 بسیط حسابيسؤال  8.4
تقدم األسئلة المحسوبة البسیطة طریقة إلنشاء أسئلة رقمیة فردیة یكون ردھا ناتًجا عن صیغة رقمیة 

) التي یتم استبدالھا بقیم عشوائیة {y}،  {x}تحتوي على قیم رقمیة متغیرة باستخدام أحرف البدل (أي 
 االختبار. یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي: إجابةعند 

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةلسؤال ونص السؤال أدخل اسم ا -1
 .1.4الباب 

} المستخدمة في نص السؤال. ھنا نستخدم paramامأل معادلة اإلجابة الصحیحة باستخدام أسماء { -2
}b} للقاعدة و {h ألن ھذه ھي اإلجابة الوحیدة في ھذا 100الدرجة إلى } لالرتفاع. ستقوم بتعیین ،٪

 ٪).1± یعني نسبیة التسامح  0.01السؤال، وتترك المعلمات األخرى كما تظھر (

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -3
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 سحب وإفالت في النصسؤال  9.4
فتھا إلى النص عن طریق بتحدید الكلمات أو العبارات المفقودة وإضا الطالب(ة)في ھذا النوع، یقوم 

سحب المربعات إلى الموقع الصحیح. یمكن تجمیع العناصر واستخدامھا أكثر من مرة. یمكنك إعداد 
 السؤال على النحو التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

، أضف الكلمات أو العبارات المفقودة في المربعات المرقمة بشكل صحیح الخیاراتضمن قسم  -2
"، فسیتم تبدیل ترتیب خلطافة كلمات أخرى لجعل السؤال أكثر صعوبة). إذا قمت بتحدید "(یمكنك إض

 العرض عشوائیًا:

]" مع رقم بدالً من الكلمة [n]أثناء إضافة نص السؤال، استخدم األقواس المربعة المزدوجة "[ :مالحظة
 الطلبة، كما ھو موضح أدناه:التي ترغب في أن یجدھا 
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المجموعات؛ مع مالحظة أن االختیارات الموجودة ضمن نفس المجموعة یتم ترمیزھا باأللوان  أدر -3
ویمكن فقط إسقاطھا في فجوة مع اللون المطابق. یمكن استخدام الخیارات التي تم وضع عالمة "غیر 

 .محدود" علیھا في مواقع متعددة

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -4

 لھذا النوع من األسئلة: فیما یلي مثال

  

أن یكون لدیك مربعات سحب تحتوي على خطوط متعددة. إذا كنت ترغب في سحب ال یمكن  :مالحظة
 .كلمة اختیارللسحب كل اعتبرال تفعل ذلك.  -جمل طویلة 
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 سحب وإسقاط العالماتسؤال  10.4
یختلف ھذا صورة خلفیة.  في معینة بإسقاط العالمات على منطقة للطلبةیسمح ھذا النوع من األسئلة 

. یمكنك (ة)مرئیة للطالبالمناطق محددة مسبقًا على الصورة األساسیة  یوجدحیث ال  النوع من األسئلة
 إعداد السؤال على النحو التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

لتحمیل صورة، كما ھو موضح أدناه. مع العلم أن  اختر ملف اضغط على زرفي قسم المعاینة،  -2
 أسفل مربع تحمیل الملف. الصورةسیتم عرض . 400×  600الصور األكبر سیتم عرضھا بحد أقصى 

سحبھا إلى المناطق التي تحددھا. في القائمة  الطلبةمن ، أضف الكلمات التي ترید العالماتفي قسم  -3
أنھ عند استخدامھ مرة واحدة، یعني  1تحدید  المنسدلة "الرقم"، یمكنك تحدید عدد مرات استخدام العالمة.

لن یكون متاًحا في القائمة بعد ذلك. ال بأس في ترك األرقام على أنھا "غیر محدودة"؛ ھذا یعني فقط أن 
ً  ظل باقیة بمجرد استخدامھا. یمكنككل عالمة ست  خلط العناصر. أیضا
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بكتابة اإلحداثیات. أثناء الكتابة، یتم تحدیث المعاینة أعاله على الفور،  اإلسقاطیتم تحدید مناطق  -4
 :بحیث یمكنك وضع األشیاء عن طریق التجربة والتحسین. یمكنك اختیار الشكل كـ

 ؛ نصف القطر.centre_x ،centre_yستدخل اإلحداثیات على النحو التالي:  -دائرة  •
 50؛  100،  80على سبیل المثال: 

 XN  ،YN؛ … ؛  x2  ،y2؛ x1 ،y1ستدخل اإلحداثیات على النحو التالي:  -المضلع  •
 100،  20،  60،  100؛  60،  20على سبیل المثال: 

 ارتفاع.، ؛ عرضtop_left_x ،top_left_yالنحو التالي: ستدخل اإلحداثیات على  -مستطیل  •
 40، 80 ؛60، 20 على سبیل المثال:

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -5

 لھذا النوع من األسئلة: فیما یلي مثال
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 سحب وإسقاط على صورةسؤال  11.4
بسحب الكلمات أو الصور أو كلیھما من قائمة وإسقاطھا في فجوات  للطلبةیسمح ھذا النوع من األسئلة 

 محددة مسبقًا على صورة أساسیة. یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي:

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .41.الباب 

لتحمیل صورة، كما ھو موضح أدناه. مع العلم أن  اختر ملف اضغط على زرفي قسم المعاینة،  -2
 أسفل مربع تحمیل الملف. الصورةسیتم عرض . 400×  600الصور األكبر سیتم عرضھا بحد أقصى 

للسحب" أو ، یمكنك تحمیل الصور إذا تركت النوع "صورة قابلة العناصر القابلة للسحبفي قسم  -3
یمكنك كتابة الكلمات إذا قمت بتغییر النوع إلى "نص قابل للسحب". قد یكون لدیك مزیج من الصور 

 والنصوص.

 .للمناطق في الصورةالعناصر  تعیین، یمكنك اإلفالتفي قسم مناطق  -4

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -5

 لھذا النوع من األسئلة: فیما یلي مثال

 المعاینة، یتم تحمیل خریطة ألوروبا.في قسم  •
في قسم العناصر القابلة للسحب، تتم إضافة العواصم كنوع "نص قابل للسحب" وتتم إضافة  •

 .كنوع "صورة قابلة للسحب" األعالم
وجمیع العناصر النصیة القابلة  1جمیع الصور القابلة للسحب (األعالم) موجودة في المجموعة  •

 .2في المجموعة للسحب (العواصم) موجودة 
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، یتم اختیار عنصر من الخیارات المضافة مسبقًا من القائمة المنسدلة. اإلفالتفي قسم مناطق  •
 .2بلون مختلف عن مربعات المجموعة  1سیتم عرض مربعات المجموعة 

عندما یتم سحب المربعات إلى أماكنھا المناسبة على صورة الخلفیة، یتم تحدیث اإلحداثیات في  •
 مناطق اإلفالت تلقائیًا.قسم 
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 اختیار الكلمة المفقودةسؤال  12.4
إلى حد كبیر نوع سؤال السحب واإلسقاط في النص، ولكنھ یستخدم القوائم المنسدلة في  النوع یشبھ ھذا

النص بدالً من مربعات السحب. یعمل ھذا جیدًا عندما یكون نص السؤال طویًال جدًا ویجب علیك التمریر 
 للقیام بالسحب واإلفالت. یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي:الشاشة  علىكثیًرا 

االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتین من  الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

أضف الكلمات أو العبارات المفقودة في المربعات المرقمة بشكل صحیح في قسم االختیار. (یمكنك  -2
تبدیل ترتیب العرض  . إذا حددت تبدیل عشوائیًا، فسیتم)إضافة عناصر إضافیة لجعل السؤال أصعب

 عشوائیًا.

]" مع رقم بدالً من الكلمة [n]أثناء إضافة نص السؤال، استخدم األقواس المربعة المزدوجة "[ :مالحظة
 التي ترغب في أن یجدھا الطلبة، كما ھو موضح أدناه:
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إذا تم تجمیع االختیارات، فعندئٍذ سیتم عرض العناصر الموجودة في المجموعة المناسبة فقط في  -3
 القائمة المنسدلة فارغة.

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -4

 (Record Audio)التسجیل الصوتي سؤال  13.4

، حیث یمكن للطالب التعبیر عن نفسھ يیشبھ ھذا النوع نوع سؤال المقال
؛ ومع ذلك، بدالً من كتابة نص، یجب على الطالب تسجیل صوت اإلجابة یدویًا تصحیحویجب أن یتم 

 یمكنك إعداد السؤال على النحو التالي: كرد على السؤال.

ن من االفتراضیة. یتوفر شرح ھذه الحقول في أول خطوتی الدرجةأدخل اسم السؤال ونص السؤال  -1
 .1.4الباب 

 .ھو دقیقتان للتسجیل حد األقصى، مع مالحظة أن قم بتحدید أقصى مدة للتسجیل، كما موضح أدناه -2

 التغییرات.حفظ  زرقم بالضغط على  -3

 

  لتقییم المنتصف فقط.تمت الموافقة على نوع سؤال التسجیل الصوتي مالحظة: 
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 بنك األسئلة. تعرف على المزید حول 5
تتیح لك ھذه المیزة إنشاء ومعاینة وتحریر األسئلة في قاعدة بیانات لفئات األسئلة. یقتصر ھذا على 

 أو االختبار. یمكنك استیراد بنك األسئلة باتباع الخطوات التالیة: المساقمستوى 

 ، كما موضح أدناه: المزید، ثم على زر أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بالضغط على  -1

 في قسم بنك األسئلة، كما موضح أدناه: االستیرادعلى زر  واضغط الشاشة قم بالتمریر ألسفل -2
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.  

 ، كما موضح أدناه:استیرادالزر  اضغط علىاختر أحد أنواع الملفات، واختر الملف وقم بتحمیلھ، ثم  -3

 


	Moodle – الاختبارات الالكترونية
	الفهرس
	1. تسجيل الدخول لـMoodle
	2. انشاء الاختبارات الالكترونية
	1.2 إعداد الاختبار الالكتروني
	1.1.2 إعداد التوقيت
	2.1.2 إعداد الدرجة
	3.1.2 إعداد التصميم (Layout)
	4.1.2 إعداد سلوك الأسئلة (Question behavior)
	5.1.2 إعداد خيارات المراجعة (Review Questions)
	6.1.2 إعداد قيود إضافية على المحاولات (Extra Restrictions on Attempts)
	7.1.2 إعداد تقييد الدخول

	2.2 إضافة الأسئلة للاختبار الالكتروني
	1.2.2 أضف سؤال جديد
	2.2.2 أضف سؤال من بنك الأسئلة
	3.2.2 أضف سؤال عشوائي


	3. عرض نتائج الاختبار
	4. تعرف على المزيد حول أنواع الأسئلة
	1.4 سؤال متعدد الخيارات
	2.4 سؤال صح\ خطأ
	3.4 سؤال مطابقة
	4.4 سؤال ذات إجابة قصيرة (Short Answer)
	5.4 سؤال مقالي
	6.4 سؤال حسابي
	7.4 سؤال مسائل حسابية باختيارات متعددة
	8.4 سؤال حسابي بسيط
	9.4 سؤال سحب وإفلات في النص
	10.4 سؤال سحب وإسقاط العلامات
	11.4 سؤال سحب وإسقاط على صورة
	12.4 سؤال اختيار الكلمة المفقودة
	13.4 سؤال التسجيل الصوتي (Record Audio)

	5. تعرف على المزيد حول بنك الأسئلة

