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 إنشاء االختبار .1
 إعدادات االختبار 1.1

: إذا قام المحاضر بإعداد االختبار االلكتروني قبل یوم االختبار الفعلي، فھل سیتمكن الطلبة 1سؤال 
 الوقت المحدد لالختبار؟من معاینة أو عرض االختبار، أم أنھ سیظھر في النظام في 

ة من رؤیة اسم االختبار في صفحة المساق؛ ومع ذلك، لن یكون من الممكن الوصول \سیتمكن الطالب
سیكون االختبار اإللكتروني متاًحا في التاریخ إلى االختبار أو معاینتھ قبل تاریخ ووقت االختبار الفعلي؛ 

 والوقت المحددین بالضبط في إعدادات االختبار.

 

 فتح االختبار؟ وقت: ھل یمكنني تغییر 2ؤال س

 نعم، باتباع الخطوات التالیة:

لالختمار، ثم على  حرر، قم بالضغط على زر Moodleبمجرد تشغیل التحریر للمساق على نظام  -1
 .تغییر االعداداتزر 

 قم بتغییر اعداد فتح االختبار من قسم التوقیت، بحسب الحاجة. -2

 الحفظ.قم بالضغط على زر  -3

 

 : متى یجب تعیین رمز مرور لالختبار؟3سؤال 

ة أو مجموعة من الطالب حق الوصول إلى االختبار. \ھذه الخاصیة مفیدة إذا كنت بحاجة إلى منح طالب
إذا حددت رمز مرور، فیجب على الطالب إدخال نفس رمز المرور (یجب مشاركتھا معھم) قبل السماح 

 لھم بمحاولة االختبار.

 

 : ھل یمكنني تحدید مجموعة معینة (أو شعبة معینة) لإلجابة على االختبار؟4سؤال 

نعم، باستخدام خاصیة تقیید الدخول. یمكنك تعلم المزید حول ھذه الخاصیة من خالل دلیل االرشاد 
 .Moodleمن نظام  Collectionالخاص بھا والمتواخد في قسم 

 

 اخل المساق ذاتھ والتعدیل علیھ؟: ھل یمكنني نسخ نفس االختبار ولصقھ د5سؤال 

لالختمار، ثم على  حرر، قم بالضغط على زر Moodleنعم، بمجرد تشغیل التحریر للمساق على نظام 
 .نسخ مطابقزر 
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: في حال توفر المساق في عدة خطط دراسیة، مما یؤدي لعرض المساق عدة مرات في نظام 6سؤال 
Moodle باإلجابة على االختبار االلكتروني؟، كیف یمكن للمحاضر السماح لجمیع الطلبة 

ر المساق في عدة خطط دراسیة (یظھر المساق عدة مرات في النظام)، یجب على المحاضر في حال توف
إنشاء االختبار االلكتروني في أول مساق، قم بنسخ االختبار الكتروني واسترجعھ في المساق اآلخر. 
للمزید من التفاصیل حول عملیة النسخ االحتیاطي واالسترجاع، یرجى الرجوع للدلیل الخاص بھذه 

  .Collectionsتحت قسم  Moodleلخاصیة، والمتوفر في نظام ا

  

 ة؟\ة معین\: كیف یمكنني إعطاء وقت / عدد محاوالت إضافیة لطالب7سؤال 

ة أو \الختیار طالب تجاور المستخدمثم على زر أیقونة اإلعدادات من داخل االختبار، قم بالضغط على 
 أكثر ولتغییر تاریخ ووقت االختبار وعدد المحاوالت المسموح بھا.

 

 ؟الثانیةة أو مجموعة من الطالب فرصة المحاولة \: كیف یمكن للمحاضر أن یعطي الطالب8سؤال 

و ة أ\الختیار طالب تجاور المستخدمثم على زر  أیقونة اإلعداداتمن داخل االختبار، قم بالضغط على 
أكثر ولتغییر تاریخ ووقت االختبار وعدد المحاوالت المسموح بھا. إذا كان عدد محاوالت االختبار 

 .واحدة، فیجب أن یكون عدد المحاوالت للطالب / الطالب المحددین اثنان

 

 ة، ولیس للشعبة كاملة؟\ة معین\ھل یمكن للمحاضر إجراء اختبار إعادة لطالب: 9سؤال 

، واختیار تقیید الدخول، ثم إعدادات االختبارة بالوصول إلى \ة معین\ختبار لطالبنعم یمكن تحدید اال 
 وإدخال الرقم الجامعي. رقم بطاقة التعریف، عندئذ یمكنك اختیار الملف الشخصي
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 : كیف یمكنني حظر المتصفح أثناء محاولة االختبار؟10سؤال 

 مخصص ویب متصفح وھو ،LockDownح یمكنك القیام بذلك من خالل أمان المتصفح من خالل متصف
 ة\الطالب استخدام یقید وھو. االختبار لمحاولة ة\الطالب یستخدمھ الذي الكمبیوتر جھاز تحمیلھ على یجب
 ویتم الویب، عبر التنقل خیارات بدون الشاشة، ملء میواتھ تتضمن .اآلخر الخیار من أكثر فاعلیة بشكل

 أثناء آخر تطبیق أي واستخدام الویب تصفح وبالطبع واللصق، النسخ في ذلك بما االختصار مفاتیح تعطیل
 .منفصل دلیل في الخاصیة ھذه حول التفاصیل من المزید توفیر سیتم .االختبار

 
 : كیف یمكن تحدید عدد األسئلة لكل صفحة؟11سؤال 

 یمكنك القیام بذلك بطریقتین مختلفتین:

 عن طریق تغییر اإلعدادات، كالتالي: )أ
 Layoutبالضغط على زر قم  .1
 New Pageاختر عدد األسئلة من الالئحة الخاصة بحقل  .2
 Repaginate nowقم بالضغط على  .3

 عن طریق تحریر االختبار، كالتالي: )ب
 حرر االختبارقم بالضغط على  .1
 Repaginateقم بالضغط على زر  .2
 اختر عدد األسئلة من الالئحة .3
 اذھبقم بالضغط على زر  .4

إذا قمت بتعیین سؤال واحد، فسیعرض سؤاًال واحًدا فقط في كل مرة وفقًا لإلعدادات. یرجى الضغط 
 لمعرفة كیف سیرى الطالب االختبار. المعاینةعلى زر 
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: كیف أجعل الطالب یجیبون على األسئلة بالترتیب نفسھ، وال یسمحوا بتخطي األسئلة في 12سؤال 
 األسئلة السابقة؟وقت الحق أو الرجوع إلى 

 .Navigation Method(التسلسل) من حقل الـ Sequentialقم باختیار 

 

 ھل یوصى باستخدام إعدادات السؤال التسلسلي أو السؤال العشوائي؟ :13سؤال 

ال ینصح باستخدام التسلسل. وذلك حسب توصیات اإلدارة العلیا. ومع ذلك، ھذا یعتمد بشكل كامل على 
 المحاضرین.

 

 : ماذا یحدث إذا ابقاء الطالب لسؤال واحد فارغ في حالة طریقة التنقل التسلسلي؟14سؤال 

 لن یتمكن من العودة إلى السؤال السابق (السؤال الفارغ) بمجرد االنتقال إلى السؤال التالي.

 

 : ھل یمكنني تحدید وقت لكل سؤال؟15سؤال 

 ال، ال یمكنك القیام بذلك.

 

 السماح لجمیع الطلبة من اإلجابة على االختبار مرة أخرى؟: كیف یمكنني 16سؤال 

 بإمكانك القیام بذلك عن طریق تغییر عدد المحاوالت المسموح بھا وتعیین أسلوب التقییم.
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 : ھل یمكنني تغییر الدرجة القصوى لالختبار؟17سؤال 

نعم، یمكنك تعیین عدد الدرجات التي یستحقھا كل سؤال عن طریق تغییر الرقم في المربع على یمین 
. ویمكنك تغییر الدرجة القصوى عن طریق تغییر الرقم في المربع العلوي Enterكل سؤال والنقر على 

ال ھي درجة الدرجة االفتراضیة لكل سؤ. مع مالحظة أن Enterاألیمن في أعلى الصفحة والنقر على 
 درجات لالختبار كامل. 10واحدة و

 

 إضافة األسئلة 2.1
 : ھل یمكن للمحاضر استیراد األسئلة من ملف؟1سؤال 

 .Moodleنعم. إذا كان الملف من أنواع الملفات الموافق علیھا في نظام 

 

 : ھل یمكنني اختیار أي عدد من األسئلة من بنك األسئلة؟2سؤال 

أن عدد األسئلة المختارة ال یتجاوز عدد األسئلة في بنك األسئلة. یرجى مالحظة  نعم، یمكنك ذلك، طالما
 أنھ كلما زادت األسئلة التي تضیفھا إلى بنك األسئلة، كلما كانت األسئلة أكثر عشوائیاً للطلبة.
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 : ھل سیختار النظام أسئلة مختلفة للطالب المختلفین؟3سؤال 

ئلة عشوائیة وتحدید عدد األسئلة العشوائیة المراد إضافتھا في االختبار، نعم، إذا قام المحاضر بإضافة أس
 كما موضح أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : ھل سیقوم النظام بتبدیل واختیار عدد األسئلة المطلوبة تلقائیًا؟4سؤال 

 خالل إضافة األسئلة، كما موضح أدناه: خلط األسئلةنعم، القیام بذلك، حدد مربع 

 

 یمكن للمحاضر تحمیل ملف في السؤال؟: ھل 5سؤال 

 ال، یستطیع المحاضر فقط تحمیل ملف (مثل صورة) أو إضافة صوت / فیدیو في نص السؤال.
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للجزیئات ومعادالت التفاعل في  ChemDrawكیف یمكن للمحاضر إدراج صور أو : 6سؤال 
 األسئلة؟

 .jpegللجزیئات ومعادالت التفاعل كصورة بتنسیق  ChemDraw. احفظ 1

، "إدراج أو تحریر صورة. قم بإنشاء نص السؤال وحدد صورة لتتم إضافتھا إلى السؤال من أیقونة "2
 كما موضح أدناه:

 

 : كیف یمكن للمحاضرین أو الطالب كتابة المعادالت في األسئلة واألجوبة؟7سؤال 

لتسھیل كتابة المعادالت الریاضیة  Moodleباستخدام أداة محرر المعادالت التي تمت إضافتھا إلى 
)Mathtype) والرموز الكیمیائیة (ChemType(، كما موضح أدناه : 
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 : ھل یمكن للطالب اإلجابة على األسئلة المقالیة عن طریق تحمیل الملفات؟8سؤال 

خیارات في قسم السماح بالمرفقات نعم، یمكنھم ذلك، إذا قام المحاضر بتحدید عدد المرفقات في حقل 
 االستجابة.

 

 : ھل یمكن للطالب اإلجابة على أسئلة المقالة عن طریق تحمیل صورة؟9سؤال 

 .إدراج أو تحریر الصورةنعم، بالضغط على زر 

 

: ھل یستطیع الطالب تسجیل رد صوتي قصیر لإلجابة على السؤال المطروح بدالً من كتابة 10سؤال 
 نص؟

نعم، إذا كان المحاضر یستخدم نوع سؤال تسجیل الصوت. تعرف على المزید حول ھذا النوع من 
 .Moodleفي نظام  Collectionاألسئلة من خالل دلیل االختبار االلكتروني في قسم 

 

 : ھل التغذیة الراجعة (المالحظات) اجباریة؟11سؤال 

 ال.

 

 ظاھراً للطلبة؟: ھل سیجعل زر "معاینة" االختبار 12سؤال 

 ، ویتم استخدامھ لمعاینة االختبار من منظور الطالب.فقطال، ھذا الزر مخصص للمحاضر 
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 : ھل یمكنني إضافة أسئلة لالختبار بعد أن قام طالب باإلجابة على األسئلة؟ 13سؤال 

االختبار. إذا قام یمكن للمحاضر إضافة أسئلة أو إزالتھا طالما أنھ ال یوجد أي طالب یحاول إجراء 
طالب واحد أو أكثر باإلجابة على االختبار، فسترى قائمة بجمیع األسئلة في االختبار وإشعاًرا یفید بأنھ 

 ال یمكنك إضافة أسئلة أو إزالتھا.

 

 محاولة االختبار .2
 : كیف یمكنني محاولة االختبار قبل السماح للطلبة باإلجابة؟1سؤال 

 المعاینة من داخل االختبار.یمكنك استخدام خاصیة 

 

: ھل ھناك طریقة في اإلعدادات ال تسمح للطالب المتأخرین بمحاولة االمتحان؟ أي منع 2سؤال 
 دقائق من وقت البدء؟ 10الطالب من اإلجابة على االختبار إذا لم یبدأ في غضون 

 ال، ال یوجد إعداد للقیام بذلك.

 

 ختبار باستخدام الھاتف الذكي أو الحاسب اآللي اللوحي؟: ھل یمكن للطلبة اإلجابة على اال3سؤال 

 نعم، ولكن یعتمد ذلك على إعدادات الجھاز وینصح باستخدام الحاسب اآللي أو الالبتوب.
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 : ھل یظھر المؤقت للطالب أثناء محاولة االختبار؟4سؤال 

في إعدادات االختبار، فسیظھر مؤقت العد التنازلي كما ھو موضح  الوقتنعم، إذا قام المعلم بتمكین 
 :أدناه

 

 : لماذا یتعذر على بعض الطالب عرض الصور في االختبار؟5سؤال 

 ھذه لیست مشكلة فنیة ألنھا تتعلق بإعدادات متصفح اإلنترنت.

 

 ة القیام بنسخ ولصق نص اإلجابة لسؤال مقالي؟\: ھل یمكن للطالب6سؤال 

 نعم.

 

 : ماذا یحدث إذا واجھ الطالب مشكلة في االتصال باإلنترنت أثناء االختبار؟7سؤال 

إذا اكتشف النظام أن اتصال الطالب باإلنترنت قد انقطع، یتم عرض رسالة تحذیر وتطلب من الطالب 
 تدوین مالحظات عن االستجابات األخیرة.

 بار أدناه الذي تم تعیینھ من قبل المحاضر:یمكن للطالب متابعة االختبار اعتمادًا على إعداد االخت

 المؤقت.• 

 وقت إغالق االختبار.• 

 عند انتھاء الوقت (یتم تسلیم المحاوالت المفتوحة تلقائیًا).• 

https://docs.moodle.org/38/en/File:quiz_timer.png
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 : ماذا یعني الخطأ أدناه؟8سؤال 

 ة مشكلة في االنترنت.\لدى الطالب

 

 فماذا یعني ذلك؟: إذا تلقى الطالب رسالة تفید بعدم تسلیم االختبار، 9سؤال 

عدم تسلیم المحاولة،  ةفي ھذه الحالة، لقد قام المحاضر بتغییر إعدادات توقیت االختبار ألن یكون في حال
 قبل انتھاء الوقت. اإلرساللن یتم احتسابھا، مما یعني أن على الطالب الضغط على زر 
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 تصحیح االختبار .3
مباشرة بعد إكمال االختبار عبر اإلنترنت ،  لماذا یتمكن بعض الطالب من رؤیة درجاتھم :1سؤال 

 بینما قد ال یتمكن اآلخرون من ذلك؟

یمكن للمحاضر التحكم في  ".إعدادات االختبار" ضمن "خیارات المراجعةیرجع ذلك إلى أحد إعدادات "
 خیارات المراجعة المعلومات التي یمكن للطالب عرضھا من خالل إعدادات الدرجات تحت أحد

(Review Options)  :التالیة 

 أثناء قیام الطالب بمحاولة االختبار. :أثناء المحاولة •
في غضون دقیقتین من إرسال المحاولة (عندما یضغط الطالب على الزر مباشرة بعد المحاولة  •

 اإلرسال).
 : بعد انتھاء الدقیقتین وقبل تاریخ إغالق االختبار.في وقت الحق، بینما ال یزال االختبار مفتوًحا •
: بعد مرور تاریخ إغالق االختبار. إذا لم یكن لالختبار تاریخ إغالق، فلن بعد إغالق االختبار •

ا.  یتم الوصول إلى ھذه الحالة أبدً

" كما ھو موضح مباشرة بعد المحاولة" ضمن "الدرجاتفي ھذه الحالة، یجب على المحاضر اختیار "
 أدناه:

 
 

 النتائج على أنھا "لم یتم تصحیحھا بعد" بعد تقدیم االختبار؟لماذا ال تظھر الدرجات وتظھر : 2سؤال 

في ھذه الحلة، یوجد أسئلة مقالیة أو تسجیل صوتي من ضمن أسئلة االختبار. یجب على المحاضر 
 تصحیح ھذه األسئلة یدویاً أوالً لبتم عرض الدرجات.
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ئیًا بینما یتم تصحیح أجزاء : ھل یمكنني تصحیح بعض األسئلة یدویًا بدالً من تصحیحھا تلقا3سؤال 
 أخرى تلقائیًا؟

 نعم، باستخدام التصحیح الیدوي.

 

 : كیف یمكن تدخیل درجات أسئلة المقال واظھارھا في تقریر الدرجات؟4سؤال 

 یمكنك القیام بذلك باستخدام التصحیح الیدوي.

 

 : كیف یمكن تعیین الدرجات الیدویة لالختبار االلكتروني؟5سؤال 

 المساق، قم بالضغط على االختبارداخل  -1
 التصحیح الیدويثم على  أیقونة االعداداتقم بالضغط على  -2
ً قم بالضغط على زر  -3  ایضاً أظھر األسئلة التي تقییم تلقائیا
 تحدیث الدرجاتاختر السؤال الذي تود تصحیحھ یدویاً، ثم اضغط على  -4
 اضغط على زر الحفظ -5

 

 األسئلة المقالیة؟: كیف یمكن تنزیل إجابات 6سؤال 

 یمكنك تنزیل إجابات األسئلة المقالیة باتباع الخطوات التالیة:

 Download essayثم على  أیقونة االعداداتداخل االختبار، قم بالضغط على  -1
submission. 

ً قم بالضغط على زر  -2  ، كما موضح أدناه:أیضاً أظھر األسئلة التي تقییم تلقائیا

 الذي تود تصحیحھ یدویاً بالضغط على زر تصحیح الجمیع، كما موضح أدناه:اختر السؤال  -3

 أدخل التعلیقات والدرجات لكل إجابة ثم اضغط على زر الحفظ. -4
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 : كیف یمكن إخفاء نتائج االختبار عبر اإلنترنت من الطالب؟7سؤال 

 إلخفاء درجة االختبار عن الطالب، اتبع الخطوات التالیة:

 ، كما موضح أدناه:إعدادات التھدیفثم على  أیقونة االعداداتالمساق، قم بالضغط على من داخل  -1

في صف عنصر االختبار الذي ترغب في إخفاء درجتھ، قم بالضغط على حرر، ثم على تغییر  -2
 االعدادات.

 قم بالضغط على زر االخفاء. -3

 

 لسردھا أبجدیًا؟: ھل یمكنني إعادة ترتیب الطالب في تقاریر الدرجات 8سؤال 

ال، ولكن یمكنك إعادة ترتیب قائمة الطالب اعتمادًا على الرقم الجامعي بالضغط فوق عمود "االسم 
 .Bannerاألول واالسم األخیر" ویمكنك القیام بنفس الشيء في نظام 

 

 : كیف یمكن تحمیل تقریر الدرجات؟9سؤال 

 درجات باتباع الخطوات التالیة:التقریر  تحمیلیمكن 

 االختبار. قم بالضغط على .1
 .النتائجمن قسم  الدرجاتواختر  اإلعدادات أیقونةاضغط على  .2
 لكل سؤال في التقریر. الدرجاتحدد ما إذا كنت ترید تضمین  .3
 .التحمیلعلى زر  اضغطاختر صیغة ملف تقریر الدرجات ثم  .4

ال (إذا حددت "نعم" لكل سؤ اتالدرجتفاصیل یعرض ھذا التقریر كل محاوالت الطالب لالختبار، مع 
 أعاله). ةالمذكور 4الخطوة في 
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 : لماذا یظھر رقم الطالب الجامعي واالسم األول كعمود واحد في تقریر الدرجات؟10سؤال 

قام مكتب تكنولوجیا المعلومات بتحدیث حقل االسم األول لتضمین الرقم الجامعي للطالب بحیث یظھر 
المحاضرات االلكترونیة. تم اتخاذ ھذا اإلجراء للتغلب على المشكلة الرقم الجامعي في تقریر حضور 

 عدم وجود الرقم الجامعي في تقاریر حضور المحاضرات االلكترونیة.

 

 : كیف یمكنني نشر درجات االختبار االلكتروني للطالب بشكل منفصل؟11سؤال 

، الدرجاتویمكنھ تحدید خیار للطالب،  االلكترونیةإلى نشر درجات االختبارات  المحاضرال یحتاج 
الضغط ، ثم یجب على الطالب المراجعة اتخیارضمن إعدادات  بعد إغالق االختبارالموجود في عمود 

 ج.رؤیة النتائلاالختبار  على

 

 أسئلة عامة .4
: ھل یستطیع مساعد المحاضر الوصول إلى االختبار االلكتروني في المساق من خالل نظام 1سؤال 

Moodle؟ 

مساعدو المحاضرین بنفس االمتیازات التي یتمتع بھا المحاضرون، وبالتالي یمكنھم الوصول إلى یتمتع 
 االختبار االلكتروني مثل المحاضر. ال یوجد فصل بین المحاضرین في نفس المساق في النظام.

 

 : ھل یمكنني تنزیل االختبار إلرفاقھ بملف المساق؟2سؤال 

 الخطوات التالیة:نعم، یمكنك فعل ذلك باتباع 

 داخل المساق، قم بالضغط على االختبار. -1

 قم بالضغط على أیقونة االعدادات ثم على تصدیر تحت فئة بنك األسئلة -2

 حدد نوع لملف الذي سیتم تصدیره: -3

• GIFT  
• Moodle XML  
• XHTML  

 

 : ماذا یحدث إذا قام المحاضر بحذف االختبار عن طریق الخطأ؟3سؤال 

یوًما؛ ومع  60في غضون  Moodleمن استعادة أي نشاط أو مورد محذوف في  المحاضرسیتمكن 
 اإلجابات المقدمة والدرجات.ولیس  ذلك، فإن االستعادة تتضمن أسئلة االختبار فقط

https://docs.moodle.org/38/en/GIFT_format
https://docs.moodle.org/38/en/Moodle_XML_format
https://docs.moodle.org/38/en/XHTML_format
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