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 Turn editing onالدخول الى المساق ومن ثم تشغيل التحرير 

  كما في الشكل االتي   Addثم اختر  quizثم اختر    add activity or resourceاختر 

  

  تبدأ االن ملء اعدادات االمتحان كما يلي: 

 اسم االختبار -



صفحة وصف االختبار (يتم كتابة تعليمات االمتحان بشكل واضح واظهارها في  -

  المساق) 

  

تحديد وقت بداية االمتحان ووقت نهايته ومدته بحذر شديد وبما يتناسب مع وقت 

  االمتحان المعلن للطلبة كما في الشكل التالي

  

  يتم تحديد عدد مرات االختبار وهي مرة واحدة فقط:



  

التحكم في عدد االسئلة التي ستظهر للطالب في كل صفحة وهل مسموح للطالب 

  يتنقل بينها او ال؟اني 

  

من   sequentialواختيار   show moreيتم التحكم في التنقل بين االسئلة من خالل 

navigation method  

 



 yes) وذلك باختيار shuffleولكي يظهر لكل طالب نموذج يتم خلط اسئلة االمتحان (

 

الصحيحة او تظهر يتحكم المدرس في خيارات مابعد االمتحان، فهل تظهر االجابة 

  عالمة الطالب وغيرها ومن االفضل ان ال تغير هذه االختيارات كونه امتحان نهائي

  

 save and displayاالبقاء على ما تبقى من االعدادات ومن ثم 



 

 

  بعد ذلك يظهر وصف االمتحان (تعليماته) واعدادات االمتحان كما تم اختيارها 

  

  



ئلة لكل مساق، بحيث يمكن المدرس من اضافة كما هو معلوم بأن هناك بنك اس

االسئلة عليه في اي وقت وعند انشاء االختبار يتم تحديد اسئلة االمتحان فقط، 

  ويمكن تصنيف االسئلة ايضا في بنك االسئلة

  هنا سنتطرق الى كتابة اسئلة االختبار مباشرة

  

 a new questionومن ثم    addاخترنا هنا 

 



 

 

 

 

 



  تكرار عملية ادخال اسئلة االمتحان كاملةيتم 

  ومن ثم  تظهر مجموعها وعدد االسئلة وعالمة كل سؤال

  ويمكن تغيير عالمة اي سؤال وتغيير العالمة النهائية لألمتحان

  

  

مالحظة مهمه: تظهر قائمة في يسار الشاشة وهي خاصة باالمتحان لتغيير اعدادات 

االمتحان او تغيير عالمات اي سؤال والعالمة االمتحان او اضافة او تعديل اسئلة 

  النهائية 

كما يمكن ان تتغير عالمات االسئلة او العالمة النهائية حتى بعد انتهاء االختبار، لكن 

  المهم ان التتغير اجابات اي سؤال بعد اجابة الطلبة على االمتحان.



  

 

 

ويستطيع ان ينزل العالمات في ملف يستطيع المدرس االطالع على النتائج اوال بأول 

اكسل. ولإلطالع على نتائج الطلبة يجد المدرس عدد الذين تقدموا للإلختبار كما في 

  الشكل التالي:

 



  ويمكن تنزيل النتائج على شكل ملف اكسل

  

يظهر جدول فيه قائمة بالطلبة الذذين تقدمو لألختبار ويمكن تغيير طريقة العرض 

  االعدادات التاليةمن خالل تغيير 

 enrolled users who have attempted theلعرض الطلبة الذين تقدمو لالمتحان اختر 

quiz 



 enrolled users who haveفقط نختار  ولعرض جميع الطلبة الذين لم يتقدموا لألختبار

not attempted the quiz 

 enrolled usersار نختار ولعرض جميع الطلبة الذين تقدموا والذين لم يتقدموا لألختب

who have or have not attempted the quiz  

 show reportثم اختر 

  

  مركز التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة

  جامعة اليرموك


