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 قدمةم

توياتهم الدراسـية  قدرات الطلبة على اختالف مـس مـن الوسـائل املهمـة التـي يعتمـد عليهـا في قيـاس وتقـويم عد االختباراتت

يمكن الكشف عن   خاللها   املعرفي، فمنأهداف التعليم وقياس نواتج التعلم لدى الطالب في املجال   عـلى مـدى تحقـق والوقـوف  

مدى فاعليـة   املستوى، وكذلك من أجل االرتقاء وتطوير  لـدى الطلبـةعناصر النجاح وتشخيص نقاط القوة والـضعف 

 [ 1] .ومدى فاعلية مصادر التعلم املستخدمة في عملية التعليم والتعلم تبعةملا التـدريساسـتراتيجيات 

تعد أحد الركائز الهامة    واالتصاالت، والتياملعلومات   ر مفهوم التعليم في السنوات األخيرة وأصـبح االعـتماد عـلى تقنيـةولقد تغي

 االختبارات اإللكترونية متاح  ءا التعلم اإللكتروني الحديث، وأصبح إجر  التي ينطلـق منهـا مفهـوم
ً
 اإللكترونيالتعلم أنظمة  عـبرا

 املختلفة. 

 والتي  الذي تعتمده جامعة امللك سعود أداة إل  Blackboardاإللكتروني ويقدم نظام إدارة التعلم 
ً
نشاء االختبارات الكترونيا

األمر الذي   ن نقاط او درجات للتقييم؛عييوت للمقرر  الصفحة الخاصة عقد االمتحان على  فرصة التـدريسلعضو هيئة  تتيح

   .لية تصحيح االختبار ورصد النتائجعم ستاذيسهل على األ 

 إلنشاء االختبارات االلكترونية في نظام  ويقدم هذا امللف
ً
 مبسطا

ً
 إجرائيا

ً
 التابع لجامعة امللك سعود.  Blackboardدليال
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 الهدف من الدليل 

 الهدف العام:

 . Blackboardية الستخدام االختبارات اإللكترونية في نظام ريس املهارات األساس اكساب عضو هيئة التد 

 

  :ةياألهداف التفصيل

 على
ً
 : بعد االنتهاء سيكون املشارك قادرا

 شرح مميزات االختبارات االلكترونية. .1

 . Blackboard نظام في جديد إنشاء اختبار الكتروني .2

،  يلي، أكمل أكثر من فراغ، إما أو، استطالع رأي  إجابة قصيرة، أكمل ماي )االختبار اإللكترونإنشاء أسئلة متنوعة في  .3

تعدد االجابات، متعدد  استكمال الجمل، ترتيب، سؤال يجاب عليه برقم، صواب أو خطأ، صيغة محسوبة، م 

 ، مطابقة، مقال، نقطة فعالة، وضع سؤال لإلجابة(.االختيارات

 االختبار.نشر التحكم في إعدادات  .4

   االختبارات. وتصدير استيراد .5

 تحليل نتائج االختبار اإللكتروني. .6

 إنشاء مخازن أسئلة واستخدامها في اختبار الكتروني. .7

 البحث عن األسئلة في املخازن أو االختبارات السابقة.  .8

 إنشاء وتحميل ملفات أسئلة نصية إلى مخازن األسئلة.  .9

 وتقييم االختبارات من خالل مركز التقديرات. عرض  .10

 . قديرات الكاملركز التإدارة م .11
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 تمهيد

 :تعريف االختبارات اإللكترونية

هي إحدى تطبيقات تقنيات الحاسب التي يمكن توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ االختبارات التقليدية  

ملعلومات وتنمية مهارات التعلم  لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ ا)الورقية(. أو توظيفها 

 [ 2] .الذاتي

 [3]  :االلكترونيةمميزات االختبارات  

 . توافر أنواع جديدة من األسئلة والتي تشمل الوسائط املتعددة •

 التصحيح التلقائي لبعض أنواع األسئلة.  •

 . وتعزيز فوري وبأشكال مختلفةتوفير تغذية راجعة  •

 . توافر األدوات املساعدة أثناء االختبار •

 . من خالل االحتفاظ بعدة نسخ  تطوير االختبارات •

 في تحليل أداء الطلبة.  سهولة استخدام البيانات •

 في اختيار الوقت واملكان.  املرونة في تقديم االختبار ات •

 .لةإعداد صور متكافئة من االختبار الواحد بسهو   إمكانية •

 . حتياجإعداد بنك من األسئلة واالختيار منه فيما بعد حسب اال   إمكانية •

 . تحديد وقت زمني لالختبار حسن إدارة الوقت حيث يمكن •

 توظيف االختبارات اإللكترونية في التعليم: 

  االختبارات  هذهعلى االختبارات اإللكترونية وكذلك األثر الكبير الذي حققته  الطالب إقبال علىالدراسات من عديد الأكدت 

فيما يختص بمتابعة الحاالت التي يشرف عليها عضو   أفضل معدل حقيق على نتائج تقييمات أداء أعضاء هيئة التدريس، وت

 [ 4] هيئة التدريس.
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 Blackboardفي نظام ونشره : إنشاء اختبار ولىالوحدة األ 

 

 الخطوة األولى: إنشاء االختبار

 الدخول إلى املقرر الذي سوف يتم إنشاء االختبار بداخله.  •

" ثم "االختبارات واالستطالعات ومخازن  أدوات املقرر الدراس ي"ثم  " لتحكملوحة ا"من القائمة الجانبية نضغط على  •

 األسئلة" 

 " تنختار من صفحة املحتوى "االختبارا •

        
 "إنشاء اختبار" نضغط  •

 ندخل معلومات االختبار وتشمل )اسم االختبار، الوصف، اإلرشادات(، ثم نضغط "ارسال"  •
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 االختبارأسئلة داخل : إنشاء الثانيةالخطوة 

 "إنشاء سؤال" وسيظهر لنا قائمة بأنواع األسئلة املتاحة في النظام.  في لوحة االختبار نضغط على •

 

 

 

أنواع األسئلة يتم تصحيحها من قبل النظام، لكن هناك يُرجى مالحظة أن معظم 

"إيداع بعض األسئلة التي تحتاج لتصحيح مدرس املقرر مثل "إجابة مختصرة" و

 ملف" و "كتابة مقال".

 لألكما يمكن ملدرس املقرر إعادة 
ً
.سئلة التي التصحيح يدويا

ً
 تم تصحيحها آليا
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   :يفي صفحة إنشاء السؤال نحدد ما يل •

o مثل: السؤال األول، وهو أمر اختياري. :  عنوان السؤال 

o نص السؤال . 

o ويختلف كل نوع سؤال في طريقة تحديد اإلجابة. : اإلجابات 

o وتعد ئة، التغذية الراجعة في حال كانت اإلجابة صحيحة وفي حال كانت اإلجابة خاط وتعني  :حظاتال امل

 . أمر اختياري  الحظاتامل

حسب فئة معينة أو موضوع أو مستوى الصعوبة أو سئلة وهنا يتم تصنيف األ فئات وكلمات أساسية: 

  لبحث أو إلنشاء مجموعات األسئلة أواسترجاعها بطريقة أسهل في عمليات اكلمات أساسية؛ وذلك بهدف  

 الستخدام أسئلة من مخازن األسئلة أو من التقييمات األخرى. هذه املعلومات اختيارية.

o .مالحظات املعلم: مالحظات تظهر للطالب عند عرض السؤال   

 ثم نختار "ارسال" إلضافة السؤال إلى االختبار.  •

سؤال آخر" أو أسئلة من أنواع  انت نفس النوع بالضغط على "إنشاء  يمكن تكرار العملية إلضافة أسئلة أخرى سواء ك  •

 أخرى بالضغط على "إنشاء سؤال" واختيار نوع السؤال. 

  

 شاء األسئلة السابقة بغض النظر عن نوع السؤال وسوف نستعرض االختالفات في كل نوع تتشابه خيارات إن
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 إضافة درجة السؤال: 

في حالة عدم إضافة نقاط للسؤال   .نضغط على مربع النقاط يسار السؤال لتحديد درجة السؤال ثم نضغط ارسال •

 سيضع 
ً
 للسؤال. نقاط  10فإنه افتراضيا

يمكن تحديد درجة السؤال كدرجات إضافية وهذا يعني أن درجات السؤال غير محسوبة ضمن مجموع درجات   •

االختبار، ففي حالة اإلجابة على السؤال بطريقة صحيحة تكون درجات إضافية تزيد على درجة االختبار، وفي حالة  

 الختبار.  ت ا اإلجابة بطريقة خاطئة فلن تخصم هذه الدرجات من مجموع درجا

 

 
 

   ل صواب/خطأمثال على إضافة سؤا

  عنوان السؤال ندخل  •
ً
 . اختياريا

 ال. السؤ  نكتب نص •

 

 

عدد النقاط املطلوبة  نكتب ثم في لوحة االختبار  األسئلة  نحددغيير قيمة النقطة الخاصة بسؤال واحد أو أكثر، لت

ديث وإعادة تقدير(.  تحديث )إذا ُوجدت عمليات تقديم لالختبار، يكون مسّمى الزر تح نضغطفي مربع النقاط، ثم 

 .يتم تطبيق قيمة النقطة الجديدة على كل األسئلة املحددة

 

ُيعاد حساب ديمها مسبًقا وألية محاوالت قيد التنفيذ.ُيعاد حساب التقديرات الجديدة لكل االختبارات التي تم تق

 .فيذالتقديرات الجديدة لكل االختبارات التي تم تقديمها مسبًقا وألية محاوالت قيد التن 
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 أن الوضع العمودي أفضل لالستخدام من الهواتف. إما بشكل أفقي أو عمودي اإلجابات نحدد اتجاه ظهور   •
ً
 ، علما

 نختار اإلجابة الصحيحة. •

 

 

.ةاإلجابة خاطئفي حال كانت عة في حال كانت اإلجابة صحيحة واملالحظات: وتعني التغذية الراجندخل  •

 
 

ة لتسهيل عملية البحث  حسب فئة معينة أو موضوع أو مستوى الصعوبة أو كلمات أساسينصنف السؤال  •

 واالسترجاع لألسئلة من مخازن األسئلة عند الحاجة الستخدامها في اختبار الحق. 

 للطالب عند عرض السؤال.  تظهرالتي  ماملعل  مالحظاتنقوم بإدخال  •
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 .نحدد درجات السؤال وإذا كان السؤال درجات إضافية ثم نضغط ارسال •

 نعود لننش ئ سؤال جديد في لوحة االختبار من خالل الضغط "إنشاء سؤال" •

 ال توجد خيارات الدرجات الجزئية ألسئلة الصواب/الخطأ. مالحظة:
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 أنواع األسئلة املتاحة:

األسئلة، وسوف نستعرض كل نوع من  إنشاء   خياراتمعظم وتتشابه   Blackboardرها نظام ن األسئلة يوفنوع م 17هناك 

 األسئلة ونركز على االختالفات فقط.

 أسئلة اإلجابة املختصرة من الطالب إدخال إجابة في مربع نص واحد أو أكثر.   تتطلبة: اإلجابسؤال مختصر  -1

بناء على ما إذا كانت إجابة الطالب تطابق اإلجابات  ئلة ملء الفراغات يتم حساب درجات أس: الفراغاتسؤال ملء  -2

الصحيحة التي قمت بتقديمها أم ال. يمكنك أن تطلب تطابق إجابات الطالب تطابًقا تاًما أو اشتمالها على جزء من  

 ة لحالة األحرف أم ال. ر ما إذا كانت اإلجابة متحسس اإلجابة الصحيحة أو تطابقها مع النمط الذي تحدده. يمكنك اختيا

تستخدم أسئلة ملء الفراغات املتعددة املتغيرات لتحديد أماكن مختلفة في النص  : سؤال ملء الفراغات املتعددة  -3

 للطالب لكتابة القيم املفقودة.

ظهر خيارين من اإلجابة، مثل "صواب/خطأ": سؤال إما/أو -4
ُ
 أو "نعم/ال".  األسئلة من نوع "إما/أو" ت

ُيمكن للمستخدمين تحميل ملف على أنه إجابة السؤال. ويتم تقييم هذا النوع من األسئلة  :  حميل ملفؤال يستلزم تس -5

 يدوًيا.

تتطلب أسئلة االختيار من قائمة منسدلة من الطالب تحديد الكلمة الصحيحة من  :  سؤال االختيار من قائمة منسدلة -6

 املنسدلة إلكمال الجملة.  مجموعة من الكلمات في القائمة 

 تتطلب أسئلة الترتيب من الطالب ترتيب سلسلة من العناصر ترتيًبا صحيًحا.: ر سؤال ترتيبريتح -7

يطلب السؤال الذي يستلزم إجابة رقمية حسابية من املستخدم إرسال إجابة رقمية  : ؤال يستلزم اإلجابة برقمس -8

 على هيئة رقم. ال أن اإلجابة الصحيحة تكون للسؤال. وهو سؤال مشابه لسؤال "ملء الفراغات" إ 

 عرض سؤال الصواب/الخطأ خيارين لإلجابة: صواب وخطأ.   :سؤال الصواب/الخطأ -9

 يحتوي سؤال املعادلة الحسابية على معادلة بها متغيرات تتغير لكل مستخدم.: معادلة حسابية سؤال  -10

تخدم في أغلب  تم تصميم أسئلة "قياس الرأي أو قياس ليكرت"، والتي تس: سؤال قياس رأي متدرج/مقياس لكرت -11

ت وردود األفعال باستخدام مقياس قابل للمقارنة. ويقوم املستخدمون  األحيان في االستطالعات، لقياس االتجاها

مثل اتجاههم أو ردود أفعالهم. 
ُ
 بتحديد إجابة متعددة االختيارات ت

بة واحدة صحيحة. وُيمكن  سئلة متعددة اإلجابات للمستخدمين باختيار أكثر من إجاتسمح األ :  سؤال متعدد اإلجابات -12

 ؤال. إجابة كحد أقص ى للس 100إضافة 

تسمح أسئلة االختيار من متعدد للطالب باختيار إجابة صحيحة واحدة من مجموعة من  : سؤال االختيار من متعدد -13

 للسؤال. إجابة كحد أقص ى  100اإلجابات. وُيمكن إضافة 
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في أحد األعمدة والعناصر  التوفيق بين العناصر املوجودة  تطلب أسئلة التوصيل من الطالب  :  توصيلمطابقة أو  سؤال   -14

املوجودة في عمود آخر. وقد يتضمن سؤال التوصيل عدد مختلف من العناصر في عمود األسئلة عن عدد العناصر في  

 عمود اإلجابات للزيادة من صعوبة السؤال. 

 بع نص. تتطلب أسئلة املقال من الطالب إدخال إجابة في مر : سؤال مقالي  تحرير  -15

تستند األسئلة التي تستلزم تحديد املوضع إلى تحديد الطالب ملنطقة في : يستلزم تحديد موضع  نقطة فعالة سؤال -16

تسجيل اإلجابة باعتبارها   وإذا نقر الطالب في هذا النطاق، يتم لبالبيكس ملف صورة. ويتم تعيين إحداثيات املنطقة 

 صحيحة. 

يئة سؤال. حدد صيغة  ة لإلجابات أن تكون اإلجابة على ه ة وضع أسئلتتطلب أسئل: سؤال وضع أسئلة لإلجابات -17

 استفهامية أو أكثر وعبارة أو أكثر والتي يجب أن تكون متضمنة في اإلجابة. 

 أمثلة على إضافة أسئلة مختلفة مع التركيز على االختالفات بين أنواع األسئلة: 

 :سؤال االختيار من متعدد مثال: 

 ال وتحديد درجته مع وجود بعض الخيارات اإلضافية وهي: ابق شرحها في إضافة سؤ نقوم بنفس الخطوات الس

 نختار طريقة ترقيم اإلجابات باألحرف او األرقام.  •

 إما بشكل أفقي أو عمودي.  اإلجابات نحدد اتجاه ظهور   •

بة من الدرجة  ثر صحة فيمكن تحديد نسإذا كان السؤال له إجابة صحيحة وإجابة أكالسماح بمنح جزء من الدرجة:   •

يتم منح جزء من إجمالي النقاط  ابة الصحيحة والدرجة كاملة في حالة اإلجابة األصح، وفي هذه الحالة سعلى اإلج

 الخاصة بالسؤال عندما تكون اإلجابة غير صحيحة بالكامل.

الب يقوم  أثناء عرضها بترتيب مختلف لكل طستظهر اإلجابات بترتيب عشوائي، ي: رض اإلجابات بترتيب عشوائع •

كما سيتم عرض اإلجابات بتباين عشوائي في الترتيب للطالب الذين يقومون بإجراء االختبار  باإلجابة على السؤال. 

   عدة مرات.
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 إجابة لكل سؤال.  100يمكن أن تكون عدد الخيارات اثنين إلى حدد عدد االختيارات لإلجابة، ن •

 التي سيعتمدها النظام في التصحيح اآللي. الصحيحةحدد اإلجابة  نجابات املمكنة، و الحقول باإل  نمأل •

 

 
 

 : ي سؤال أكمل ما يلمثال: 

 نقوم بنفس الخطوات السابق شرحها في إضافة سؤال وتحديد درجته مع وجود بعض الخيارات اإلضافية وهي: 
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 ة. ق إزالنقر فو نلحذف إجابة، و حدد من القائمة املنسدلة عدد اإلجابات. نإلضافة أكثر من إجابة واحدة،  •

 كل إجابة لتحديد كيفية تقييم اإلجابة وفًقا إلجابة الطالب.  ل النمط تطابقأو  تطابق تام أو   يحتوي يتم تحديد  •

 

 

 :ملء الفراغات املتعددةسؤال مثال: 

  نقوم بنفس الخطوات السابق شرحها في إضافة من جزأين: السؤال ومجموعة إجابات. تتكون أسئلة ملء الفراغات املتعددة 

 اإلضافية وهي:   سؤال وتحديد درجته مع وجود بعض الخيارات 

. ويجب أن تكون املتغيرات فريدة وأن توضع داخل  عبارة عن متغير السؤال بحيث يكون مكان اإلجابة  قم بصياغة •

 أقواس مربعة ] [. 

 للطالب. يتم تحديد مجموعات منفصلة من اإلجابات لكل متغير. تظهر املتغيرات ذات األقواس كمربعات نص •

 .تسمح باألخطاء اإلمالئية الشائعةر إجابات إضافية يوفمالحظة: من املهم ت
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وغير مسموح  (.    - ( والنقاط ) . ( والشرط السفلية ) _ ( والواصالت )  9-0يجب أن تتكون املتغيرات من األحرف واألرقام ) •

 ت. متغيرا 10سؤال على عدد يصل إلى باستخدام املسافات في اسم املتغير. وُيمكن أن يحتوي ال

 [. C[، و] B][، و  Aمن املكونات الرئيسية في منظومة املنهج  ]مثل: 

 

 

 . يمكن السماح بإعطاء جزء من الدرجة لكل فراغ •

 ر من إجابة لكل فراغ نقوم بإدخال اإلجابات لكل متغير، مع إمكانية إضافة أكث  •
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 نشر االختبار: الثالثةالخطوة 

 الخطوات التالية:   حتى يظهر االختبار للطالب يجب اظهار االختبار في منطقة محتوى موجودة ضمن قائمة املقرر، وذلك باتباع

 نقوم بإنشاء عنصر جديد في القائمة الجانبية للمقرر من خالل الضغط على عالمة +. •

، ثم ندخل عنوان للمنطقة ويمكن اتاحته للمستخدمين أو تحديد خيار  من القائمة املنسدلة Contentنختار منطقة   •

 .
ً
 اإلتاحة الحقا
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   م نختار اختبار.نضغط على التقييمات ث •

 

 

 
 

 "ارسال". يمكنك إنشاء اختبار جديد أو اختيار اختبار سبق إنشاؤه ثم الضغط  •
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 خيارات االختبار 

 تحكم خيارات االختبار في اإلرشادات واإلتاحة وتواريخ االستحقاق والتعليقات والتقييم الذاتي والعرض التقديمي لالختبار. 

مرئًيا للطالب قبل قيامهم   ار ولون االسم ووصف االختبار الذي يكون سم االختب : وتشمل امعلومات االختبار  نحرر  •

 بالنقر فوق االرتباط إلجراء االختبار 

فتح االختبار في نافذة جديدة لفتح االختبار في نافذة مستعرض جديدة عند بدء االختبار. وسوف يتمكن   نحدد •

اطق  االختبار. كما سيتمكن الطالب من االنتقال إلى من الطالب من عرض املقرر الدراس ي ومحتوياته في نفس وقت  

 أخرى أثناء إجراء االختبار.
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 يمكن التحكم في إتاحة االختبار وأمانه باستخدام هذه اإلعدادات: •

o   إتاحة االرتباط: حدد نعم للسماح بوصول الطالب إلى االختبار. ويكون اإلعداد االفتراض ي هو ال. لتعيين

نطاقي التواريخ واألوقات باستخدام  فيه االختبار متاًحا، حدد نعم، ثم أدخل   نطاق زمني محدد يكون 

 القوائم املنسدلة املوجودة أدناه.

o   إضافة إعالن جديد لهذا االختبار: حدد نعم إلضافة إعالن جديد لالختبار. ويكون اإلعداد االفتراض ي هو

نشاء  ال. وتظهر اإلعالنات في املقرر الدراس ي كما تظهر في الوحدة النمطية اإلعالنات الخاصة بي. في حالة إ

 ته.إعالن بالفعل لهذا االختبار، سيتم عرض تاريخ اإلعالن األحدث ووق

o   محاوالت متعددة: يسمح هذا اإلعداد للطالب بإجراء االختبار لعدد غير محدد من املرات أو لعدد محدد

 من املرات. وفي حالة تركه بدون تحديد، يكون مسموًحا للطالب بمحاولة واحدة إلجراء االختبار. 

o ن للطالب إنهاء االختبار  إلكمال: يجب على الطالب إكمال االختبار في أول مرة يتم بدؤه. وال يمك فرض ا

متاحة للطالب لحفظ إجابات االختبار أثناء إجرائه،   ظالوظيفة حفومتابعة إجرائه في تاريخ الحق. وتكون 

إلعداد، يتم توضيح فرض اإلكمال  إال أنه ال يمكنهم اإلنهاء وإعادة الدخول إلى االختبار. وعند تمكين هذا ا

 ار. على للطالب في الجزء العلوي من االختب

o  .ت للطالب أثناء إجراء االختبار ِّ
ّ
ت: يتم عرض املؤق ِّ

ّ
 تعيين مؤق

o   ت، يؤدي تشغيل "إرسال تلقائي" إلى حفظ التقييم وإرساله بشكل ِّ
ّ
إرسال تلقائي: في حالة تعيين املؤق

 دي إيقاف تشغيله إلى منح الطالب خيار املتابعة بعد انتهاء الوقت.تلقائي عند انتهاء الوقت. بينما يؤ 

o ا. كما    15ة املرور: يلزم تعيين كلمة مرور للوصول إلى االختبار. ويكون طول كلمات املرور محدًدا بـ كلم
ً
حرف

 أن كلمات املرور حساسة لحالة األحرف. 
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 بالضغط على "إضافة مستخدم أو مجموعة".  استثناءات إتاحة االختبار •

o ويمكن تطبيق االستثناءات على  ، عيينها أعالهيمكن إجراء االستثناءات لقواعد إتاحة االختبار التي تم ت

 أفراد أو مجموعات من الطالب.  

o ت" و"فرض اإلكمال" مسبًقا في قواعد إتاحة االختبار أعاله لتعيين استثن ِّ
ّ
اءات  مالحظة: يجب تمكين "املؤق

ت وفرض اإلكمال ِّ
ّ
 .املؤق
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تسمح للطالب بخوض االختبار بمجرد أن يتم   تاريخ استحقاق التقييم. وبشكل اختياري، ال : نحددتاريخ االستحقاق •

 . تجاوز تاريخ االستحقاق

 

 خيارات التقييم الذاتي:  •

o  .إذا أردنا حفظ نتيجة االختبار في مركز التقديرات نحدد الخيار األول 

o  وال يريد األستاذ حفظ الدرجة في مركز التقديرات فإننا نختار الخيار الثاني وهأما إذا 
ً
و  كان االختبار ذاتيا

 . عن املعلم ومركز التقديرات إخفاء الدرجة 
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مثلك  : وهنا يتم تحديد ماذا يتم عرضه للطالب بعد إكمالهم االختبار عرض "نتائج االختبار" و"املالحظات" للطالب •

 درجة االختبار، املالحظات، إجابات كل سؤال. 

 
 

و تقديم سؤال واحد في كل شاشة ويمكن حينها منع  أ،  شاشة واحدةتقديم االختبار إما بعرض كل األسئلة في  •

 الطالبة من الرجوع للسؤال السابق الذي تم االنتهاء منه. 

 عشوائي بحيث تظهر لكل طالبة بترتيب مختلف.ترتيب عشوائي لألسئلة: سيتم ترتيب األسئلة بشكل  •

 
 

 تحليل نتائج االختبار

االختبار بشكل شامل وأسئلة االختبار الفردية للمساعدة في التعرف على وفر األداة "تحليل العناصر" إحصائيات حول أداء ت

االختبار في املستقبل   ة الخاصة بإدارااألسئلة التي تميز أداء الطالب بضعف. يمكنك استخدام هذه املعلومات لتطوير األسئلة 

 أو لتعديل الدرجات في املحاوالت الحالية.

 املراد تحليل نتائجه. نضغط على القائمة الجانبية لالختبار   •
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 نختار من القائمة "تحليل العناصر" وسيكون الزر فعال في االختبارات التي تم نشرها فقط. •

 

 
 

 

 نضغط على زر تشغيل   •

 . تحليل االختبار كرابط في التحليل املتاحسوف يظهر  •

 

 
 معلومات تحليل االختبار

ئيات حول االختبار ككل والجزء الثاني يعطي إحصائيات  تعرض صفحة تحليل االختبار جزئين: الجزء األول يعطي إحصا

 لكل سؤال على حدة.  
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 :يوتتضمن إحصائيات االختبار ككل ما يل

o  :إجمالي عدد نقاط االختبار. النقاط املحتملة 

o  .أسئلة محتملة: إجمالي عدد األسئلة في االختبار 

o  
ً
  ولم يقوموا بإرساله بعد.محاوالت قيد التقدم: عدد الطالب الداخلين على االختبار حاليا

o  .محاوالت مكتملة: عدد االختبارات التي تم تقديمها 

o  وقد تتغير بعد تقديم الطالب ملحاوالت  متوسط الدرجات: تمثل متوسط الدرجات للدرجات املقدرة حا ،
ً
ليا

 أخرى. 

o  .متوسط الوقت: متوسط الوقت املستغرق إلكمال كل املحاوالت التي تم تقديمها 

 

 ائيات األسئلة ما يلي:ويتضمن إحص 

o  :لألسئلة التي اختلف الطالب في حلها، بحيث يتم تصنيف مدى تمييز   فقط ويتم احتسابهاتمييز املستوى

يكون تصنيف السؤال   0.3و  0.1يكون تصنيف السؤال جيد، بين  0.3وى الطالب )أكثر من السؤال ملست 

لمستوى( ويوص ى بمراجعة األسئلة املوجودة  يكون تصنيف السؤال ضعيف في تمييزه ل 0.1مقبول، أقل من 

 ضمن فئة ضعيف. 
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o 80وبة: ويتم فيه عرض النسبة املئوية للطالب الذي أجابوا على السؤال بشكل صحيح )أكثر من الصع  %

% سهل( ويعطي التحليل دائرة حمراء لألسئلة التي تقع ضمن  80% متوسط، أكثر من 80% و 30صعب، بين 

 بمراجعة هذه األسئلة. فئة سهل أو صعب للتوصية 

o  ل سؤال. املحاوالت التي منح الدرجة لها لكعدد 

o  .متوسط درجة كل سؤال 

o  .معلومات إحصائية مثل الخطأ القياس ي واالنحراف املعياري لكل سؤال 

 

 استيراد وتصدير االختبار

وذلك بالخطوات    .درسين آخرينيمكنك تصدير االختبارات واستيرادها الستخدامها في مقررات دراسية أخرى أو مشاركتها مع م

 التالية: 

ع القسم أدوات املقرر الدراس ي وحدد اختبارات •  . من لوحة التحكم، وّسِّ

افتح القائمة املجاورة السم االختبار ثم حدد تصدير. إذا كانت مؤسستك تمتلك حق الوصول إلى ميزات إدارة   •

 Content Collectionالتصدير إلى املحتوى، فسيكون بإمكانك التصدير إلى الكمبيوتر الخاص بك أو 

  قبل استيرادها  ZIP وال يمكن تحرير امللفات املوجودة بالتنسيق، ZIPيتم تصدير االختبار على شكل ملف مضغوط  •

 مرة أخرى إلى النظام.
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قم باالستعراض للوصول إلى ملف من جهاز الكمبيوتر أو مستودع   الستيراد اختبار اضغط على زر "استيراد" ثم  •

 Content Collectionلدراس ي: "ملفات املقرر الدراس ي" أو  فات املقرر امل

فقط. ويمكن استيراد االختبارات التي   Blackboard Learnيمكن استيراد حزم االختبارات التي تم إنشاؤها بواسطة  •

ي تم إنشاؤها  تم إنشاؤها بواسطة أنظمة أخرى واالختبارات التي تم إنشاؤها في مؤسسات أخرى واالختبارات الت

   طاملا أنها بتنسيق مالئم.  Blackboard Learnباستخدام إصدارات أقدم من 

 ة استيراد وتصدير االختبارات أعاله. يتم استيراد وتصدير مخازن األسئلة بنفس طريق: مالحظة
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 : مخازن األسئلة نيةالوحدة الثا

التي يمكنك استخدامها في اختبارات أو استطالعات متعددة. يمكنك استيراد مخازن األسئلة من   هي مجموعات من األسئلة

 .خارج النظام وتصديرها إلعادة االستخدام

 خطوات إنشاء مخزن أسئلة

ومخازن  " ثم "االختبارات واالستطالعات أدوات املقرر الدراس ي"ثم  " لوحة التحكم"من القائمة الجانبية نضغط على  •

 األسئلة" 

 نختار من صفحة املحتوى "مخزن األسئلة" •

        

 إنشاء مخزن أسئلة إلنشاء مخزن أسئلة جديد.  نضغط على •

 .". إلضافة أسئلةارسال" نضغطثم  الوصف واإلرشادات زن األسئلة" صفحة "معلومات مخ نكمل •

في اختبارات أو مخازن   البحث عن األسئلةجديدة أو  يمكن استخدام إنشاء أسئلة  إلضافة أسئلة إلى مخزن األسئلة،  •

 . من ملف خارجي تحميل أسئلة أسئلة أخرى، أو
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 إلضافتها إلى مخزن األسئلة البحث عن األسئلة

  باستخدام تحديد معايير األسئلة املطلوبةضغط على "البحث عن األسئلة"، ستظهر صفحة املعايير حيث يمكن عند ال

 حيث يمكن البحث عن األسئلة فيما يلي: .القوائم املنسدلة الخاصة بالفئات للبحث عن أسئلة إلضافة االختبار

o  مخازن األسئلة 

o  االختبارات 

o أنواع األسئلة 

o  الفئات 

o  املوضوعات 

o  ى الصعوبةمستو 

o  الكلمات األساسية 
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بعد تحديد املعايير، سوف تظهر األسئلة التي تنطبق عليها املعايير املطلوبة، نحدد بعض أو جميع األسئلة ثم نضغط  •

 على "ارسال" إلنشاء مخزن األسئلة.

 إلى مخزن األسئلة تحميل أسئلة

وتحميلها إلى االختبارات واالستطالعات ومخازن األسئلة.  ق بطريقة خاصة يمكن كتابة األسئلة دون اتصال في ملف نص ي منس  

 وبمجرد تحميل األسئلة، يمكن تحريرها واستخدامها مثلها مثل األسئلة التي تم تأليفها في النظام. 

 :اإلرشادات العامة لتحميل امللفات

 . TXTنص ي بامتداد   يجب أن يكون امللف ملف •

 . Unicode TXTاكسل أو ملف وورد ثم حفظ امللف بصيغة يمكنك كتابة األسئلة في ملف مفكرة أو ملف   •

 سؤال.  500ال يتجاوز عدد األسئلة في امللف الواحد  •

 يكتب كل سؤال في صف منفصل. •

 . TAPعند كتابة السؤال نفصل بين حقول السؤال الواحد بعالمة جدولة  •

 سئلة.أل يجب عدم تضمين أسطر فارغة بين ا •
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 :إرشادات تنسيق السؤال

في امللف النص ي مع الخانات املوجودة في الجدول   ةاملوجود  ةاألسئلحميل األسئلة بدون أخطاء، يجب أن تتوافق لكي يتم ت

 واألسهل هو إدخال األسئلة في ملف اكسل.   TAP  عالمة الجدولة وآخر باستخدام   حقلالتالي، مع مالحظة الفصل بين كل 

 نوع السؤال 1الحقل   2الحقل   3الحقل    4الحقل   5الحقل   6الحقل  

 نموذج اإلجابة   

 ))اختيارية

 سؤال املقال ESS نص السؤال 

سؤال يستلزم تحميل  FIL سؤال النص     

 ملفات 

 سؤال ملء الفراغات  FIB نص السؤال  1نص إجابة    

 

 استكمال الجمل UMBLED_SENTENCE سؤال النص  1االختيار 1املتغير  2االختيار 2املتغير

نص 

 التوصيل..

نص 

 جابة اإل 

نص 

 التوصيل

 سؤال املطابقة MAT نص السؤال  نص اإلجابة 

correct or 

incorrect 

نص 

 اإلجابة..

correct or 

incorrect 

 اإلجابات سؤال متعدد  MA سؤال النص  نص اإلجابة 

correct or 

incorrect 

نص 

 اإلجابة..

correct or 

incorrect 

سؤال االختيار من  MC نص السؤال  نص اإلجابة 

 ددمتع

سؤال ملء الفراغات  FIB_PLUS سؤال النص  1املتغير  ...1إجابة  فارغ ..  2املتغير

 املتعددة

إجابة رقمية   

 )اختياري( 2

سؤال يستلزم اإلجابة  NUM نص السؤال  إجابة رقمية

 برقم 

 مقياس الرأي املتدرج  OP سؤال النص     

نص 

 4اإلجابة

نص 

 3اإلجابة

نص 

 2اإلجابة

 سؤال ترتيب  ORD السؤال  نص نص اإلجابة 

كلمة  1عبارة 2عبارة

 2سؤال

كلمة سؤال مثل 

 كيف ، من ، ملاذا

سؤال وضع أسئلة  QUIZ_BOWL سؤال النص 

 إلجابات 

اإلجابة نموذج    

 )اختياري(

 سؤال إجابة مختصرة SR سؤال النص 

   TRUE/ FALSE  نص السؤال TF سؤال الصواب/الخطأ 
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 مثال على تحميل األسئلة: 

 قوم بفتح ملف اكسل ونتبع الجدول السابق في وضع األسئلة كما هو موضح في الصورة أدناهن •

 

 كما هو موضح أدناه   Unicode Text (*.txt)نحفظ ملف االكسل بتنسيق  •
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نضغط على تحميل األسئلة في مخزن األسئلة ونختار ملف االكسل الذي قمنا بعمله، ونحدد درجة كل سؤال ثم   •

 ارسال". نضغط على "

 

 

 تحرير مخزن األسئلة

يمكنك تغيير االسم والوصف واإلرشادات واألسئلة في أحد مخازن األسئلة. افتح القائمة املوجودة بجوار مخزن   •

 األسئلة ثم حدد تحرير. 

 

أسئلة أو تغيير النقاط أو تحرير   أو حذف  عند الدخول إلى لوحة مخزن األسئلة يمكن تحرير املخزن وذلك بإضافة •

 األسئلة املوجودة.

مالحظة: بنفس طريقة تحميل ملف األسئلة إلى مخزن األسئلة، يمكن تحميل ملف األسئلة إلى اختبار معين وذلك  

 ى االختبار وضغط "تحميل األسئلة"بالدخول عل
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 يمكن تحرير السؤال بالضغط على القائمة املنسدلة من السؤال ثم اختيار "تحرير". •

عند تحرير السؤال سوف يظهر لك خيارين إما تحرير السؤال املوجود في املخزن نفسه أو حفظ كجديد إلنشاء   •

 سؤال جديد.

  

 تي يظهر فيها السؤال يتغير السؤال في كل االختبارات الالسؤال في مخزن األسئلة، سوف تنبيه: عند تغيير 
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 األسئلة العشوائية : ثالثةالوحدة ال

د رغبتك في حصول كل طالب على نسخة مختلفة من االختبار، فيمكنك عمل ذلك باستخدام مجموعات األسئلة أو الكتل  عن

 ،
ً
 فيما يلي. نوضح الفرق بينهما وسالعشوائية، وكالهما تكّوِّن مجموعة من األسئلة عشوائيا

 الفرق بين مجموعات األسئلة والكتل العشوائية

 الكتل العشوائية  مجموعات األسئلة 

 .مخازن األسئلة فقط .ن األسئلةاالختبارات واالستطالعات ومخاز  من استيراد األسئلة  

اختيار  معايير  

 األسئلة 

خازن األسئلة واالختبارات وأنواع األسئلة والفئات  م

 .واملوضوعات ومستويات الصعوبة والكلمات األساسية

 .طؤال فق ونوع الس ة مخازن األسئل

يمكنك حذف األسئلة في مجموعة األسئلة. يتم إزالة   ف األسئلةحذ

السؤال من املجموعة، لكن ال يتم حذفه من املقرر  

 .الدراس ي

يتعذر عليك حذف األسئلة املوجودة 

عدم الرغبة  في كتلة عشوائية. في حالة 

في تضمين سؤال ما في الكتلة  

العشوائية الخاصة بك، قم بإزالته من  

 .مخزن األسئلة

تحديد النقاط  

 ()الدرجات

 .نفس النقاط املحتملة لجميع األسئلة املوجودة في املجموعة أو الكتلةيجب وضع 

لتعيين قيمة نقطة مختلفة لسؤال ما، يتعين عليك إضافة السؤال بشكل فردي خارج الكتلة أو  

 .املجموعة

 

من الكتل العشوائية، لذا فإن استخدامها    ومن الجدول أعاله يتضح أن مجموعات األسئلة أكثر مرونة وأدق في تحديد األسئلة 

 يكفي إلنشاء نسخ اختبار مختلفة وعشوائية لكل طالب. 

 سئلةطريقة إنشاء مجموعات األ 

 من "إنشاد إنشاء األسئلة داخل االختبار نختار "إعادة استخدام سعن •
ً
 . ء سؤال"ؤال" بدال

 ".األسئلة ةمجموع "إنشاء من القائمة املنسدلة نختار  •
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 التالية: مجموعة األسئلة  نافذة إنشاءهر سوف تظ •

 
  

لتظهر لنا األسئلة التي ينطبق   ى، أو تحديد املعاييرألسئلة باستخدام مربع البحث في األعلا ونالحظ أنه يمكننا البحث عن 

ونوع األسئلة صواب   مخزن أسئلة معين احددنن، كما في الصورة أدناه يار منهايمكنك االختمربع األسئلة و عليها املعايير في 

 املعايير.  اطبق عليهتن فظهرت لنا األسئلة التيى الصعوبة سهل وخطأ ومستو 

 
 ."ارسال"بعد اختيار األسئلة في مجموعات األسئلة نضغط على  •
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 سئلةاأل  عةمجمو  تحرير

وإضافة أو   إضافة النقاط لكل سؤال تحديد عدد األسئلة لكل طالب و مجموعة األسئلة بفي لوحة االختبار يمكننا تحرير 

 إزالة األسئلة من املجموعة. 

كان عدد األسئلة في مجموعة  عة األسئلة، في الصورة أدناه ل طالب من مجمو لك عدد األسئلة املطلوب عرضها حدد ن •

  عرضهاوحددنا عدد األسئلة املطلوب  10األسئلة 
ً
 سؤالين لكل طالب. عشوائيا

 .لجميع األسئلة املوجودة في املجموعةنفسها   ستكون  النقاط  نقاط كل سؤال مع مالحظة أنكما نحدد  •

 
" لتظهر لنا األسئلة وخيارات  ملوجودة في املجموعة  إلضافة أو حذف أسئلة إلى املجموعة يمكن الضغط على "األسئلة ا •

 أدناهسئلة موجودة كما في الصورة  أو إزالة أ  جديدة إضافة أسئلة

 
 

 

 

 

  

 لكل طالب  مكن إضافة أكثر من مجموعة أسئلة لنفس االختباري: مالحظة
ً
، بحيث يختار النظام عشوائيا

 عدد الذي تم تحديده من كل مجموعة. ال
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 مركز التقديرات  :رابعةالالوحدة 

 تقديرات االطالع على نتائج االختبار للطالبات وتصحيح األسئلة التي تحتاج إلى تصحيح يدوي خالل مركز ال يمكن من 

 "مركز التقديرات" ثم " التحكم لوحة"من القائمة الجانبية نضغط على  •

 نضغط على مركز التقديرات فتظهر لنا قائمة فرعية كما هو موضح في الصورة أدناه  •

 

 يرتصحيح األسئلة التي تحتاج إلى تقد

 جميع العناصر الجاهزة للتقدير أو املراجعة.في هذه الصفحة يتم عرض : يحتاج تقديرنضغط على 

o لكل الطالب على التوالي.  التقدير على الفور  أ بدسوف ي  "تقدير الكل" عند الضغط على 

o الختيار تقدير بعض الطالب أو بعض األسئلة. فرز األعمدة وتطبيق عوامل التصفية  كما يمكن 

 

 التقديرات الكامل مركز

إضافة أعمدة  ، كما يمكن للمعلم  Blackboardجدول لحفظ بيانات و درجات الطالبات في كل أنشطة املقرر املوجودة في الـ 

 أخرى ألي أنشطة خارج النظام مثل: املشاركة، الحضور، املشاريع.
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   تفاصيل التقدير  ت وإعداداتقدير إعادة ال

 ب. نذهب لعمود االختبار املطلو  •

 سوف تظهر الدرجة مباشرة،  •
ً
 إذا كان االختبار يصحح آليا

نضغط بالزر األيمن على خانة الدرجة واختيار   تحتاج إلى تصحيح يدوي  أو الواجب إذا كانت بعض أسئلة االختبار •

  املحاولة املراد تصحيحها ليفتح لك صفحة "تقدير االختبار" ملراجعة اإلجابات وكتابة الدرجة أمام السؤال ثم 

   الضغط على "ارسال" ليتم حفظ الدرجة االجمالية في مركز التقديرات.

 : يما يلخانة الدرجة واختيار " تفاصيل التقدير" فإن ذلك يتيح لك عند الضغط بالزر األيمن على  •

o   مكن من التقدم لالختبار مرة أخرى. مسح محاولة الطالبة كي تت 

o  .االطالع على تفاصيل محاوالت الطالبة جميعها 

o عادة تقدير أي محاولة من جديد.إ 

 

 إنشاء عمود جديد في مركز التقديرات
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 أعمدة أخرى ألي أنشطة خارج النظام مثل: املشاركة، الحضور، املشاريع، ويمكن ذلك من خالل: يمكن للمعلم إضافة  

 مركز التقديرات الكامل نضغط على زر "إنشاء عمود".في  •

 ندخل اسم العمود الجديد والوصف. •

 

كدرجة أو نسبة أو  رض الرئيس ي: يتم تحديد طريقة العرض التي تظهر فيها النتيجة للطالبة وفي مركز التقديرات الع •

 نص أو حرف. 

 التقديرات. العرض الثانوي: يتم تحديد طريقة العرض التي تظهر فيها النتيجة في مركز   •

 

 

 أو مناقشات ويمكن جعله دون فئة.الفئة: يتم تصنيف هذا العمود الجديد ضمن فئة اختبارات أو واجبات  •

 النقاط املحتملة: تحديد الدرجة املستحقة لهذا النشاط.  •

 تاريخ االستحقاق: آخر موعد لتسليم هذا النشاط.  •

 

 

 /زممتامثل مكتمل/غير مكتمل أو نتيجتها على حرف أو نص مالحظة: األعمدة التي تحتوي 

 .امها في حسابات اإلجمالي واملتوسطاستخد نمتوسط/ ضعيف ال يمك



  

41    

 

الستثناء الدرجة من الحساب الكلي، الخيار الثاني إلظهار أو إخفاء  تحديد خيارات ظهور النتيجة: الخيار األول  •

 رض احصائيات هذا العمود للطالب.النتيجة عن الطالب، لع

 

 إنشاء عمود محتسب في مركز التقديرات 

يمكنك إضافة أعمدة محتسبة مثل املتوسط واإلجمالي من خالل الضغط على زر "إنشاء عمود محتسب" واختيار نوع  

 د املطلوب.العمو 
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 إنشاء عمود املتوسط:  •

o وخيارات اإلتاحة وعرض قة العرض والفئة  يتم ادخال معلومات العمود كما سبق )االسم والوصف وطري

 إحصائيات هذا العمود. 

o  .يتم تحديد االعمدة التي تدخل في حساب املتوسط 

o  .ثم نضغط على ارسال إلدراج العمود في مركز التقديرات 

د يتم إنشاء عمود اإلجمالي بشكل افتراض ي في مركز التقديرات، ويمكنك إعادة تسمية العمو  اإلجمالي:إنشاء عمود  •

 أو تغيير األعمدة التي يتم تضمينها أو حذف هذا العمود االفتراض ي أو إنشاء عمود إجمالي جديد. 
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