
Exam Tutorial

المعلوماتمكتب مساعد الرئيس لشؤون تكنولوجيا 

دائرة التخطيط وتحليل النظم

APIT



تعريف بنظام االمتحانات وعناوين هذا الدليل

ي تتكون من مجموعة ك
ة ومتنوعة من تتيح وحدة االختبارات للمعلم تصميم وبناء االختبارات الت  بير

ي ذلك الخيارات المتعددة ، واإلجابات الخاطئة ، واإلجابات القصير 
 
ة ، أنواع األسئلة ، بما ف

ي بنك األسئلة و . والسحب وإسقاط الصور والنصوص
 
يمكن إعادة يتم االحتفاظ بهذه األسئلة ف

ي اختبارات مختلفة
 
.استخدامها ف

ي يقدمها هذا النظام مثل إضافة األسئ
ات الت  ي هذا الدليل كافة المير 

 
ي كما سنتناول ف

 
لة وخياراتها ف

ي االختبارات بالتفاصيل الدقيقة وبطر 
 
ق العرض المختلفة مع بنك األسئلة مرورا بطريقة توظيفها ف

 وغ
ً
ات إمكانية عرض نمط االختبار للمعلم قبل دخول الطلبة لالختبار وتقديمه أيضا ها من المير  ير

.المختلفة
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الوصول إىل بنك األسئلة الخاص بالمساق

اضغط هنا لعرض القائمة

اضغط هنا لعرض المزيد
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الوصول إىل بنك األسئلة الخاص بالمساق

Question bankاو المزيد اذهب ألسفل الصفحة إىل moreبعد الضغط عىل 

Questionsكما هو موضح ادناه ثم اضغط عىل 
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عرض محتوى بنك األسئلة وإضافة أسئلة

يظهر هنا بنك األسئلة بهذا الشكل حيث ال يحتوي حاليا عىل أية أسئلة 

APITاضغط هنا إلضافة سؤال جديد



إضافة سؤال جديد لبنك األسئلة مع تحديد نوع السؤال

Create a New Questionبعد الضغط عىل 

ي تظهر هذه النافذة حيث تحتوي عىل أنواع األسئ
لة الت 
أ أو يمكن اختيارها مثل االختيار من متعدد وصح أم خط

....ها أسئلة إنشائية يتم تصحيحها بشكل يدوي وغي  

النقر نختار أحد الخيارات المتاحة ليكن اختيار من متعدد ب
ن أو من أسفل النافذة نضغط  Addعليها مرتي 

APIT



إضافة تفاصيل السؤال

يل هذا بعد تحديد نوع السؤال يتم إضافة تفاص
هاالسؤال مثل االسم والسؤال والخيارات وغي  

اسم السؤال

ص السؤال 
َ
...ن
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إضافة تفاصيل السؤال... تابع 

رقم السؤال ليس إجباري

تحديد اذا كان أكير من خيار صحيح

خربطة الخيارات عند عرضها

تحديد طريقة ترقيم الخيارات

الخيار األول

ص الخيار األو 
َ
لن
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إضافة تفاصيل السؤال... تابع 

 يتم إضافة الخ
ً
يارات كما ذكرنا سابقا

ي أماكنها المخصصة وهنا تم ت
ن
وضيح ف

ي يمكن إضافت
ها كمية الخيارات الت 

حيث يمكن إضافة عدد غي  محدود 
من الخيارات للسؤال ذاته
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تحديد الخيار الصحيح

بعد االنتهاء من إضافة الخيارات 
للسؤال أو خالل هذه العميلة يتم
ر تحديد اإلجابة الصحيحة وهذا األم
ل إجباري وتتم هذه العملية من خال

الضغط عىل هذه القائمة

اذا كانت هذه % 100ثم يتم اختيار 
ع أو يتم توزي    الصحيحة هي اإلجابة 

نسب اذا كان متاح للطالب اختيار 
أكير من خيار
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حفظ وإنهاء عملية إضافة السؤال

ص السؤال والخيارات 
َ
بعد إضافة ن

المتاحة نذهب إىل أسفل الصفحة 
ي بنك األ 

ن
سئلة لحفظ السؤال وخياراته ف

Save changesبالضغط عىل 

ي نضغط هنا لحفظ السؤال مع البقاء
ن
ف
نفس الصفحة إلجراء تعديالت أخرى
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ص
َ
ي بنك األسئلة وكيفية استعراض ن

ن
السؤال عرض السؤال ف

بةبمعتن كيف سيظهر السؤال للطل–والخيارات المتاحة 

نضغط هنا

تعديلتظهر هذه القائمة

تكرار

الكلمات المفتاحية

استعراض السؤال

حذف

لتصدير السؤا
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استعراض السؤال كما سيظهر للطلبة

ص السؤال و 
َ
يظهر هنا ن

الخيارات المتاحة حيث 
 
ً
تستطيع اإلجابة أيضا

وبالضغط هنا يتم اإلجابة 
وعرض الحل الصحيح

إغالق االستعراض من هنا
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إضافة امتحان جديد

اضغط هنا لعرض القائمة

تفعيل التعديل
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إضافة امتحان جديد

اضغط هنا إلضافة االمتحان
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إضافة امتحان جديد

تظهر القائمة المجاورة حيث تحتوي
عىل نشاطات مختلفة نختار منها 

Quiz

ن أو نختارها ثم نذهب بالنقر عليها مرتي 
ألسفل النافذة ونضغط 

Add
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تفاصيل االمتحانإضافة

اسم االمتحان

وصف االمتحان حقل 
غي  إجباري
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تحديد موعد االمتحان–تفاصيل االمتحان إضافة

وقت بداية االمتحان

وقت نهاية االمتحان

مدة االمتحان

ي حالة انتىه وقت االمتحان وهناك طالب ال زالوا داخل الجلسة كيف يتم انهاء جلستهم ؟
ن
ف
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ي حالة انتهاء وقت االمتح–إضافة تفاصيل االمتحان 
ن
ان ما هي ف

اإلجراءات المتبعة ؟

1

2

3

ثبيتتثبيت إجابات الطلبة بشكل أوتوماتيكي دون مراجعتهم بشأن الت: 1

ة عليها بعدمنح الطلبة مدة زمنية إلنهاء آخر اجاباتهم وتثبيتها مع منعهم من إجابة أسئلة لم تتم اإلجاب: 2

ي حال انتىه وقت االمتح: 3
ن
انعدم احتساب إجابات الطلبة الغي  مثبتة ف
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ات تحديد عالمة النجاح و عدد مر –إضافة تفاصيل االمتحان 
التقديم لكل طالب وطريقة عرض األسئلة

ي حالة عمل تصنيف للعالمات مثل عالمات 
ن
-A,Bيتم استخدامها ف 100او من  …

ي االمتحان
ن
تحديد عالمة النجاح ف

عدد المحاوالت المسموح بها للطالب لتقديم االختبار

ن  ...عرض صفحة جديدة مثال لكل سؤال او سؤالي 

طريقة العرض بشكل حر او متتابع
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يتم طريقة عرض األسئلة وكيف–إضافة تفاصيل االمتحان 
الترصف بعد اإلجابة عليها

تيبعمل خربطة لألسئلة أو تركها لجميع الطلبة بنفس ال ي 

نمط كل سؤال بعد اإلجابة عليه

ي نمط األسئلة يتم تحديد النمط المراد إتباعه فمثال
ن
:وف

‘Deferred Feedback’

ي النهاية يتم تقديمها ليتم تصحيحها وعرض
ن
 النتيجة يتبع طريقة اإلجابة عىل كل األسئلة وف

 
الحقا

ن نجد نمط ي حي 
ن
ف

‘Interactive with multiple tries’

تم فتح مجال يتبع طريقة اإلجابة عىل كل سؤال ويكون الرد فوري عليه بمعتن بشكل مباشر حيث ي
ها حت  يصل لإلجابة الصحيحة .للنقاش حول إجابة الطالب ويمكنه تغيي 
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عرض الخيارات وتصحيح الخاطئ –إضافة تفاصيل االمتحان 
منها واوقات ظهور هذه البيانات

خالل 
االمتحان

ة بعد تقديم االمحا نمباشر  ولكن قبل إغالق االمتح
ً
انالحقا

بعد إغالق االمتحان

1

2

3

4

5

6

7

ي اختارها فقط وليس التصحيح: 1
السماح للطالب بعرض إجاباته الت 

يعرض هذا الخيار الصح او الصح جزئيا او الخطأ باأللوان: 2

ي االمتحان وعالمة كل سؤال: 3
ن
عرض عالمة الطالب ف

عرض تعليقات خاصة بالطالب بناًء عىل تقديمه لالمتحان: 4

ي االمتحان: 5
ن
عرض تعليقات من كافة الطالب لبعضهم البعض بناًء عىل ما قدموا ف

عرض اإلجابات الصحيحة لكل سؤال : 6

ي االمتحان: 7
ن
تغذية راجعة تعتمد عىل المجموع الكىلي لعالمات الطلبة ف

هذه التعليمات 
كة لكافة  مشي 

مواقف االمتحان 
المذكورة أعاله
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إضافة كلمات مرور وحماية –إضافة تفاصيل االمتحان 
ها  ...لالمتحان عير المتصفح او الشبكة وغي 

إضافة كلمة مرور لالمتحان

حماية االمتحان عير التقديم من شبكة معينة

تقديم االمتحان عير صفحة جافا سكربت آمنة

إلنهاء إضافة االمتحانSave and displayاضغط عىل حفظ او 
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عرض االمتحان واضافة األسئلة

اضغط هنا إلضافة األسئلة لالمتحان

تظهر هنا تفاصيل 
ي قمنا 

االمتحان الت 
بإضافتها مثل وقت 
ة البداية و النهاية و المد

ها  ...وغي 
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إضافة أسئلة لالمتحان

كما نالحظ أن االمتحان 
لة ال يحتوي عىل أية أسئ
0لحد اآلن العدد 

ال نضغط هنا إلضافة سؤ 

او من بنك األسئلة

ي او اإلضافة بشكل عشو 
ئ
ائ
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اختيار نوع السؤال–إضافة أسئلة لالمتحان 

APIT

 
ً
كما ذكرنا سابقا

هناك أنواع متعددة
من األسئلة يمكن 

اختيارها

ليكن اختيار من 
متعدد 

ة تم توضيح إضاف
تفاصيل االمتحان

 
ً
سابقا



اختيار نوع السؤال–إضافة أسئلة لالمتحان 

APIT

ا كما نالحظ ظهرت هن
األسئلة 

اضغط هنا ثم اخي  
From a question bank

مجموع عالمات 
كافة األسئلة داخل

االمتحان 



من بنك األسئلة–إضافة أسئلة لالمتحان 

APIT

ي 
ن
قائمة كافة األسئلة ف

بنك األسئلة

معاينة السؤال 
وخياراته

تحديد األسئلة 
المراد إضافتها 
لالمتحان

ثم اضغط هنا لإلضافة



ي تم إضافت–إضافة أسئلة لالمتحان 
ها واجراء عرض األسئلة الت 

بعض التعديالت عليها واستعراض هذه األسئلة
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عالمة كل سؤال

تعديل عالمة السؤال

لعمل صفحة للسؤال نضغط هنا
ي صفحة منفصل

ن
ةحيث يظهر السؤال للطلبة ف حذف السؤال

استعراض السؤال



عرض األسئلة بعد إجراء بعض–إضافة أسئلة لالمتحان 
التعديالت عليها 
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عام نالحظ هنا تغيي  العالمات وتغيي  المجموع ال
ي 
ئ
لالمتحان بشكل تلقائ

ي 
ن
ن األسئلة لجعل كل منها ف  صفحةكذلك تم إضافة فواصل بي 



تجربة االمتحان
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اضغط هنا للدخول لالمتحان

تظهر هنا تفاصيل 
ي قمنا 

االمتحان الت 
بإضافتها مثل وقت 
ة البداية و النهاية و المد

ها  ...وغي 

رالدخول لالختبا



إدخال كلمة المرور والبدء باالختبار–تجربة االمتحان 
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ي حالة كان هناك كلمة مرو 
ن
ر ف

 
ً
يتم لالختبار كما ذكرنا سابقا
ي الشكل المج

ن
اورإدخالها كما ف



ابة عرض األسئلة والخيارات المتاحة واإلج–تجربة االمتحان 
عليها

APIT

ص السؤال
َ
ن

مع أسئلة االختبار و 
الضغط عىل أي 
رقم سؤال سيتم 

ة االنتقال اليه مب اشر
ه وتتغي  ألوان هذ
بة النوافذ بعد اإلجا
عىل السؤال

العد التنازىلي 
لمدة االختبار

اىلي انتقل للسؤال الت

خيارات السؤال



د األول عرض األسئلة إيصال كل قيمة بالعمو –تجربة االمتحان 
ي 
ن
ما يناسبها بالعمود الثائ
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نالحظ هنا 
اختالف الوان 
نوافذ األسئلة 
هابعد اإلجابة علي

انهاء االختبار

ةالعودة للصفحة السابق



انهاء جلسة االختبار–تجربة االمتحان 
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Finishبعد الضغط عىل 

ة كل يتم إظهار كافة األسئلة وحال
و ال منها بحيث تم اإلجابة عليه ا

كما هو موضح بالشكل المجاور

نهاءتثبيت اإلجابات وا

عودة لالختبار

تظهر رسالة تأكيد



ك عرض إجاباتك عىل االمتحان اذا كان ذل–تجربة االمتحان 
متاح من قبل إعدادات االمتحان
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كل سؤال والخيار 
الذي تم اختياره

انهاء عرض االجابات

يظهر هنا محاوالت التقديم موثقة بالوقت والتاري    خ



تصدير األسئلة اىل ملف
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ف ثم نختار صيغة المل
الذي نريد تصدير 
األسئلة عليه

يتم الوصول لهذه 
الصفحة من خالل 
الدخول اىل بنك 
 األسئلة كما ذكرنا س

ً
ابقا
ولكن نذهب اىل خيار 

Exportالتصدير 

Exportثم نضغط عىل تصدير او 



ي  اد أسئلة من ملف خارجر استي 
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يتم الوصول لهذه 
الصفحة من خالل 
الدخول اىل بنك 
 األسئلة كما ذكرنا س

ً
ابقا
ولكن نذهب اىل خيار 

Importالتصدير 
ف ثم نختار صيغة المل
اد م نهالذي نريد االستي 

...  تبع ثم نضيف الملف اىل مرب  ع الملفات ي
ي الصفحة التالية

ن
ف



ي ... تابع  اد أسئلة من ملف خارجر استي 
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اخي  الملف او قم 
بسحبه اىل هنا

اسحب الملف هنا

اد او  Importثم نضغط عىل استي 



ادها ي تم استي 
عرض األسئلة الت 
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ي تم استي  
ادها األسئلة الت 

ي تم استي  
ادهاعدد األسئلة الت 

عةاضغط هنا للمتاب



ي بنك األسئلة
ن
المتابعة و عرض األسئلة جميعها ف
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ر بعد المتابعة تظه
ي ب
ن
نك كافة األسئلة ف

األسئلة القديمة إن 
وجدت باإلضافة 
ي تم 

لألسئلة الت 
ادها استي 



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات
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بالذهاب اىل بنك 
األسئلة إلضافة 

سؤال جديد نجد او 
ئة خيار لدينا هو الف
ي سوف يكون 

الت 
بداخلها السؤال 
بحيث اذا كانت 

خاصة بالمساق لن 
نصل لها من مساق 
آخر ولكن اذا كانت 
ة عىل مستوى الفئ
مكن الرئيسية فإنه ي
الوصول لها

فئة المساق

ليةالك-الفئة الرئيسية 



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات
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يتم بعد اختيار الفئة
تحديث الصفحة 
ة حت  يتم جلب كاف
لفئة األسئلة التابعة ل
وليس للمساق



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات

ي إضا
ن
فة نالحظ هنا ف

السؤال أن الفئة 
تؤشر عىل الكلية



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات

بعد إضافة السؤال
نالحظ ظهور 

السؤال داخل الفئة
وليس داخل المساق



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات

قمنا بالذهاب اىل مساق آخر 
ة إلضافة امتحان وقمنا بإضاف
امتحان ثم اىل بنك األسئلة 
نا فئ ة إلضافة األسئلة واخي 

الكلية وليس المساق كما هو 
ر موضح بالشكل المجاور فظه
نذ السؤال الذي قمنا بإضافته م

قليل مع عدم وجود األسئلة 
التابعة للمساقات األخرى



يه من إضافة سؤال للفئة الرئيسية بحيث يمكن الوصول إل
كافة المساقات

نالحظ هنا انه تم 
إضافة السؤال بنجاح

مع العلم أنه مساق آخر

تم الفكرة هنا انه ي
إضافة السؤال من
مساق والحصول 
عليه من مساق 
آخر بواسطة 
ي تج

مع الفئة الت 
ن  ن المساقي  بي 



END

المعلوماتمكتب مساعد الرئيس لشؤون تكنولوجيا 

دائرة التخطيط وتحليل النظم
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