أنواع األسئلة
ميكن من خالل نظام  Moodleإنشاء عدد من األسئلة املختلفة كنا يف الشكل التالي

اجلدول التالي يوضح أنواع االسئلة املتوفرة يف برنامج Moodle
م

نوع االسئلة

1

حم٘سبٞ

2

اختٚاز ًّ ًتعدد

التعريف
ت٘فس إًلاُ ٞٚإُشا ١أس٣و ٞزقٌ ٞٚتعتٌد عوً ٟعاده ٞحتت٘ ٜعوً ٟتغريات (، X
ٙ )Yتٍ تع٘ٙطٔا عش٘اٚ٢اً أثِا ١االختباز.

حم٘سبٞ
3

حم٘سب ٞبسٚطٞ

4

ٗصفٕٚ

ت٘فس إًلاُ ٞٚإُشا ١أس٣و ٞزقٌ ٞٚخبٚازات ًتعددٖ تعتٌد عوً ٟعاده ٞحتت٘ ٜعوٟ
ًتغريات (ٙ )Y ، Xتٍ تع٘ٙض املتغريات عش٘اٚ٢اً أثِا ١االختباز.
حتسب ق ٍٚاملتغريات (  ) Y ، Xيف ًعادالت زٙاض ،ٞٚكٌا ميلّ أْ ٙلْ٘
أحد اخلٚازات ًعاده ٞزٙاض ٞٚتِشأ قً ٍٚتغرياتٔا أثِا ١االختباز.
اهسؤآي اه٘صف ٛهٚس سؤاي حقٚقٗ ٛهلّ ٙستددَ ه٘صف بعض اهِص٘ص أٗ
اهسسً٘ات يف اهصفح ٞدْٗ أْ ٙطوب ج٘اباً.

1

ٗميلّ أْ ٘ٙفس ًعوً٘ات

الستددأًا ًّ قبى جمٌ٘ع ًّ ٞاألس٣و.ٞ
5

ِمبٌٗ١

6

ًطابقٞ

7

ًطٌِٞ

8

االخز١بس ِٓ ِزؼذد
(ازبد٠خ اإلخبثخ اٚ
ِزؼذدح إالخبثبد)

9

اإلجاب ٞاهقصريٝ

11

ػذدٗ٠

11

طر/خطأ

12

االس٣و ٞاإلضافٞٚ

هذا النوع من األسئلة ٌتٌح للطالب للكتابة بإسهاب حول موضوع معٌن ،وٌجب أن
ٌصحح السؤال ٌدوٌا

عباز ٝعّ قاٌ٢تني حبٚح ٙتٍ ًطابق ٞعِاصس اهقا ٌٞ٢األٗىل بعِاصس اهقاٌٞ٢
اهجاُ ٞٚبشلى صحٚح.
اهسؤاي حيت٘ ٜعو ٟاهعدٙد ًّ أشلاي األس٣و ٞاملطٌِ ٞداخوٕ ،مبا يف ذهم
االس٣و ٞاهقصريٗ ٝاهسقٌٗ ٞٚاخلٚاز ًّ ًتعدد عو ٟسبٚى املجاي.
أسئلة االختٌار من متعدد:
ت٘جد طسٙقتني خمتوفتني ألُشآ ١را اهسؤاي كٌا ٙو:ٛ
ٙ تٍ أختٚاز إجابٗ ٞاحد ٝفقط ًّ بني اخلٚازات املتاح.ٞ
 تلْ٘ اإلجابً ٞتعدد ًّ ٝبني اخلٚازات املتاحٗ .ٞقد تشتٌى عو ٟص٘ز،
أٗ ص٘ت أٗ أٗ ٞٙسا٢ط أخس. ٠
تلْ٘ اإلجاب ٞقصري ٝبلتاب ٞكوٌٗ ٞاحد ٝأٗ عبازٗ ٝقد حيت٘ ٜاهسؤاي عوٟ
ص٘زٗ .ٝكٌا جيب أْ تتطابق اإلجابً ٞع ٗاحد ًّ ٝاإلجابات املقب٘ه ٞباهطبط.
اهسؤاي اهعددٙ ٜبدٗ متاًا ًجى اهسؤاي اهقصري هلّ اهفسق بٌِٔٚا ٓ٘ أْ ٙتٍ
اهسٌاح باإلجابات اهسقًٌ ٞٚع ٗج٘د ُسب ٞخطأ ًقب٘هٓٗ .ٞرا ٙسٌح مبجٌ٘عٞ
ثابت ًّ ٞاإلجابات اهيت سٚتٍ تقٌٔٚٚا عو ٟحن٘ إجابٗ ٞاحد.ٝ
ًٗجال إذا كاْ اجل٘اب ً 03ع ٗج٘د ُسب ٞخطأ ًقب٘ه ،5 ًّ ٞسٚتٍ قب٘ي أٜ
زقٍ بني ٗ 05 ٗ 55اعتبازٖ صحٚح.
تلْ٘ اإلجاب ٞهلرا اهِ٘ع ًّ األس٣و ٞأحد اخلٚاز :ّٙصحٚح ٞأٗ خاط.ٞ٣
إىل جاُب أُ٘اع األس٣و ٞاهقٚاس ٞٚاملت٘فس ٝيف ِٓ Moodleان أُ٘اع ًّ االس٣وٞ
اإلضاف ٞٚاهيت ميلّ إضافتٔا ًّ بساًج أٗ قاعد ٝبٚاُات خازج.ٞٚ
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إنشاء االختبار
االختبارات فً موودل تحتوي على مكونٌن اساسٌن :القسم الرئٌسً أو جسم االختبار و قسم االسئلة .بداٌة ،العمل على
الجسم الرئٌسً لالختبار ٌعنً وضع القوانٌن الرئٌسٌة و قوانٌن التفاعل مع االختبار
 .Aألنشاء جسم االختبار اتبع الخطوات التالٌة:

)1
)2
)3
)4
)5

أنتقل لوضع التحرٌر بالضغط على زر شغل التحرير فً أعلى الجانب األٌسر من الصفحة.
انقر على إضافة النشاط وحدد اختبار.
عام :أعطً االختبار اسم و وصف فً الحقول األول والثانً على التوالً.
التوقيت :استخدم إعدادات "فتح االختبار "و" أغلق االختبار " للتحكم بالتوقٌت الذي ٌسمح للطالب أجراء
االختبار و التوقٌت الذي ال ٌسمح  .استخدم إعدادات "التوقٌت "األخرى للتحكم فً زمن االختبار وعدد
المحاوالت.
الدرجه :زذد اٌفئخ اٌز ٟس١زُ رخظ١ظٙب ٌٍذسخٗ ف ٟدفزش اٌذسخبدّ٠ .ىٓ رسذ٠ذ ا٠ظب ػذد اٌّسبٚالد

اٌّسّٛذ ثٙب ٌىً ؽبٌت الخز االخزجبس ٚؽش٠مخ رم ُ١١االخزجبس (ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ِسبٌٚخ اخ١شحِ ،زٛسؾ
ػذد اٌّسبٚالد ،اٌخ).
 )6التخطيط :استخدم اعدادات "التخطيط " الختٌار عدد األسئلة الممكن عرضها فً الصفحة الواحدة وهل باإلمكان
إعادة ترتٌب األسئلة أو اإلجابات المحتملة على األسئلة.
 )7سلوكيات السؤال :اختر ما إذا كنت ترٌد خلط كل جزء من السؤال بشكل عشوائً عندما ٌأخذ الطالب االختبار .
أٌضا حدد كٌفٌة سلوك األسئلة .فً "وضع التكٌفٌة "فً القائمة المنسدلة" كٌفٌة سلوك األسئلة "ٌ ،مكن للطالب
تقدٌم إجابة فورٌه على اٌة سؤال  ،تلقً تغذٌة مرتدة ،ومحاولة ذلك مرة أخرى إذا أجابوا بشكل غٌر صحٌح .
اإلجابات غٌر الصحٌحة تحصل على عقوبة ٌحددها "عامل العقوبة "الذي تحدده فً إعدادات كل سؤاي.
 )8خيارات المشاركة :استخدم خانات "خٌارات المراجعة" لتحدٌد المعلومات التً ٌنبغً كشفها للطالب ومتى
ٌجب الكشف عنها.

 )9العرضّ٠ :ىٕه اخز١بس ِب إرا وبْ س١زُ ػشع طٛسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌشبشخ أثٕبء ِسبٌٚخ االخزجبس.
ّ٠ىٕه أ٠ؼب رغ١١ش اٌطش٠مخ اٌز٠ ٟظسر فٙ١ب االخزجبس ثشىً ػبَ ا ٚػٍ ٝوً سؤاي ػٓ ؽش٠ك رؼذً٠
"إٌّبصي اٌؼشش٠خ ف ٟاٌذسخبد".
 )01قيود اضافية على المحاوالت  :هوخٌار لطلب كلمة مرور ألخذ االختبار ٌ.مكنك أٌضا تقٌٌد االختبار بوضع
عنواوٌن الكترونٌة محددة ٌ I.P.مكنك أٌضا فرض فترة زمنٌه ٌنبغً للطالب انتظارها قبل أن ٌتمكنوا من
محاولة االختبار مرة أخرى.
 )00تعليقات عامةّ٠ :ىٕه إػطبء سدٚد اٌفؼً اٌشبٍِٗ ٌالخزجبس ثبسزخذاَ زمٛي "اٌزغز ٗ٠اٌشاخؼٗ اٌىٍ"ٗ١

ٚرسذ٠ذ زذٚد اٌذسخبد ( ٠زٍم ٝاٌطبٌت سسبٌخ "ػًّ خ١ذ" ٌٍذسخبد ِب ث 95 ٓ١اٌ .)011 ٝرأوذ ِٓ أْ
ٚازذا ِٓ ِشثؼبد "اٌزغز ٗ٠اٌشاخؼٗ اٌىٍ "ٗ١ف" ٟخ١بساد اٌّشاخؼخ" ِسذدا إرا وٕذ رش٠ذ اْ ٠ؼشف
اٌطالة سدٚد اٌفؼً ثشىً وبًِ.
 )02أعدادات شبئعه للوحدةٕ٘ :ب اٌخ١بس ّ٠ىٕه رسذ٠ذ ٚػغ اٌّدّٛػخ ٌالخزجبس ِ ٚب إرا وبْ االخزجبس ِشئ١ب
ٌٍطالة ػٍ ٝاٌفٛسّ٠ٚ .ىٓ أ٠ؼب إدخبي سلُ رؼش٠فٌٍٕ ٟشبؽٚ .س١زُ اسزخذاَ ٘زا اٌشلُ وٛسٍ١خ ٌزؼش٠ف
االخزجبس ألغشاع زسبة اٌذسخٗ.
 )03تقييد الدخولّ٠ :ىٓ رم١١ذ اٌذخٛي ف ٟفزشح صِٕ١خ ِؼٕ١خّ٠ .ىٓ أ٠ؼب اػبفخ ششؽ ٌٍذسخخ ِٓ ٔشبؽ آخش.
 )04ػٕذ االٔزٙبء ،أمش فٛق زر الحفظ والعودة إلى المقرر ٌٍؼٛدح إٌ ٝطفسخ اٌّمشس اٌشئ١س١خ أ ٚأمش فٛق
صس حفظ و عرض ٌٍذخٛي ٌالخزجبس  ٚإػبفخ أسئٍخ
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 .Bألٔشبء اسئٍخ االخزجبس ارجغ اٌخطٛاد اٌزبٌ١خ:
ٛ٠خذ ف ٟاٌضا٠ٚخ اٌ١سش ِٓ ٜاٌشبشخ وزٍخ رس ٞٛاالسئٍخ اٌز ٟاػفزٙب ٌٍز ٚ .ٛثّب أٗ اخزجبس خذ٠ذ٠ ٌٓ ،ىٕ٘ ْٛبن
ا٠خ اسئٍخ ِٚٛ ٚدي س١خجشن ثزٌه.
ف ٟاٌضا٠ٚخ اٌٌٍ ّٕٝ١شبشخٛ٠ ،خذ لبئّخ رسّ ٝلبئّخ اٌزظٕ١فبدٛ٠ ٚ .خذ صس ٠سّ" ٝرسش٠ش اٌزظٕ١فبد"ِٓ .
اٌّف١ذ ػًّ اٌزظٕ١فبد ِٓ أخً اْ رظٕف االسئٍخ اٌّؼبفٗ.
لنبدأ بالعمل على التصنٌف من اجل االسئلة التً عملناها لالختبار.
 )1من صفحة "تحرٌر التصنٌف" ،اضغط على تحرٌر
 )2فً اسفل القائمة التً تحتوي على التصنٌفات ٌوجد سطر فارغ.
 )3اوزت اسُ رظٕ١ف االسئٍخ ف ٟاٌظٕذٚق اٌ ٝاٌ١سبس
 )4اػف ٚطفب ٌّمشسن فِٕ ٟطمخ ِؼٍِٛبد اٌزظٕ١ف.
 )5ارا اسدد ِشبسوخ اسئٍزه ِغ شؼت أخش ٜػٍ ٝاٌس١شفش ،اخزش "ٔؼُ" فِٕ ٟطمخ "إٌشش"
 )6اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد ف ٟاالسفً
 )7ارا اسدد اْ رؼ١ف رظٕ١فب اخش ،سٛف ٠ظٙش سطش فبسغب ف ٟاسفً اٌمبئّخ
 )8ػٕذِب رٕز ِٓ ٟٙاػبفخ اٌزظٕ١فبد ،اػغؾ ػٍ ٝصس اٌشخٛع اٌ ٝاٌزسش٠ش٘ .زا س١ؼ١ذن اٌ ٝطفسخ
اٌزسش٠ش.

ػٕذِب رٕز ِٓ ٟٙاػبفخ اٌزظٕ١فبد ّ٠ىٕه أظبفخ االسئٍخ:
 ِٓ )0طفسخ "رسش٠ش االخزجبس" ،اخزش اٌزظٕ١ف اٌز ٞسزؼ١ف اٌ ٗ١االسئٍخ
 )2إٌّطمخ رسذ اٌزظٕ١ف سٛف رظٙش ِٕطمخ ػًّ االسئٍخ
 )3اخزش ٔٛع اٌسؤاي اٌز ٞرش٠ذ ػٍّٗ ِٓ خ١بس "إٔشبء سؤاي خذ٠ذ":
االخز١بساد اٌّزؼذدح
اٌظر  ٚاٌخطأ
االخبثبد اٌمظ١شح
االخبثبد اٌؼذد :ٗ٠ز١ث رى ْٛاالخبثخ ػجبسح ػٓ سلُ فمؾ
اٌّطبثمخ :رٛط ً١ث ٓ١ػّٛدِ ٓ٠خزٍفٓ١
اٌٛطف٘ :زا ٌ١س ػجبسح ػٓ سؤاي ٌ ٚىٓ ِف١ذ إلػبفخ ثؼغ اٌزؼٍّ١بد
اٌؼشٛائ١خ٘ :زا إٌٛع ِٓ االسئٍخ ّ٠ىٕه ِٓ اػبفخ االسئٍخ ػشٛائ١ب ِٓ اٌزظٕ١ف اٌز ٞرؼًّ ػٍٗ١
اٌزٛط ً١اٌؼشٛائ ٟاالخبثبد اٌمظ١شح
 (4أِأل إٌّٛرج ٌٕٛع اٌسؤاي اٌز ٞرٛد إٔشبئٗ.
 (5اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد
وً ٔٛع سؤاي ٌٗ شىٍٗ ٚخ١بسارٗ اٌخبطخ  ٚرفبط ً١اٌخ١بساد ألٔشبء وً ٔٛع سؤاي ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
اسئلة االختيبرات المتعددة
ِٚٛدي ٛ٠فش ٌه اٌىث١ش ِٓ اٌّشٔٚخ ػٕذ إٔشبء ٘زا إٌٛع ِٓ االسئٍّٗ٠ .ىٕه إٔشبء اسئٍخ ِفشدح أِ ٚزؼذدح
اإلخبثبد ،ػشع طٛس ف ٟاٌسؤايٚ ،إػطبء اٚصاْ ٔسج١خ ٌىً ِٓ اإلخبثبد اٌفشد٠خ.
إلٔشبء سؤاي ثخ١بساد ِزؼذدح
ّ٠ )1ىٕه اٌجذء ثؼًّ اسُ ٚطفٌٍ ٟسٛاي الٔه سزؼٛد ٌٗ الزمب.

 )2لُ ثؼًّ إٌض .ارا وٕذ رسزخذَ ِسشس ٔض ثظ١غخ  ،HTMLثبِىبٔه اسزخذاَ ثشٔبِح ٌزسش٠ش
إٌظٛص ِثً اٌٚٛسد.
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)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9

ارا اسدد اػبفخ طٛسح ٌٍسؤايٛ٠ ،خذ ٌذ٠ه خ١بس :ٓ٠اٌخ١بس األٚي :ارا زٍّذ اٌظٛسح فِٕ ٟطمخ
رسّ ً١اٌظٛس ،سزى ْٛاٌظٛسح ِزٛفشح الػبفزٙب ِٓ اٌمبئّخ إٌّسذٌخ رسذ ِٕطمخ ٔض اٌسؤاي .اٌخ١بس
اٌثبٔ :ٟارا وٕذ رسزخذَ ِسشس ٔظٛص ثظ١غخ ّ٠ HTMLىٕه اٌؼغؾ ػٍ ٝأ٠مٔٛخ اٌظٛسح  ٚسزفزر
ٔبفزح الدخبي اٌظٛسحّ٠ .ىٕه اخز١بس رسّ ً١اٌظٛسح
ثبِىبٔه أخز١بس فّ١ب ارا وبْ اٌطالة س١خزبس ْٚاخبثخ ٚازذح أ ٚاخبثبد ِزؼذدح.
اوزت اخبثبره ف ٟزمً اٌخ١بساد.
اخزش ٔسجخ اٌذسخخ ػٍ ٝاٌسؤاي .ثبِىبٔه اػطبء لّ١خ سٍج١خ أ ٚلّ١خ ا٠دبث١خ.
ارا اسدد ثبِىبٔه اػطبء ِالزظبد ٌٍطالة.
لُ ثٍّئ اٌخ١بساد االخش ٚ ٜوً اٌخ١بساد اٌز ٟال رسزخذِٙب ،س١زُ ردبٍ٘ٙب ػٕذ ػشع اٌسؤاي.
اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد.

اسئلة ببجبببت قصيرة
أألسئٍخ اٌمظ١شح رزطٍت ِٓ اٌطبٌت وزبثخ خٛاثب ٌٍسؤاي .اٌطبٌت ّ٠ىٕٗ اْ ٠د١ت ثىٍّخ ٚازذح ا ٚػجبسح لظ١شح ٚ
ٌىٓ ٠دت اْ رٛافك ٘زٖ االخبثخ ازذ ٜاالخبثبد اٌز ٟاخزشرٙب ثذلخ ِٓ .اٌّفؼً اٌسفبظ ػٍ ٝاإلخبثخ اٌّطٍٛثخ
لظ١شح لذس اإلِىبْ ٌزدٕت إػطبء اخبثٗ خبؽئٗ ف ٟزبٌخ و ْٛاٌدٛاة طس١ر ٌ ٚىٕٗ ثظ١غٗ ِخزٍفٗ.
إلٔشبء سؤاي ثبخبثبد لظ١شح:
 )0اػط ٟسؤاٌه اسّب ٚطف١ب
 )2لُ ثؼًّ ٔض اٌسؤاي .ارا وٕذ رش٠ذ ِٓ ؽالثه اْ ٍّ٠ؤٚا فشاغب ،اسزخذَ اٌششؽخ اٌسفٍ١خ
 ِٓ Underscoreأخً اْ رٛػر أ ٓ٠س١ى ْٛاٌفشاؽ.
 )3اخزش طٛسح ٌٍؼشع ارا وٕذ رش٠ذ اْ ٠ىٕ٘ ْٛبن طٛسح ف ٟاٌسؤاي.
 )4اخزش فّ١ب ارا وبْ ِٓ اٌّ ُٙأْ رى ْٛاالزشف اٌىج١شح ِّٙخ.
 )5لُ ثٍّئ اٌخ١بساد اٌز ٟرمجٍٙب وبخبثخ ٌٍسؤاي .أػط ٟوً خٛاة ٔسجٗ ِٓ اٌؼالِٗ ارا وبْ ِطٍٛثب ّ٠ .ىٓ
أْ رؼط ٟاألخبثبد ثأخطبء إِالئ١خ شبئؼخ خضء ِٓ اٌؼالِٗ ثٙزا اٌخ١بس.
 )6ثبِىبٔه إٔشبء سدٚد فؼً ٌىً إخبثخ ِمجٌٛخ.
 )7اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد إلػبفخ اٌسؤاي إٌ ٝاٌفئخ اٌّطٍٛثٗ
األسئلة العددية
األسئٍخ اٌؼذد٠خ ٘ ٟرشجٗ اٌ ٝزذ وج١ش األسئٍخ اٌمظ١شحّ٠ .ىٕه إٔشبء سؤاي ِغ ِؼبدٌخٚ ،ؽالثه ٠م ِْٛٛثىزبثخ
إخبثخ سلّ١خ  ٚسٛف ٠سظً اٌطالة ػٍ ٝاٌؼالِٗ أرا وبٔذ إخبثبر ُٙػّٓ ِدّٛػخ ِٓ اإلخبثبد اٌز ٟرسذد٘ب.
إلٔشبء سؤاي ػذد:ٞ
 )0اخزش اٌسؤاي اٌؼذد ِٓ ٞلبئّخ سؤاي خذ٠ذ.
 )2اػط ٟاٌسؤاي اسّب ٚطف١ب
 )3اوزت اٌّؼبدٌخ اٌز ٟرش٠ذ ٌطالثه أْ ٠سٍ٘ٛب.
 )4اخزش طٛسح ارا وٕذ رش٠ذ ٌسؤاٌه اْ ٠سز ٞٛػٍ ٝطٛسح.
 )5اخزش االخبثخ اٌظس١سخ (٠دت اْ رى ْٛاخبثخ ٚازذح فمؾ)
 )6ادخً اٌخطأ اٌّمجٛي (ا ٚاٌّدبي اٌز ٞسزى ْٛف ٗ١االخبثخ ِمجٌٛخ)
 )7ثبِىبٔه إٔشبء سدٚد فؼً ٌٍسؤآي.
 )8إرا وٕذ رشغت ف ٟلجٛي اخبثبد راد ٚزذاد ِزؼذدح (ػٍ ٝسج ً١اٌّثبيِ ،زش ٞأٚ ٚزذاد اٌٍغخ
اإلٔدٍ١ض٠خ) ،زذد اٌٛزذح ٚرسّ١زٙب ف٘ ٟزٖ إٌّبؽك.
 )9اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد إلػبفخ اٌسؤاي إٌ ٝاٌفئخ اٌّطٍٛثٗ.
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أسئلة المطببقه
أسئٍخ اٌّطبثمخ رزطٍت ِٓ اٌطالة أْ ٠طبثم ٛأسئٍٗ ِزؼذدٖ ثئخبثبد ِزؼذدح ِ ٟ٘ٚف١ذح الخزجبس ف ُٙاٌطالة
ثبٌّفشداد ٚلذسر ُٙػٍِ ٝدبساح األِثٍخ ٌّفبِ٘ ُ١ؼ .ٕٗ١إٔشبء سؤاي اٌّطبثمخ فِٚٛ ٟدي ٠خزٍف لٍ١ال ػٓ إٔشبء
أٔٛاع أخش ِٓ ٜاألسئٍخ.
موودل ٌعرض هذا النوع من األسئلة على شكل عمودٌن احدهما ٠سز ٞٛعلى االسئلة واالخر ٠سز ٞٛعلى االجابات.
إلٔشبء سؤاي ِطبثمخ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

اختر اسئلة المطابقه من قائمة انواع االسئلة
اعطً اسما وصفٌا للسؤال
ادخل نص السؤال للتوضٌح للطالب ما هو المطلوب منهم ان ٌوصلوه.
ٌمكنك اضافة صورة اذا اردت
ادخل االجابة الول سؤال فً التوصٌل
ٌجب علٌك ان تدخل ثالثة اسئلة و ثالثة اجابات على األقلٌ .مكنك إدخال ما ٌصل الى  11عناصر.

 )7اػغؾ ػٍ ٝزفع اٌزغ١١شاد إلػبفخ اٌسؤاي إٌ ٝاٌفئخ اٌّطٍٛثٗ.
أسئلة عشوائية
احدى اٌجابٌات االسئلة التً ٌصنعها الحاسوب هو القدرة على عمل اسئلة من مجموعة عشوائٌة من االسئلة التً ٌتم
اختٌارها من احد التصنٌفات .كل سؤال عشوائً سٌجلب معه سؤاالً اخر من نفس التصنٌف الذي اخذ منه و ٌدخله الى
االختبار الذي سٌؤدٌه الطالبٌ .مكن إدراج كل سؤال عشوائً فً االختبار لمرة واحدة فقط ،لذلك سوف تحتاج إلنشاء
سؤال عشوائً لكل سؤال ترٌد إدراجه بشكل عشوائً فً هذه األختبار.لحسن الحظ من السهل جدا عمل اسئلة عشوائٌة او
مجموعة منها.
إلٔشبء سؤاي عشوائً
 )1اختر االسئلة العشوائٌة من القائمة التً تحتوي على أنواع االسئلة
 )2اعط السؤال اسما وصفٌا ً
 )3اضغط على حفظ التغٌٌٌرات من اجل ان تضٌف السؤال
من اجل عمل عدة اسئلة عشوائٌة
 )1اضغط على "عمل عدة اسئلة عشوائٌة" تحت قائمة االسئلة الجدٌدة
 )2اختر عدد االسئلة التً ترٌد عملها
 )3ادخل القٌمة االفترراضٌة للسؤال الذي قمت بعمله
 )4اختر اضافة السؤال مباشرة الى االختبار الحالً او اتركها فً التصنٌف من اجل اضافتها الحقا.
اسئلة مطابقة و اجابات قصيرة عشوائية
هذا النوع من االسئلة مثٌر لالهتمام ألنه من الممكن أن تأخذ أسئله عشوائٌة متعددة اإلجابة على األسئلة القصٌرة وإجاباتها
الصحٌحة ثم إنشاء سؤال مطابقه منها .انها طرٌقة إلعادة استخدام أألسئله قصٌرة اإلجابة فً شكل جدٌد.
إلنشاء اسئلة مطابقة و اجابات قصٌرة عشوائٌة
 )1اختر اسئلة ذات اجوبة قصٌرة عشوائٌة من القائمه
 )2اعط السؤال اسما وصفٌا
 )3اختر عدد االسئلة التً ترٌد اضافتها لسؤال التوصٌل
 )4اضغط على حفظ التغٌٌرات
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أسئلة محسوبة

اٌسؤاي اٌّسسٛة ِ٘ ٛؼبدٌخ س٠بػ١خ ثم٠ ُ١زُ رؼ٠ٛؼٙب ػشٛائ١ب ِٓ ِدّٛػخ ث١بٔبد ػٕذِب ٠أخز اٌطبٌت
االخزجبس .تقوم الفكرة على وضع اسئلة رٌاضٌة بقٌم متغٌرة و عنما ٌاخذ الطالب االختبار لن ٌظهر السؤال نفسه مرتٌن

للطالب ابداً.

الٔشبء أسئٍخ ِسسٛثخ :
 )1اختر االسئلة المحسوٌة من قائمة االسئلة الجدٌدة
 )2اعط السؤال اسما ً فً شاشة التحرٌر
 )3ادخل سؤالك فً حقل السؤال .سٌقوم موودل باستبدال حمٌع القٌم التً ترٌد استبدالها فقط اذا وضعتها بٌن
قوسٌن
 )4ادخل معادلة الجواب
 )5حدد نسبة الخطأ المسموح .قٌمة التسامح و نوع التسامح سوف تجمع إلعطاء مجموعة من الدرجات المقبولة.
 )6اختر عدد االرقام ذات القٌم المطلوبة التً ترٌدها فً الجواب
ٌ )7مكنك اٌظا وضع بعض المالحظات للطالب
 )8ادخل وحدات الجواب (متر ،كٌلو....الخ) موودل سٌبحث عن الوحدات الصحٌحة.
 )9اضغط على حفظ التغٌٌرات
 )11فً الشاشة التالٌة ،حدد فٌما اذا كنت ترٌد المتغٌرات التً ادخلتها فً البداٌة فقط لهذا السؤال او السئلة أخرى
فً نفس التصنٌف.
 )11اضغط على حفظ التغٌٌرات
ٌ )12مكنك إنشاء قاعدة بٌانات للسؤال أو لالسئلة فً هذه الفئة .لكل عنصر نائب ،قم بانشاء سلسلة من القٌم
المقبولة.
 )13اضغط على الرجوع لصفحة التحرٌر.

استرياد االسئلة
إذا كان لدٌك أسئلة من أحد بنوك االسئله أو إذا كنت ال ترٌد استخدام واجهة النظام النشاء األسئلةٌ ،مكنك استٌرادها من
ملف نصً .بمجرد التعرف على تنسٌق ملف نصً معٌن ،فإنه قد ٌكون من األسهل كتابة األسئلة فً هذا الملف عوضا ً
عن استخدام واجهة النظام إلنشاء األسئله
موودل ٌدعم ثمانٌة انواع من الملفات .و هذه االنواع هً:
ٌ :GIFTمكنك من كتابة االسئلة ذات الخٌارات المتعددة ،اسئلة الصح و الخطا ،االجابات القصٌرة ،التوصٌل و االسئلة
العددٌه
 :Aikenهذا النوع من االسئلة ٌوفر طرٌقة بسٌطة لكتابة االسئلة ذات الخٌارات المتعددة الستٌرادها.
 :Missing-wordالكلمة المفقودة تمكنك من كتابة العدٌد من االسئلة ذات االجابات المتعددة التً تحتوي على كلمات
مفقودة.
 :AONهذا النوع ٌشبه اسئلة الكلمة المفقودة .اال انه ٌعمل اسئلة توصٌل من االسئلة ذات االجابات المتعددة.
 :Blackboardاذا كنت توّ د االنتقال من استخدام  Blackboardالى موودل ٌمكنك استٌراد جمٌع االسئلة التً كنت قد
عملتها.
 :WebCTهذا النوع الٌدعم حالٌا سوى الخٌارات المتعددة و االجابات القصٌرة.
) Clozeاإلجابات المضمنة(:هً أسئلة متعددة الخٌارات باجابات مضمنة و هً صعبة االنشاء قلٌال  ،لكنها وسٌلة فرٌده
لطرح األسئلة.
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إضافة أسئلة إىل االختبار
ثّدشد أْ لّذ ثئٔشبء األسئٍخ س١ى ْٛثئِىبٔه إػبفزٙب ٌإلخزجبسّ٠ .ىٕه اخز١بس األسئٍخ اٌفشد٠خ ثبسزخذاَ ِشثؼبد
االخز١بس ػٍ ٝاٌ١سبس ِٓ لبئّخ األسئٍٗ.
)0
)2
)3
)4
)5

)6
)7
)8

زذد األسئٍخ اٌّطٍٛة أػبفزٙب ٌإلخزجبس ٚأمش ػٍ ٝصس "إػبفخ إٌ ٝاالخزجبس " ف ٟأسفً اٌمبئّخ.
إرا وٕذ رشغت ف ٟإػبفخ وبفخ األسئٍخ اٌز ٟأٔشئزٙب ٌألخزجبس ،أمش فٛق صس "رسذ٠ذ اٌىً" ،ثُ أمش ػٍٝ
صس "إػبفخ إٌ ٝاالخزجبس".
ثّدشد أْ لّذ ثئػبفخ سؤآي ٌألخزجبس ،س١ظٙش ػٍ ٝاٌدبٔت األ٠سش ِٓ اٌشبشخ ف ٟلبئّخ األسئٍٗ.
ّ٠ىٕه رغ١١ش رشر١ت األسئٍخ ِٓ خالي إٌمش ػٍ ٝأصساس األس ُٙػٍ ٝاٌدبٔت األ٠سش ِٓ لبئّخ األسئٍٗ.
سٛف رسزبج أ٠ؼب إٌ ٝرؼ ٓ١١دسخخ ٌىً سؤايّ٠ .ىٕه رؼ ٓ١١ػذد ِٓ إٌمبؽ ٌىً سؤاي ف ٟاٌمبئّخ
إٌّسذٌخ ف ٟػّٛد اٌذسخخ .ثئِىبٔه خؼً ثؼغ األسئٍخ أ ٚثؼغ أٔٛاع األسئٍخ رسزسك أوثش ِٓ غ١ش٘ب
ِٓ اٌذسخبد.
ػٕذ االٔزٙبء أمش فٛق "زفع ٘زا االخزجبس" .سٛف رؼٛد إٌ ٝاٌظفسخ اٌشئ١س١خ.
ّ٠ىٕه ِؼبٕ٠خ األخزجبس ِٓ خالي إٌمش ػٍ ٝصس "ِسبٌٚخ االخزجبس ا."ْ٢
إرا أخجذ ػٍ ٝاألسئٍخّ٠ ،ىٕه رمذ ُ٠االخزجبس ِٚؼشفخ ٔفس سدٚد اٌفؼً اٌز ٟس١شا٘ب اٌطالة .طالبك
سوف ٌرون درجتٌن فً أعلى الصفحة .األولى هو النتٌجة األولٌة التً تمثل مجموع النقاط التً احرزها
الطالب من أقصى درجه ممكنة لكل سؤال .النتٌجة الثانٌة هً نتٌجة عدد من النقاط من أقصى نقطة ممكنة
لالختبار.

 )9إرا لّذ ثزّى ٓ١سدٚد اٌفؼً ثؼذ اإلخبثخ ،س١زُ ػشع وً سؤاي أسفً اٌذسخبد ِغ األخٛثخ ِؼٍّّٗ ثظر
أ ٚخطأٚ ،إرا وٕذ لذ ِىٕذ ػشع اإلخبثبد اٌظس١سخ ،فئٔٙب سزظٙش ثبٌٍ ْٛاألخؼش.
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