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  الفصل األول

  مقدمة
ى اعتبار المتعلم محورًا للعملية التعليمية و التي تهدف بدورها إلى إحداث تغييرات يهدف المنهج التربوي بمفهومه الحديث إل

، و "النفسحرآي"معينة في سلوآه، حيث ترتبط تلك المتغيرات بالمجاالت الثالثة و هي المجال المعرفي والوجداني والمهاري 
را مهما من عناصر العملية التربوية بشكل عام، و يشكل موضوع القياس و التقويم في العملية التربوية رآنا أساسيا و عنص

العملية التدريسية بشكل خاص، و ال يستطيع المعلم في مدرسته و المدرس في جامعته أو آليته القيام بدوره األساسي آمقوم بدون 
ولكي . ي المجاالت السابقةتوفر الحد األدنى من المعلومات و المهارات األساسية في مجال القياس و التقويم لمتابعة التغيرات ف

نجري عملية التقويم بالطريقة الصحيحة السليمة ينبغي تحديد ما نريد تقييمه وذلك بأن نحدد األهداف ونحللها بحيث يمكن من 
خاللها التعرف على مظاهر السلوك أو التغيرات المطلوب إحداثها في سلوك المتعلمين، وفي ضوء هذا نختار الوسائل والطرق 

صلح لقياس وتقويم التغيرات، ويهدف التقويم أساسًا إلي التشخيص والعالج معًا، وإلى االستفادة من نتائج التقويم في تحسين التي ت
  مختلف عناصر المنهج من معلم ومتعلم ومحتوى وأنشطة مصاحبة ونتائجها وآذلك العوامل المؤثرة في فعاليتها

نا في هذا الدليل التطرق إلى توضيح مفهوم القياس في العملية التربوية، وعملية و قبل التحدث عن عملية التقويم المحوسب ارتأي
  التقويم التربوي 

  :عملية القياس1.1   
إن قياس بعض الخصائص أو الصفات لدى األشخاص يكون سهًال ومباشرًا في بعض األحيان آما هو الحال في قياس الطول 

ص الداخلية والتي ال تظهر بشكل واضح ومباشر في سلوك األشخاص فهو أمر والوزن أو قياس ضغط الدم، أما قياس الخصائ
 معقد وصعب آقياس الذآاء والميول والتكيف االجتماعي

فبالقياس إذا نحدد مقدار ما في الشيء من الخاصية التي نقيسها وعن طريقه نستطيع أن نمّيز ما بين األشياء أو األشخاص 
 .ت فيها وفي عملية القياس نستخدم أداة قياس آميزان الحرارة أو المتر و غيرهاومقارنتها بناء على خواص أو سما

العملية التي تحدد بواسطتها آمية ما يوجد بالشيء من خصائص يمكن قياسها وفق معايير محددة "ويعّرف القياس على أنه 
لشيء، أما تربويًا فالقياس يشير إلى أو ما يسمى بوصف آمي ل "آمية"مسبقًا، فعن طريق القياس نحصل على بيانات رقمية 

معرفة درجة تعلم الطالب رقميًا إذ يمكن قياس مستوى التحصيل عن طريق اختبار والدرجة التي يحققها من هذا االختبار تعتبر 
 .وحدة قياس

 :التقويم التربوي    1.2
واسطتها إصدار حكم على الشيء المراد عملية منظمة مبنية على القياس يتم ب"ويعني التقويم التربوي بمفهومه الواسع 

في ضوء ما يحتوي من الخاصية الخاضعة للقياس، وفي التربية تعنى عملية التقويم التعرف على مدى ما تحقق لدى  "قياسه
 الطالب من األهداف واتخاذ القرارات بشأنها، ويعنى أيضًا بمعرفة التغير الحادث في سلوك المتعلم وتحديد درجة ومقدار هذا
التغير، ولكن علينا اإليضاح هنا إلى أن هناك عملية تتوسط القياس والتقويم وهي عملية التقييم التي من خاللها يعطى الوصف 

تصحيح " ، و تعرف ايضًا عملية التقويم "معلومات" الذي حصلنا عليه بعملية القياس قيمة فيصبح وصفًا نوعيًا " بيانات"الكمي 
  ية عالجية تعالج نقاط الضعفأي عمل" ما اعوج من الشيء

  :فالعمليات الثالث تتم آاآلتي

 "أو وصف آمي للصفة"والحصول على نتائج " باستخدام أداة قياس"قياس  )1
 "إعطاء وصف نوعي للسلوك"، "عملية تشخيصية"تقييم  )2
 "عملية عالجية"تقويم  )3

 :خطوات عملية التقويم1.2.1    
  .ةإجراء عملية قياس للحصول على بيانات الزم )1
  ."تقييم"نحدد قيمة قياسية تنسب إليها وقيمة الخاصية التي تقيسها  )2
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إصدار حكم من واقع النتائج التي نحصل عليها ويترتب طبعًا على نتيجة الحكم نوع اإلجراء الذي يمكن اتخاذه  )3
  .لتصحيح المسار أو تعزيز الموافق حسب النتائج التي تم الحصول عليها

على مدى فعالية مجهوداته ومدى تحقيقه لألهداف التعليمية التعلُّمية ليحدد معه مواطن ضعفه تمكين المعلم من الحكم  )4
  .وقوته

 .تزويد صانعي القرار بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات لتطوير أو تعديل في العملية التعليمية )5
 .واجهها في التعلمتزويد أولياء األمور بالمعلومات عن مدى تقدم أبنائهم وعن الصعوبات التي ي )6
 .تزويد وتوجيه المتعلمين للتعرف على مستوى تحصيلهم وفعاليتهم وليتعرفوا على نقاط ضعفهم قوتهم )7

 :للتقويم أغراض عدَّة منها :أغراض التقويم 1.2.2   

  .تحديد المستوى والقبول )1
  .تحديد االستعداد أو المتطلبات السابقة )2
  .تشخيص الضعف أو صعوبات التعلم )3
ويم التشكيلي أو التكويني ويهدف هذا النوع إلى تحديد مدى استيعاب الطلبة وفهمهم لناحية تعليمية محددة أي أن التق )4

  .هدفه تسهيل عملية التعليم وجعلها أآثر فاعلية
  .تحديد نتائج التعلم وهذا التقويم بهد االنتهاء من تدريس وحدة دراسية أو أآثر )5
 .هالتقويم ألغراض اإلرشاد والتوجي )6

 مقارنة بين التقويم في المفهوم القديم و الحديث 1.3  

  التقويم قديمًا 1.3.1  
التقويم قديمًا أعتبر دومًا مرادف لمفهوم االمتحان الذي يسعى دومًا لقياس الجانب المعرفي لدى المتعلم متجاهًال جوانب النمو 

المعلم، وآان أآفأ المعلمين أغزرهم معرفة ومعلومات في مجال األخرى لديه فكان يحكم على المتعلم بمقدار حفظه لما تلقنه من 
تخصصهم، ولألسف ال يزال هذا المفهوم واردًا في مدارسنا وجامعاتنا حيث أن االمتحانات ما تزال هي الغاية التي يسعى إليها 

م المعرفي الذي يحصل عليه المتعلم من آل من المعلم والمتعلم معًا، فهي معرفية فقط وبذلك تبقى العملية التعليمية حبيسة التراآ
  .عملية التلقين التي ال تخدم سوى مهارة الحفظ والتذآر مهملًة المهارات األعلى منها

  التقويم حديثًا 1.3.2 
أصبح التقويم اليوم يشكل أحد عناصر المنهج بالمفهوم الحديث وأصبحت الغاية منه أشمل وأوسع من البعد المعرفي فقط وبذلك 

فبما أن المتعلم أصبح اليوم هو محور للعملية . للتقويم آلية و أشكال وأدوات قياس مختلفة ومتنوعة نظرًا الختالف غاياتهاأصبح 
  .التعليمية التعلُّمية فال بد إذًا أن يشمل آليات للتعرف على النمو معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا

 :ت تتلخص بما يليومن هنا فالتقويم بمفهومه الحديث يعتمد على عدة خطوا

  .تحديد األهداف التعليمية بطريقة واضحة والحرص على أن تكون قابلة للقياس والمالحظة )1
  .صالحة لقياس نتائج األهداف المرغوبة" اختبارات مثًال"استخدام أدوات قياس  )2
لة ومدى ما بها من نقاط قوة أو لتفسر من خاللها الحا" تقييم" تحليل البيانات التي حصلنا عليها بالقياس وإعطائها القيمة  )3

  .ضعف
 .لتوجيه المتعلمين للتغلب على نقاط ضعفهم ولتعزيز نقاط قوتهم" تقويم" وضع الخطط العالجية  )4
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 :أسس التقويم 1.3.3   
 :لكي يكون التقويم ناجحًا يجب أن يرتكز على عدة أسس أهمها

  .اأن يكون مستمرًا باستمرار العملية التعليمية وبكل مراحله )1
  .أن يكون شامًال لجميع عناصر العملية التعليمية ولجميع مستويات األهداف )2
  .أن يتم على ضوئه متابعة المتعلم من خالل الخطة العالجية التي وضعت لتقويمه )3
  . أن يتم تقويم البرامج التعليمية )4
أن تستمر متابعة المتعلم  .6 .أمور الطالب أن يتم التقويم بشكل تعاوني وبحيث يشترك فيه آل من يؤثر أو يتأثر فيه آأولياء )5

 .أو ما تم تقييمه وتقويمه ومالحظة أية تغييرات إيجابية أو سلبية عليه وأخذها بعين االعتبار إن لزم األمر
 

  Computerized Evaluationالتقويم المحوسب 1.4   
مة المنهج، ولقد تعددت تعريفاته، فقد يعني إصدار حكم على آما أسلفنا سابقا بأن التقويم يمثل أحد العناصر المهمة المكونة لمنظو

  .األشياء في ضوء استخدام معايير معينة، أو عملية  يتم من خاللها إعطاء قيمة محددة لشيء ما
وقف عن ظاهرة أو م) آمية وآيفية ( عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومــــــات " آمـا و يعرَّف إجرائيًا بأنه 

  )140: 2003محمد السيد علي، ". ( أو سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار
و من الجدير ذآره بأن التقويم قد نال في مجال تكنولوجيا التعليم اهتمامًا آبيرًا، ومع ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية 

طريقة " عددة والواقع االفتراضي والتعلم اإللكتروني والذي يعرَّف بأنه في التعليم في الفترة األخيرة، مثل اإلنترنت والوسائط المت
لتقديم المقررات أو الوحدات الدراسية للمتعلمين من خالل مستحدثات تكنولوجية عديدة، آشبكة اإلنترنت وما تحتويه من مكتبات 

ورة ورسوم، سواء آان من بعد أو في إلكترونية وآليات بحث والشبكات المحلية والحاسب ووسائطه المتعددة من صوت وص
إسماعيل ". ( الفصل المدرسي، وفيه يمكن التفاعل بين المعلم والمتعلمين من جهة وبين المتعلمين وبعضهم من جهة أخــرى

  )367: 2004محمد إسماعيل، 
التعلم اإللكتروني، والتي  ولقد بنيت البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا التعليم في ضوء هذه المستحدثات وخاصة برامج 

أصبح تقويمها ضرورة ملحة، وذلك لبيان مدى ما تحقق من أهداف هذه البرامج، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تقويم هذه البرامج 
  .إلكترونيًا

هيزات عملية توظيف شبكات المعلومات وتج" التقويم التعليمي اإللكتروني بأنه ) 393: 2009(ويعرف الغريب زاهر إسماعيل  
الكمبيوتر والبرمجيات التعليمية والمادة التعليمية المتعددة المصادر باستخدام وسائل التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطالب 
بما يساعد عضو هيئة التدريس على مناقشة وتحديد تأثيرات البرامج واألنشطة بالعملية التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم 

  ."و آيفية متعلقة بالتحصيل الدراسيعلى بيانات آمية أ
   

  :أساليب وأدوات التقويم المحوسب1.5   
أربعة أساليب أو أدوات تستخدم في تقويم برامج التعلم اإللكتروني ) 404 -402: 2009( يحدد الغريب زاهر إسماعيل      

  :، وهي)المحوسب(
وفيها يطلب مـــــن الطالب اإلجابة على  : Questionnaires and Surveyاالستبيانات والدراسات المسحية  )1

 .استبانه نحو برامج التعليم اإللكتروني، ومنها نحصل على نتائج تتسم إلى حد آبير بالمصداقية
 .ومنها نستطيع الحكم على مدى فعالية البرنامج في ضوء استجابات الطالب: Interviewsالمقابالت الشخصية  )2
وفيها يتم وضع الطالب في مواقف ممارسة : Observation and Applicationالمالحظة والتطبيق   )3

 .وتطبيقات عملية، وفيها يتم مالحظة مدى التقدم في مهارات الطالب أثناء الممارسة باستخدام بطاقات مالحظة
وهي تهتم بأداء الطالب آسلوك ناتج عن آسب معرفي أو مهاري :  e-Testsاالختبارات التحصيلية اإللكترونية  )4

  . بعد فترة تعلم في المواقف التعليمية داخل قاعات الدراسة اإللكترونيةحققه 
   

أنه يمكن تقويم برامج التعلم اإللكتروني من خالل أساليب التقويم ) 117 -106: 2008( و يرى حمدي أحمد عبد العزيز
  :اإللكتروني التالية
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 .استدعاء وفهم المعارفوهي تقيس قدرة المتعلم على : Short Quizzesاالمتحانات القصيرة  )1
وهي تقيس مستوى عال من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بالتفكير الناقد : Essays االمتحانات المقالية  )2

 .والتفكير اإلبداعي واتخاذ القرارات
فة أو ما يعرف بالحقائب اإللكترونية، وهي تجميع منظم ألعمال الطالب الهاد: E-Portfoliosملفات اإلنجاز  )3

وذات االرتباط المباشر بموضوعات المحتوى يتم تكوينها عن طريق المتعلم وتحت إشراف وتوجيه المعلم، آما 
سجل أو حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للطالب من دروس " بأنها ) 36:  2005( يعرفها إسماعيل محمد 

قررات الدراسية، وتختلف مكونات ومحاضرات ومشاريع وتمارين، في مقرر دراسي ما أو مجموعة من الم
الملف من طالب آلخر حسب فلسفته التربوية في تنظيم الملف، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط 

المتعددة من صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بين مكونات 
 CDsويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على أسطوانات مدمجة ، Linksالملف باستخدام وصالت إلكترونية 

 .، وهي تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها في مواقف حياتية حقيقية"
و يهتم بقياس قدرة المتعلم على أداء مهارات محددة أو إنجاز مهمة   Performance Evaluation:تقويم األداء )4

 .تعليمية محددة
ويمكن إجراء المقابلة في بيئة التعلم اإللكتروني بطريقة تزامنية باستخدام النصوص : Interviews  المقابالت )5

 .المكتوبة أو المسموعة والمرئية من خالل مؤتمرات الفيديو
وهي عبارة عن تقارير يحتفظ بها المتعلم باستمرار عن أدائه لعمل ما من األعمال، وتعد من : Journal اليوميات  )6

 التقويم البنائيةأدوات 
 .Paper Workأوراق العمل  )7
 .Paper Reflective   التأمالت الذاتية )8
 .Figures Participation Learnerعدد مرات المشارآة   )9

 .Assessment Peerتقييم الزمالء  )10
  Learner Self-assessment.التقييم الذاتي   )11

   
، طرق مختلفة )305 – 304: 2008(بيل جاد عزمي نقًال عن ن   Lee, Joyce & others (33 -13 :2006)و يحدد 

 : تستخدم في التقويم اإللكتروني المحوسب، تم تصنيفها حسب طبيعة مخرجات التعلم المراد قياسها، وهي
  

  .لوحات المناقشة )1

  .األنشطة التطبيقية للتعلم )2

  .األوراق البحثية )3

  ).المقاالت  –المجالت  –مواقع الويب الشخصية ( القياس الذاتي  )4

  ).االختبارات الكمبيوترية ( االختبارات الفترية والنهائية  )5

  .التدريب العملي/ المشروعات  )6

  ).ملفات اإلنجاز ( الحقائب اإللكترونية  )7

  .التعلم الجماعي )8

  .االختبارات النهائية )9

   
 :تقويمأنه يمكن استخدام األساليب التالية في ال)  ,Amanda,A.,Andrea,M.& Mike,M ( 2006:135ويرى آل من 

  
  .Formal and informal االختبارات النظامية وغير النظامية  )1

  .التقويم الذاتي )2

  .المقابالت )3
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  . مالحظة المتعلمين، والتغذية الراجعة من المديرين والمشرفين )4

  

 (Mansour AL Hashmi, 2009)  جودة التعليم اإللكتروني1.6   
 

مل او منتج، وإذا آانت الجودة شرط أساسي لنجاح السلع بشكل عام ، فإن إن توفر الجودة يمثل مسألة في غاية األهمية ألي ع

  .الجودة تصبح مسألة ضرورية للتعليم بصورة خاصة، فالنوعية ينبغي أن تكون مرافقة للعمل التربوي في آل أنواعه ومستوياته

والوطن واإلسهام في التنمية االجتماعية فالتربية النوعية هي التي تجعل من اإلنسان قادرًا على االنجاز والنهوض باإلنسان 

المستدامة لهذا فإن النوعية في التعليم تشكل مطلبًا أساسيا إلصالح النظام التربوي بحيث يمكن الطلبة من امتالك اقتصاد المعرفة 

  .للنهوض بالواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه

إلى امتالك النوعية  Competencesامتالك الكفايات  إلى Efficiencyوقد تطور مفهوم الجودة في التعليم من امتالك الكفاءة 

Quality assurance امتالك اقتصاد المعرفة والمعلوماتية إلى :Knowledge Economy  &Information 

Technology.  

رضى المعلمين في ولتحقيق  .ومن أهم قواعد الجودة في التعليم االلكتروني تحقيق رضى المعلمين عن هذا النمط من التعليم 

 :التعلم االلكتروني البد من توفر عوامل أساسية من أهمها

 
  توفر البنية التحتية االلكترونية الالزمة لتفعيل التعلم االلكتروني .1

وهذا يتطلب توفر حاسوب شخصي . يمكن أن يبدأ المعلمون والطالب استخدام المقررات االلكترونية من المنزل

آما يتطلب مهارات تقنية أساسية لدى المعلم . ل لدى المعلم وطالبه جلهم أو نسبة آبيرة منهمواشتراك انترنت في المنز

مثل تصفح االنترنت، الدردشة، آيف يبحث عن المواقع التعليمية في االنترنت، معرفة األدوات الرئيسة في المقرر 

ي المعتمد على الكتاب وشرح المعلم، آيف االلكتروني، آيف يصمم أنشطة تعليم الكتروني مختلفة عن التعليم التقليد

 .يصمم ويبتكر موضوعات نقاش، آيف يدير النقاش بين الطالب، استخدام البريد االلكتروني في التواصل مع الطالب

  .تخصيص ميزانية ضخمة للتعليم االلكتروني  .2

ن هذه الميزانية آافية لتغطية نفقات لذا ينبغي أن تكو. لقد أصبح التعليم االلكتروني من متطلبات العصر الذي نعيش فيه

 .تدريب المعلمين وتقديم الدعم الفني لهم، وتحفيز المعلمين، وتوظيف المدربين والفنيين وغير ذلك

  :تدريب معلمين مدربين على استخدام تقنيات التعليم االلكتروني .3

لمون المدربون من الحاذقين في يتم تدريب معلم واحد من بين آل عشرة معلمين في آل مدرسة ويختار هؤالء المع

بحيث يقوم المعلمون المدربون . استخدام الحاسب واالنترنت أو من المتحمسين لدمج المقررات االلكترونية في التعليم

 .في آل مدرسة بتدريب زمالئهم في المدرسة

 .التدرج في تطبيق التعليم االلكتروني  .4

أفضل أنواع المعارف المعاصرة والمعلوماتية، وتكنولوجيا االتصاالت  تخطيط البرامج التعليمية بحيث تقوم بنيتها على .5

 .المرتبطة باالحتياجات المجتمعية

 .استخدام تكنولوجيا االتصاالت، والمعلوماتية وأنواع المعارف المعاصرة استخدامًا فعاًال وليس استخدامًا شكليًا  .6
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إللكتروني بصورة مستمرة وتخليصه من آل اإلعاقات و إعادة النظر في النظام اإلداري والفني في نظام التعلم ا .7

 .المناخات التي تعرقل توفير جودة التعليم 

 

 :عن أنفسهم في هذا النمط من التعليم البد من توفر آفايات لدى معلمي التعليم االلكتروني  بالرضيوليشعر المعلمون 

  

  )Designing Instruction Competencies(تصميم التعليم  -1

  ) Using technology Competencies(توظيف التكنولوجيا  -2

  )Encouraging Students Interaction Competencies( تشجيع تفاعل الطالب  -3

 )Promoting Students Self Regulation Competencies( تطوير التعلم الذاتي لطالب  -4

  تصميم التعليم -  1
تعليمي أصبح لزاما على المعلم أن يتزود بمهارات المصمم التعليمي لكي يتسنى مع تطور هذا العصر وانتشار الحاسوب ال

له تصميم المادة الدراسية التي يدرسها وتنظيمها وإعدادها سواء آانت هذه المادة معدة للطالب الذي يدرس في نظام التعليم 

وهذا يتطلب من وزارات التربية والتعليم في آل  .الذي ال ينحصر بجدران وال يتقيد بدوام وانتظام آنظام التعليم اإللكتروني

مكان على تدريب المعلمين على التزود بمهارات التصميم التعليمي ليواآبوا العصر التقني المتطور وفيه والذي يعتمد في 

  .جوهره على التخطيط والتنظيم

ن نتطرق لتعريف علم تصميم التعليم وقبل أن نتعرف على دور المصمم التعليمي والنشاطات التي ينخرط بها البد لنا أ

  .والذي نستمد منه تعريف دور المصمم التعليمي ونشاطاته

واإلجراءات العملية ) Descriptive(حقل من الدراسة والبحث يتعلق بوصف المبادئ النظرية : علم تصميم التعليم

)Prescriptive (ية والمشاريع التربوية والدروس التعليمية المتعلقة بكيفية إعداد البرامج التعليمية والمناهج المدرس

والعملية التعليمية آافة بشكل يكفل تحقيق العملية التعليمية المرسومة ومن هنا فهو علم يتعلق بطرق تخطيط عناصر العملية 

أم إجرائية  التعليمية وتحليلها وتنظيمها وتصويرها في أشكال وخرائط قبل البدء في تنفيذها وسواء آانت هذه المبادئ وصفية

 :عملية فهي تتعلق بسبع خطوات أساسية هي

  

  اختيار المادة التعليمية. 1

  تحليل محتواها. 2

  تنظيمها. 3

  تطويرها. 4

  تنفيذها. 5

  إدارتها.6

 تقويمها؟.7
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و برامج في حين يعرف دور المصمم التعليمي بأنه آافة النشاطات التي يقوم الشخص المكلف بتصميم المادة الدراسية من مناهج أ
أو آتب مدرسية أو وحدات دراسية أو دروس تعليمية وتحليل الشروط الخارجية والداخلية المتعلقة بها، بهدف وضع أهدافها 

وتحليل محتواها وتنظيمها واختيار الطرائق التعليمية المناسبة لتعليمها واقتراح الوسائل اإلدراآية المساعدة على تعلمها وتصميم 
.مية لمحتواهااالختبارات التقوي  

توظيف التكنولوجيا - 2  
تطورت تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ومستويات أخرى من التكنولوجيا خالل العقد الماضي بشكل سريع وحدث تغير هائل في 

وأصبح الدور الرئيسي لمعلمي التعليم . عرض المعلومات من حيث ترميزها ونقلها وبشكل عام من حيث اتصاالت المعلومات

  .كتروني يتطلب استخدام تكنولوجيا المعدات واألجهزة بفاعلية عند تقديم التعليماإلل

  تشجيع تفاعل الطالب - 3
  .مجال آخر يجب على المعلم أن يؤديه وهو آيفية تشجيع تفاعل الطالب واآتسابهم المعرفة في العملية التعليمية 

  :تطوير التعليم الذاتي - 4
: و هذه القدرة تتضمن. م الذاتي بأنه قدرة الطالب على المشارآة بنشاط في تعليمهممفهوم التعل) Chen 1997(عرف شين 

على الجانب ) Lurie 1997(عرف لوري . استراتيجيات المعرفة، الكفاءة الذاتية، الملكية، التعلم اإلتقاني، التعبير عن الذات

الل بشكل آبير في تقرير ما و نافع للتعلم وآيف يقترب من اآلخر مفهوم التعلم الذاتي بأنه قدرة المتعلم على الممارسة، االستق

أنه محاولة لحفز الطلبة لغرض االستجابة الشخصية وإشراك المراقبة الذاتية واإلدارة الذاتية لعملية بناء وتحقيق . مهمة التعلم

  .معنى، ومخرجات التعلم الجيد

  )aiman almazrou, 2009(   :مشاآل تقويم الطالب في التعلم االلكتروني1.7   
   

يواجه تقويم الطالب في التعلم االلكتروني بعض المشاآل التي قّل أن يسلم منها حتى تقويم الطالب في التعليم التقليدي، آما       

أنه يمكن الحد منها ومعالجة بعضها من خالل أنظمة الكترونية، وقد يصعب تفادي بعضها اآلخر، ونعرض فيما يلي بعض 

  :م الطالب في التعلم االلكترونيمشاآل تقوي

  . أمن وسرية األسئلة، ويمكن تفادي هذه المشكلة ببعض برامج الحماية عليها، أو تحميلها قبل موعد االختبار بقليل. 1

الغش من اآلخرين، وقد يصعب تفاديها في التقويم التقليدي فضال عن االلكتروني، ولكن يمكن استخدام األسئلة . 2

  . اختبار الطالب، مع تغيير ترتيب اإلجابات لكل سؤال العشوائية عند

قيام شخص باإلجابة عن االختبار منتحالًَ شخصية آخر، ويمكن تحديد شخصية الطالب االلكترونية مقل التوقيع . 3

  . االلكتروني أو البصمة االلكترونية

  .تعطل األجهزة والبرمجيات أثناء االختبار. 4

  ت واالمتحانات لغش وأمن المعلوماا 1.8   
تثور تساؤالت عادة حول مدى مصداقية االمتحانات المحوسبة من حيث األمن وإمكانيات أو احتماالت االختراق  بشكل عام ال 
تقل أو تزيد االمتحانات المحوسبة مصداقية من ناحية السرية عن االمتحانات التقليدية فكما يمكن أن يسرب أو يحاول شخص 

  .محوسبة يمكن أن يفعل ذلك في امتحان آتابي معين أسئلة امتحانات
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وآما أنه يجب أخذ االحتياطات في االمتحانات التقليدية بإبقاء األسئلة في أماآن مراقبة ومحكمة اإلغالق ومسموح لعدد معروف 
العالمات في ومحدد من األشخاص بالدخول إلى هذه األماآن فإنه يجب عمل الشيء ذاته في االمتحانات األسئلة واإلجابات و

) المسئولون إداريا وفنيا عن االمتحانات فقط ( خوادم محمية جيدا من أي اختراق يسمح لعدد معروف ومحدد من األشخاص 
  .  بالدخول إلى هذه األجهزة  أو الخوادم

ات يجب إعطاء قد يحاول بعض الطالب استخدام برامج معينة الختراق هذه الخوادم لذلك وللحفاظ على مصداقية هذه االمتحان
من خالل وجودها في أماآن محكمة اإلغالق باألبواب ( هذا الموضوع عناية خاصة وتوفير آل السبل لمنع الوصول المباشر 

أو الوصول غير المباشر عبر الشبكة أو االنترنت ولهذه الغاية يفضل فصل أجهزة إدارة االمتحانات ) واألقفال ومراقبة 
  :ة المحلية وحتى االنترنت يتم هذا الموضوع عادة بمجموعة  من أنظمة الحماية مثل المحوسبة وخوادمها عن الشبك

  
 LOCAL (خاصة ووضعها في شبكة خاصة  ضمن الشبكة المحلية ) IP( إعطاء هذه األجهزة أرقام انترنت  -1

SUBNET  ( بحيث ال ترى باقى أجهزة الشبكة هذه األجهزة أو تحاول الدخول إليها  

مثل اإلجراء السابق يتم من خالل هذه الشبكات )  virtual private network VPN( ية خاصة شبكة وهم -2

  الخاصة فصل أجهزة االمتحانات المحوسبة عن باقي أجهزة الشبكة 

وهذه في العادة تكون برامج يتم من خاللها منع أو السماح ألجهزة معينة بالدخول إلى   firewalls )( حوائط النار  -3

  يخشى دخول برامج مؤذية من خاللها  portsالخادم أو تعطيل مداخل معينة جهاز 

وتستخدم هذا البرامج للمراقبة بمتابعة المعلومات الداخلة إلى الجهاز والخارجة منه   IDSبرامج آشف االختراق  -4

سجيل آل النشاطات في أنظمة التشغيل أو مواقع االنترنت تقوم هذه البرامج بت  log filesمثل برامج التخزين 

وتفاصيلها من حيث التاريخ والوقت والمرسل للمعلومات والمرسلة إليه يمكن الرجوع إلى هذه البرامج لمعرفة وتحليل 

  .اختراق معين

في أثناء االمتحان يمكن  تعطيل بعض أو آافة البرامج لضمان عدم استعمالها للغش أثناء االمتحان هناك بعض البرامج التي قد 

  .)برنامج لمنع فتح صفحات إنترنت من دون إرادة المستخدم(   pop- up blockerمشاآل أثناء االمتحان المحوسب مثل تسبب 

من أنواع التحديات األخرى للحفاظ على سير االمتحان بدون غش هو ضمان عدم مشاهدة أي من ممتحن إلجابات من حوله من  

ن الوسائل لمعالجة هذه المسألة مثل تغير ترتيب األسئلة وأجزاء االمتحان لكل الطالب توفر برامج االمتحان المحوسب العديد م

  .طالب بشكل عشوائي بحيث يضمن اختالفها بين الممتحن ومن بجانبه 

آذلك يعطي البرنامج الخيار للمستخدم لوضع بنك من األسئلة وترك البرنامج يختار عدد معين عشوائي منها لكل طالب ويمكن 

بحجم الخط لألسئلة لضمان عدم رؤيتها من مسافة بعيدة وهناك أنواع أجهزة تضاف إلي الشاشة لتمنع رؤية الخط  آذلك التحكم

عن بعد هناك بعض برامج التحكم عن بعد والتي قد تمكن طالب باالمتحان عن غيره بالدخول إلى الجهاز عن بعد يمكن تعطيل 

 netمكن للمراقب أن يالحظ تجاوزا من هذا النوع هناك بعض البرامج مثل هذه البرامج أثناء سير االمتحان مع العلم أنع ي

support software    التي تكن المراقب أو المدرس من رؤية شاشات أجهزة المختبر آاملة أثناء االمتحان على المراقب آذلك

و تخزينها هناك بعض البرامج التي مراقبة الطالب لمنعهم تصوير شاشات األسئلة بواسطة أجهزة الخلوي إلرسالها آلخرين أ

مثل البصمة والصوت والعين لتمييز ممتحن  بعينة عن آخر تعتبر مثل هذه المقاييس   biometricsتستخدم المقاييس البيولوجية 

  باهظة الثمن وغير عملية لالمتحانات المحوسبة 
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  الفصل الثاني

  )المودل(نظام إدارة التقويم المحوسب 

 :)Moodle(دل برنامج مو2.1   
هو بيئة تعلم افتراضية الكترونية، و هو موقع يدعم التعليم و التعلم عن طريق الحاسوب بشبكة االنترنت، آما أن : برنامج مودل

ل تتضمن و عمليه التنزي  http://moodle.orgمودل هو أحد البرمجيات مفتوحة المصدر أي مجاني ألي شخص من موقع 
  .مجموعة من األدوات القياسية و العديد من األدوات الخاصة

  :Moodleأهداف استخدام برنامج مودل 2.1.1   
 مودل آبرنامج الدراة الدورات وورش العمل يستخدم 

 يستخدم مودل آبرنامج الدراة العملية التعليمية
  نترنتتدريبية على شبكة اال –يستخدم مودل آبرنامج لخلق بيئة تعليمية 

  :خصائص برنامج مودل2.1.2   
 دون الحاجة إلى أي تعديالت...  مودل يعمل على برامج الويندوز ، لينكس )1

ناك مرونه عالية في التعامل مع البرنامج بمعني هناك امكانية االضافة ، الحذف ، التعديل  في أي نشاط من ه )2

  .التقويم الذاتي األنشطة و على مستوى من المستويات

  .امج يتم تحديث تقنياته  من اصدار إلى االخر و يمكن التعامل مع التحديثات بدون أي تعقيداتالبرن )3

 . هناك حماية عالية للبرنامج و تقنيات لحفظ أمان البرنامج )4

  .إمكانية اجراء المعادالت الحسابية )5

 .إمكانية آتابة الرموز و خاصة الكيميائية و الفيزيائية )6

  دة اللغاتامكانية آتابة النصوص متعد )7

 .برنامج مودل يسمح بعدد آبير من االنشطة التي تتسم بالتفاعلية العالية )8

آما أنه مفيد آوسيلة مساعدة في % 100البرنامج مناسب للدورات وورش العمل التي يتم تقديمها على الشبكة  )9

 .حالة التعليم التقليدي

  . ال يحتاج لمهارات تقنية فذةالبرنامج بسيط ، سهل التصفح ، يتسم بالوزن الخفيف ، فعال ،  )10

يمكن عرضها على الصفحة الرئيسية ببعض التفاصيل مثل  حدود اتاحتها ) ورش العمل (قائمة الدوات  )11

 .للجمهور

 .الدورات يمكن تصنفها و البحث عنها بيسر )12

 .البرنامج  يسمح باعداد آالف الدورات و عرضها في نفس الوقت )13

  تحريرها و التعامل معها بدون الحاجة الستخدام آود أو شفرات يمكن -في آل األنشطة  –آل النصوص  )14

  .البرنامج  يسمح باعداد آالف الدورات و عرضها في نفس الوقت 
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 االلكترونية األسئلةك بن2.2   
 وذلك من خالل األسئلةمستودع  أومن القرن العشرين بظهور ما يسمى مخزن  الخمسينيات أوائلفي  األسئلةظهرت فكرة بنوك 

وتطورت هذه الفكرة نتيجة للتطور  الموضوعة في صور مختلفة ومستويات معرفية مختلفة األسئلةمن  آبيرة أعدادصياغة 
  .ويسر بسهولة األسئلة المخزونة فيهاواسترجاع وإمكانية تخزين  للحاسب اآللي المذهل

 األسئلة مفهوم بنوك 2.2.1   
ذات مستويات مختلفة في تقدير قدرة معينة ويسهل عن طريقه سحب  األسئلةن م بنك األسئلة هو مكان امن توضع فيه مجموعات

معامل السهولة :ومعلومة مثل  التي لها خصائص سيكومترية مميزة أي المقننةالمختلفة  األسئلةعدد من  أومجموعة  إضافة أو
فق وحدات المقرر الدراسي وحسب وثبات المفردات والمصنفة و المشتتات وآذلك صدق والصعوبة ومعامل التمييز وفعالية

 .الكتب حد ما تنظيم وفهرسة إلىعليها وذلك بطريقة تشبه  اإلجابة أثناء أداؤهاالمطلوب  المستويات العقلية المعرفية
في ذاآرة  األسئلةوتخزين ..آل سؤال يقدمهوالمجال الذي  يقيسهوالهدف الذي  ومن هذا التصنيف يمكننا معرفة آل سؤال

 .بها برنامج سابق التجهيز ويتم معايرتها عن طريق نماذج معينة وباستخدام برامج خاصة الحاسب وفق

 االلكترونية األسئلةالهدف من بنوك 2.2.2   
  :العام الهدف   

 العلمي تطوير أدوات تقويم التحصيل •

 لتطوير المنظومة التعليمية اعتبار أن التقويم احد العمليات الهامة •

  :الخاصة األهداف  
 .جودة الخصائص السيكومترية لها أيمن حيث الشكل،وضمان جودتها  األسئلةين نوعية تحس •

 .لها من مرة؛وبالتالي ضمان جودتها اى جودة الخصائص السيكومترية أآثرالجيدة  األسئلة ضمان استخدام •

مواصفات  ب جدولاالمتحانية في المواد الدراسية المختلفة حس األسئلة واألوراق واضعيمن  وتأهيل آوادر إعداد •

 .اختبار المادة

عملية  وأثناءالتدريس  عملية أثناءبها  يستعينوا أنجديدة يمكن  أفكاراالمقننة تحمل األسئلة بذخيرة من  المعلمين إمداد •

 .المحتوى أجزاءالتقويم البنائي المستمر لكل جزء من 

وسهولة  وقت وبسرعة أيضع االختبارات في للمعلم بمرونة اآبر فى عملية القياس حيث يسهل واألسئلة تسمح بنوك  •

 .. وربما عمل صور متكافئة من االختبارات في نفس الوقت

الوقت في تحسين  االختبارات التحصيلية الموضوعية واستغالل هذا أسئلةالمعلم الذي يبذله في بناء  توفر وقت وجهد •

 .عملية التدريس

 وإمكاناته عرف على نتائج التعلم لكل طالب على حدة وفق سرعتهواالهتمام بالت الذاتيالتعلم  الطالب على مساعدة •

 .وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج االختبار

 .التطبيق عند أوعند التداول  أواألسئلة سرية االمتحانات سواء عند وضع  التخلص من مشكلة •

 .بسهوله ويسر م اختبارات متكافئة من البنكالمادية في بناء االختبارات آل عام وذلك من خالل استخدا تقليل التكلفة •

سبقوهم ويساعد على  الطلبة في سنة ما بنتائج زمالئهم الذين أداءيساعد المعلم على مقارنة نتائج األسئلة  استخدام بنوك •

 .األسئلةمستوى صعوبة  إلى أوالطلبة  أداء مستوى إلىآان راجعا  إذاتحديد سبب االرتفاع في معدالت الرسوب 
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 :األسئلة سلبيات بنوك 2.2.3   
االمتحانات وتكون النتيجة تكدس  أداءبعد  األوراقاالمتحانات يتم تجميع  تحتفظ بسرية التيفي حالة البنوك المؤمنة  •

 .البنك حجم

 .االمتحانات تقل سرية وبالتالي وإجاباتهااألسئلة معرفة  إلىاألسئلة أآثر من مرة يؤدى  تكرار استخدام •

 :في افية تتمثلهناك أعمال إض •

o  إدارةفي السجالت ثم  عمليات الحفظ إلى إضافة, التعرف عليها التي تماألسئلة جديدة عوضا عن  أسئلةوضع 

 .خاصة وفقا لبرامجاألسئلة 

 :سنوات وذلك الن )3-2(مراجعة محتويات البنك على فترات  •

o  االمتحانات تصبح غير صالحة لالستخدام فياألسئلة بعض. 

o  األسئلةجودة  من للتأآدفقد قدرتها لذا يجب مراجعة محتويات البنك تاألسئلة بعض. 

 :األسئلةنظام العمل فى بنوك 2.2.4   
  المفتوحاألسئلة بنك    

والبنك يشجع المعلمين على انتقاء  وفي التقويم التشخيصي؛ "التكويني"البنائي  في عملية التقويماألسئلة الهدف منه هو استخدام 
مباشرة من خالل شبكات االتصال  التي تتناسب مع المواقف التعليمية باستخدام الحاسب االلى المرتبط بالبنك األسئلة مفردات

  . األمريكية المتحدةويستخدم هذا النظام في الواليات اإلتقان التعلم من اجل  وآذلك الفرديالبنك يخدم التعلم  أنوبالتالي نجد 
 

  "المغلق" المؤمناألسئلة بنك    
 
 المقننة والمخزونة بالبنك في التقويم النهائي فقط سواء آان فى نهاية الفصل الدراسي الموضوعيةاألسئلة دف منه هو استخدام اله
  .ومصر ويستخدم هذا النظام في انجلترا واستراليا .سرية تماما أسئلتهفي نهاية العام ولذا تعتبر  أو
  

  :البنك إنشاءعوامل  2.2.5  
 

 يعمل البنك على تحقيقها؟س التي األهدافما  •

 يحتاجها اى بنك؟ التيما حجم القوى البشرية  •

 يحتاجها البنك؟ التيما نوع الخبرات  •

إعداد وجاهزا الستخدامه في األسئلة  يحتاجها البنك الصحيح ليصبح جاهزا للتعامل مع التيما الفتة الزمنية  •

 . االمتحانات

 األسئلة بنوك إعداد إجراءات2.2.6   

 :األسئلة بنوك  إعدادالمراحل المتبعة في 2.2.6.1   
الوزن النسبي لتلك  وتعيين"النفس حرآية ؛المعرفية؛ الوجدانية”المطلوب تحقيقها في المجاالت المتعددة  األهدافتحديد  •

 .األهداف
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 :علىبمراآز االمتحانات األسئلة واضعي  أولقاعدة عريضة من المعلمين  التدريب المكثف •

o ئية لألهداف التعليمية غة اإلجراالصيا 

o األسئلة مختلفة منن  أنواع صياغة 

o  لألسئلةالتعرف على المستويات المختلفة  

o المشتتات مثل حساب معامل السهولة والصعوبة ومعامل التميز وفعالية لألسئلةالفنية  حساب الخصائص 

o  مثل حساب الصدق والثبات آلهالمواصفات الفنية لالختبار . 

 .لألسئلة على المحتوى الدراسي المقرر وفي ضوء جدول المواصفات والخصائص الفنيةاألسئلة  ة منآبير أعدادآتابة  •

ومستوياتها العقلية  أسئلةحول ما آتبوه من األسئلة  لواضعينوع من التغذية الراجعة  إلعطاءاألسئلة ثم يتم تحكيم هذه 

 ..ومواصفاتها الفنية

 .األسئلة فى مخزن  األداءموضوعات وحسب وتصنيفها حسب ال المقننةاألسئلة تجميع  •

 .بطاقة خاصة به تحتوى آل المعلومات المتعلقة بالسؤال يتم تسجيل آل سؤال في •

 .االمتحان إعدادالمعدة في ذاآرة الحاسب االلى الموجودة بالبنك تمهيدا الستخدامها فى األسئلة  تخزين مجموعة من •

 .االختباري في ضوء فلسفة القياس المستخدم طبقا لمتطلبات الموقف البرامج بواسطة المتخصصين مجموعة من إعداد •

 : من التأآدبصفة دورية آل ثالث سنوات بواسطة خبير المادة بغرض  األسئلةمراجعة بنك  يجب .مراجعة البنك •

o المعلومات ووضع سؤال بدال منه ويقيس نفس أآثر أوامتحانات  أربعةتم استخدامه فى  الذي استبعاد السؤال 

 .العقلي األداءوفي نفس مستوى 

o  حذف موضوعات جديدة  أو إضافةللتغيرات في مجال التخصص مثل  غير المناسبة نتيجةاألسئلة استبعاد

 .الدراسيللمقرر 

o  األخرغير المستقلة والتي تجيب بعضها على بعض األسئلة استبعاد. 

o ت االختبار بحيث تتناسب تقريبا  صفاتموافي آل خلية من خاليا جدول األسئلة معين من  الحفاظ على عدد

 ..الفنية المواصفاتمن تلك الخلية وبنفس "المطلوبة"النسبة المحسوبة  مع

o طريقة ممكنة ومثال ذلك وأفضلالبنك ومدى صحته  إدارة التأآد من نظام: 

 تم حفظها فى بطاقات خاصة بها؟ البنك أسئلةهل 

 ملفات في المكان الصحيح ؟ هل حفظت فى 

 آامل لجميع المعلومات ذات العالقة؟ سجيلهل تم ت 
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 الفصل الثالث

  إدارة أدوات التقويم المحوسب

 :صندوق اإلدارة ادوات 3.1   
  

 
  

  )إتاحة التحرير لجميع األنشطة ( تشغيل التحرير  

  )إلعدادات المساق ( اإلعدادات  

  ) من خالله يتم تعيين أدوار المستخدمين ( تعيين األدوار   

  )إنشاء وإدارة مجموعات المستخدمين ( ات المجموع 

  )إنشاء نسخة احتياطية للمقرر الدراسي ( النسخ االحتياطي  

  ) يتم استرجاع النسخة االحتياطية بسهولة ( االسترجاع  

  )يتم استيراد مواد دراسية إلى المقرر الحالي ( االستيراد  

  إعادة تثبيت 

  ) يتم عرض تقارير عن مختلف األنشطة( التقارير  

  )هو اختصار لقاعدة بيانات أسئلة االختبار ( األسئلة  
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  )إيجاد مقاييس خاصة للمقرر الدراسي ( المقاييس  

  )تحميل وتنزيل الملفات ( الملفات  

  )استعراض الدرجات في المقرر الدراسي ( الدرجات  

 )إلغاء التسجيل من المقرر الدراسي ( إلغاء التسجيل  

  إيقاف التحرير/ تشغيل 3.1.1 
  بالمرور خالل خيارات اإلدارة من األعلى إلى األسفل الربط األول يمثل تشغيل التحرير •
في أعلى الصفحة األولى وفي آل مرة ترغب فيها " تشغيل التحرير " يمتلك وظيفة مماثلة لزر  إيقاف التحرير/ تشغيل  •

ك النقر على هذا الرابط ليتسنى للمهام التحرير إجراء تغييرات في الكتل واألنشطة المختلفة في المقررات الدراسية يجب علي
 .الرموز التاليةوسوف تشاهد 

  

لتحريك الكتل أو أدوات  , )  والعكس صحيح إذا آان اتجاه السهم لليسار ( الهامش أو االنتقال لليمين " تعني  .  •

, هذه األداة لحذف الكتل أو األنشطة , هذه األداة تتيح لك تحرير األدوات أو األنشطة , األنشطة لألعلى أو األسفل

وفي حال إعادة النقر عليها تظهر مرة أخرى ما تم ( تتيح لك  هذه األداة إخفاء الكتل أو األنشطة عن مرأى الطالب  
 )إخفاؤه 

 
لقائمة من خالل ا, المقررات الدراسية , إذا آان التحرير متاح يمكنك أيضا إضافة موارد وأدوات النشاط فضال عن الكتل  •

 المنسدلة في  المواضيع أو أسابيع المقررات 
  
 .تحرر الملف الشخصي يتيح لك تغيير المعلومات في ملفك •
  
االسم األخير في مربع البحث بعد ذلك سوف يعرض لك البرنامج ) جزء من ( يمكنك البحث عن المعلمين عن طريقة تعبئة  •

إذا , الوظيفة أو إعدادات التحرير , لبحث بعد ذلك عليك بتغيير الطلب قامة باألشخاص الذي تم العثور عليهم نتيجة عملية ا
 لزم األمر ثم اضغط حفظ التغييرات 

  
 الطالب على صلة مع صفحة إدارة ا لطالب التي تسمح لك بإضافة أو حذف الطالب من المقررات الدراسية •
  
تسجيله يمكنه تسجيل نفسه في المقرر طالما أنه  وآما ذآر آنفا  إذا آان الطالب يملك هوية في مودل فليس من الضروري •

 ومفتاح التسجيل وجميع هذه األمور محددة في إعدادات المقرر الدراسي ) وهي متاحة للطالب ( يعرف هذا المقرر وعنوانه 
  
حتى يتمكن  للطالب الكبار الذي يمتلكون  مهارات قليلة في الكمبيوتر قد يكون من المستحسن دخوله إلى هذا المقرر بنفسه •

 من تخطي إجراءات التسجيل 
  
  ليس جميع الطالب يمتلك تلقائيا هوية في مودل لطلب هذه الهوية أرسل قائمة بأسماء وعناوين الطالب إلى مدير النظام •

  اإلعدادات 3.1.2 
قسام هذه األقسام تتكون مقررات مودل من نشاطات تعليمية تقدم للمستعملين بشكل معين هذا الشكل يقسم لعدد محدود من األ •

  :إما أن تكون حسب المواضيع أو حسب األسابيع ويوجد ثالث أشكال للتقسيم في مودل آما يلي 
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  المساق يكون عبارة عن منتدى: تنسيق اجتماعي  
  يناسب التسجيل الغير محدود المدة أو المستمر ويناسب التعليم  الذاتي أو التعليم عن بعد: تنسيق موضوعات  
منظم حسب األسابيع بحيث أن مودل  يقسم منطقة المحتوى إلى أسابيع لها تاريخ بداية ونهاية : أسبوعي  تنسيق  

 واألسبوع األول يبدأ من تاريخ بداية المقرر المحددة في إعدادات المقرر ويناسب البيئات الجامعية والدراسية
  

  شاهد النافذة التالية لمخطط أسبوعي  •
  

 
  

  
  لية لمخطط الموضوعشاهد النافذة التا •
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  أما الشكل الثالث المنتدى الجماعي فهو عبارة عن منتدى عادي يمكنك تجربته بنفسك •
  :وعناصر اإلعدادات هي ) حرر إعدادات المنهج الدراسي ( عند النقر على اإلعدادات تظهر نافذة  •

في الصفحة األولى لموقع مودل  المقرر تكون عادة ضمن تصنيفات يضعها مدير موقع مودل وتظهر عادة: الصنف  

  :هذه األصناف تمكنك من اختيار الصنف الذي يريد 

  يضع هنا اسم المقرر بالكامل وهذا االسم سوف يظهر في قائمة المقررات: االسم آامال  

اسم مختصر للمقرر حيث غالبا ما تستخدم الجامعات رمزين أو ثالثة متبوعة برقم وهذا االسم سيظهر : اسم قصير  

  ي عمود التصفح أعلى يسار المساق ف

هذا الحقل يوضع فيه رقم تسلسلي للمقرر ومودل داخليا ال يستعمل هذا الحقل ولكنه مفيد في : رقم بطاقة التعريف  

  حالة استخدام أنظمة أخرى

هنا يتم وصف المقرر باختصار فقرة معلومات بحيث تصف بها المقرر لشخص ما يزور الصفحة األولى : ملخص  

  مقررلل
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  تم شرحها سابقا: تنسيق  

إذا اخترت التنسيق األسبوعي فإن بداية اول أسبوع تكون من هذا التاريخ وهذا الحقل ال : تاريخ بدء المنهج الدراسي  

  قيمه له في تنسيق الموضوعات

بعد هذه المدة يمسح بالمقرر من تاريخ أول دخول و" مسجال " هنا يوضع المدة التي يسمح لها بالبقاء : فترة التسجيل  

  تسجيل الطالب من هذا المقرر

  التي ستظهر في المقرر) أسابيع أو وحدات ( من هنا يتم تحديد عدد األقسام : المواضيع / عدد األسابيع  

  :وهذا الحقل يحدد أسلوب عمل المجموعات : أسلوب المجموعات  

  ة واحدة آبيرة والكل يرى الكلوعليه فإن آل طالب ومعلمي المقرر هم مجموع: ال توجد مجموعات  

  ألعضاء المجموعات ال يستطيعون رؤية بعضهم البعض: مجموعات منفصلة  

يمكن ألعضاء المجموعات أن يروا بعضهم البعض ولكن ال يمكنهم المشارآة في غير : مجموعات ظاهرة  

  مجموعتهم

ف إلى األنشطة وإذا اخترت نعم فإن ذلك إذا اخترت ال فإن المجموعات يمكن أن تضا: إجبار على أسلوب المجموعات  

  يعني أن أي نشاط سيكون به مجموعات حسب ما اخترت بشكل إجباري

  هذا الخيار يسمح لك بإخفاء  المقرر بالكامل عن الطالب حيث لن يظهر لهم في قائمة المقررات: متاح  

  هو آلمة سر لدخول المساق: مفتاح التسجيل  

ص غير مسجل بموقع مودل ويمكن للضيف فقط تصفح المقرر وقراءة المادة التي الضيف هو  الشخ: اتصال الضيف  

  الخ..لكنهم ال يستطيعون المشارآة بالمنتديات أو االختبارات ) إذا سمحت بذلك ( يحتويها 

لمخفية آما تعلم أنه يمكن إخفاء جزء من المقرر وهذا الخيار يسمح لك بتحديد آيف ستعرض األقسام ا: المواضيع المخفية  

  :في المقرر للطالب وهناك خيارات 
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o األجزاء المخفية سيتم إظهارها في هيئة منطوية  

o األجواء المخفية غير مرئية  

يوجد منتدى األخبار في المقرر وهو مكان جيد لعرض األخبار والمالحظات لكل الطالب هذا الحقل : بنود إخبارية للعرض  

  األخبار أو منتدى األخباريحدد عدد المواد التي ستظهر في آتلة آخر 

  يمكن للمعلم التحكم في إظهار الدرجات أو إخفائها من خالل هذا الخيار: عرض الدرجات  

  في حال اختيار نعم فإن الطالب يمكنهم مشاهدة سجل النشاط : عرض تقارير النشاط  

  خالل هذا الخياريتم تحديد الحجم األقصى للملفات التي يرفعها الطالب من : الحجم األقصى للتقرير  

  يتضمن مودل الكثير من اللغات ويمكنك اختيار اللغة التي تريد من بينها: إجبار اللغة  

األصل ال وتعني مقرر عادي واختيارك ل نعم تعني أن هذا المقرر قد يستعمل آمنطقة : هل هذا منهج دراسي معياري  

  البعض  مشترآة تسمح للمشارآين من مقررات مختلفة بالتفاعل مع بعضهم

 يمكنك اآلن الضغط على حفظ التغييرات لحفظ اإلعدادات على هذا المقرر •
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  تقارير الدرجات3.1.3   
 

  :أهمية تقارير الدرجات

 .تسجيل و حساب درجات الطالب لجوانب التقويم المختلفة -1

 .التحكم في أوزان الدرجات و تعديلها حسب االحتياج -2

 .ت و الواجباتقراءة الدرجات من نظام االختبارا -3

 .يستطيع المعلم وضع مالحظاته علي مستوي الطالب -4

 . اطالع الطالب علي درجاته و مستواه الدراسي من صفحته الخاصة -5

  
آما تم شرحه  CPUو  1و هي امتحان تجريبي و امتحان تجريبي  DMAN 1106تم إضافة ثالثة امتحانات لمقرر  :مالحظة

  .  ئلة لكل امتحانفيما سبق و تم إسناد مجموعة من األس
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بالضغط علي زر درجات في الصفحة الرئيسية للمقرر ندخل علي صفحة الدرجات آما بالشكل  :الدخول إلي صفحة الدرجات
  : التالي

  

ثالثة امتحانات
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لمختلفة الصفحة التالية تتضمن قوائم بجميع الطالب في المقرر الدراسي مع النتائج التي حصل عليها آل طالب في االمتحانات ا

 . في المقرر باإلضافة إلي النسبة المئوية و آذلك العالمة النهائية لكل طالب

  

اضغط علي زر درجات لكي 
 ندخل علي صفحة الدرجات
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.اضغط علي اسم االمتحان, للحصول علي تقرير تفصيلي  

 العالمة النهائية للمقرر
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  . للحصول علي تقرير تفصيلي ألي امتحان نضغط علي اسم االمتحان آما في الصفحة السابقة  :تقرير تفصيلي لالمتحان
 

  : محتويات التقرير
 اسم الطالب -1

 )متى بدء الطالب في حل االمتحان(تاريخ و وقت بدء االمتحان  -2

 )متى انتهي الطالب من حل االمتحان(تاريخ و وقت انتهاء االمتحان  -3

 )المدة الزمنية الذي استغرقها الطالب في حل االمتحان(الوقت المستنفد  -4

 )الدرجة التي حصل عليها الطالب(الدرجة  -5

 )ها الطالب في آل سؤالإظهار توزيع الدرجات و الدرجات التي حصل علي(أرقام األسئلة  -6

 . رسم بياني عمودي يوضح درجات الطالب -7
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   :آما في الشكل التالي:  حفظ درجات االمتحان في ملف اآسل

   اختر الكلاضغط , يجب تحديد أسماء الطالب أوال -1
  

 
  

و التي من خالله نحفظ الدرجات في ملف اآسل : يظهر مربع الحوار التالي,  نضغط الزر -2
  . saveلضغط علي زر با
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  : للحصول علي جميع درجات االمتحانات في ملف اآسل نتبع الخطوات التالية :درجات جميع االمتحانات
  

و التي هو تحت  Excel Spreadsheetخيار   نختار من القائمة المنسدلة الموجودة في الصفحة الرئيسية للدرجات -1

 :آما بالشكل التالي. Exportعنوان 

 

 
 

 و تحتوي علي : آما بالشكل التالي, تصدير إلي اآسلتظهر صفحة عنوانها  -2

a. اسطر العرض و هو رقم األسطر المراد عرضها في الصفحة التالية . 

b. االمتحانات المراد تصدير درجاتها إلي اآسل . 

 . سلمو من ثم نضغط علي زر  -3

  

Excel Spreadsheet 

Export 

 القائمة المنسدلة
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و . و التي فيها يتم استعراض درجات الطالب قبل تصديرهابعد الضغط علي زر سلم نحصل علي الصفحة التالية  -4

 . نحصل علي مربع حوار لحفظ ملف اإلآسل الذي يحتوي علي الدرجات تنزيلبالضغط علي زر 
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  المجموعات 3.1.4 
مة األنشطة وظائف المجموعات يمكن الوصول إلهيا من آتلة اإلدارة في صفحة المقررات وهي ليست مدرجة في قائ 

  ألنها تنطبق على جميع األنشطة

  في مجموعات مودل يتم معرفة جميع المقررات الدراسية وآذلك جميع المدرسين وجميع األنشطة التي يمكن استخدامها  

من الممكن لمستخدم مودل أن يكون عضوا في أآثر من مجموعة ومع ذلك يجب على المعلم عدم إدراج نفسه في أي  

لتحقيق السيطرة على جميع أنشطة المجموعات بالشكل ) معلم واحد فقط في مجموعة معينة ( لمختلفة من المجموعات ا

  األفضل

في هذه األدوات التي عليك اختيار مرئية أو مجموعات مستقلة سترى نوع من المجموعات المختارة مما يسمح لكم  

  برؤية أداة تخبرك انك عضوا في هذه المجموعة 

يك طالب في مقررك الدراسي يمثلون أعضاء في أآثر من مجموعة فإنك ستشاهد أيضا قائمة مالحظة إذا آان لد 

  الختيار المجموعات وعليك أن تثير انتباه الطالب إلى ذلك حتى يتسنى لهم انضمامهم إلى المجموعة الصحيحة 

  المجموعات يجب أن ال تنشأ للعب والعبث بل يجب أن تخدم غرض التعليم الحقيقي 

ن تكون المجموعات مفيدة للمناقشة حول عمل مهمة معينة يشارك فيها مختلف المجموعات للحصول على يمكن أ 

  موارد مختلفة 

المجموعات يمكن أن تخدم غرض عملي تطبيقي فعلى سبيل المثال إذا آان  الطالب موزعين على مجموعة من  

  المعلمين في بيئة التعليم

وأداة ) عندما يستخدم آأداة تحميل ( المسرد , وأفضلها بالطبع هي المنتدى  ليس آل األدوات مناسبة للعمل الجماعي 

أنظر إلى أداة الويكي لمزيد من ( والسيما األخير فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا في وظائف المجموعات , الويكي  

  )المعلومات 

لدراسي ويمكن توظيفها بما يناسبك نالحظ أن إعدادات المجموعات االفتراضية مصممة اعتمادا على إعدادات المقرر ا 

 في جميع األدوات 

  
  إنشاء مجموعات 

  
إلنشاء مجموعات انقر على أيقونة المجموعات في آتلة اإلدارة ثم انقر على تشغيل التحرير سوف تفتح لك  النافذة  

  :التالية 
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في المقرر الدراسي ألن ذلك قد يؤدي علما بأنه ال ينبغي عليك إنشاء مجموعات طالما أن الطالب لهم نشاط  ملحوظ  

  بهم إلى عدم التسجيل في المجموعات 

بعد تشغيل ( عندما تنشأ مجموعة معينة فإن أيقونة المجموعة سوف تظهر خلف قائمة األنشطة في صفحة المقرر  

موعات مختلفة من خالل هذه األيقونة يمكنك أن تقرر  آيف يرى الطالب األنشطة يمكنك التحكم بثالث مج) التحرير 

  )عند تشغيل التحرير ( في اإلعدادات عن طريق النقر على أيقونة المجموعات 

  وتعني أن جميع الطالب يمكن مشاهدتهم والتفاعل مع األدوات بدون وجود مجموعات: ال يوجد مجموعات  

يستطيع التفاعل مع تعني أن الطالب قادرين على رؤية الطالب اآلخرين وأعمالهم إال أنه ال : مجموعات مرئية  

لذا عند اختيارك هذه اإلعدادات للمنتدى الطالب في أحد المجموعات يستطيع مشاهدة ( أعضاء هذه المجموعات 

  )الرسائل التي تصل من المجموعات األخرى ولكن ال يستطيع الرد أو التعليق عليها 

فاعل مع العمل من مجموعات أخرى وهي وتعني أن عناصر المجموعة ال يمكنهم مشاهدة أو الت: مجموعات منفصلة  

 تكاد تبقى مجهولة حتى يتم تغيير إعدادات المجموعة   

  النسخ االحتياطي واالسترجاع 3.1.5 
  

  هذه األدوات قلما تستخدم ولكنها مع ذلك تعتبر مهمة  
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ا لديك على جهاز وتحميله( عند إنشائك مقرر جديد أو قمت بتحديث مقرر سابق فمن المهم عمل نسخة احتياطية لها  

ففي حال حدوث ظرف طارئ في الخادم ومقررك الدراسي تعرض للتلف يمكنك استرجاع المقرر )  الكمبيوتر 

  الدراسي واستخدامه وآأن شيء لم يكن

يمكنك أيضا استخدام النسخ االحتياطي السترجاع المقرر الدراسي للوضع الطبيعي بعد تفاعل الطالب مع هذا المقرر  

ع إذا آانت لديك أي تغييرات على مادة المقرر خالل فترة التدريس فإن هذه التغييرات سوف تفقد طالما لم ولكن بالطب

  تجعل لديك نسخة احتياطية لهذه التغييرات

( ال تترك أآثر من نسخة احتياطية للمقرر لديك يجب عليك حذف النسخة القديمة طالما قمت بتحديث نسخة جديدة  

  )في ذاآرة الكمبيوتر  لتجعل هناك فراغ أآبر

عند إنشاء نسخة احتياطية فإن مودل سوف يعرض عليك قائمة طويلة من الخيارات التي يمكنك أن تختار بالضبط ما  

  ينبغي  عليك إدراجه في هذه النسخة وما يجب تجاهله

وات األخرى التي ترغب في عادة فإنك تختار أن ال تشتمل النسخة على بيانات للمستخدمين باستثناء أداة المسرد أو األد 

  بقاء المعلومات الخاصة بها

عند استرجاع المقرر الدراسي من النسخة االحتياطية سوف تبدأ من ملف النسخة االحتياطية التي تكون موجودة في  

ذه ميغابايت وه 50علما أن حد التحميل ال يتجاوز ( مجلد النسخ االحتياطي للمقرر أو التي قمت بتحميلها على جهازك 

  )صغيرة جدا لبعض ملفات النسخ االحتياطية 

 )اإلضافة إليه أو الكتابة عليه ( يمكنك االختيار السترجاع النسخة االحتياطية داخل المقرر الحالي  
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  استرجاع بيانات المقرر3.1.6 
  

بيئة مقرر جديد أو مقرر موجود  طالما أن المدراء يمكنهم استخدام وظيفة االسترجاع لنسخ المقرر وإعادة إنشاءه في 

مثل إضافة نماذج ووحدات مختلفة في المقرر الواحد فإن المعلم أيضا بإمكانه استيراد محتويات المقرر من مقررات 

  اخرى



39 
 

عند اختيار المقرر يعرض لك قائمة مماثلة لتلك التي يعرضها في النسخ االحتياطي واالسترجاع ومنها يمكنك اختيار  

  األنشطة  التي تود استيرادها من مكان ما إلى هذا المقرر الموارد و أو

أو يمكن أن قد ال تعمل ) الخ ,... تحميل الصور ( ال  أنك يجب أن تشتمل ملفات المقرر التي تأتي مع أدوات االستيراد  

  بشكل سليم

  

  

  استيراد بيانات المقرر3.1.7 
  

  : يمكن استيراد بيانات مقرر حسب الشكل التالي 

  

 
  

  إعادة التثبيت3.1.8 
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بحيث يمكن تشغيل المقرر مرة أخرى ( أو المساهمين في المقرر / هذه الوظيفة تتيح للمعلم حذف المستخدمين و 

  باستخدام مجموعات جديدة من المستخدمين 

 عمليجب أن تكون حذر في ما تريد حذفه عليك أن تكون على يقين أنك انتهيت من مجموعة المستخدمين وهذا ال ال 
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  التقارير3.1.9 
  

تتيح لك التقارير فحص مدى نشاط و تفاعل الطالب أو الطالب الموجودين في المقرر الدراسي باإلضافة إلى أنها يمكن  

  ) النوع ( أن تعطيك تقارير األنشطة لكل نشاط 

يد ذلك من خالل علما بأن صفحات التقارير يمكن أن تكون طويلة جدا ألن جميع األعمال مسجلة ويمكنك تحد 

  )أو  مجموعة من هذه العناصر ( أو النشاط  , الطالب , المجموعات , تحديد اليوم , المعلومات التي تحتاجها 

لكنها تسمح لك باتخاذ اإلجراءات ) بل وسيلة لتسجيل نشاطات الطالب (التقارير ليست وسيلة للتجسس على الطالب   

ائقات والمشاآل التي قد تحدث وسوف تكون بمثابة رادع ضد إدعاءات تافهة المناسبة في الوقت المناسب لمواجهة الع

مثل لقد قمت بعمل المهمة المطلوبة ولكن النظام لم يقبله آما يعطيك فكرة جيدة من خالل معرفة أي األقسام في 

 المقررات المختلفة تستخدم أآثر من قبل الطالب

  

  : علي التالياعرض تلك السجالت نحصل "و بالضغط علي زر 
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  الملفات 3.1.10 
مجلد ملفات المقرر الدراسي يعتبر مصدر مهم في معظم المقررات الدراسية ونظرا ألن الكثير من المقررات على  

  الويب يتم تحميلها على الموقع آمورد فإن هذه الملفات تعتبر أمر مهم وضروري في مختلف المقررات

لتي تحصل في الملفات المحملة ويفضل تحريرها واالنتهاء منها قبل التحميل على نظام مودل حساس لجميع التغيرات ا 

  النظام 

ويسمح بإنشاء روابط لهذه الملفات ) انظر في األسفل , باختالف األيقونات ( يقبل مودل  الملفات من جميع األنواع  

مبيوتر على التعامل مع الوسائط آموارد في المقررات علما بأن عرض هذه الملفات تعتمد على قدرة مستخدم الك

 ADOBEتتطلب من المستخدم توفر روابط لبرنامج  PDFملفات , المتعددة وبرامج األوفيس على سبيل المثال 

ACROBAT  READER   في صفحة المستخدم وآذلك ملفات الفالش فإنها تعرض قط في حال توفر مشغل

  الفالش في جهاز الطالب

يل  أو نقل العديد من الملفات فمن السهولة ضغط هذه الملفات معا في ملف واحد عبر إذا آنت بحاجة إلى رفع تحم 

 )علما بأنه يجب مراعاة أقصى حجم لرفع الملف (   ZIPبرنامج الضغط 
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  التقويم المحوسب أدوات تفاعل3.2 

  أداة المحادثة  3.2.1 
  

لوقت الحقيقي ويمكن أن تكون مفيدة لتنظيم اللقاءات المحادثة هي أداة اتصال متزامن تسمح للمستخدمين االتصال في ا 

  على االنترنت ولكنه غير مناسب ألغراض التدريس

للمحادثة عبر مودل يجب أن يكون الطالب قد قام بالتسجيل في مودل ليتسنى له المشارآة في المحادثة آما يجب أن  

وهذا هو ما يميز المحادثة عن المنتدى الذي ال يكون الطالب موجودين في اللحظة ذاتها ليتسنى لهم تبادل الحديث 

  يشترط تواجد الطالب في نفس اللحظة 

يخزن برنامج مودل المحادثات التي تتم بين أآثر من  طالبين آما يقوم بتخزين المحادثات التي تستغرق خمس دقائق  

  بالمحادثة فأآثر وخالف ذلك أقصد أقل من طالبين أو أقل من خمس دقائق فإن المودل ال يحتفظ

أداة المحادثة في مودل سهلة االستخدام ولكن من الممكن أن تكون بطيئة في حال استخدامها من قبل أعداد آبيرة من  

المستخدمين والمستخدمين الذين يكون االتصال لديهم بطئ من الممكن انقطاعهم عن المحادثة في حال عدم قدرتهم 

  على تحديث االتصال بالسرعة الكافية

  
  ة أداة محادثة إضاف

 : من قائمة األنشطة في صفحة المقرر الدراسي آالتالي" محادثة " إلضافة محادثة في مودل اختر  
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عبارة عن االسم الذي تختاره لغرفة المحادثة والذي سوف يعرض في حال دخول الطالب على : اسم غرفة المحادثة  

  المقرر الدراسي

عبارة عن وصف لهذه المحادثة وعرض مالحظات المعلم حول هذه المحادثة ويتاح للمعلم إضافة : نص المقدمة  

  الصور وتحرير النص آيفما يشاء 

يقصد بذلك وقت وتاريخ المحادثة القادمة التي يحددها المعلم علما بأنه يمكن للطالب الدخول : الموعد القادم للمحادثة  

  هذا الوقتقبل هذا التاريخ أو 

 :هناك أربع احتماالت لهذا الخيار : جلسات مكررة  

o  أي ال يوجد موعد محدد للمحادثة : ال تقم بنشر المحادثة في أي وقت  

o  الموعد القادم " أي أن الموعد المحدد لهذه المحادثة قد تم تحديده ب : قم بنشر الموعد المحدد فقط  –ال تكرار

 "للمحادثة 

o الموعد القادم للمحادثة " أي أن هذه المحادثة مفتوحة آل يوم وفي الوقت المحدد في :  في نفس الموعد آل يوم " 

o  الموعد " أي أن هذه المحادثة مفتوحة مرة واحدة في األسبوع في الموعد المحدد في : في نفس الموعد أسبوعيا

 "القادم للمحادثة 

  حادثة وتبعا لذلك سوف تحذف المحادثات القديمة تلقائيا يحدد هنا مدة تخزين الم: احفظ الجلسات السابقة للمحادثة  

يتم تحدد مدى صالحية الطالب لرؤية المحادثات السابقة علما بأن المعلم يمكنه : يستطيع الجميع معاينة الجلسات السابقة  

  مشاهدة جميع المحادثات بغض النظر عن هذا الخيار

وجودة في هذا المقرر الدراسي وهي ثالث أنواع آما تم ذآرها سابقا يتم تحديد نوع المجموعات الم: أسلوب المجموعات  

:  

o ال توجد مجموعات  

o مجموعات منفصلة  

o  مجموعات ظاهرة 

  "لحفظ إعدادات هذه المحادثة " حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  
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  :إدارة المحادثة وبدء المشارآة فيها 

  
لبدء هذه المحادثة فإنه بإمكان الطالب دخول المحادثة قبل الوقت المحدد ولكن  آما ذآر سابقا في حال تحديد وقت معين 

  الغرض من تحديد موعد بدء المحادثة في إعدادات المحادثة قد يفيد  لتسجيله آموعد في التقويم الزمني

  عند الدخول على أي محادثة تم إنشاءها في أي مقرر دراسي سوف يتم عرض الصفحة التالية  

  
  

  

 اضغط علي المحادثة للبدء
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  وهي خاصة بالمعلم لتحديث هذه المحادثة وتحريرها " حدث هذه المحادثة " أيقونة  

  

  أداة المنتدى  3.2.2
  

أداة المنتدى شبيه بالمنتديات المنتشرة على صفحات اإلنترنت ويمكن للطالب والمعلم المشارآة في هذه المنتديات وال  

ثة حيث يتم آتابة موضوع معين لمناقشة من أحد الطالب أو المعلم يشترط تواجدهم في نفس اللحظة آما هو في المحاد

  ويتم مناقشته جماعيا 

جميع المستخدمين الذين تم تسجيلهم في المقرر الدراسي في حال دخولهم المنتدى سوف يرسل إليهم عبر البريد  

  اإللكتروني جميع المشارآات الجديدة  إال إذا قام المعلم بتعطيل هذه الخاصية 

  
  ضافة أداة المنتدى إ

  :إلضافة منتدى في مودل اختر منتدى من قائمة األنشطة في صفحة المقرر الدراسي آالتالي  
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  عبارة عن االسم الذي تختاره للمنتدى والذي سوف يعرض في حالة دخول الطالب على المقرر الدراسي : اسم المنتدى  

  :دى وهناك ثالثة أنواع يتم هنا تحديد طبيعة المنت: نوع المنتدى  

o  هذا النوع يسمح بطرح عدة نقاشات ويسمح بوجود عدة ردود : منتدى نموذجي لالستخدام العام  

o  يتم مناقشة موضوع واحد فقط مع تمكين الردود على هذا الموضوع : نقاش واحد بسيط  

o  واحد فقط ولكن يسمح له  آل طالب يسمح له بفتح المناقشة لموضوع: يستطيع آل واحد أن يرسل نقاشا واحدا

  بإضافة عدة ردود

 الخ علما بأنه يمكن إضافة الصور وتحرير النص, يتم هنا آتابة موضوع النقاش والتعليمات : مقدمة المنتدى  

 :يتم تحديد صالحيات الطالب من حيث المشارآات : هل يستطيع الطالب إرسال مقاله إلى هذا المنتدى  

o  مكن للطالب وضع موضوع للنقاش وآذلك الردود على المواضيع األخرىي: يسمح بالمناقشات والردود 

o  ال يمكن للطالب وضع موضوع للنقاش ولكن يسمح له بالردود على : ال يسمح بالمناقشات ويسمح بالردود

 المواضيع

o  دود في ال يمكن للطالب وضع المواضيع آما ال يمكن له المشارآة بالر: ال يسمح بالمناقشات وال يسمح بالردود

  المواضيع

إذا آان االختيار نعم فإن الجميع المشترآين في هذا المنتدى سوف يتلقون رسائل : هل االشتراك إجباري على الجميع  

  عبر البريد اإللكتروني حول المشارآات الجديدة في هذا المنتدى وخالف ذلك فإن المشترآين يمكنهم التسجيل أو ال 



50 
 

  يتم اختيار ذلك حسب رغبتك: مقروءة في هذا المنتدى هل ترغب في متابعة المشارآة ال 

بشكل عام يسمح بإرفاق الملفات عبر المشارآات ويتم هنا تحديد الحجم األقصى لهذه : الحجم االقصي لحجم المرفقات  

  المرفقات

لمشارآات يقصد هنا هل يسمح تقييم المشارآات في حال رغبتك  السماح بتقييم ا: هل تصنيف المشارآات مسموح به   

وإذا سمحت بالتقييم فإنه يمكنك تحديد خيارات المستخدمون المسموح " استخدم التصنيف " انقر المربع الموجود بجانب 

  لهم بالتقييم

o  لتحديد ما يتم معاينته : معاينة 

o  الختيار المقاييس المناسب للتقييم: درجة 

o  المسموح بالتقييم  تحديد الفترة: احصر تصنيف المقاالت المؤرخة في هذا المدى 

 )تم شرحها سابقا ( هنا يتم اختيار نوع المجموعات في هذا النشاط : أسلوب المجموعات  

 لحفظ إعدادات هذا المنتدى" حفظ التغييرات  " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  

  
  آيفية التعامل مع نشاط المنتدى 

  
  ق يتم عرض الصفحة التالية  عند الدخول على أي منتدى تم إنشاؤه في أي مقرر دراسي سو 

  
  
  

 ط هنا لدخول المنتدياضغ
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  وهي خاصة بالمعلم لتحديث هذا المنتدى وتحريره" حدث هذا المنتدى " أيقونة  

  للمعلم فقط يتم من خالله تسجيل جميع المشترآين " الجميع يمكنه االختيار ليصبح مشترآا " أيقونة  

  البريد اإللكتروني للمشترآينيمكنك عرض أسماء وعناوين " عرض المشترآين " أيقونه  

  ليسجل المشترك نفسه في المنتدى " اشترك في هذا المنتدى " أيقونة  

  انقر هنا إذا آان لك صالحية إلضافة موضوع جديد للنقاش" أضف موضوع جديد للنقاش " زر  

  )حية إن آنت صاحب صال( تظهر النقاشات بقائمة المنتدى بحيث يمكنك نقرها لمشاهدتها أو إضافة رد  
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  أداة االستبيان    3.2.3
  

  يحتوي مودل على مجموعة جاهزة من االستبيانات ويمكن للمستخدم تصميم وإنشاء استبيان جديد 

  .االستبيانات الموجودة تفيد في تحديد مواقف الطالب تجاه التفكير والتعليم وتفيد التعليم اإللكتروني وآذلك التعليم عن بعد  

  
   إضافة أداة االستبيان

  
 من قائمة األنشطة في صفحة المقرر الدراسي " استبيان " َإلضافة استبيان في مودل اختر  
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عبارة عن االسم الذي تختاره لالستبيان والذي سوف يعرض في حال دخول الطالب على المقرر : اسم االستبيان  

  الدراسي

  يد من قائمة معرفة مسبقا وفيها يتم هنا تحديد نوع االستبيان الذي تر: نوع االستبيان  

 
  

 )تم شرحها سابقا ( هنا يتم اختيار نوع المجموعات في هذا النشاط : أسلوب المجموعات  

  لحفظ إعدادات هذا االستبيان" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  

ص المقدمة يمكنك آتابة التعليمات بعد حفظ االستبيان تظهر نافذة يعرض فيها اسم االستبيان صندوق نص لكتابة ن 

  والتوضيح أو ترآها فارغة

  
  :آيفية التعامل مع االستبيان 

  
  عند الدخول على أي استبيان في أي مقرر دراسي سوف يتم عرض الصفحة التالية  

  
  
  

  اضغط علي اسم االستبيان
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  نص المقدمة باألعلى 

  ان وتحريرهوهي خاصة بالمعلم لتحديث هذا االستبي" حدث هذا االستبيان " أيقونة  

تشاهد عدد الطالب المشارآين في هذا النشاط وعند الضغط على هذا الرابط يعرض لك " معانية ردود االستبيان " أيقونة  

  جدول اإلجابات 

  لحفظ إجابات االستبيان من قبل الطالب " اضغط هنا لالختيار ثم االستمرار " زر  
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  الفصل الرابع

  األسئلة و االختبارات المحوسبة

  فئات األسئلة4.1 

  أضف فئة  4.1.1
  

تستخدم الفئات في تنظيم  األسئلة الموجودة في المقرر الدراسي حيث يمكن " حرر الفئات " فئة وقائمتها وأمامها زر  

مشارآتها مع مقررات أخرى وعادة يوجد فئة جاهزة اسمها افتراضي ويمكن إيجاد فئات جديدة ويمكن تحرير فئات 

 موجودة 

  

 
  
  

 اضغط علي فئات
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  :يتضمن البنود التالية 
  

 Parent   : أو تختار أعلى آفئة من الصف األول ) فئة فرعية  ( هنا لنقر قائمة الفئات لوضع الفئة حاليا فيها  

  اسم الفئة: فئة  

  وصف مختصر عن الفئة: معلومات عن الفئة  

  
  . يمكنك النقر علي أضف فئة إلضافة الفئة المطلوبة
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  ر الفئات حر 4.1.2
  

  
  . يتم استخدام الفئات عند إنشاء األسئلة و ذلك لتصنيف األسئلة حسب نوعها آما بالشكل 
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  : لبنك األسئلة إضافة األسئلة2 .4 
  

 
  
  
  

نضغط علي رابط , للبدء بإضافة أسئلة لبنك األسئلة
 أسئلة
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  أنواع األسئلة  4.3 

 :الخيارات المتعددة 4.3.1 
  .ومن ثم اختيار خيارات متعددة" شئ سؤال جديد أن"يمكن عمل أسئلة متعددة اإلجابة وذلك بالنقر على قائمة  

  

إلضافة أسئلة جديدة انقر أنشأ سؤال جديد حيث يوجد 
:األنواع التالية   

 خيارات متعددة 
 الصواب/ الخطأ  
 اإلجابة القصيرة 
 األسئلة الرقمية 
 األسئلة الحسابية 
 أسئلة المتطابقة 
 الوصف 
 ابة القصيرة التطابقية العشوائيةاإلج 
 اإلجابات الضمنية 
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  : مثال
  :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله

  
 إلغالق أي برنامج نستخدم االختصار .1
  

1-  Ctrl+F4            2-  Alt+F4               3- Ctrl+Alt+F4                     4- جميع ما سبق  
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%100نعطي اإلجابة الصحيحة   
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  تتضمن هذه النافذة البنود التالية -

  وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة :فئة 

  اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه :السؤالاسم  

  ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه :سؤال 

فترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك من الم :عرضهاالصورة المراد  

  الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

قالب الموجود بإعدادات " طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة بـ :  Penalty factor معامل العقوبة 

فهذا يعني  0فهذا يعني أن الطالب له فرصة واحدة لحل السؤال أما إذا آان  1إذا آان , 1و  0و هو رقم ما بين , االختبار

  . أن الطالب بمكن أن يحل السؤال إلي أن يحصل علي النتيجة الصحيحة

  آثريتم اختيار أن اإلجابة الصحيحة هي إجابة واحدة أو أ :إجاباتإجابة واحدة أم عدة  

يوجد عشر خيارات متاحة ويجب تعبئة خيارين على األقل الخيارات التي تترك فراغا لن تستخدم  :المتاحةالخيارات  

  :خياراتوهناك ثالثة 

o  هنا يتم آتابة نص اإلجابة :اختيار  

o   جابة لإلجابة من عالمات السؤال بمعنى الدرجة التي تستحقها اإل) نسبة مئوية ( هنا يتم تحديد وزن : درجة

 إجابةمن  أآثرآان  إذا أما% 100 تأخذواحدة صحيحة  إجابةيعني اذا آانت ,  %100من درجة السؤال ال 

  . الصحيحة اإلجاباتعلي عدد % 100صحيحة نقسم ال 

o  هنا يتم آتابة تعليقات على اإلجابة وال تظهر هذه إال بعد اإلجابة آما أن التعليق قد يفيد الطالب  :تعليق

  لألفضل

  .و تظهر معنا الصفحة التالية لحفظ إعدادات هذا السؤال"  حفظ التغييرات" د ذلك يمكنك النقر على رز بع -
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  و عند الضغط علي خيار معاينة نحصل علي شكل الصفحة في أسئلة الخيارات المتعددة

  

 السؤال معاينة

 السؤال تحرير
السؤال نقل  

السؤال تحديد السؤال حذف   
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 : الصواب/ الخطأ 4.3.2 
" أنشئ سؤال جديد " بمعنى أن اإلجابة صح أو خطأ وذلك بالنقر على قائمة يمكن عمل أسئلة إجابتها تكون إما بنعم أو ال 

  الصواب/ ومن ثم اختيار الخطأ 
  

  
  : مثال

  :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله
  

 )اإلجابة صحيحة(آلة التصوير الرقمية تعتبر من وحدات اإلدخال          
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  :بنود التالية تتضمن هذه النافذة ال -

  وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة :فئة 

  اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه :السؤالاسم  

  ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه: سؤال  

ك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك من المفترض أن تعرض لدي: الصورة المراد عرضها  

  الستخدامها مع  السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

, الموجود بإعدادات قالب االختبار" طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة بـ :  Penalty factorمعامل العقوبة  

فهذا يعني أن  0فهذا يعني أن الطالب له فرصة واحدة لحل السؤال أما إذا آان  1إذا آان , 1و  0و هو رقم ما بين 

  . الطالب بمكن أن يحل السؤال إلي أن يحصل علي النتيجة الصحيحة

  رغاهنا يتم آتابة تعليق على اإلجابة إذا اختار الطالب إجابة صواب ويمكنك ترآه فا) : صواب ( تعليق  

  هنا يتم آتابة تعليق على اإلجابة إذا اختار الطالب إجابة خطأ ويمكنك ترآه فارغا) : خطأ ( تعليق  

  لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " يعد ذلك يمكنك النقر على رز  -

  هذا المثال يبين شكل الصفحة في أسئلة الخطأ والصواب  -
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  :اإلجابة القصيرة 4.3.3 
عمل أسئلة ذات إجابة قصيرة حيث يتطلب من الطالب أن يكتب اإلجابة آتابة واإلجابة قد تكون آلمة أو جملة حيث يجب  يمكن

أن  تطابق أحد هذه االختبارات مطابقة تماما آما ينصح بأن تكون اإلجابات قصيرة قدر اإلمكان وهذا النوع من األسئلة يشبه إلى 

 ثم اختيار إجابة قصيرة "  أنشئ سؤال جديد " ى قائمة سئلة من هذا النوع وذلك بالنقر علحد ما أآمل الفراغ ويمكن إضافة أ
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  : مثال

  :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله
      ___المودم__   الجهاز الذي يقوم بتنزيل معلومات من مواقع االنترنت إلى جهازك هو  
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  :ذة البنود التالية تتضمن هذه الناف -

 وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة :فئة 

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه :السؤالاسم  

 ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه :سؤال 

لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك من المفترض أن تعرض  :عرضهاالصورة المراد  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك
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و , الموجود بإعدادات قالب االختبار" طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة بـ :  Penalty factorمعامل العقوبة  

فهذا يعني أن الطالب  0فهذا يعني أن الطالب له فرصة واحدة لحل السؤال أما إذا آان  1إذا آان , 1و  0هو رقم ما بين 

  . بمكن أن يحل السؤال إلي أن يحصل علي النتيجة الصحيحة

 يتم اختيار أن اإلجابة الصحيحة هل هي خاطئة أم صحيحة: إجابات صحيحة  

عشر خيارات متاحة ويجب أن تمأل الفراغ بإجابة واحدة على األقل اإلجابات التي تترك فراغا لن  يوجد: الخيارات المتاحة 

 :تستخدم وهناك ثالث خيارات 

o  هنا يتم آتابة نص اإلجابة :اختيار  

o   لإلجابة من عالمات السؤال بمعنى الدرجة التي تستحقها اإلجابة ) نسبة مئوية ( هنا يتم تحديد وزن : درجة

  %100ة السؤال ال من درج

o  هنا يتم آتابة تعليقات على اإلجابة وال تظهر هذه إال بعد اإلجابة آما أن التعليق قد يفيد الطالب  :تعليق

  لألفضل

  لحفظ إعدادات هذا السؤال " حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  

 هذا المثال يبين شكل الصفحة في أسئلة اإلجابات القصيرة  
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  :اإلجابات الرقمية 4.3.4 
يمكن عمل أسئلة ذات إجابة رقمية وهذا النوع يشبه إلى حد آبير اإلجابة القصيرة ولكن اإلجابة تكون باألرقام حيث يتطلب 

من الطالب أن يكتب اإلجابة آتابة آما أن اإلجابة قد تكون رقم بعينه أو مدى من األرقام وهذا النوع من األسئلة يشبه إلى حد 

  ثم اختيار رقمي  نوم" أنشئ سؤال جديد " ر أآمل الفراغ ويمكن إضافة أسئلة من هذا النوع بالنقر على قائمة آبي

  

 
  

  

  : مثال
  :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله

  

  بايت 1024الكيلو بايت يساوي 
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  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 يار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلةوذلك الخت :فئة 

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه :السؤالاسم  

 ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه :سؤال 

قة ملفات المقرر وذلك من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منط :عرضهاالصورة المراد  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

 الموجود بإعدادات قالب االختيار" طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة ب : معامل العقوبة  

 )رقم فقط بدون أي وحدات ( لصحيحة يتم آتابة الرقم الذي يمثل اإلجابة ا :صحيحةإجابات  

 تكون اإلجابة صحيحة في حدوده مقبول أنيتم وصف مدى  :مقبولةأخطاء  

 هنا يتم آتابة تعليقات على اإلجابة وال تظهر هذه إال بعد اإلجابة آما أن التعليق قد يفيد الطالب لألفضل :تعليق 

 به لكن الطالب غير ملزم :الوحدةيوجد بند اختياري لوضع اسم  

ذآرنا أنه توجد إجابات صحيحة واحدة لكن هنا يمكنك وصف نفس اإلجابة بوحدات أآبر أو أصغر بحيث : وحدات بديلة  

تصف معامل التكبير أو التصغير واسم الوحدة الجديدة والطالب إذا أجاب بهذه اإلجابة عليه ذآر اسم الوحدة مباشرة بعد 

 الرقم سواء بفراغ أو بدون فراغ

وقد يكون معامل تصغير بحيث ( هنا يوضع رقم سيضرب الرقم الصحيح إلعطاء التحويل بوحدة جديدة : بير معامل الك 

 )يكون أقل من واحد صحيح

 اسم الوحدة الجديد وعلى الطالب أن يكتب اسم هذه الوحدة: الوحدة  

  
  لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  -
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  : اإلجابة الحسابية4.3.5 
السؤال الحسابي هو معادلة رياضية مع متغيرات للقيم التي ستكون محوسبة بشكل عشوائي من حزمة البيانات عندما يقدم 

  ومن ثم اختيار الحساب " أنشئ سؤال جديد " الطالب االختبار ويمكن  إضافة أسئلة من هذا النوع وذلك بالنقر على قائمة 
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  : مثال
 :ترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخالهنف
  

What is the surface of a rectangle in m2 with a base of {b} m and a height of {h} m? 
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  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية   -

 لمقابلةوذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة ا: فئة  

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه: اسم السؤال  

 ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه: سؤال  

لكي يقوم مودل باستبدال هذه { } وفي السؤال من هذا النوع يجب وضع المتغيرات باألحرف اإلنجليزية داخل أقواس   -

  عند تشغيل السؤال وأثناء االختبار يقوم مودل بطرح السؤال مستبدال المتغيرات بقيم رقمية عشوائية المتغيرات بقيم

من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك   :عرضهاالصورة المراد  

 ف تعرض لك رسالة تخبرك بذلكالستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسو

 الموجود بإعدادات قالب االختبار" طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة ب: معامل العقوبة  

تمثل اإلجابة الصحيحة حيث تستخدم المتغيرات التي ذآرت بنص ) صيغة ( هنا يكتب معادلة : صيغة اإلجابة الصحيحة   

انقر زر المساعدة   PHPطائفة آبيرة من العمليات واالقترانات التي تدعمها لغة  آما يمكن استخدام{ }  السؤال داخل 

 لمزيد من المعلومات حول ذلك 

 هي نفس بند أخطاء مقبولة ولكن هنا يمكن وصف مدى مقبول تكون اإلجابة الصحيحة في حدوده: القدرة  

فوضع ) القيم العشوائية ( نتيجة العمليات غير معروفة ذآرنا في البند السابق قيمة للمسموح بها ولما آانت : نوع القدرة  

 :هذا البند إلعطائك الخيار في نوعية رقم القدرة هل هو 

 5فإن  0.05وآنا وضعنا القدرة  50بمعنى أن الرقم هو نسبة مئوية من الرقم الحقيقي مثال إذا آان الرقم الحقيقي : نسبي  

 60-40ن مدى اإلجابة المقبولة ستكون بين من الرقم الحقيقي ويعني أ% 5هو في الواقع 

فإن ذلك يعني أن نسبة  5وآتبنا القدرة  30يعني أن رقم القدرة يؤخذ آما هو مثال إذا آانت اإلجابة الصحيحة : مسمى  

 تكون صحيحة 35و  25وعليه فإن أي إجابة تقع بين   5-,+ الخطأ المقبولة هي 

 ) انقر زر المساعدة للمزيد ( لمعقدة يشبه النسبي ويستخدم للعمليات ا: هندسي  
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هنا تقرر آيف سيبدو الرقم الصحيح في المراجعة وفي التقرير ويقصد من آم منزلة يتكون : اإلجابات الصحيحة تظهر  

  الجواب ويوجد خيارين لذلك 

  آم منزلة عشرية مسموحة للرقم: أرقام عشرية  -

وآان  3زء الصحيح وما تبقي يعطي للكسر مثال إذا وضع الرقم المعنوي آم منزلة آل رقم بحيث يعطي الج: أرقام معنوية  -

وإذا آان الرقم  124فإنه سيظهر  12.36وإذا آان الرقم الصحيح هو  13.3فإنه سيظهر   13.333الرقم الصحيح هو 

  23.0فإنه سيظهر  23الصحيح هو 

 اإلجابة  هنا يتم آتابة التعليق على اإلجابة وال يظهر ذلك إال بعد: تعليق  

 لكن الطالب غير ملزم بوضع هذه الوحدة في اإلجابة : يوجد بند اختياري لوضع اسم الوحدة  

 سبق شرحها مع جزئيها معامل الكبير والوحدة: وحدات بديلة  

 
  لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر 

 

 
 
  

  : المطابقة 4.3.6 
تتطلب من الطالب مطابقة عدة بنود أسئلة مع عدة إجابات آالمطابقة بين مصطلحات وتعريفات ويجب وضع  أسئلة المطابقة

ثالثة خيارات أسئلة واألجوبة لها على األقل وآل مطابقة تأخذ حصتها من عالمة السؤال األساسي بالتساوي مع بقية المطابقات 

  أنشئ سؤال جديد ومن ثم اختيار مطابقةويمكن إضافة أسئلة من هذا النوع بالنقر على قائمة 
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  : مثال
 :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله

    :  طابق بين المجموعتين فيما يلي 

 

 

  ضع الترقيم  )أ(العمود الترقيم
  الصحيح هنا

  )ب(العمود 

 Broadcastعبارة عن موجه يتم إعداده حتى يسمح بتمرير رسائل التعميم   1
   DHCP Service 

عبارة عن مجموعة من العناوين الصالحة التي يمكن منحها لمستخدم  2
DHCP  

  

  
DHCP Relay Agent 

بشكل ديناميكي  IPعبارة عن خدمة تقوم منح المستخدمين عناوين  3
باإلضافة إلى بعض البيانات األخرى مثل العبارة االفتراضية و قناع 

  .الشبكة
  

  

DHCP Scope   
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  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة: فئة  

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه: اسم السؤال  

 ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه: سؤال  

لكي يقوم مودل باستبدال هذه { } النوع يجب وضع المتغيرات باألحرف اإلنجليزية داخل أقواس وفي السؤال من هذا  -

  المتغيرات بقيم عند تشغيل السؤال وأثناء االختبار يقوم مودل بطرح السؤال مستبدال المتغيرات بقيم رقمية عشوائية
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توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك  من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي:  الصورة المراد عرضها  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

 الموجود بإعدادات قالب االختبار" طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة ب: معامل العقوبة  

حة ويجب تعبئة ثالثة أسئلة على األقل آما أن األسئلة الفارغة لن تستخدم يوجد عشر خيارات متا: الخيارات المتاحة  

 ويتكون آل خيار من ثالث أجزاء

هنا يتم آتابة نص السؤال الفرعي مثال إذا آان السؤال األساسي طابق بين الدول والعواصم فإنك تضع في آل : سؤال  

 سؤال فرعي اسم دولة 

 ابة الصحيحة تحت السؤال الفرعي يتم آتابة اإلج: اإلجابة المطابقة  

  عند عرض هذا السؤال يقوم مودل بخلط األسئلة واإلجابات عشوائيا -

 
  لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  -
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  : الوصف4.3.7  
بتصحيحه بل هو مجرد نص يظهر وقد يستخدمه المعلم  السؤال الوصفي ليس سؤال بالمعنى الحقيقي وال يقوم الجهاز أو النظام

ب من الطالب عمل شيء معين وتسليمه يدويا ومن ثم يضع الدرجة التي يستحقها آل طالب مثل أسئلة آتابة مقالة أو لللط

  ف ومن  ثم اختيار وص" أنشئ سؤال جديد " مادة اإلنشاء ويمكن إضافة أسئلة من هذا النوع وذلك بالنقر على قائمة 



86 
 

 
  

  : مثال
 :نفترض أن لدينا السؤال التالي و نريد إدخاله

 

  حول اإلعداد اآلتية إلي مكافئاتها الثنائية -أ 
1-  33.125                                                      2- 27.26   
 
  حول اإلعداد اآلتية إلي مكافئاتها العشرية - ب
1- 1110.11                                                    2- 111111  
 

  .  تسلم اإلجابات في مكتب المدرس بعد أسبوع
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  : تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة: فئة   
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 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه: اسم السؤال  

 ضع هنا نص السؤال علما بأنه يمكن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه: سؤال  

لكي يقوم مودل باستبدال هذه { } وفي السؤال من هذا النوع يجب وضع المتغيرات باألحرف اإلنجليزية داخل أقواس  -

  المتغيرات بقيم رقمية عشوائية المتغيرات بقيم عند تشغيل السؤال وأثناء االختبار يقوم مودل بطرح السؤال مستبدال

من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك :  الصورة المراد عرضها  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

 
 لحفظ إعدادات هذا السؤال" التغييرات  حفظ" بعد ذلك يمكنك النقر على زر  -
  
  

  

  :  إجابة قصيرة تطابقية عشوائية4.3.8  
الموجودة بنفس الفئة بحيث يتم تحديد عدد األسئلة التي ترغب  أن يخلطها هذا ) إجابة القصيرة ( هو سؤال مبني على أسئلة ال

ر عدد من األسئلة قصيرة اإلجابة عشوائيا ويعرضها بشكل السؤال ويعرضها  ومن ثم فهو ليس سؤاال جديد بل يقوم مودل باختيا

أنشئ " ويمكن إضافة أسئلة من هذا النوع وذلك بالنقر على قائمة  وال يقبل هذا النوع تحديد عدد األسئلة بأقل من اثنينجديد 

  ومن ثم اختيار إجابة قصيرة تطابقية عشوائية " سؤال جديد 
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  : مثال
 :ل التالي و نريد إدخالهنفترض أن لدينا السؤا

  . سؤاالن من أسئلة اإلجابة القصيرة الموجودة مسبقا  
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  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 يعرض مودل الفئة الحالية ولست أنت من يختارها: فئة  

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه: اسم السؤال  

 كن تنسيق هذا النص وإضافة الصور وغيرها إليه ضع هنا نص المقدمة علما بأنه يم: مقدمة  

 الموجود بإعدادات قالب االختبار " طبق العقوبات " هذا البند له عالقة مباشرة ب: معامل العقوبة  

هذا يتم عرض قائمة عدد ٍاألسئلة المتوفرة من نوع اإلجابة القصيرة وعليك تحديد : عدد األسئلة التي سيتم اختيارها  

 ل بهذا السؤال الحالي وعليك اختيار اثنين على األقلآم سؤال ستدخ

 

 لحفظ إعدادات هذا السؤال " حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  

  

 
  
 

  : إجابة ضمنية 4.3.9   
 هو سؤال رائع لكنه يحتاج لتهيئه وتنسيق خاص وباستخدام أوامر إنجليزية وهو عبارة عن نص يشمل أسئلة مثل اإلجابات

ومن ثم " أنشئ سؤال جديد " جمل قصيرة وأسئلة رقمية ويمكن إضافة أسئلة من هذا النوع  وذلك بالنقر على قائمة و المتعددة 

  اختيار إجابة ضمنية 
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  : مثال
  :و نريد إدخاله ةالتالي نفترض أن لدينا األسئلة

 :اختر االجابة الصحيحة

   Broadcastر رسائل التعميم عبارة عن موجه يتم إعداده حتى يسمح بتمري -1

o DHCP Scope 
o DHCP Relay Agent 
o DNS    

   DHCPعبارة عن مجموعة من العناوين الصالحة التي يمكن منحها لمستخدم  -2

o DHCP Scope 
o DHCP Relay Agent 
o DNS    

  أآمل الفراغ

  __ DNS Zone __تحتفظ بسجالت الموارد ذات االنواع المختلفة  DNSعبارة عن جزء من قاعدة بيانات ال  -1
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  : طريقة آتابة هذا النوع من األسئلة آالتالي

 :اختر اإلجابة الصحيحة

   Broadcastعبارة عن موجه يتم إعداده حتى يسمح بتمرير رسائل التعميم  -1

}1:MULTICHOICE:= DHCP Relay Agent #OK~ DHCP Scope #Wrong~DNS#Wrong{  

   DHCPلتي يمكن منحها لمستخدم عبارة عن مجموعة من العناوين الصالحة ا -2

}1:MULTICHOICE:= DHCP Scope #OK~DHCP Relay Agent #Wrong~DNS#Wrong{  

  اآمل الفراغ

  تحتفظ بسجالت الموارد ذات االنواع المختلفة  DNSعبارة عن جزء من قاعدة بيانات ال  -1

}1:SHORTANSWER:%100% DNS Zone #Congratulations!~%50%DHCP#No, Wrong answer{  

  

 
  

  



94 
 

  

  
  

  

  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة: فئة  

 اسم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءه: اسم السؤال  

يمكن تنسيق هذا النص وإضافة  ضع هنا نص السؤال متضمنا األوامر اإلنجليزية خالل النص العادي علما بأنه: سؤال  

 الصور وغيرها إليه 

من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك : الصورة المراد عرضها  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

 الموجود بإعدادات قالب االختبار" طبق العقوبات " البند له عالقة مباشرة ب  هذا: معامل العقوبة  

  

 لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  -
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  : مقالة4.3.10   
  . ا فقرة أو فقرتيناألسئلة المقالية تستخدم لإلجابة عن األسئلة المقالية والتي تكون إجابته

  

 
  

  : مثال
  :نفترض أن لدينا األسئلة التالية و نريد إدخاله

  
  اآتب ما تعرفه عن أجهزة الحاسوب و ملحقاته؟
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  :تتضمن هذه النافذة البنود التالية  -

 وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة المقابلة: فئة  

 سم يتم إسناده للسؤال المراد إنشاءها: اسم السؤال  

 ضع هنا نص السؤال: سؤال  

من المفترض أن تعرض لديك قائمة بالصور التي توجد في منطقة ملفات المقرر وذلك : الصورة المراد عرضها  

 الستخدامها مع السؤال في حال رغبتك بذلك وفي حال عدم وجود أي صورة فسوف تعرض لك رسالة تخبرك بذلك

  . يتم تصحيح هذا النوع من األسئلة من قبل مدرس المساق :مالحظة

 لحفظ إعدادات هذا السؤال" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  -
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  أداة االختبار4.4 
االختبار الذي التغذية الراجع على األداء هي جزء مهم من البيئة التعليمية والتقييم هو أهم النشاطات في عملية التعلم و •

يتم آتابته وتخطيطه بشكل جيد يمكن أن يعطي معلومات مهمة حول أداء الطالب وتعد االختبار من أآثر األدوات تعقيدا 

 من مودل ألنها تحتوي على عدد آبير من االختبارات واإلعدادات واألدوات

أسئلة عشوائية من عدد آبير من مجموعات  يمكن إيجاد اختبار مرن جدا واختبارات بأنواع مختلفة من األسئلة واختيار •

األسئلة آما يمكن أن تكون األسئلة مرتبة بطريقة مختلفة بين الطالب لنفس االختبار آذلك اإلجابات يمكن أن تكون 

 مختلفة أيضا آما يمكن السماح للطالب بإعادة إجراء االختبار مرة أخرى ويقوم النظام بوضع التقييم والدرجات

 :ارات من مودل من جزأين رئيسيين تتكون االختب •
  

o عبارة عن وعاء ألنواع مختلفة من األسئلة تم اختبارها من مجموعات آبيرة من اٍألسئلة وهذا : قالب االختبار

  الجسم هو ما يراه الطالب عندما يفتح االختبار حيث يحدد له آيفية التعامل مع االختبار واألسئلة 

o وجودة في قالب االختبار من أي نوع من األسئلة والتي اختيرت من أسئلة هي األسئلة الم: مجموعات األسئلة

سبق إعدادها ووضعها ويمكن اختيار األسئلة بطريقة يدوية أو عشوائية ويمكن ظهورها بطريقة ثابتة أو 

 عشوائية

سئلة مستندة إلى مجموعات األسئلة تحتوي األسئلة مرتبة بطريقة منطقية بالنسبة للمعلم حيث يمكن إيجاد مجموعات أ •

الخ  وهذه المجموعات يمكن إعادة استخدامها في عدة اختبارات أخرى ويمكن ... الوحدة أو إلى أسابيع أو مفاهيم مهمة 

 .تبادلها مع مقررات أخرى آما يمكن نسخها من مكان إلى آخر إلى في مودل  

  

 

إلضافة أسئلة و امتحانات ألي مادة يجب 
الضغط علي الرابط الخاص بها
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  : االختبار إضافة4.5 
  : من قائمة األنشطة في صفحة المقرر الدراسي آما في الصفحة التالية" امتحان"اختر , إلضافة امتحان في مودل 

  

يجب الضغط علي تشغيل التحرير لكي نبدأ 
اعداد االمتحان و اضافة االسئلة

نختار األسبوع المراد عقد االمتحان فيه , إلضافة امتحان
أضف "من القائمة المنسدلة " امتحان"و من ثم نضغط 

 "نشاط
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  االختبار إعدادات4.5.1 
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  عبارة عن االسم الذي تختاره لالختبار والذي سوف يعرض في حال دخول الطالب على المقرر الدراسي: االسم •
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الخ علما بأنه يمكن تنسيق النص وإضافة ..هل يحق للطالب تكرار االختباريم هنا تحديد معلومات االختبار مثال : المقدمة •

  الصور وغير ذلك آثير 

يحدد هنا وقت وتاريخ البدء في االختبار بحيث يتمكن الطالب من الدخول إلى االختبار وتقديمه وال يمكن : فتح االختبار •

  للطالب الدخول إلى هذا االختبار قبل هذا الموعد

  يحدد هنا تاريخ ووقت إغالق االختبار ولن يتمكن الطالب من دخول هذا االختبار بعد انتهاء الموعد: ارإغالق االختب •

يحدد هنا المدة بالدقائق والتي يجب على الطالب خاللها إنهاء االختبار من لحظة دخولهم وعند انتهاء : الوقت المحدد  •

حال اختيارك ال يوجد فإن الطالب يستطيع أخذ الوقت آامال  وقت االختبار فإن االختبار سوف يحفظ ويغلق تلقائيا وفي

  حتى ينهي جميع األسئلة 

  يمكن تحديد عدد األسئلة وترآه بال ترآه: الحد األقصى لعدد األسئلة في الصفحة الواحدة •

للكل عبارة عن تغيير طريقة ترتيب وعرض األسئلة من طالب إلى آخر علما بأن االختبار هو نفسه : اخلط األسئلة •

  وتساعد هذه الخاصية على منع الطالب من الغش

عبارة عن تغيير طريقة ترتيب إجابات األسئلة علما بأن االختبار هو نفسه للكل وهذه الميزة لألسئلة : اخلط اإلجابات •

  متعددة االختيارات وأسئلة المطابقة فقط آما تساعد هذه الميزة على منع الغش بين الطالب

يحدد هنا عدد المرات التي يسمح للطالب فيها تقديم االختبار بحيث يمكنك تحديد عدد :" بهاالمحاوالت المسموح  •

  محاولة أو ترآها بال تحديد علما بأن آل محاولة تسجل ويستطيع المعلم مشاهدة نتائجها  6إلى  1المحاوالت من 

عم فإن اإلجابات السابقة وتعليمات المعلم إذا سمحت بعدة محاوالت للطالب واختبرت هنا ن: آل محاولة تبني على سابقتها •

  سوف تظهر في المحاولة الجديدة 

الذي قدمه الطالب عدة ( في حال سمحت بعدة محاوالت فإن آل محاولة ستسجل ولحساب درجة االختبار  : أسلوب التقييم •

 :لديك هذه الخيارات ) مرات 

  أعلى معدل من بين آل المحاوالت : أعلى درجة  •

  متوسط جميع معدالت المحاوالت: ة متوسط الدرج •

  معدل المحاولة األولى: المحاولة األولى  •

 معدل المحاولة األخيرة: المحاولة األخيرة  •

لسؤال واحد آما أن هناك عقوبة ) إجابات ( إذا تم اختيار  نعم فسوف يسمح للطالب بكتابة عدة ردود  : النمط التكيفي  •

  خصم للدرجات على آل محاولة خاطئة

في حالة سماحك بالنمط التكيفي فإن الطالب يسمح له إعادة اإلجابة بعد اإلجابة الخطأ وهنا يتم تحديد هل : العقوبات  طبق •

تطبق العقوبات على اإلجابات الخاطئة أي هل يخصم من الدرجة النهائية في حال اإلجابة الخاطئة آما أن آمية الخصم 

  غير فعال فال أهمية لهذا الخيارتحدد لكل سؤال أما إذا آان النمط التكيفي 

  هنا يتم تحديد عدد الفواصل العشرية التي تظهر للمعدل لكل محاولة: الفاصلة العشرية  •
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يتم تحديد هل يستطيع الطالب مراجعة محاوالته السابقة في أداء االختبار وتحديد متى : من الممكن لطالب المراجعة  •

  يمكن ذلك

خالل هذا الخيار يمكن توفير أمن أآثر بعض الشيء لالختبارات في بيئة ويب وذلك من : عرض االختبار بنافذة آمنة  •

  :بتقييد بعض األشياء التي يقوم بها الطالب في المتصفح ومن هذه األمور 

o  يظهر االختبار في نافذة جديدة وآاملة  

o  بعض أعمال الفارة على النص ممنوعة  

o تمنع بعض أوامر لوحة المفاتيح  

هذا الخيار اختياري حيث يمكنك آتابة آلمة مرور هنا تلزم الطالب بكتابتها ليتمكن من دخول : ريتطلب آلمة مرو •

  االمتحان 

بحيث الطالب ال يستطيع دخول   IP Addressesهذا الخيار اختياري حيث يمكنك آتابة عناوين : يتطلب عنوان الشبكة •

  االمتحان إال من خاللها

  نوع المجموعات في هذا النشاط تم شرحها سابقاهنا يتم اختيار : أسلوب المجموعات •

 لحفظ إعدادات هذا االختبار" حفظ التغييرات " بعد ذلك يمكنك النقر على زر  •

  

 آيفية إضافة األسئلة وإسنادها إلى اختبار معين4.6 
  

  :إلضافة األسئلة انقر اسم االختبار من قائمة األنشطة وسوف تظهر لك نافذة تتضمن أربعة قوائم •
  ومات معل •

  تقارير •

  معاينة •

 حرر اختبار •
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"امتحان تجريبي"اضغط اسم االمتحان , إلضافة األسئلة   
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  سوف تظهر لك النافذة التالية" حرر اختبار " عند النقر على قائمة  •
 

  

 
 

مجموعات " سوف تظهر لك األسئلة في المنطقة اليسرى علما بان األسئلة التي يتم إضافتها سوف تكون موجودة في  •

 .ف تكون متاحة لهذا االختبار وألي اختبار آخر داخل المقرر الدراسيوبناء على ذلك فإن هذه األسئلة سو" األسئلة 

آما في الشكل " أضف إلي االمتحان"يتم تحديد األسئلة المراد إضافتها لالمتحان من قائمة األسئلة ثم الضغط علي زر  •

  . التالي
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  .تظهر آما بالشكل التالي, بعد إضافة األسئلة لالمتحان •

  

المراد إضافتها لالمتحان يجب تحديد األسئلة 
زر علي الضغط االمتحان"ثم إلي "أضف
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  :االختبار معاينة4.7   
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آيفية التعامل مع الرموز الرياضية و ما شابه في المودل: 1 ملحق   
 

التي يجب علي مدير نظام المودل إضافتها و تفعيلها لكي يتسنى للمدرسين ) Filters(يوجد هناك الكثير من البرامج اإلضافية 

يوضح آيفية آتابة  ةول التالياالجد.  TeXبرامج اإلضافية برنامج يسميإضافة أسئلة تحتوي علي رموز خاصة و من هذه ال

  .الرموز الخاصة عند آتابة األسئلة في المودل

 الرمز المطلوب الصيغة في برنامج المودل

Accents/Diacritics 

\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}   

\check{a} \bar{a} \ddot{a} \dot{a}   

Standard functions 

\sin a \cos b \tan c  
 

\sec d \csc e \cot f  
 

\arcsin h \arccos i \arctan j  
 

\sinh k \cosh l \tanh m \coth n\!  
 

\operatorname{sh}\,o\,\operatorname{ch}\,p\,\oper
atorname{th}\,q\!   

\operatorname{arsinh}\,r\,\operatorname{arcosh}\,s
\,\operatorname{artanh}\,t   

\lim u \limsup v \liminf w \min x \max y\!  

\inf z \sup a \exp b \ln c \lg d \log e \log_{10} f \ker 
g\!  

\deg h \gcd i \Pr j \det k \hom l \arg m \dim n  

Modular arithmetic 

s_k \equiv 0 \pmod{m}  
 

a\,\bmod\,b  
 



115 
 

Derivatives 

\nabla \, \partial x \, dx \, \dot x \, \ddot y\, dy/dx\, 
\frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial 
x_1\,\partial x_2}  

Sets 

\forall \exists \empty \emptyset \varnothing  
 

\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset 
\supseteq   

\cap \bigcap \cup \bigcup \biguplus \setminus 
\smallsetminus   

\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap 
\sqcup \bigsqcup   

Operators 

+ \oplus \bigoplus \pm \mp -  
 

\times \otimes \bigotimes \cdot \circ \bullet \bigodot
 

\star * / \div \frac{1}{2}  
 

Logic 

\land (or \and) \wedge \bigwedge \bar{q} \to p  
 

\lor \vee \bigvee \lnot \neg q \And  
 

Root 

\sqrt{2} \sqrt[n]{x}  

Relations 

\sim \approx \simeq \cong \dot= 
\overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}   

\le < \ll \gg \ge > \equiv \not\equiv \ne \mbox{or} 
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\neq \propto  

Geometric 

\Diamond \Box \triangle \angle \perp \mid \nmid \| 
45^\circ   

Arrows 

\leftarrow (or \gets) \rightarrow (or \to) \nleftarrow 
\nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow 
\longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow  

 

\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow 
\Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow 
\Longrightarrow \Longleftrightarrow (or \iff)  

 

\uparrow \downarrow \updownarrow \Uparrow 
\Downarrow \Updownarrow \nearrow \searrow 
\swarrow \nwarrow  

 

\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup 
\leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright 
\downharpoonleft \downharpoonright 
\rightleftharpoons \leftrightharpoons  

 

\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows 
\rightrightarrows \rightleftarrows \Rrightarrow 
\rightarrowtail \looparrowright  

 

\curvearrowright \circlearrowright \Rsh 
\downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows 
\Lleftarrow \leftarrowtail \looparrowleft  

 

\mapsto \longmapsto \hookrightarrow 
\hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow 
\rightsquigarrow  

 

Special 

\And \eth \S \P \% \dagger \ddagger \ldots \cdots  
 

\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright \infty 
\bot \top   
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\vdash \vDash \Vdash \models \lVert \rVert \imath 
\hbar   

\ell \mho \Finv \Re \Im \wp \complement  
 

\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game 
\flat \natural \sharp   

Unsorted (new stuff) 

\vartriangle \triangledown \lozenge \circledS 
\measuredangle \nexists \Bbbk \backprime 
\blacktriangle \blacktriangledown  

 

\blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle 
\diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge   

\veebar \doublebarwedge \boxminus \boxtimes 
\boxdot \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes 
\leftthreetimes  

 

\rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash 
\circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq 
\leqslant  

 

\eqslantless \lessapprox \approxeq \lessdot \lll 
\lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \doteqdot 
\risingdotseq  

 

\fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq 
\Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim 
\precapprox \vartriangleleft  

 

\Vvdash \bumpeq \Bumpeq \geqq \geqslant 
\eqslantgtr \gtrsim \gtrapprox \eqsim \gtrdot   

\ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circeq 
\triangleq \thicksim \thickapprox \supseteqq   

\Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim 
\succapprox \vartriangleright \shortmid 
\shortparallel \between \pitchfork  

 

\varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon 
\blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq 
\lneqq  
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\lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq 
\precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid  

\nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq 
\nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq 
\varsubsetneqq \ngtr  

 

\subsetneq  
 

\ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim 
\gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq   

\succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel 
\nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright 
\ntrianglerighteq \nsupseteq  

 

\nsupseteqq \varsupsetneq \supsetneqq 
\varsupsetneqq   

\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup 
\bigtriangledown \ominus   

\oslash \odot \bigcirc \amalg \prec \succ \preceq 
\succeq   

\dashv \asymp \doteq \parallel  
 

\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner  
 

 

Subscripts, superscripts, integrals  

Feature Syntax 

How it looks 
rendered  

HTML PNG  

Superscript a^2 a2 
 

Subscript a_2 a2  
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Grouping 

a^{2+2} a2 + 2 
 

a_{i,j} ai,j  

Combining sub 
& super without 
and with 
horizontal 
separation 

x_2^3 
  

{x_2}^3 
  

Super super 10^{10^{ \,\!{8} } 
 

Super super 10^{10^{ \overset{8}{} }} 
 

Super super 
(wrong in HTML 
in some 
browsers) 

10^{10^8}  
 

Preceding and/or 
Additional sub & 
super 

\sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b 
 

{}_1^2\!\Omega_3^4 
 

Stacking  

\overset{\alpha}{\omega} 
 

\underset{\alpha}{\omega} 
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\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omeg
a}}  

\stackrel{\alpha}{\omega} 
 

Derivative 
(forced PNG) x', y'', f', f''\!   

Derivative (f in 
italics may 
overlap primes in 
HTML) 

x', y'', f', f'' x',y'',f',f'
' 

Derivative 
(wrong in 
HTML) 

x^\prime, y^{\prime\prime} 
  

Derivative 
(wrong in PNG) x\prime, y\prime\prime 

  

Derivative dots \dot{x}, \ddot{x} 
 

Underlines, 
overlines, 
vectors 

\hat a \ \bar b \ \vec c 
 

\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ 
\widehat{d e f}  

\overline{g h i} \ \underline{j k l} 
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Arrows A \xleftarrow{n+\mu-1} B 
\xrightarrow[T]{n\pm i-1} C 

Overbraces \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050} 
 

Underbraces \underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26} 
 

Sum \sum_{k=1}^N k^2 
 

Sum 
(force \textstyl
e) 

\textstyle \sum_{k=1}^N k^2  
 

Product \prod_{i=1}^N x_i 
 

Product 
(force \textstyl
e) 

\textstyle \prod_{i=1}^N x_i 
 

Coproduct \coprod_{i=1}^N x_i 
 

Coproduct 
(force \textstyl
e) 

\textstyle \coprod_{i=1}^N x_i 
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Limit \lim_{n \to \infty}x_n 
 

Limit 
(force \textstyl
e) 

\textstyle \lim_{n \to \infty}x_n 
 

Integral \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx 
 

Integral 
(alternate limits 
style) 

\int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx 
 

Integral 
(force \textstyl
e) 

\textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x\, dx 
 

Integral 
(force \textstyl
e, alternate limits 
style) 

\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx 
 

Double integral \iint\limits_D \, dx\,dy 
 

Triple integral \iiint\limits_E \, dx\,dy\,dz 
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Quadruple 
integral \iiiint\limits_F \, dx\,dy\,dz\,dt 

Line or path 
integral \int_C x^3\, dx + 4y^2\, dy 

 

Closed line or 
path integral \oint_C x^3\, dx + 4y^2\, dy 

 

Intersections \bigcap_1^n p 
 

Unions \bigcup_1^k p 
 

Fractions, matrices, multilines  
Feature Syntax How it looks rendered 

Fractions \frac{2}{4}=0.5 

Small 
Fractions \tfrac{2}{4} = 0.5 

 

Large 
(normal) 
Fractions 

\dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad 
\dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + 
\dfrac{2}{4}}} = a  

Large 
(nested) 
Fractions 

\cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + 
\cfrac{2}{4}}} = a 

Binomial 
coefficients \binom{n}{k} 



124 
 

Small 
Binomial 
coefficients 

\tbinom{n}{k} 
 

Large 
(normal) 
Binomial 
coefficients 

\dbinom{n}{k} 
 

Matrices 

\begin{matrix} 
  x & y \\ 
  z & v  
\end{matrix} 

 

\begin{vmatrix} 
  x & y \\ 
  z & v  
\end{vmatrix} 

 

\begin{Vmatrix} 
  x & y \\ 
  z & v 
\end{Vmatrix} 

 

\begin{bmatrix} 
  0      & \cdots & 0      \\ 
  \vdots & \ddots & \vdots \\  
  0      & \cdots & 0 
\end{bmatrix}  

\begin{Bmatrix} 
  x & y \\ 
  z & v 
\end{Bmatrix} 

 

\begin{pmatrix} 
  x & y \\ 
  z & v  
\end{pmatrix} 

 

\bigl( \begin{smallmatrix} 
  a&b\\ c&d 
\end{smallmatrix} \bigr) 
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Case 
distinctions 

f(n) =  
\begin{cases}  
  n/2,  & \mbox{if }n\mbox{ is 
even} \\ 
  3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ 
is odd}  
\end{cases} 

 

Multiline 
equations 

\begin{align} 
 f(x) & = (a+b)^2 \\ 
      & = a^2+2ab+b^2 \\ 
\end{align} 

 

\begin{alignat}{2} 
 f(x) & = (a-b)^2 \\ 
      & = a^2-2ab+b^2 \\ 
\end{alignat} 

 

Multiline 
equations 
(must define 
number of 
colums used 
({lcr}) (should 
not be used unless 
needed) 

\begin{array}{lcl} 
  z        & = & a \\ 
  f(x,y,z) & = & x + y + z   
\end{array} 

 

Multiline 
equations 
(more) 

\begin{array}{lcr} 
  z        & = & a \\ 
  f(x,y,z) & = & x + y + z      
\end{array} 

 

Breaking up 
a long 
expression 
so that it 
wraps when 
necessary, 
at the 
expense of 
destroying 
correct 
spacing 

 
<math>f(x) \,\!</math> 
<math>= \sum_{n=0}^\infty 
a_n x^n </math> 
<math>= 
a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots</ma
th> 
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Simultaneo
us equations 

\begin{cases} 
    3x + 5y +  z \\ 
    7x - 2y + 4z \\ 
   -6x + 3y + 2z  
\end{cases}  

Arrays 

\begin{array}{|c|c||c|} a & b & 
S \\ 
\hline 
0&0&1\\ 
0&1&1\\ 
1&0&1\\ 
1&1&0\\ 
\end{array} 

 

Parenthesizing big expressions, brackets, bars  
Feature Syntax  How it looks rendered 

Bad  ( \frac{1}{2} )  

Good  \left ( \frac{1}{2} \right )

 

Feature  Syntax  How it looks rendered 

Parentheses  \left ( \frac{a}{b} \right )  
 

Brackets  \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad \left \lbrack 
\frac{a}{b} \right \rbrack  

 

Braces  \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad \left \lbrace 
\frac{a}{b} \right \rbrace  

 

Angle 
brackets  \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle  

 

Bars and 
double bars  

\left | \frac{a}{b} \right \vert \left \Vert 
\frac{c}{d} \right \|  

 

Floor and 
ceiling 
functions:  

\left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \left \lceil 
\frac{c}{d} \right \rceil  
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Slashes and 
backslashes  \left / \frac{a}{b} \right \backslash  

 

Up, down and 
up-down 
arrows  

\left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow 
\quad \left \Uparrow \frac{a}{b} \right 
\Downarrow \quad \left \updownarrow 
\frac{a}{b} \right \Updownarrow  

 

Delimiters can 
be mixed, 
as long as \left 
and \right 
match  

\left [ 0,1 \right )  
\left \langle \psi \right |  

 
 

Use \left. and 
\right. if you 
don't 
want a 
delimiter to 
appear:  

\left . \frac{A}{B} \right \} \to X  
 

Size of the 
delimiters  

\big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] \bigg] 
\Big] \big]/  
| \big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] 
\bigg] \Big] \big] |- | \big\{ \Big\{ 
\bigg\{ \Bigg\{ \dots 
\Bigg\rangle \bigg\rangle 
\Big\rangle \big\rangle  

 

\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| 
\Big| \big|  

\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor 
\dots \Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil
\big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow 
\Bigg\uparrow \dots \Bigg\Downarrow 
\bigg\Downarrow \Big\Downarrow 
\big\Downarrow  

 

\big\updownarrow \Big\updownarrow 
\bigg\updownarrow \Bigg\updownarrow \dots 
\Bigg\Updownarrow \bigg\Updownarrow  
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\Big\Updownarrow \big\Updownarrow  

\big / \Big / \bigg / \Bigg / \dots 
\Bigg\backslash \bigg\backslash 
\Big\backslash \big\backslash   

 
Alphabets and typefaces  
Greek alphabet  

\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta  
 

\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu  
 

\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau  
 

\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega  
 

\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta  
 

\eta \theta \iota \kappa \lambda \mu  
 

\nu \xi \pi \rho \sigma \tau  
 

\upsilon \phi \chi \psi \omega  
 

\varepsilon \digamma \vartheta \varkappa  
 

\varpi \varrho \varsigma \varphi   

Blackboard Bold/Scripts  

\mathbb{A} \mathbb{B} \mathbb{C} \mathbb{D} \mathbb{E} 
\mathbb{F} \mathbb{G}  

 

\mathbb{H} \mathbb{I} \mathbb{J} \mathbb{K} \mathbb{L} 
\mathbb{M}   

\mathbb{N} \mathbb{O} \mathbb{P} \mathbb{Q} \mathbb{R} 
\mathbb{S} \mathbb{T}   

\mathbb{U} \mathbb{V} \mathbb{W} \mathbb{X} \mathbb{Y} 
\mathbb{Z}  

 

boldface (vectors)  

\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} 
\mathbf{F} \mathbf{G}   

\mathbf{H} \mathbf{I} \mathbf{J} \mathbf{K} \mathbf{L} 
\mathbf{M}   

\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{R} 
\mathbf{S} \mathbf{T}   
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\mathbf{U} \mathbf{V} \mathbf{W} \mathbf{X} \mathbf{Y} 
\mathbf{Z}   

\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{d} \mathbf{e} 
\mathbf{f} \mathbf{g}   

\mathbf{h} \mathbf{i} \mathbf{j} \mathbf{k} \mathbf{l} 
\mathbf{m}   

\mathbf{n} \mathbf{o} \mathbf{p} \mathbf{q} \mathbf{r} 
\mathbf{s} \mathbf{t}   

\mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{w} \mathbf{x} \mathbf{y} 
\mathbf{z}  

 

\mathbf{0} \mathbf{1} \mathbf{2} \mathbf{3} \mathbf{4}   

\mathbf{5} \mathbf{6} \mathbf{7} \mathbf{8} \mathbf{9}   

Boldface (greek)  

\boldsymbol{\Alpha} \boldsymbol{\Beta} 
\boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{\Delta} 
\boldsymbol{\Epsilon} \boldsymbol{\Zeta}  

 

\boldsymbol{\Eta} \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Iota} 
\boldsymbol{\Kappa} \boldsymbol{\Lambda} 
\boldsymbol{\Mu}  

 

\boldsymbol{\Nu} \boldsymbol{\Xi} \boldsymbol{\Pi} 
\boldsymbol{\Rho} \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\Tau}   

\boldsymbol{\Upsilon} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Chi} 
\boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Omega}   

\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\gamma} 
\boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\zeta}   

\boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\theta} \boldsymbol{\iota} 
\boldsymbol{\kappa} \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\mu}   

\boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\pi} 
\boldsymbol{\rho} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\tau}   

\boldsymbol{\upsilon} \boldsymbol{\phi} \boldsymbol{\chi} 
\boldsymbol{\psi} \boldsymbol{\omega}   

\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\digamma} 
\boldsymbol{\vartheta} \boldsymbol{\varkappa}   

\boldsymbol{\varpi} \boldsymbol{\varrho}  
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\boldsymbol{\varsigma} \boldsymbol{\varphi}  
Italics  

\mathit{A} \mathit{B} \mathit{C} \mathit{D} \mathit{E} 
\mathit{F} \mathit{G}  

 

\mathit{H} \mathit{I} \mathit{J} \mathit{K} \mathit{L} 
\mathit{M}  

 

\mathit{N} \mathit{O} \mathit{P} \mathit{Q} \mathit{R} 
\mathit{S} \mathit{T}   

\mathit{U} \mathit{V} \mathit{W} \mathit{X} \mathit{Y} 
\mathit{Z}  

 

\mathit{a} \mathit{b} \mathit{c} \mathit{d} \mathit{e} 
\mathit{f} \mathit{g}   

\mathit{h} \mathit{i} \mathit{j} \mathit{k} \mathit{l} 
\mathit{m}   

\mathit{n} \mathit{o} \mathit{p} \mathit{q} \mathit{r} 
\mathit{s} \mathit{t}   

\mathit{u} \mathit{v} \mathit{w} \mathit{x} \mathit{y} 
\mathit{z}  

 

\mathit{0} \mathit{1} \mathit{2} \mathit{3} \mathit{4}  
 

\mathit{5} \mathit{6} \mathit{7} \mathit{8} \mathit{9}   

Roman typeface  

\mathrm{A} \mathrm{B} \mathrm{C} \mathrm{D} \mathrm{E} 
\mathrm{F} \mathrm{G}   

\mathrm{H} \mathrm{I} \mathrm{J} \mathrm{K} \mathrm{L} 
\mathrm{M}   

\mathrm{N} \mathrm{O} \mathrm{P} \mathrm{Q} \mathrm{R} 
\mathrm{S} \mathrm{T}   

\mathrm{U} \mathrm{V} \mathrm{W} \mathrm{X} 
\mathrm{Y} \mathrm{Z}   

\mathrm{a} \mathrm{b} \mathrm{c} \mathrm{d} \mathrm{e} 
\mathrm{f} \mathrm{g}   

\mathrm{h} \mathrm{i} \mathrm{j} \mathrm{k} \mathrm{l} 
\mathrm{m}   

\mathrm{n} \mathrm{o} \mathrm{p} \mathrm{q} \mathrm{r} 
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\mathrm{s} \mathrm{t}  

\mathrm{u} \mathrm{v} \mathrm{w} \mathrm{x} \mathrm{y} 
\mathrm{z}  

 

\mathrm{0} \mathrm{1} \mathrm{2} \mathrm{3} \mathrm{4}  
 

\mathrm{5} \mathrm{6} \mathrm{7} \mathrm{8} \mathrm{9}   

Fraktur typeface  

\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D} 
\mathfrak{E} \mathfrak{F} \mathfrak{G}   

\mathfrak{H} \mathfrak{I} \mathfrak{J} \mathfrak{K} 
\mathfrak{L} \mathfrak{M}   

\mathfrak{N} \mathfrak{O} \mathfrak{P} \mathfrak{Q} 
\mathfrak{R} \mathfrak{S} \mathfrak{T}   

\mathfrak{U} \mathfrak{V} \mathfrak{W} \mathfrak{X} 
\mathfrak{Y} \mathfrak{Z}   

\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{c} \mathfrak{d} 
\mathfrak{e} \mathfrak{f} \mathfrak{g}   

\mathfrak{h} \mathfrak{i} \mathfrak{j} \mathfrak{k} 
\mathfrak{l} \mathfrak{m}   

\mathfrak{n} \mathfrak{o} \mathfrak{p} \mathfrak{q} 
\mathfrak{r} \mathfrak{s} \mathfrak{t}   

\mathfrak{u} \mathfrak{v} \mathfrak{w} \mathfrak{x} 
\mathfrak{y} \mathfrak{z}   

\mathfrak{0} \mathfrak{1} \mathfrak{2} \mathfrak{3} 
\mathfrak{4}   

\mathfrak{5} \mathfrak{6} \mathfrak{7} \mathfrak{8} 
\mathfrak{9}   

Calligraphy/Script  

\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} 
\mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G}   

\mathcal{H} \mathcal{I} \mathcal{J} \mathcal{K} \mathcal{L} 
\mathcal{M}   

\mathcal{N} \mathcal{O} \mathcal{P} \mathcal{Q} 
\mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{T}   

\mathcal{U} \mathcal{V} \mathcal{W} \mathcal{X} 
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\mathcal{Y} \mathcal{Z}  
Hebrew  

\aleph \beth \gimel \daleth  
 

Feature Syntax How it looks rendered 
non-italicised characters \mbox{abc} abc 

 

mixed italics (bad) \mbox{if} n 
\mbox{is even} ifnis even 

 

mixed italics (good) \mbox{if }n\mbox{ 
is even} if n is even 

 

mixed italics (more legible: ~ is a non-
breaking space, while "\ " forces a space) 

\mbox{if}~n\ 
\mbox{is even}   
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وسبجدول يوضح خطوات استرشادية  للتقويم المح: 2ملحق    
  

  رقم الصفحة  الخطوة  رقم الخطوة

  58  بنك األسئلة  1

  102  إضافة اختبار  2

  103  إعدادات االختبار  3

  106  )إضافة أسئلة لالختبار(تجهيز االختبار   4

  110  المعاينة  5

  23  العالمات  6

  36  الحفظ االحتياطي  7

  
  

مفتاح الدليل: 3ملحق    

  مصطلحات: أوال
 

ملية التي تحدد آمية ما يوجد بالشئ من خصائص يمكن قياسها وفق معايير محددة مسبقا و يتم هو الع :القياس التربوي )1

 .الحصول على بيانات رقمية أي آمية

 .هو عملية منظمة مبنية على القياس يتم من خاللها إصدار حكم على الشيء المراد قياسه :التقويم التربوي )2

لومات و تجهيزات الكمبيوتر و البرمجيات التعليمية و المادة هو عملية توظيف شبكات المع :التقويم المحوسب )3

التعليمية المتعددة المصادر باستخدام وسائل التقييم و تحليل استجابات الطالب بما يساعد عضو هيئة التدريس على 

علقة بالتحصيل مناقشة و تحديد تأثيرات البرامج و األنشطة بالعملية التعليمية للحصول على بيانات آمية أو آيفية مت

 .الدراسي

 .هو مكان آمن توضع فيه مجموعة من األسئلة ذات مستويات مختلفة  لها خصائص سيكومترية مميزة :بنوك األسئلة )4

 .هو بيئة تعلم افتراضية الكترونية و هو موقع يدعم التعليم و التعلم عن طريق الحاسوب بشبكة االنترنت :برنامج مودل )5

هي أداة اتصال متزامن تسمح للمستخدمين باالتصال في الوقت الحقيقي و يمكن أن  :ودلأداة الحادثة في برنامج م )6

 .تكون مفيدة في تنظيم اللقاءات و لكنهها غير مناسبة ألغراض التدريس

هي أداة وظيفية تتيح للمعلم حذف مستخدمين أو مساهمين في المقرر بحيث يمكن تشغيل المقرر  :أداة اعادة التثبيت )7

 .مرة جديدة
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هي ملخصات إدارية أو فنية تبين مدى نشاط و تفاعل الطالب الموجودين في المقرر الدراسي باإلضافة إلى  :التقارير )8

 .أنها يمكن أن تعطي تفصيال عن األنشطة

هو بيئة اجتماعية علمية تعليمية تمكن الطالب و المعلم من المشارآة فيها و ال يشترط تواجدهم في نفس  :المنتدى )9

 .اللحظة

 .و هو أداة جاهزة يمكن لمستخدم تصميمها من أجل الحصول على بيانات آمية أو آيفية :االستبان )10

هو معادلة رياضية مع متغيرا للقيم التي ستكون محوسبة بشكل عشوائي من حزمة للبيانات عندما  :السؤال الحسابي )11

 .يقوم الطالب باالختيار

قوم بتصحيحه و انما يقوم الطالب باضافة نص يتم مشاهدته من قبل هو سؤال ال يمكن للبرنامج أن ي :السؤال الوصفي )12

  .المعلم و رصد درجة السؤال

  رموز: ثانيا

  
  

  المعني  الرمز
  )  والعكس صحيح إذا آان اتجاه السهم لليسار ( الهامش أو االنتقال لليمين " تعني  

 
  لتحريك الكتل أو أدوات األنشطة لألعلى أو األسفل

 
  ألداة تتيح لك تحرير األدوات أو األنشطةهذه ا

 
  هذه األداة لحذف الكتل أو األنشطة

 
  )وفي حال إعادة النقر عليها تظهر مرة أخرى ما تم إخفاؤه ( تتيح لك  هذه األداة إخفاء الكتل أو األنشطة عن مرأى الطالب 

  


