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مقدمة
اضطــرت معظــم مؤسســات التعليــم العالــي فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى نقــل
جميــع مــوارد التعليــم عبــر اإلنترنــت لضمــان ســامة أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
أثناء جائحة وباء كورونا الجديد ) .(COVID-19ولقرب موعد اإلختبارات النهائية ،فقد
أعــدت وكالــة التعليــم اإللكترونــي بقطــاع التعليــم هــذا الدليل اإلرشــادي وذلك بغية
تذليــل الصعوبــات وبهــدف توضيــح مميــزات وطريقــة اســتخدام أنظمــة التعليــم
عــن بعــد فــي عقــد وإدارة اإلختبــارات اإللكترونيــة نرحــب بــك اخي/اختــي عضــو هيئــة
التدريــس بقطــاع التعليــم بينبــع فــي هــذا الدليــل المختصــر والــذي مــن خاللــه نوضح
اســتخدام األنظمــة بطريقــة احترافيــة وســهلة وآمنــة ،آمليــن تحقــق الفائدة المرجوة
للجميــع.
بمــا أن منصــة  Moodleهــي المنصــة الرســمية للتعليــم اإللكترونــي فــي قطــاع
التعليــم ،ســيتم اإلشــارة إلــى بعــض األمثلــة فــي  Moodleلغــرض التوضيــح .كمــا
توصــي وكالــة التعليــم اإللكترونــي المســتخدمين بزيــارة موقــع  Moodleاإللكترونــي
لمزيــد مــن التفاصيــل.

)(https://docs.moodle.org/22/en/Quiz_settings

نتمنى لكم كل التوفيق( .حظا سعيدا وابقى آمنا)
*وكالة التعليم اإللكتروني بقطاع التعليم*
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نصائح عامة
1.1تأكد من استالم جميع طالب مادتك لموعد االختبار.
2.2تأكد كذلك من استالمهم لتعليمات أداء االختبارات اإللكترونية.
3.3تحقــق مــن إلمــام الطــاب بالمنصــة المســتخدمة ألداء االختبــارات
اإللكترونيــة.
ً
4.4تأكد أن عدد االسئلة ًونوعها مالئما لمدة االختبار المحددة.
5.5قــم بالتوضيــح مســبقا لكافــة لطلبــة أنــواع األســئلة المتوقعــة ،ليتــم
االســتعداد لهــا.
ُ
6.6يوصى بإعداد أكثر من نموذج واحد لالختبار.
ً
7.7كــن متاحــا للتواصــل مــع الطــاب أثنــاء فتــرة انعقــاد االختبــار ،ألي استفســار
أو مشــكلة طارئــة.
8.8يوصــى باســتخدام منصــة اختبــارات تســجل أوقــات «الدخــول والخــروج»
للطــاب( .فــي  ، Moodleانتقــل إلــى  participant pageلعــرض وقــت
دخــول الطالــب).
ً
9.9فــي حــال اســتعانتك بمنصــات الفيديــو لعقــد االختبــار ،أخبــر الطالب مســبقا
لتجهيز الســماعات والكاميـرا والميكرفون.
1010تأكــد مــن التحقــق مــن إعــدادات اإلختبــار العامــة فــي المنصــة والخصائــص
اإلضافيــة بالضغــط علــى « عــرض المزيــد» للمزيــد مــن الخيــارات كعرض الوقت
المتبقــي ,طريقــة أداء اإلختبــار ,وخيــارات عــرض الدرجــات الكليــة.
1111تأكد من حفظ جميع التغيرات قبل مغادرة صفحة االعدادات.
1212تأكــد مــن تنفيــذ جميــع إعــدادات اإلختبــار بإتبــاع التعليمــات الموجــودة فــي
القســم  3إلــى القســم  6فــي هــذا الدليــل قبــل عــرض اإلختبــار للطــاب.

إنشاء اإلختبار
•إنشاء صفحة المقدمة
1.1وضــح فــي صفحــة المقدمــة البيانــات التاليــة :رقــم المــادة ,الشــعبة ,نــوع
اإلختبــار ,الفصــل الدراســي.
2.2وضح في صفحة المقدمة وصف وتعليمات اإلختبار.
•إنشاء بنك األسئلة
1.1إربط جميع األسئلة بمخرجات المادة (.)CLOs
2.2إختبــر النســخة النهائيــة مــن اإلختبــار للتحقــق مــن قــدرة الطــاب علــى الحــل
وفهــم األســئلة.
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•إختيار األسئلة المناسبة
1.1نوع األسئلة
 ° °أسئلة الحساب (متعدد الخيارات  /بسيط)
° °سحب وإسقاط (نص  /عالمات  /صورة)
° °وصف
° °مقال
° °المطابقة
° °اإلجابات المضمنة
° °األسئلة متعددة الخيارات
° °اجابة قصيرة
° °حسابي
° °مطابقة لإلجابات القصيرة العشوائية
° °حدد الكلمات المفقودة  /تعبئة الفراغات
° °صح  /خطأ
° °أسئلة تخصصية خارجية Third-Party
على سبيل المثال في الموودل تحقق من الرابط التالي
https://docs.moodle.org/38/en/Question_types

•إختيار نمط اإلختبار المناسب
1.1النمط
° °مــن المستحســن عــرض ترتيــب األســئلة بشــكل عشــوائي علــى
الطــاب.
° °وضــع عــدد ًأكبــر مــن األســئلة يجعــل مــن ترتيــب األســئلة بشــكل
عشــوائي فعــاال( .يجعــل فرصــة توقــع إجابــة األســئلة ضعيــف جــدا).
•التحقق من خيارات اإلتاحة
1.1جعل اإلختبار ظاهرا
° °التنشــر اإلمتحــان للطــاب إال بعــد التحقــق مــن جاهزيتــه .إجعــل
اإلمتحــان فــي الوضــع المخفــي حتــى اإلنتهــاء مــن تصميمــه( .فــي
المــودل ,إســتخدم خيــار إظهــار  /إخفــاء).
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•السماح بمحاولة واحدة أو عدة محاوالت
1.1يمكــن لمــدرس المــادة إعطــاء الطالــب فرصة واحــدة ألداء اإلختبار وتســليمه
خــال الوقــت المحدد.
2.2فــي حــال ســماح المــدرس للطالــب بأكثــر مــن محاولــة لتســليم اإلمتحــان:
يمكــن للمــدرس رصــد الدرجــة األعلــى ,أو متوســط الدرجــات ,أو المحاولــة
األولــى أو المحاولــة األخيــرة.
3.3تحقق من إعدادات اإلمتحان وإختيار وسيلة التقييم المناسبة لإلختبار.
•إنشاء إختبار تدريبي
1.1مــن المستحســن عمــل إختبــار تدريبــي للطــاب لتعريفهــم بأنــواع األســئلة
المســتخدمة فــي اإلختبــار.
2.2اطلــب مــن الطــاب تجربــة اإلمتحــان التدريبــي للتعــرف علــى أنــواع األســئلة
المختلفــة وطــرق حلهــا (يمكــن تجربــة االختبــار التدريبــي العــام فــي مــودل).
•أمن وحماية اإلختبار
1.1خصــص كلمــة مــرور لإلختبــار فــي حالــة وجــود وقــت آخــر إلختبــار الطــاب.
(مثــال إعــادة اإلختبــار بعــذر).
2.2لحماية اإلختبار من الدخول غير المصرح به خصص كلمة مرور لإلختبار.
3.3تفعبــل خيــار إغــاق الصفحــة لمنــع الطــاب مــن اإلنتقــال إلــى صفحــة أخرى
أثنــاء اإلختبار.
ً
4.4تســليم الطالــب للبطاقــة الجامعيــة إلكترونيــا هــي أحــد الطــرق المســتخدمة
فــي تحديــد الهويــة.
•إتمام االختبار
1.1خيار التسليم
° °فــي حــال إنقطــاع شــبكة اإلنترنــت خــال اإلختبــار ,مــن المحتمــل عــدم
إحتســاب اإلجابــات الســابقة إال فــي حــال تفعيــل خيــار تســليم األجوبــة.
(يقــدم المــودل ثالثــة خيــارات لحفــظ األجوبــة  -1التســليم األوتوماتيكــي.
 -2إعطــاء فتــرة ســماح للتســليم اليــدوي  -3تجاهــل التســليم).
•وقت اإلختبار
1.1حدد موعد اإلختبار
° °نسق مع القسم األكاديمي في تحديد موعد اإلختبار.
° °حدد موعد مناسب لجميع الطالب لإلختبار.
° °تجنــب تعــارض موعــد اإلختبــار مــع المــواد األخــرى وكــن مــرن مــع
الطــاب فــي تحديــد موعــد اإلختبــار.
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2.2إضبط مؤقت لإلختبار
° °عنــد وضــع مؤقــت لإلختبــار تأكــد أن ال يكــون الوقــت قصيــر جــدا أو
طويــل جــدا علــى األســئلة الموضوعــة حتــى ال يتــم إنتهــاء اإلختبــار قبــل
تمكــن الطــاب مــن حــل جميــع األســئلة أو أن يكــون الوقــت طويــل جــدا
ويبحــث الطالــب عــن اإلجابــة مــن مصــادر أخــرى.
° °إحرص على التحقق من مالئمة الوقت الممنوح بتجربة اإلختبار.
° °تحقق من تفعيل خيار التسليم األوتوماتيكي ( إن أمكن).
3.3إضبط المدة الزمنية لإلختبار.
 ° °فــي حالــة طــول مــدة اإلختبــار ( 3ســاعات علــى ســبيل المثــال) ,
مــن المستحســن تقســيم اإلختبــار إلــى عــدة إختبــارات للتمكــن مــن شــمل
جميــع محتويــات المــادة.
4.4حدد إطار زمني مناسب.
° °من غير المستحسن جعل وقت تسليم اإلختبار غير محدد.
° °مــن المستحســن تحديــد وقــت بدايــة ونهايــة اإلختبــار بنفــس المــدة
الزمنيــة المحــدد لإلختبــار لتجنــب تســرب األســئلة( .مثــال علــى ذلــك :بدايــة
اإلختبــار الســاعة 1م ونهايــة اإلختبــار الســاعة 2م والمــدة الزمنيــة ســاعة
واحــدة).
° °يمكــن مــن الخيــارات إعطــاء حريــة وقــت أداء اإلختبــار للطالــب .ومــن
الممكــن تحديــد الزمــن بعــد بــدء الطالــب أداء اإلختبــار.
° °فــي حــال الرغبــة إلختبــار عــدد كبيــر مــن الطــاب (أكثــر مــن 150
طالــب) فــي منصــة مــودل ,يستحســن تقســيم الطــاب إلــى مجموعــات
واســتخدام نمــاذج مختلفــة مــن اإلختبــار وفــي أوقــات مختلفــة.
•خيارات العرض
1.1معلومات خالل اإلختبار
° °تأكــد مــن تفعيــل مؤقــت اإلختبــار لمســاعدة الطــاب علــى تنســيق
زمــن اإلختبــار.
° °تأكــد مــن تفعيــل خيــار األســئلة المنجــزة  /المتبقيــة ليتمكــن الطــاب
مــن معرفــة عــدد األســئلة المتبقيــة.
° °مــن المستحســن تقســيم اإلختبــار إلــى صفحــات متعــددة (  5أســئلة
فــي كل صفحــة كحــد أقصــى).
2.2معلومات بعد اإلختبار (اإلجابات)
° °مــن المستحســن عــرض اإلجابــات بعــد إنتهــاء موعــد اإلختبــار( .الخيــارات
الموجــودة فــي منصــة المــودل :إجابــات محــددة ,عامــة أو صحيحــة).
° °مــن الممكــن إرســال اإلجابــات الصحيحــة مــع المزيــد مــن التفاصيــل بعــد
إغــاق اإلختبار.
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•خيار المراجعة الذاتية
1.1يمكــن إســتخدام هــذا الخيــار فــي اإلختبــارات التجريبيــة وعندهــا يتمكــن
الطالــب مــن رؤيــة اإلجابــات الصحيحــة مــع اإلجابــات الخاطئــة لتقييــم أداءه.
2.2يجب عدم تفعيل خيار المراجعة الذاتية في اإلختبارات النهائية.
•حجب الدرجات
1.1تأكــد مــن إخفــاء  /إظهــار درجــات اإلختبــار بحســب سياســات ولوائــح قطــاع
التعليــم.

إعدادات اإلختبار
•إعدادات األسئلة
1.1أضــف أســئلة اإلختبــار إلــى إختبــارك مــن بنــك األســئلة (مثــال :عمــل ســؤال
جديــد ,إضافــة مــن بنــك األســئلة ,ســؤال عشــوائي مســتورد)
2.2إختــر نــوع الســؤال المناســب لقيــاس مخرجــات المــادة التــي ترغــب بقيــاس
مســتوى الطــاب فيهــا.
3.3حــدد اإلجابــة الصحيحــة لــكل ســؤال (مثــال :صــح أم خطــأ  ,راجــع القســم .3
ت فــي هــذا الدليــل)
4.4إلنشــاء عــدة نمــاذج لإلختبــار وذلــك لتقليــل إحتماليــة الغــش فهنالــك ثــاث
خيــارات عنــد اإلنشــاء:
° °إعــداد األســئلة ليكــن ظهورهــا للطلبــة بشــكل عشــوائي فــي اإلختبــار
ومــن غيــر ترتيــب تسلســلي.
 ° °إعداد األســئلة وترتيب الخيارات بداخلها بشــكل عشــوائي مما يعطي
فرصــة عــدم تشــابه ترتيــب الخيــارات وعرض اإلجابــات ضمن اإلختبار.
° °إعــداد منصــة التعليــم فــي إختيــار أســئلة عشــوائية مــن بنــك األســئلة
ووضعهــا ضمــن اإلختبــار.
° °كمــا يمكــن إختيــار كافــة ماتــم ذكــره أعــاه مــع إعــداد منصــة التعليــم
فــي التوزيــع العشــوائي لألســئلة عنــد بدايــة اإلختبــار لــكل طالــب.

8

•إعدادات درجة اإلختبار
1.1حدد درجة لكل سؤال باإلختبار.
2.2تأكــد مــن أن مجمــوع الدرجــات الكليــة لجميــع األســئلة يطابــق الدرجــة
النهائيــة لالختبــار.
ملفــات خارجيــة بصيغــة أخــرى حيــث أن
3.3راجــع الدرجــات قبــل تصديرهــا إلــى ً
بعــض األســئلة يتــم تصحيحهــا إلكترونيــا وبعضهــا يحتــاج إلــى تقييــم يــدوي
(راجــع الصــورة التاليــة).

متطلبات تقنية
» »يستحســن تجربــة اإلختبــار علــى برامــج تصفــح معروفــة مثــل جوجــل كــروم
أو فايــر فوكــس أو ســفاري.
» »تأكــد قبــل موعــد اإلختبــار بإبــاغ الطــاب عــن المتصفــح المناســب ألداء
اإلختبــار.
» » تأكــد مــن أخــذ نســخة إحتياطيــة مــن االختبــار وقــم بحفظهــا فــي قــرص
تخزيــن خارجــي.
ُ ّ
نشــكر لكــم تعاونكــم وندعــو للجميــع بموســم اختبــارات موفــق ونتائــج ناجحــة
بــإذن اللــه...
للمساعدة يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي:
e_learning@rcyci.edu.sa
ونسعد بتلقي إستفساراتكم ومساعدتكم ...
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الملحق أ :قائمة التحقق من االمتحانات عبر اإلنترنت
 للمعلمينقائمة التحقق من االمتحانات عبر اإلنترنت  -للمعلمين
ر.ت
1
2
3
4
5

النصائح والمقترحات
تم إعالن ونشر موعد االختبار بوسيلة رسمية لجميع الطالب.
تــم إعــان ونشــر تعليمــات االختبــار بوســيلة رســمية (أنــواع األســئلة ،المــدة ،األدوات
المطلوبــة) لجميــع الطالب.
ً
تــم إبقــاء االختبــار "مخفيــا" فــي إعــدادات النظــام /المنصــة المســتخدمة ،وســيتم
نشــره فــي التاريــخ والوقــت المحــدد لالختبــار.
تــم إعــداد "صفحــة الغــاف" لالختبــار وتزويدهــا بالمعلومــات المطلوبــة (االســم،
التعليمــات ،الوصــف ... ،إلــخ).
ً
قــد أبلغــت الطــاب بأننــي ســأكون متاحــا للتواصــل أثنــاء االختبــار فــي حــال الحاجــة
ألي استفســار أو حــاالت طارئــة.
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لقــد أخــذت بعيــن االعتبــار كافــة األمــور المتعلقــة بجدولــة االختبــار (عــدم التعــارض
 -وقــت االمتحــان  -مــدة االمتحــان – مــدة أداء االمتحــان).

7

قد قمت بمراجعة إعدادات االختبار وحفظها قبل اعتماد نشره بالمنصة.

8

قد قمت بمعاينة االختبار وتجربته واختباره قبل وضعه للطالب.

9
10

ً
تــم ضبــط خيــارات العــرض الخاصــة باالختبــار وفقــا للمتطلبــات األكاديميــة بمــا فــي
ذلــك المذكــورة فــي هــذا الدليــل.
ً
قمــت بضبــط جميــع إعــدادات االختبــار وإعــدادات احتســاب العالمــات وفقــا
للمتطلبــات األكاديميــة بمــا فــي ذلــك المذكــورة فــي هــذا الدليــل.

11

لقــد أبلغــت الطــاب عــن منصــة االختبــار المعتمــدة لعقــد االختبار وكافــة المتطلبات
التقنية.

12

قــد تــم ضبــط االختبــار بحيــث يقــوم بإظهــار رســالة تأكيــد تســليم االختبــار للطــاب
بشــكل تلقائــي.

13

تــم االلتـزام بجميــع إجـراءات األمــن والحمايــة لالختبــار بمــا فــي ذلــك المذكــورة فــي
هــذا الدليــل.

14

تــم تجربــة المتصفــح الموصــى بإســتخدامه ألداء االختبــار والتأكــد مــن عملــه بشــكل
سليم ,Chrome, FireFox( .أو )Safari
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