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مقدمة
بغيــة تذليــل الصعوبــات وبهــدف ضمــان أداءك لالختبــارات النهائيــة
اإللكترونيــة بشــكل ســلس وخالــي مــن العقبــات ،نرحــب بــك اخــي
الطالــب  /اختــي الطالبــة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي المختصــر
والــذي مــن خاللــه سنســاعدك علــى اســتخدام األنظمــة بطريقــة
احترافيــة وســهلة وأمنــه ،آمليــن تحقــق الفائــدة المرجــوة للجميــع
ونســأل اللــه لكــم التوفيــق والســداد.

االستعداد ألداء االختبارات اإللكترونية
ّ
• •تأكــد مــن إلمامــك بمنصــة االختبــار ،تــدرب علــى اختبــارات
مشــابهة باإلطــاع والبحــث مــن خــال .YouTube
• •تحقــق مــع المدرســين عــن أنــواع األســئلة المتوقعــة ،للتأكــد
مــن اســتعدادك لهــا.
ّ
• •جهز نفسك إلدارة الوقت ،سيكون االختبار محدود المدة.
ّ ً
• •ذاكــر جيــدا ،حتــى إن كان االختبــار يســمح باســتعراض الكتــب
والمراجــع.
• •تجنــب مناقشــة األســئلة مــع الطــاب ،قــد يكــون هنــاك نمــاذج
مختلفــة ومتعــددة مــن االختبــار.
• •ال تعتمد على النسخ واللصق ،لتجنب السرقة األكاديمية.
• •يمنــع منعــا باتــا نشــر أي جــزء مــن االختبــار بــأي طريقــة أو
ُ
شــكل (يحظــر تصويــر الشاشــة ونشــر أســئلة االختبــار علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي).
ّ
• •تــدرب! فقــد تكــون بعــض األســئلة مــن نــوع االختيــار مــن
متعــدد ،وأخــرى قــد تتطلــب أجوبــة قصيــرة أو مقــاالت طويلــة.
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أداء االختبارات اإللكترونية
• •تأكــد مــن قـراءة تعليمــات قطــاع التعليــم ،والتعليمــات الخاصــة
بــكل اختبــار قبــل البــدء بالحــل.
• •تأكــد مــن توفــر كافــة األدوات المســاعدة المســموحة :أقــام،
أوراق ،آلــة حاســبة  ...وغيرهــا.
• •تحقق من مواعيد االختبارات مع المدرسين.
ً
• •ال تتأخــر! ضــع تنبيهــا لــكل اختبــار واســتعد قبــل وقــت االختبــار
بوقــت كاف.
ٍ
• •راقــب الوقــت أثنــاء الحــل ،واســتغل وقــت االختبــار بحكمــة
لتحقيــق االســتفادة المثلــى.
ّ
• •اختــر منطقــة هادئــة إلجــراء االختبــار ،وتجنــب التحــدث إلــى
العائلــة أو األصدقــاء أثنــاء اإلختبــار.
• •تجنب أخذ فترات راحة غير ضرورية.
• •إذا كان االختبــار يتطلــب مســح ضوئــي إلجابتــك ورفعهــا ،فيجــب
ً
أن تكــون مســتعدا لبعــض الخطــوات اإلضافيــة علــى النحــو
التالــي:
ً
–أوال ،قــم بتضميــن الصفحــة األولــى مــن االختبــار كصفحــة
غــاف وامــأ بياناتــك (االســم ،الرقــم األكاديمي ،رمــز المادة،
التاريــخ ... ،إلــخ).
ً
–ثانيــا ،قــم بتنظيــم ورقــة إجابتــك (الترقيــم ،الفواصــل،
األلــوان ... ،إلــخ).
ً
ً
–ثالثــا ،قــد تســتغرق عمليــة رفــع المســتندات وقتــا .لــذا
يرجــى إتاحــة الوقــت الكافــي إلنهائهــا.
ً
–رابعــا ،احفــظ الملــف برقمــك األكاديمــي ،كمــا يوصــى
بدمــج جميــع الصــور فــي ملــف  pdfواحــد قبــل التحميــل.
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ضمان جاهزية الجهاز المستخدم ألداء االختبار
• •تحقق من سالمة نظام التشغيل الخاص بجهازك
ّ
– تأكد أن جهاز الكمبيوتر محدث ويعمل بشكل سليم.
ّ
– تأكــد مــن مســتوى بطاريــة جهــازك ،وتوفــر مــزود الطاقــة
ً
جاهـزا عنــد الحاجــة.
• •تحقق من البرامج واألنظمة المستخدمة
– تأكــد أن لديــك أكثــر مــن متصفــح مثبــت علــى جهــازك
( Chromeو )FireFox
–قــم بتحديــث متصفحــك لالســتفادة مــن جميــع وظائــف
منصــة االختبــار.
• •تحقق من خدمة اإلنترنت
•• تأكد أن لديك اتصال إنترنت موثوق.
–تحقق من اتصال الشبكة قبل بدء االختبار.
–ال تســتهلك قــدرة الشــبكة بالتصفــح الكثيــف أو التنزيــات
الكبيــرة أثنــاء االختبــار.
–ال تســتخدم شــبكات الســلكية  Wi-Fiعامــة ،فهــي غيــر
موثوقــة.
–مــن المستحســن أن يكــون لديــك اتصــال إنترنــت احتياطــي
فــي حالــة الطــوارئ (علــى ســبيل المثــال ،اســتخدام شــبكة
الجــوال كشــبكة الســلكية).
• •تحقــق مــن توافــق منصــة االختبــار مــع جهــازك (الكمبيوتــر
الشــخصي  ،المحمــول ،الجهــاز اللوحــي ،الهواتــف الذكيــة)
–تحقــق مــن توافــق منصــة االختبــار مــع جهــازك ،فبعــض
منصــات االختبــار تدعــم األجهــزة بأنــواع مختلفــة كالحواســب
5

المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة،
ومــع ذلــك يوصــى باســتخدام الحاســب المكتبــي او
ً
المحمــول عنــد اجــراء االختبــار بــدل مــن األجهــزة اللوحيــة
والهواتــف الذكيــة.
–تحقــق مــن أن كاميــرا الويــب ومكبــرات الصــوت
والميكروفــون يعملــون بشــكل ســليم (فــي حــال الحاجــة
لهــم).
• •قــم بتســجيل الدخــول إلــى حســابك فــي منصــة التعليــم
اإللكترونــي  LMSقبــل يــوم مــن االختبــار علــى األقــل للتأكــد
مــن فعاليــة حســابك فــي تلــك المنصــات (مثــل Moodle،
 Google Classroom ، McGraw-Hillوغيرهــا حســب مــا
يخبــرك بــه مــدرس المــادة).
• •يوصــى بفحــص جهــازك قبــل االختبــار مع فنــي تقني مختص
لحــل المشــكالت الفنيــة في النظــام أو الجهاز.
• •تأكــد أن لديــك وســيلة تواصــل مباشــرة مــع المــدرس ،إن
دعــت الحاجــة للتواصــل أثنــاء االختبــار.

بالغات المشاكل (التقنية وغير التقنية)
• • نقتــرح عليــك أن تتواصــل مــع مــدرس المــادة قبــل االختبــار
لمعرفــة المنصــة التــي ســيتم اســتخدامها ألداء االختبــار.
()Moodle, Google Classroom, McGraw-Hill, others
وذلــك لضمــان توافــق النظــام مــع المتصفــح.
• • فــي حــال وقــوع أي مشــاكل تقنيــة فإنــه يلزمــك إبــاغ
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ً
ً
المــدرس فــورا  ،والتقــاط صــورا للشاشــة أو أي وســيلة لإلثبــات
(علــى ســبيل المثــال عــدم القــدرة علــى حضــور االختبــارات أو
تســليمها ،والحصــول علــى إشــعار تأكيــد التســليم).
ً
• • فــي حالــة الطــوارئ :تذكــر أن ســامتك هــي األولويــة دائمــا.
تأكــد مــن ســامتك ،ثــم أبلــغ مدرســك عــن الحــادث مــع تزويــده
باألدلــة.

التسليم النهائي لالختبار
• •تأكــد مــن النقــر علــى زر التســليم « »Submitعنــد االنتهــاء
مــن االختبــار.
• •راجــع إجاباتــك قبــل التســليم النهائــي ،حيــث أن بعــض
االختبــارات ال تســمح بمحــاوالت متعــددة.
• •تأكــد مــن ظهــور إشــعار تأكيــد التســليم علــى الشاشــة بعــد
ً
اإلنتهــاء مــن اإلختبــار وتســليمه واحتفــظ بصــورة منــه (مثــا :أخــذ
لقطــة للشاشــة) وفــي حــال عــدم ظهــور إشــعار التســليم علــى
ً
الشاشــة يرجــى إبــاغ مدرســك فــورا.

فــي حــال الحاجــة إلــى المزيــد مــن المســاعدة أو كان لديــك أي
استفســارات ،فيرجــى عــدم التــردد فــي التواصــل معنــا علــى:
e_learning@rcyci.edu.sa
وسنكون في غاية السعادة للمساعدة.
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