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 محتوى الدلٌل:

 

 و المدرس.ٌخدم الطالب  الذي كترونًالمقرر اإلل الستخدامٌحتوي هذا الدلٌل على الخطوات الالزمة 

 

 

 

 الغرض من الدلٌل:

 

محتواه الكترونٌا فً اي  الحصول علىالمقرر المتكامل الذي ٌحتاج  بورد للوصول  إلى استخدام البالكمن  الطالب ٌمّكن

 مكان و زمان خالل الفصل الدراسً.
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 لوصول إلى البالك بوردا

 ٌمكنك الوصول الى البالك بورد إما  

 فً شرٌط العنوان لصفحة اإلنترنت، أو  ud.edu.sahttp://vle.مباشرة بكتابة الرابط  - أ

  http://www.ud.edu.sa الدماممن موقع جامعة  - ب

 

 ( Available  Languages) ٌمكن تغٌٌر اللغة المستخدمة فً النظام بالنقر على اللغات المتاحة :مالحظة

 لمرور الخاصة بنظام البالك بورد.و كلمة ا ٌتم كتابة اسم المستخدم -1

 

 

 

 تحدٌث البٌانات الشخصٌة فً نظام البالك بورد

 فً الصفحة األولى بعد الدخول ٌوجد تبوٌب باسم "المؤسسة" و هً الصفحة اإلفتراضٌة.

 :ٌمكن للمستخدم تغٌٌر المعلومات الشخصٌة من

 "المعلومات الشخصٌةقائمة أدوات بالضغط على "  -1

 

 

 

 ".األماكن الخاصة بًٌقونة فً أعلى الصفحة " أو من األ  -2

 

http://vle.ud.edu.sa/
http://www.ud.edu.sa/
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 "تغٌٌر اإلعدادات الشخصٌةقم باختٌار " -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من تحدٌد حزمة اللغة" اللغة العربٌة"قم باختٌار  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ارسال"ثم اضغط اٌقونة  -5
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 انتعايم يع انًقررات اندراسية ين خالل نظاو انتعهى االنكتروني " انبالك بورد"

 ٌة الوصول الى المقررات الدراسٌةكٌف -1

  قم باختٌار تبوٌب الدورات التدرٌبٌة 

  بالضغط على الرابطمن قائمة الدورات التدرٌبٌة التً تم تسجٌلك فٌها قم باختٌار المقرر الدراسً الذي ترٌد 

 

 

 الصفحة الرئٌسٌة المكونات والبناء -2

 

 : للمقرر الدراسً على عدة أقسامالصفحة الرئٌسٌة تحتوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إلضافة اسم وشعار أو رمز للصفحة الرئٌسٌة للمقرراسم وشعار الصفحة الرئٌسٌة للمقرر:  -1

 جمٌع أدوات ومحتوٌات المقرر ٌمكن الوصول إلٌها من خالل قائمة المقرر. قائمة المقرر الدراسً: -2

 ر من قائمة المقرر.ٌعرض الصفحة الرئٌسٌة للمقرر أو األداة أو المحتوى المختامحتوى اإلطار:   -3

 

 

 

 

2 

3 
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 المقرر الدراسيقائمة 

  تظهررررر "قائمررررة المقرررررر الدراسررررً" علررررى الجانررررب األٌمررررن مررررن الرررردورة التدرٌبٌررررة وتحترررروي علررررى ارتباطررررات بررررالمواد

واألدوات الموجررررودة داخررررل الرررردورة التدرٌبٌررررة. ٌمكررررن للمعلررررم تخصررررٌ  نمررررط "قائمررررة المقرررررر الدراسررررً" والمحترررروى 

تخدمٌن. وبرررذلك قرررد تبررردو الررردورات التدرٌبٌرررة مختلفرررة بعرررض الشرررً  عرررن بعضرررها الررربعض كمرررا واألدوات المتررروفرة للمسررر

 تتضمن مجموعات مختلفة من األدوات المتوفرة.

لطرررً "قائمرررة المقررررر الدراسرررً " حترررى تختفرررً  ٌمكنرررك توسرررٌع إطرررار "قائمرررة المقررررر الدراسرررً" أو طٌررر . انقرررر فرررو  

 من على الشاشة أو قم بتوسٌعها حتى تصل إلى حجمها الكامل. 

 ها لتغٌٌر عرضٌوجد فً أعلى "قائمة الدورة التدرٌبٌة" مجموعة من الرموز التً ٌمكن استخدام 

 "قائمة الدورة التدرٌبٌة". ٌمكن عرض القائمة كارتباطات نصٌة أو أزرار، مثل شجرة "المجلدات" 

 ، أو فً إطار منفصل.

 : ٌحتوي رمز "طرٌقة عرض القائمة" على ارتباطات نصٌة تؤدي طرٌقة عرض القائمة

 التدرٌبٌة وأدواتها.  إلى مواد الدورة 

 تخدم "طرٌقة عرض المجلد" رموًزا ومجلدات قابلة للتوسٌع: تسطرٌقة عرض المجلدات

 للوصول إلى المحتوى واألدوات. ٌمكنك توسٌع المجلدات إلظهار العناصر وطٌها لتوفٌر مساحة. 

 : ٌفتح الرمز "العرض فً إطار جدٌد" "قائمة الدورة التدرٌبٌة" فً إطارالعرض فً إطار جدٌد

 منفصل. 

 "تجدٌد" لعرض أي محتوى جدٌد ٌتم إضافت  إلى "قائمة الدورة التدرٌبٌة". : ٌتم استخدام الرمزدتجدٌ

 ٌمكن للمعلم تحدٌد طرٌقة العرض االفتراضٌة لـ "قائمة الدورة التدرٌبٌة"،  : ظةمالح

 هذه الخٌارات. فٌمكن أال تتوفر
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 حول الدورات التدريبية 
 

قائمة  تك التعلٌمٌة. ٌدٌر المعلم الخا  بك الدورة التدرٌبٌة من خالل تتضمن الدورات التدرٌبٌة محتوى وأدوات خاصة بخبر

البالك وعلى الرغم من تحكم المعلم الخا  بك فً الدورة التدرٌبٌة، إال إن  ٌمكن لمسؤول   لوحة التحكم و الدورة التدرٌبٌة

ٌِّد أو تتطلب وجود مٌزات وأدوات. ٌتكبكلالموجود بورد   تعٌٌن إعدادات افتراضٌة ٌمكن أن تق

" بالمحتوى واألدوات الدراسً المقررٌتم ربط "قائمة   المحتوى إطارتتكون الدورة التدرٌبٌة من قائمة الدورة التدرٌبٌة و

 المٌزة التً قمت بتحدٌدها.المحتوى وٌعرض إطار 

" على الجانب األٌمن من الدورة التدرٌبٌة وتحتوي على ارتباطات بالمواد المقرر الدراسً: تظهر "قائمة قائمة الدورة التدرٌبٌة

 واألدوات الموجودة داخل الدورة التدرٌبٌة.

معظم الشاشة لعرض طرٌقة العرض الحالٌة. وستقوم بالتفاعل مع المحتوى من هذه  المحتوى : ٌشغل إطارالمحتوى إطار

 الشاشة.

هً حاوٌات المستوى األعلى التً تقوم بتنظٌم محتوى الدورة التدرٌبٌة وتخزٌن ، مثل  المحتوىمناط   :المحتوىمنطقة 

 .المحتوىطار مالحظات المحاضرات، والواجبات، واالختبارات. سٌظهر المحتوى فً إ

 أنواع محتوى الدورة التدريبية

". تتشاب  جمٌع أنواع المحتوى فً بعض الصفات. فكل جز  المحتوى لفة من المحتوى فً "منطقةٌمكنك عرض أنواع مخت

 من المحتوى ل  اسم ووصف. وتسمح عدة أنواع من المحتوى للمعلم بتعٌٌن الخٌارات، مثل قٌود التارٌخ واإلتاحة.

فً مدرستك الخٌار لتحدٌد الرموز التً البالك بورد قد تختلف الرموز فً المؤسسة الخاصة بك حٌث إن لمسؤول   مالحظة:

 سٌتم استخدامها.

 الوصف نوع المحتوى الرمز

 

إرفا  وصف وعناصر أخرى  هو جز  عام من المحتوى، مثل الملف، أو الصورة، أو الن ، أو االرتباط. وٌمكن عنصر
 .ب 

 

كصفحة ضمن الدورة  الذي ٌمكن استخدام  فً الدورة التدرٌبٌة. وٌمكن عرض هذه الملفات HTML هو ملف ملف
  .التدرٌبٌة أو كجز  منفصل عن المحتوى فً إطار مستعرض منفصل

 

، ٌتم نعم إلى تكرار و تشغٌل تلقائً هو ملف الصوت الذي ٌمكن تشغٌل  فً الصفحة. فً حالة تعٌٌن كالً من صوت
 .وٌستمر التشغٌل حتى تقوم بإٌقاف  أو االنتقال من الصفحة حةتشغٌل ملف الصوت عند قٌامك بفتح الصف

 

 .على الصفحةهً ملف الصورة الذي ٌمكن عرض   صورة

 

 .مباشًرة هو ملف الفٌدٌو الذي ٌمكنك عرض . ٌظهر مشغل الفٌدٌو على الصفحة فٌدٌو
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 الوصف نوع المحتوى الرمز

 

 .الصلة هو ارتباط بموقع وٌب أو بمصدر لتوفٌر نقطة وصول سرٌع إلى المواد ذات URL عنوان

 

وحدة التعلٌم 
 النمطٌة

لمعلمٌن تعٌٌن المسار ل هً مجموعة المحتوى التً تركز على موضوع محدد ٌمكنك التنقل فٌ  كما تشا . ٌمكن
بعرض المحتوى بأي ترتٌب. وٌمكن عرض  بحٌث ٌعرض الطالب المحتوى بشكل معٌن، أو السماح للمستخدمٌن

 ."واالختبارات فً "وحدة التعلٌم النمطٌة جمٌع أنواع المحتوى مثل العناصر، والواجبات،

 

موارد المنهج الدراسً  خطة الدرس" هً نوع خا  من المحتوى ٌدمج المعلومات المتعلقة بالدرس نفس  مع" خطة الدرس
 .المستخدمة فً شرح 

 

مخطط المنهج 
 الدراسً

هداف الدورة التدرٌبٌة واأل هو مخطط تفصٌلً للدورة التدرٌبٌة الدراسٌة. قد ٌحتوي هذا المخطط على معلومات
 .اجتماعات أعضا  الفصل ومعلومات المقرر ومعلومات جهة االتصال بالمعلم والواجبات وتوارٌخ

 

ارتباط الدورة 
 التدرٌبٌة

التدرٌبٌة" نقطة وصول سرٌع  هو اختصار لعنصر، أو أداة، أو منطقة فً الدورة التدرٌبٌة. ٌوفر "ارتباط الدورة
 .إلى المواد واألدوات ذات صلة

 

والمجلدات الفرعٌة للمحتوى بإعداد  مجلد المحتوى هو عبارة عن طرٌقة لتنظٌم عناصر المحتوى. وتقوم المجلدات مجلد المحتوى
لدات المحتوى فً تجمٌع المواد البعض. ٌمكن استخدام مج تدرج هرمً لتجمٌع المواد ذات الصلة مع بعضها

مقاطع الوسائط. كما ٌمكن استخدام مجلدات المحتوى فً تجمٌع المواد استناًدا إلى  استناًدا إلى أحد األشكال، مثل
ٌؤدي استخدام  الجداول، على سبٌل المثال، وضع كل عناصر "األسبوع األول" مع بعضها البعض. وٌمكن أن أحد

 ." المحتوى وتقلٌل طول صفحة "منطقة المحتوى إلى تسهٌل عملٌة البحث عن الموادالمجلدات فً تنظٌم عناصر 

 

 .التدرٌبٌة كن إضافة "صفحة فارغة" وتخصٌصها استناًدا إلى احتٌاجات الدورةٌم صفحة فارغة

 

صفحة الوحدات 
 نمطٌةال

وحدة نمطٌة. وٌمكن  صفحات الوحدات النمطٌة" هً صفحات المحتوى المتخصصة التً توفر المحتوى فً مربع"
للطالب تخصٌ  "صفحات الوحدات  ترتٌب الوحدات النمطٌة التً تظهر فً هذه الصفحة بأي ترتٌب. ٌمكن

  .النمطٌة" فً حالة سماح المعلم لهم بذلك

 

اة ٌقوم االرتباط إلى األد ."هً اختصار ألداة محددة فً الدورة التدرٌبٌة، مثل "لوحة المناقشة" أو "الرسائل منطقة األدوات
ٌقوموا بعرض . ٌمكن أن ٌتم فتح االرتباط فً إطار جدٌد  بإحضار الطالب إلى األداة بعًٌدا عن أي محتوى آخر قد

 .المعلم بناً  على اإلعداد الذي حدده

 

 عرض تقدٌمً من
SlideShare 

 ®Microsoft ، أو®Microsoft® PowerPoint هو ارتباط بموقع لعرض العروض التقدٌمٌة لـ
OpenOfficeأو ، Adobe® PDF ومشاركتها. 

 

 مقطع فٌدٌو من
YouTube™ 

 .هو ارتباط بموقع لعرض مقاطع الفٌدٌو عبر إنترنت ومشاركتها

 الواجبات 

تعلٌم متنوعة إلٌك باعتبارك طالب، مما ٌسمح لك بعرض الواجبات وتقدٌمها من  ٌتم استخدام أداة "الواجبات" لتقدٌم أنشطة

 موقع واحد. وٌمكنك تقدٌم الواجبات بالطر  التالٌة:

  تحمٌل الواجبتوفٌر ن  مكتوب على الصفحة. 

  الملفات المرفقة من جهاز الكمبٌوتر الخا  بك أو منContent Collection  

 ملفات المرفقة.مزٌج من كل من الن  وال 
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تسرد الواجبات االسم، والوصف، والمرفقات لعمل الفصل. سٌقوم المعلم الخا  بك بتوفٌر كل المعلومات التً تحتاجها 

 إلكمال الواجب. ٌمكنك أًٌضا اختٌار تضمٌن تعلٌقات المعلم الخا  بك قبل تقدٌم عملك.

 تقديم واجبكيفية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . وإذا لم تقم بذلك، فلن ٌتلقى معلمك واجبك بالكامل.تقدٌمعلٌك النقر فو   عند االنتها  من واجبك، ٌتعٌن

 .واجباتالتً تتضمن الواجب، على سبٌل المثال،  .المحتوىمنطقة ، حدد  قائمة الدورة التدرٌبٌةمن  .1

 . الواجبانقر فو  اسم  .2

، ٌمكنك تنزٌل أٌة ملفات ٌوفرها المعلم، كما ٌمكنك إكمال الواجب باستخدام أحد الخٌارٌن تحمٌل الواجبصفحة فً  .3

 التالٌٌن أو كلٌهما:
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  لتنسٌ  الن  وتضمٌن ملفات، وصور،  .محرر النصو . ٌمكنك استخدم وظائف التقدٌماكتب إجابتك فً مربع

 ارتباطات خارجٌة، ووسائط متعددة.و

   وحدد ملًفا إلرفاق .  استعراض جهاز الكمبٌوترإذا كانت إجابتك على الواجب موجودة فً ملف منفصل، فانقر فو

. وإذا تركت المربع فارًغا، ٌصبح اسم الملف هو االرتباط. اتبع أٌة عنوان االرتباطب فً حالة إرفا  ملف لدٌك، اكت

 إرشادات ٌقدمها لك المعلم لتسمٌة ملفك.

بجانب الملف الذي تم تحمٌل . فً حالة تحدٌد ملف غٌر صحٌح، ٌمكنك إزالت   عدم إرفاقٌظهر الخٌار   مالحظة:

س الملف بواجبك ألكثر من مرة واحدة، فسٌتم حفظ الملف الجدٌد بعد تذٌٌل باستخدام هذا الخٌار. فً حالة إرفا  نف

 .Assignment(1).docاسم  برقم. على سبٌل المثال 

 

 ، اكتب تعلٌقات إلى المعلم الخا  بك.التعلٌقاتوبشكل اختٌاري، فً مربع  .4

ٌم الواجبات مرة واحدة فقط. تأكد ٌسمح لك معلمك بإجرا  عدة محاوالت، فهذا ٌعنً أن  ٌمكنك تقد لمإذا   مالحظة:

 .تقدٌممن أنك قمت بإرفا  أٌة ملفات مطلوبة لواجبك وذلك قبل النقر فو  

 .تقدٌمانقر فو   .5

. إذا لم تقم بإنهائ ، لن ٌتلقى المعلم الواجب الذي تم تقدٌمعند االنتها  من واجبك، ٌتعٌن علٌك النقر فو    مالحظة:

 إكمال .
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 ديرات الواجب و التقديمكيفية عرض تق

ال ٌتم تقدٌر الواجبات بشكل تلقائً. ٌجب تقدٌر كل واجب من الواجبات بواسطة المعلم. ٌمكنك مراجعة المعلومات التً قام 

 .مراجعة سجل التقدٌمأو على صفحة الواجب  التقدٌرات الخاصة بًالمعلم بتوفٌرها فً الصفحة 

 خل الدورة التدرٌبٌة الخاصة بكالوصول إلى التقدٌرات الخاصة بً من دا

 .أدوات، انقر فو  .قائمة الدورة التدرٌبٌةمن  .1

 .التقدٌرات الخاصة بً، انقر فو  األدواتفً صفحة  .2

 الوصول إلى التقدٌرات الخاصة بً من خارج الدورة التدرٌبٌة الخاصة بك

 .األدواتعلى لوحة  الخاصة بً التقدٌرات، انقر فو  المؤسسة الخاصة بًمن عالمة التبوٌب  .1

 ، انقر فو  اسم الدورة التدرٌبٌة الخاصة بك.الدورات التدرٌبٌة/منتدٌات المجموعات الخاصة بًفً صفحة  .2

 مراجعة التقدٌر الخاص بك

 

 ٌشٌر إلى حالت .  رمزعلى  التقدٌرفً حالة عدم تقدٌر الواجب الخا  بك، ٌحتوي العمود  .3

. لعرض المزٌد من التفاصٌل، انقر فو  التقدٌرفً حالة تقدٌم الواجب الخا  بك وتقدٌره، ٌظهر التقدٌر فً العمود  .4

 . حٌث تتضمن هذه الصفحة:دٌممراجعة سجل التقاالرتباط لعرض الصفحة 

 : ٌسرد هذا القسم تقدٌرك وأي تعلٌ  ٌتم توفٌره بواسطة المعلم.تعلٌق المعلم .5

http://help.blackboard.com/Blackboard-Learn/9.1/Instructor/AR-SA/Content/_student/student_assignments.htm#item_status
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: ٌوفر هذا القسم ارتباطات لفتح أي ملفات مرفقة أو تنزٌلها بواسطتك أو بواسطة المعلم. على سبٌل الملفات المرفقة .6

 تقدٌم  مع الواجب الخا  بك. المثال، ٌمكن أن ٌوفر المعلم تعلٌقات فً ملف قمت ب

 صفحة مراجعة سجل التقدٌم من الواجبالوصول إلى 

 " التً تتضمن الواجب.المحتوىقم بالرجوع إلى ارتباط الواجب فً "منطقة  .7

 انقر فو  اسم الواجب.  .8

 حالة عنصر التقدٌرات الخاصة بً

 .ًالتقدٌرات الخاصة بٌصف الجدول التالً الرموز التً تظهر على الصفحة 

  الوصف الرمز

  .العنصر لم ٌكتمل حتى اآلن. ال توجد معلومات متاحة -

 

 (.ل العنصر، ولكن لن ٌكون ل  تقدٌر )للعناصر مثل االستطالعاتتم إكما

 

  .قدٌم . هذا العنصر فً انتظار المراجعة بواسطة المعلمعنصر تم ت

 -أو-

 (مثل االستطالعات عنصر تم تقدٌم . ٌمكن أن ٌراجع المعلم هذا العنصر ولكن لن ٌوفر تقدًٌرا )للعناصر

  .عنصر تم تقدٌره. انقر فو  التقدٌر لعرض التعلٌ  المفصل التقدير

 

  .تقدٌم مسودة الواجب المحاولة قٌد التقدم. لم ٌتم تقدٌم هذا العنصر. لتقدٌم العنصر، راجع

 

  .ر الخا  بكٌؤثر على التقدٌ تم اإلعفا  من التقدٌر لهذا المستخدم. إذا لم تقم بإكمال هذا الواجب، فهذا لن

 

 .حدث خطأ. اتصل بالمعلم
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 االختبارات

 أنواع األسئلة

 ن أنواع األسئلة التً ٌمكن إدراجها فً التقٌٌم. هناك العدٌد م 

 :ٌُمكن أن تكون اإلجابة الصحٌحة  المعادالت الحسابٌة وهً أسئلة تحتوى على معادلة بها عدد من المتغٌرات. و

 عبارة عن قٌمة معٌنة أو نطا  من القٌم.

 :ٌتم إدخال رقم إلكمال العبارة.  وهً تشب  أسئلة مل  الفراغات فٌما عدا أن  أسئلة ذات إجابات رقمٌة حسابٌة

 وٌمكن أن تكون اإلجابة الصحٌحة رقًما معًٌنا أو رقًما داخل نطا  من األرقام.

 :هً عبارةٌ باختٌار محدد مسبًقا ول  إجابتٌن )نعم/ال، قٌد التشغٌل/قٌد إٌقاف التشغٌل(. أسئلة إما/أو 

 :مربع ن .فً هذه األسئلة تنبغً كتابة اإلجابة ف األسئلة المقالٌة ً 

 :وهً أسئلة ٌتم استخدام الملفات التً تم تحمٌلها لإلجابة علٌها. أسئلة تستلزم تحمٌل ملفات 

 :هً أسئلة ٌتم فٌها إدراج إجابات متعددة فً جملة أو فقرة. أسئلة ملء الفراغات المتعددة 

 :بناً  على المطابقة التامة لن  وهً عبارةٌ تتطلب إجابًة إلكمالها. وٌتم تقٌٌم اإلجابات  أسئلة ملء الفراغات

 ما.

 :ٌتم فٌها استخدام نقاط معٌنة موجودة على أٌة صورة للداللة على اإلجابة. على سبٌل  أسئلة النقاط الفعالة

 المثال، ٌمكن تحدٌد جمٌع البالد الواقعة فً أمرٌكا الجنوبٌة بواسطة النقر فو  كل مخطط.

 :ارة عن جمل تحتوى بداخلها على عدد من المتغٌرات.وهً عب أسئلة االختٌار من قائمة منسدلة 

 :وهً عبارة عن عمودٌن من العناصر حٌث ٌجب أن ٌوصل كل عنصر فً العمود األول  أسئلة التوصٌل

 بعنصر فً العمود الثانً.

 :وهً عبارة عن عدد من االختٌارات تتضمن إجابة صحٌحة واحدة أو أكثر. أسئلة متعددة اإلجابات 

 تعطً عدًدا من الخٌارات تتضمن إجابة صحٌحة واحدة فقط. وتتم اإلشارة إلً اإلجابة  من متعدد: أسئلة اختٌار

 الصحٌحة بتحدٌد اإلجابة الصحٌحة. 
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  أسئلة قٌاس الرأي المتدرج/مقٌاسLikert : وهً عبارة عن مقٌاس تصنٌف ٌستخدم لقٌاس المواقف أو ردود

 األفعال.

 :مستخدمٌن اإلجابة عن طرٌ  تحدٌد الترتٌب الصحٌح لسلسلة من هو سؤال ٌتطلب من ال سؤال ترتٌب

 العناصر.

 :تظهر إجابة؛ وٌصٌغ المستخدمون سؤااًل ٌبدأ بمن أو ماذا أو أٌن لإلجابة. وضع أسئلة لإلجابات 

 :وهً تشب  األسئلة المقالٌة؛ وٌكون طول اإلجابة فٌها محدوًدا. أسئلة مختصرة اإلجابات 

 :وهً عبارة بها خٌار الختٌار إما صواب أو خطأ. تقتصر خٌارات اإلجابة  أسئلة الصواب/الخطأ

   الصحٌحة/الخاطئة علً الكلمات الصحٌحة والخاطئة.

 تقدٌر األسئلة

ٌتم تقدٌر أغلبٌة األسئلة الموجودة فً التقٌٌمات بشكل تلقائً. وٌتولى معلمك تعرٌف اإلجابات الصحٌحة، وٌعٌن عدًدا 

سؤال عند إنشا  التقٌٌم. وٌتحق  النظام من إجاباتك بواسطة مقارنتها بالمفتاح، ثم ٌعٌن النتٌجة.  معًٌنا من النقاط لكل

ا ونشر المعلم هذه المعلومات. ًٌ  وٌمكنك معرفة نتٌجتك فً أحد التقٌٌمات بعد إكمال  مباشرًة، إذا تم تقدٌر كل األسئلة تلقائ

ا تقدٌر األسئلة المقالٌة واألسئل ًٌ ة التً تستلزم تحمٌل ملفات واألسئلة مختصرة اإلجابات، أي أن  ٌنبغً على ال ٌتم تلقائ

ا. إذا كان  ًٌ ا. وبعد تقدٌم أحد التقٌٌمات، ٌراجع معلمك هذه األسئلة وٌدخل نتٌجتها ٌدو ًٌ معلمك تقدٌر هذه األسئلة ٌدو

 مباشرة بعد تقدٌم التقٌٌم.التقٌٌم ٌحتوى على هذه األنواع من األسئلة، فإن تقدٌر التقٌٌم لن ٌكون متاًحا 

إذا قام المعلم بإقران قاعدة بسؤال "مقال" أو سؤال "ٌستلزم تحمٌل ملفات" أو سؤال "مختصر اإلجابات" وقام بإتاحت ، 

لمراجعة المعاٌٌر التً قام المعلم  عرض القاعدة. انقر فو  حفظ اإلجابةبجانب الزر  عرض القاعدةسٌظهر الزر 

 الخا  بك باختٌارها.
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 الواجبات ذات الوقت المحدد

 إذا اختار المعلم الخا  بك الواجب ذا الوقت المحدد، ٌتم تضمٌن الوقت المجدول فً اإلرشادات قبل أن تبدأ.

 

ا عند انتها  بإعدادات المؤّقتوكذلك سٌتم إعالمك باختٌار المعلم  ًٌ ، التً تحدد ما إذا كان سٌتم حفظ التقٌٌم وتقدٌم  تلقائ

 إذا كان لدٌك خٌار المتابعة بتجاوز حد الوقت.  الوقت، أو

ٌتم تسجٌل إجمالً الوقت الذي قضٌت  فً التقٌٌم وفً اإلتاحة للمعلم عند تقدٌم االختبار. فً حالة تحدٌد مٌزة التقدٌم 

حدٌد الخٌار، التلقائً، عند انتها  المؤّقت، ٌتم حفظ االختبار وتقدٌم  وٌتم عرض الصفحة "اختبار مقدم". فً حالة عدم ت

 سٌظهر إطار منبث  مع اختٌار التقدٌم أو المتابعة.

 ٌظهر الوقت المتبقً على صفحة التقٌٌم. انقر فو  رمز عالمة شٌفرون بجانب المؤقت لطٌ  أو لتوسٌع .

دقٌقة، ستظهر تحذٌرات المؤقت عند تبقً نصف الوقت، وخمس دقائ ، ودقٌقة، وثالثٌن ثانٌة. عند قرا ة الوقت المتبقً ل

ثانٌة، ٌتحول لون شرٌط الحالة إلى اللون األصفر. عندما تتبقى دقٌقة واحدة، ٌصبح لون التحذٌر أحمر، والثانٌة  30و

 الثالثٌن ٌصبح لون كل من شرٌط الحالة والتحذٌر أحمر. فً حالة طً المؤقت، لن تكون تغٌٌرات اللون مرئٌة. 
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 خٌارات العرض التقدٌمً

 مفرض إكمال التقٌٌ

فً حالة تمكٌن "فرض اإلكمال"، ٌجب أن تقوم بإكمال التقٌٌم عند إجرائ  ألول مرة. وفً حالة تمكٌن الخٌار "فرض 

ٌُذكر ذلك فً ملحوظة الجز  العلوي من التقٌٌم. وال ٌمكنك إنها  التقٌٌم ومتابعة إجرائ  فً وقت الح . وبٌنما تتٌح  اإلكمال"، 

 ٌٌم أثنا  إجرائ ، لكن ال ٌجوز لك إنها  "التقٌٌم" وإعادة الدخول إلٌ .إمكانٌة حفظ التقحفظ لك الوظٌفة 

 حظر الرجوع

ٌُذكر ذلك فً  ال ٌمكنك العودة إلى األسئلة التً أجبت علٌها بالفعل إذا كان الرجوع محظوًرا. وفً حالة حظر الرجوع، 
 رجوعٌظهر خطأ فً حالة محاولة استخدام الوظٌفة ملحوظة بالجز  العلوي من التقٌٌم. وعند إجرا  تقٌٌم ال ٌسمح بالرجوع، 

 أثنا  إجرا  التقٌٌم.

 تقدٌم التقٌٌم

 ٌمتلك معلمك خٌارٌن مختلفٌن لتقدٌم التقٌٌمات: الكل فً مرة واحدة، وواحد فً كل مرة. 

ٌة متاحة عند إجرا  ٌستخدم الخٌار تقٌٌمات الكل فً مرة واحدة فً تقدٌم كل األسئلة فً نفس الوقت. وتكون الخٌارات التال
 هذا النوع من التقٌٌم:

 اإلجراء الوظٌفة

  .فً مؤشر حالة األسئلة. وٌمكن تغٌٌر اإلجابات بعد حفظها وسوف ٌظهر الرمز تم الحفظ .حفظ كافة اإلجابات حدد  تخزٌن اإلجابات

  .ال التقٌٌماستالم تفٌد بإكم وتتلقى تأكًٌدا متبوًعا بصفحة .حفظ وتقدٌم حدد  إنها  التقٌٌم

 . كما هو موضح فً الجدول الساب .Okٌم، انقر على ٌبعد النقر على حفظ و ارسال ٌظهر مربع التنبٌ  لتأكٌد تقدٌم التق
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خٌار التقٌٌمات "واحد فً كل مرة" فً تقدٌم األسئلة بشكل منفصل، حٌث ٌظهر سؤال واحد فقط على الشاشة. وأنت  ٌُستخدم
 فٌ  مستعًدا لالنتقال إلى السؤال التالً. وتكون الخٌارات التالٌة متاحة عند إجرا  هذا النوع من التقٌٌم: تقرر الوقت الذي تكون

 اإلجراء الوظٌفة

التنقل بٌن 

  األسئلة

السؤال/القسم بوصف الموقع الحالً فً التقٌٌم والعدد  وٌقوم مؤشر .(<< أو < أو > أو >>) استخدم أسهم التنقل

  .الرجوع محظوًرا، فلن تظهر هذه األسهم ئلة. وإذا كاناإلجمالً لألس

  .حتى هذه النقطة ٌتم حفظ إجابات األسئلة .حفظ كافة اإلجابات حدد  حفظ اإلجابات

  .استالم تفٌد بإكمال التقٌٌم وتتلقى تأكًٌدا متبوًعا بصفحة .حفظ وتقدٌم حدد  إنها  التقٌٌم

 حالة اكتمال األسئلة

ة اكتمال األسئلة" بنظرة سرٌعة وحدٌثة على األسئلة المكتملة أو غٌر المكتملة فً أحد التقٌٌمات طوال ٌمدك مؤشر "حال

 الوقت. 

ٌتم عرض حالة األسئلة التً تمت اإلجابة علٌها فً الجز  العلوي من الصفحة. انقر فو  رمز عالمة شٌفرون الموجود 

 بجانب "حالة اكتمال األسئلة" لطٌ  أو لتوسٌع .

د إجابة أي سؤال واالنتقال إلى السؤال التالً فً تقٌٌم سؤال بسؤال، سٌتم تحرٌر مربع الحالة فً الصفحة التالٌة موضًحا عن

أن السؤال الساب  قد تمت إجابت . وإذا لم تقم باإلجابة عن سؤال ما وقمت باالنتقال إلى الصفحة التالٌة فً تقٌٌم سؤال بسؤال، 

ٌُظهر مربع الحالة فً ال صفحة التالٌة موضًحا أن السؤال الساب  لم تتم إجابت . قم بالتنقل بٌن األسئلة بالنقر فو  رقم السؤال س

 فً مؤشر الحالة. 
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لحفظ سؤال  حفظ اإلجابةعند إجرا  تقٌٌم الكل فً مرة واحدة )وهو تقٌٌم تظهر فٌ  كل األسئلة فً صفحة واحدة(، انقر فو  

لسفلً من الصفحة إلجرا  الحفظ. وٌؤدي حفظ سؤال واحد أو كل األسئلة التً تمت اإلجابة محدد دون التمرٌر إلى الجز  ا

فً الجز  العلوي أو السفلً من الصفحة( إلى تغٌٌر مؤشر الحالة إلظهار األسئلة التً تم  حفظ كافة اإلجاباتعلٌها )باستخدام 

 إكمالها.

 التعلٌقات و التقدٌرات

بعد إكمال أحد االختبارات تستند إلى الخٌارات التً حددها معلمك. فعلى سبٌل المثال، قد ٌقوم  إن نتائج األدا  التً تستلمها

معلمك بإظهار النتٌجة النهائٌة فقط ألحد االختبارات، بٌنما بالنسبة الختبار آخر ٌمكن  عرض نتٌجت  النهائٌة باإلضافة إلى 

 أكثر مما ٌلً:إجابات  الصحٌحة. وتتضمن التعلٌقات عنصًرا واحًدا أو 

 النتٌجة النهائٌة لالختبار 

 اإلجابات المقدمة 

 اإلجابات الصحٌحة 

 التعلٌقات الخاصة باألسئلة 

أو استخدم األداة التقدٌرات الخاصة المحتوى للوصول إلى معلومات "التعلٌقات والتقدٌرات"، حدد االختبار الموجود فً منطقة 

 .بً

 

 محاوالت التقٌٌم المتعددة

ٌُذكر ذلك فً ملحوظة بالجز   ٌمكن السماح لك بإجرا  التقٌٌم مرات متعددة. وفً حالة السماح لك بإجرا  محاوالت متعددة، 

العلوي من التقٌٌم. كما ٌمكن لمعلمك تحدٌد عدد المحاوالت التً ستذكر فً ملحوظة أًٌضا بالجز  العلوي. وفً حالة إعادة 

مرة أخرى. وٌحدد معلمك ما إذا كان سٌتم تسجٌل نتٌجة أو أكثر من نتائج  فتح االختبار، ٌظهر ارتباًطا إلجرا  االختبار

 محاوالت االختبار فً "مركز التقدٌرات".
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 ارسال الرسائل من خالل البالك بورد
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