
 Quiz االمتحان

 

  االمتحان مهم جداً في مودل و يستخدم في التحفيز و تعزيز

المعرفة و التقييم و حتى في مسائل التفكير و الرياضة 

 . الفكرية

االمتحان في مودل هي أداة قوية تدعم بمجموعة متنوعة من 

أنواع األسئلة و التي يتم تخزينها في بنك األسئلة و يمكن 

 . في امتحانات أخرىإعادة استخدامها 

 
  



 Question bank بنك االسئلة  

 أسئلة

هذا الجزء يسمح للمعلم بكتابة األسئلة إلى )بنك األسئلة(، وأضافتها، ومشاهدتها، وتحريرها، وتنظيمها ...إلخ. واألسئلة في 

 يمكن أضافتها إلى امتحان مااألصناف 

 

 

 

  

https://elearning.ju.edu.jo/mod/lesson/view.php?id=100610


Categories الفئات 

 

الفئة هي مجموعة تحتوي على أسئلة وربما على فئات فرعية، وتنظيم األسئلة في فئات هو نوع من التنظيم الذي يهم المعلم 

العشوائية من قبل االمتحان، كما يمكن مشاركتها كثيرا، سواًء لسهولة الرجوع والعثور على األسئلة، أو لتسهيل اختيار األسئلة 

 مع المقررات األخرى.

 

 

يتم في البداية تحديد الفئة األعلى و التي تكون اسم المقرر الدراسي و من ثم يتم كتابة اسم الفئة الجديدة و النقر على زر  -

 "إضافة فئة" .

 

  



 (Calculated) األسئلة الحسابية

توفر وسيلة )معادلة رياضية( إليجاد أسئلة عددية فردية عن طريق استخدام أحرف البدل )سوف نستخدم اسم "متغيرات"( 
والتي يتم استبدالها مع القيم العشوائية عندما يأخذ الطالب االمتحان. فعلى سبيل المثال، إذا أريد إيجاد عدد  X} ،{Yمثل 

 لحفز الطالب، فيمكن إيجاد سؤال مع متغيرين مع إشارة الضرب مثل: كبير من مسائل الضرب

{A} * {B} 

 {B} * {Aوتكون اإلجابة الصحيحة = }

 .وعليه فالسؤال نادرا ما يكون متشابها   B و Aوعندما يأخذ الطالب االمتحان فإن مودل يختار عشوائيا قيم لـ

 



 

 الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة.: وذلك الختيار اسم  category ( فئة1الخطوة )

: اسم تعطيه للسؤال ، ويفضل ان يكون وصفيا  وليس من الحكمة وضع question name ( اسم السؤال2الخطوة )
(. فاالسم سيعرض في قائمة األسئلة في صفحة تحرير االمتحان، وال يرى الطالب اسم 1( أو )س1أسماء مثل )سؤال 

 االمتحان.

هنا تضع نص السؤال، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور (:Question text( نص السؤال )3الخطوة )
 وصوت وفيديو ... إلخ.

أي عالمة السؤال )يحصل عليها الطالب إذا كانت  : Default question grade (الدرجة االفتراضية4الخطوة )
وين امتحان ما، فإن عالمة السؤال العامة تظهر كما هي هنا، أجابته كاملة(، وهنا تضع عالمة السؤال، علما أنه عند تك

 ولكن يمكن تعديلها هناك.

أي التعليق العام وهو ما ترغب ان يراه الطالب بعد أن يكونوا قد  : General feedback ( إفادة عامة5الخطوة )
ع إجابة الطالب(، وهنا يظهر نفس نص أكملوا على السؤال )بخالف التعليقات المحددة المعتمدة على نوع السؤال وعلى نو

التعليق لجميع الطالب. والمعلم يمكنه استخدام التعليقات العامة إلعطاء الطالب إجابة عمل كاملة وربما رابط يصل إلى 
مزيد من المعلومات بحيث يمكن استخدامها إذا لم يفهم الطلبة األسئلة. وهذا التعليق يمكن تنسيقه ووضع صور ومقاطع 

 فيديو ... إلخ.صوت و

( تمثل اإلجابة الصحيحة، Formulaهنا يكتب معادلة )صيغة  :Correct Answer Formula ( االجابة6الخطوة )
 Bو  Aحيث تستخدم المتغيرات التي ذكرت بنص السؤال داخل } {، وهذه أمثلة على معادالت مقبولة، وسنستخدم متغيرين 

 هنا، ويمكن استعمال أي متغير ورد في نص السؤال:



{A} * {B} 

{A} + {B} 

{A} / {B} 

{A} - {B} 

{(A} * {B} / {B}) – {A} 

، انقر زر المساعدة للمزيد، فعلى سبيل المثال الرمز % يعني باقي ويمكن استخدام عدد كبير من العمليات واالقترانات 
 هذه مجموعة من األمثلة على االقترانات:القسمة الصحيحة. و

ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATANH, CEIL, COS, COSH, DEG2RAD, 
EXP, EXPM1, FLOOR, LOG, LOG10, LOG1P, RAD2DEG, ROUND, SIN, SINH, 

SPRT, TAN, TANH, ATAN2, POW, MIN, MAX, PI. 

 مثال على استخدام اقتران:

SIN({A}) + COS({B}) * 2 

COS(SIN({A} + 90))+{B} 

 (: سبق شرحه.Gradeدرجة ) -

( المشروح في أنواع أسئلة أخرى: هنا Accepted Error(: وهي نفس بند أخطاء مقبولة )Toleranceالتسامح ) -
 المقبول.( لتكون اإلجابة الصحيحة في حدوده. وهذا البند مع البند التالي يشكالن قيمة الخطأ Rangeيمكنك وصف مدى )

(: ذكرنا في البند السابق قيمة الخطاء المسموح به، ولما كانت نتيجة العمليات غير Tolerance Typeنوع التسامح ) -
هي  tمعروفة مسبقا، ألن القيم عشوائية، جاء هذا البند إلعطائك الخيار في نوعية رقم التسامح. (وكمثال رياضي نقرض ان 

ألجل تطبيقه على األنواع(.  dxوان الفرق بين إجابة الطالب واإلجابة الدقيقة هو  xي التسامح وان اإلجابة الصحيحة ه
 واألنواع هي:

، 100(: بمعنى أن الرقم هو نسبة مئوية من الرقم الحقيقي، على سبيل المثال إذا كان الرقم الحقيقي Relativeنسبي ) -
-95الحقيقي، ويعني أن مدى اإلجابة المقبولة ستكون بين % من الرقم 5هي في الواقع  5فإن  0.05وكنا وضعنا القدرة 

 (.dx / x  =<t. رياضيا فان اإلجابة صحيحة إذا )105

، وكتبنا 100(: ويعني أن رقم التسامح يؤخذ كما هو، على سبيل المثال إذا كانت اإلجابة الصحيحة Nominalاسمي ) -
تعتبر صحيحة. رياضيا  102و  98، وعليه فأية إجابة تقع بين 2± ، فإن ذلك يعني أن نسبة الخطاء المقبولة هي2التسامح 

 (.dx  =<tفان اإلجابة صحيحة إذا )

(: يستخدم للعمليات المعقدة، وتكون اإلجابة مقبولة إذا كانت تساوي أو اقل من تقسيم )نسبة الخطأ Geometricهندسي ) -
 (.dx² / x²  =<t²رياضيا فان اإلجابة صحيحة إذا كانت )(. 2( على )اإلجابة الدقيقة مرفوعة الى 2مرفوعا الى 

(: هنا تقرر كيف سيبدو الرقم الصحيح في المراجعة، وفي Correct Answer Showsكيفية عرض الرقم الصحيح ) -
شكل . وهذا البند مع البند التالي يشكالن دقة و9-0التقرير، والمقصود كم عدد منازل الجواب؟ وتختار من قائمة ما بين 

 القيمة الصحيحة،

 (: ويوجد اختياران:Formatالشكل ) -

 أرقام عشرية (Decimal): كم منزلة عشرية مسموحة للرقم؟ فالتحديد السابق هو للرقم العشري فقط. 



 أرقام معنوية (Significant Figures):  كم منزلة في الرقم؟ بحيث يعطى الجزء الصحيح ما يلزمه، وما تبقى يعطى
وإذا كان الرقم  13.3فانه يظهر 13.333وكان الرقم الصحيح هو  3سبيل المثال إذا وضع الرقم المعنوي للكسر: على 
 23.0فانه يظهر  23وإذا كان الرقم الصحيح هو  12.4فانه يظهر  12.36الصحيح هو 

 وانتبه: بدون استخدام بند )التسامح(، فان مقارنة اإلجابات تكون بالمطابقة التامة!

 (: سبق شرحه في النوع )أسئلة متعدد الخيارات(.Feedbackتعليق )

https://docs.moodle.org/19/en/Calculated_question_type 

 

 

  

https://docs.moodle.org/19/en/Calculated_question_type


  (Description) األسئلة الوصفية

مقالة، أو خاطرة، أو قصة قصيرة، أو شعر...إلخ. وغالبا ما يكون قصيرا من فقرة أو من  يعرضالسؤال الوصفي هو سؤال 

 فقرتين. 

 

 

 

  



 (Essay) مقالي

لإلجابة على هذا النوع، فان الطالب يمكنهم أن يكتبوا إجابة طويلة كجزء من الدرس، ويمكن تقييمها )وضع درجة( يدويا 
من قبل المعلم. وإذا كان الغرض الرئيس من الدرس الخاص بك هو جعل الطالب يكتبون مقال، فاألفضل استخدام المهمات 

(Assignment.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Matchingأسئلة المطابقة )

هذا النوع يطلب من الطالب مطابقة عدة بنود أسئلة مع عدة إجابات , من قبيل مطابقة المصطلحات وتعريفاتها، ومطابقة 
 األقطار وعواصمها...إلخ.

, وكل مطابقة تأخذ حصتها من عالمة السؤال  3وعدد إجابات  2خيارات: عدد أسئلة  3وفي مودل يجب على األقل وضع 
 % من العالمة.25بالتساوي مع بقية المطابقات، على سبيل المثال لدينا أربعة بنود فكل بند له األساسي 

 وال تنس أن جميع خيارات األسئلة هي تابعة لسؤال واحد له عالمة ما.

 جميع الخيارات هي نفسها في جميع االسئلة و سنذكر فقط االختالف :

 

 الخيارات االجابات تتضمن :

(: هنا تكتب السؤال الفرعي. الخاص بالمطابقة، ويمكن تنسيق النص واستخدام الوسائط Questionسؤال ) -
 المتعددة...إلخ.

 (: هنا تكتب إجابة السؤال السابق الصحيحة.Answerإجابة ) -

 ومن الواضح ان الجزء الطويل يكتب كسؤال، ومطابقتها )كلمة أو جملة قصيرة( تكتب في كإجابة .

 

 

  



 (Embedded Answers - Cloze ) اإلجابات الضمنيةأسئلة 

هو سؤال رائع لكنه يحتاج لتنسيق خاص وباستخدام أوامر إنجليزية، وهو عبارة عن نص بتنسيق مودل يشمل أسئلة مثل 
 إجابات متعددة، جمل قصيرة وأسئلة رقمية مضمنة بذلك النص.

( كوسيلة سهلة إليجاد أسئلة من هذا Hot Potatoesسئلة )وبكثير من المستخدمين يقترحون استخدام برمجية تحرير األ
 النوع ومن ثم تخزن على جهاز المستخدم ومن ثم يجري استيرادها إلى نشاط }االمتحان{ في مودل.

 

 )تحليل نص السؤال والتحقق منه( Decode and Verify the Question Text ( زر1الخيار )

من كتابة األسئلة بكود )برموز أو تنسيق( صحيح. وعليك بنقره بعد كتابة السؤال هنا يقوم المحرر بفحص النص والتأكد 
باالكواد الالزمة، وبعد نقره يقوم مودل بإظهار األسئلة المضمنة في النص في أسفل الصفحة، حيث يظهر كل سؤال لوحدة 

 مع خياراته.

 وحتى ال نتركك في حيرة سنعطي أمثلة من موقع مودل من باب االطالع:



 : نص سؤال من هذا النوع يوجد سؤال متعدد االختيارات وتحته سؤال إجابة قصيرة:1مثال 

{1:SHORTANSWER:=Berlin} is the capitol of Germany.  

 ونتيجة السؤال كاالتي:

 
: نص سؤال من هذا النوع يوجد أسئلة متنوعة2مثال  : 

Match the following cities with the correct state:  

* San Francisco: {1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong}  

* Tucson: {1:MULTICHOICE:California#Wrong~%100%Arizona#OK}  

* Los Angeles: {1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} 

 * Phoenix: {1:MULTICHOICE:%0%California#Wrong~=Arizona#OK}  

 ال كاالتي:ونتيجة السؤ

 

 .مساعدة مودل نترك لك تجربة كيف تحرر السؤال بعد أن تستفيد من
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Multiple Choice متعدد الخيارات 

 
 الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة.: وذلك الختيار اسم category( فئة1الخيار )

: اسم تعطيه للسؤال ، ويفضل ان يكون وصفيا  وليس من الحكمة وضع question name( اسم السؤال2الخيار )
(. فاالسم سيعرض في قائمة األسئلة في صفحة تحرير االمتحان، وال يرى الطالب اسم 1( أو )س1أسماء مثل )سؤال 

 االمتحان.

هنا تضع نص السؤال، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور (:Question textنص السؤال ) (3الخيار )
 وصوت وفيديو ... إلخ.

أي عالمة السؤال )يحصل عليها الطالب إذا كانت  : 'default question grade ( الدرجة االفتراضية4الخيار )
كوين امتحان ما، فإن عالمة السؤال العامة تظهر كما هي هنا، أجابته كاملة(، وهنا تضع عالمة السؤال، علما أنه عند ت

 ولكن يمكن تعديلها هناك.



أي التعليق العام وهو ما ترغب ان يراه الطالب بعد أن يكونوا قد أكملوا  :general feedback ( إفادة عامة5الخيار )
ع إجابة الطالب(، وهنا يظهر نفس نص التعليق على السؤال )بخالف التعليقات المحددة المعتمدة على نوع السؤال وعلى نو

لجميع الطالب. والمعلم يمكنه استخدام التعليقات العامة إلعطاء الطالب إجابة عمل كاملة وربما رابط يصل إلى مزيد من 
فيديو المعلومات بحيث يمكن استخدامها إذا لم يفهم الطلبة األسئلة. وهذا التعليق يمكن تنسيقه ووضع صور ومقاطع صوت و

 ... إلخ.

هنا تختار تحديد هل اإلجابة  :one answer or multiple answers( إجابة واحدة أم عدة إجابات6الخيار )
الصحيحة هي واحدة أو أكثر من واحدة؟ )أال تذكر أن اإلجابة الصحيحة تكون أحيانا "أ" و "ب" مثال(. على سبيل المثال، 

 %.50واختار المشترك واحدة منهما فقط، فالعالمة ستحسب  إذا كانت اإلجابة الصحيحة هي إجابتان،

إذا نعم فانه يعني تغير ترتيب عرض إجابات السؤال لكل طالب  ،shuffle the chooes خلط الخيارات )نعم / ال( -
 )أو لكل جلسة/محاولة لالمتحان.

السؤال )أبجدي عربي، أبجدي إنجليزي، هنا تختار من قائمة نوع الترقيم الذي ترغب ان يظهر فيه ترقيم الخيارات : -
 روماني، أرقام، ...إلخ.( أو تختار عدم ترقيمه.

 

 ( الخيار األول : ويحتوي على ثالث بنود :7الخيار )

 هنا تكتب نص إجابة ما. ويمكن تنسيق النص واستخدام الوسائط المتعددة. : 1خيار -

 عالمة السؤال، بمعنى كم تستحق هذه اإلجابة منهنا تحدد وزن )نسبة مئوية( لإلجابة من  درجة : -

(؟، والملفت للنظر أنه كما يمكنك وضع وزن مئوي موجب، يمكنك أيضا وضع وزن مئوي %100عالمة السؤال المئوية )
 عالمات: 10سالب أيضا!، لكن كيف؟ افرض انه لدينا السؤال اآلتي وله 

 :يعتبر من أنظمة التشغيل؟، واالختيارات هي السؤال:

 .Windowsويندوز  -أ

 برامج المحاسبة. -ب



 .Linuxليونيكس  -ج

 Navigatorsالمتصفحات  -د

 أ( + )ج(. الجواب الصحيح هو نقر خياران

 ويمكن للمعلم أن يضع الوزن المئوي كاالتي:

 %،50والوزن المئوي إلجابة )أ( هو  -

 %،50والوزن المئوي إلجابة )ج( هو  -

 % )ال عالمة(،0)د( هو والوزن المئوي إلجابة  -

%. أي أن اإلجابة )ب( هي ضد الطالب كونها خارجة عن الموضوع تماما، 25-والوزن المئوي إلجابة )ب( هو  -
 وتخصم عليه ربع عالمة السؤال،

 وعليه فلو اختار مثال:

 عالمات. 5)أ( فقط، سيأخذ 

 عالمات. 5)ج( فقط، سيأخذ 

 عالمات. 10)أ( و )ج( فقط، سيأخذ 

 فقط، لن يأخذ وال عالمة.)د( 

 عالمة. 2.5)ب( فقط، سيخصم من عالمة االمتحان اإلجمالية 

 عالمة. 2.5)أ( و )ب( فقط، سيأخذ 

(: هنا تكتب تعليق خاص على اإلجابة، بحيث ال تظهر إال بعد إجابة الطالب، ويمكنك التنسيق Feedbackتعليق ) -
الب بتعزيزه، أو يجعله يغير أسلوب تفكيره لإلجابة بشكل أدق على األسئلة واالستعانة بالصور. عموما التعليق قد يفيد الط

 التالية، ... ويمكنك تركه خاليا وهو األفضل لالمتحانات .

 
 

 

  



 (Short Answerاإلجابة القصيرة )

كلمة أو جملة، حيث يمكن عمل أسئلة ذات إجابة قصيرة، حيث يطلب من الطالب أن يكتب اإلجابة كتابة، واإلجابة قد تكون 
يجب أن تطابق أحد االختيارات مطابقة تامة، وينصح بأن تكون اإلجابات قصيرة قدر اإلمكان، وهذا النوع من األسئلة يشبه 

 أكمل فراغ، وقد تكون هناك إجابة كاملة وهناك إجابات لها بعض العالمة.

 

 



 

 ينتمي لها السؤال من القائمة.: وذلك الختيار اسم الفئة التي  category (فئة1الخطوة )

اسم تعطيه للسؤال ، ويفضل ان يكون وصفيا  وليس من الحكمة وضع  :question name( اسم السؤال2الخطوة )
(. فاالسم سيعرض في قائمة األسئلة في صفحة تحرير االمتحان، وال يرى الطالب اسم 1( أو )س1أسماء مثل )سؤال 

 االمتحان.

هنا تضع نص السؤال، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور (:Question text)( نص السؤال 3الخطوة )
 وصوت وفيديو ... إلخ.

أي عالمة السؤال )يحصل عليها الطالب إذا كانت  :Default question grade ( الدرجة االفتراضية4الخطوة )
ا، فإن عالمة السؤال العامة تظهر كما هي هنا، أجابته كاملة(، وهنا تضع عالمة السؤال، علما أنه عند تكوين امتحان م

 ولكن يمكن تعديلها هناك.

أي التعليق العام وهو ما ترغب ان يراه الطالب بعد أن يكونوا قد  :General feedback ( إفادة عامة5الخطوة )
ب(، وهنا يظهر نفس نص أكملوا على السؤال )بخالف التعليقات المحددة المعتمدة على نوع السؤال وعلى نوع إجابة الطال

التعليق لجميع الطالب. والمعلم يمكنه استخدام التعليقات العامة إلعطاء الطالب إجابة عمل كاملة وربما رابط يصل إلى 
مزيد من المعلومات بحيث يمكن استخدامها إذا لم يفهم الطلبة األسئلة. وهذا التعليق يمكن تنسيقه ووضع صور ومقاطع 

 .صوت وفيديو ... إلخ

تختار )نعم / ال( لمطابقة األحرف الكبيرة والصغيرة وهذا خاص  (:Case sensitivity( مطابقة األحرف)6الخطوة )
 ".Word"هي غير "wordبغير العربية. مثال إذا اخترت نعم، فان كلمة "

 :Answer بنود، وهي 3( لكل إجابة 9-8-7الخطوات )

 إجابة (Answer): هنا تكتب نص إجابة ما. 
 درجة (Grade): تكتب الدرجة . 
 تعليق (Feedback): سبق شرحه في النوع أسئلة متعدد الخيارات . 

 

 

  



 (Numerical) األسئلة الرقمية

يمكن عمل أسئلة ذات إجابة رقمية، وهذا النوع يشبه كثيرا اإلجابة القصيرة، ولكن اإلجابة هنا تكون باألرقام، حيث ُيطلب من 
( من األرقام، وهذا النوع من األسئلة يشبه Rangeكتابة، واإلجابة قد تكون رقما  بعينه أو مدى )الطالب أن يكتب اإلجابة 

 أكمل فراغ .

 

 

 

 : وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة.category(فئة1الخطوة )

وصفيا  وليس من الحكمة وضع : اسم تعطيه للسؤال ، ويفضل ان يكون Question Name ( اسم السؤال2الخطوة )
(. فاالسم سيعرض في قائمة األسئلة في صفحة تحرير االمتحان، وال يرى الطالب اسم 1( أو )س1أسماء مثل )سؤال 

 االمتحان.



هنا تضع نص السؤال، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور (:Question text( نص السؤال )3الخطوة )
 وصوت وفيديو ... إلخ.

أي عالمة السؤال )يحصل عليها الطالب إذا كانت  ':default question grade ( الدرجة االفتراضية4وة )الخط
أجابته كاملة(، وهنا تضع عالمة السؤال، علما أنه عند تكوين امتحان ما، فإن عالمة السؤال العامة تظهر كما هي هنا، ولكن 

 يمكن تعديلها هناك.

أي التعليق العام وهو ما ترغب ان يراه الطالب بعد أن يكونوا قد أكملوا  : general feedback ( إفادة عامة5الخطوة )
على السؤال )بخالف التعليقات المحددة المعتمدة على نوع السؤال وعلى نوع إجابة الطالب(، وهنا يظهر نفس نص التعليق 

إجابة عمل كاملة وربما رابط يصل إلى مزيد من لجميع الطالب. والمعلم يمكنه استخدام التعليقات العامة إلعطاء الطالب 
المعلومات بحيث يمكن استخدامها إذا لم يفهم الطلبة األسئلة. وهذا التعليق يمكن تنسيقه ووضع صور ومقاطع صوت وفيديو 

 ... إلخ.

 

 بنود، هي: 4( لكل إجابة 8-7 -6الخطوات )

زئيا(. أي يكتب رقم وهو يمثل اإلجابة الصحيحة )رقم فقط دون (: هنا تكتب اإلجابة الصحيحة )كليا أو جAnswerإجابة ) -
 أية وحدة(.

 (.Multiple choice(: سبق شرحه في النوع )أسئلة متعدد الخيارات Gradeدرجة ) -

(: هنا يمكنك وصف المدى المقبول العتبار اإلجابة صحيحة، على سبيل المثال: إذا كانت Accepted Errorخطأ مقبول ) -
 35و  25، وعليه فأي إجابة تقع بين 5±، فان ذلك يعني أن نسبة الخطاء المقبولة هي 5، وكتبنا هنا 30الصحيحة  اإلجابة

 هي صحيحة.

 (: سبق شرحه في النوع )أسئلة متعدد الخيارات(.Feedbackتعليق ) -

 



 (:Units( الوحدات )9الخطوة )

ان واحد، ويمكن زيادته من زر موجود تحت آخر إجابة باسم )أضف في األجزاء اآلتية تكتب الوحدات المقبولة حيث يظهر مك
وحدات فارغة(، وال يلزم تعبئة الوحدة إال إذا سمحت بذلك من الخيارات السابقة والوحدات التي تترك فارغة ال تحتسب  2

 .ويتم إهمالها

 

 

  



 (Random Short-Answer Matching) أسئلة اإلجابة القصيرة التطابقية العشوائية

هو عبارة عن سؤال مبني على أسئلة اإلجابة القصيرة الموجودة بنفس فئة هذا السؤال، بحيث ُتحدد عدد األسئلة التي ترغب 
أن يخلطها هذا السؤال ويعرضها، وبالتالي فليس هو سؤال جديد، بل إن مودل يختار عشوائيا عددا من األسئلة قصيرة اإلجابة 

 )وأنت تحدد عدد هذه األسئلة( ويعرضها بشكل جديد، وال يقبل هذا النوع تحديد عدد األسئلة بأقل من اثنين.

 

 (:Number Of Questions To Select( عدد األسئلة التي سيتم اختيارها )1الخيار )

القصيرة بنفس هذا العدد عشوائيا من ، وعند عرض السؤال، فان مودل يختار أسئلة اإلجابة 10-2تختار من قائمة ما بين 
 نفس الفئة .

 

 

  



True/ False صواب/خطأ 

 

 : وذلك الختيار اسم الفئة التي ينتمي لها السؤال من القائمة. category (فئة1الخطوة )

أسماء : اسم تعطيه للسؤال ، ويفضل ان يكون وصفيا  وليس من الحكمة وضع Question name( اسم السؤال2الخطوة )
 (. فاالسم سيعرض في قائمة األسئلة في صفحة تحرير االمتحان، وال يرى الطالب اسم االمتحان.1( أو )س1مثل )سؤال 

هنا تضع نص السؤال، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور (:Question text( نص السؤال )3الخطوة )
 وصوت وفيديو ... إلخ.

أي عالمة السؤال )يحصل عليها الطالب إذا كانت  : 'default question grade ( الدرجة االفتراضية4الخطوة )
أجابته كاملة(، وهنا تضع عالمة السؤال، علما أنه عند تكوين امتحان ما، فإن عالمة السؤال العامة تظهر كما هي هنا، ولكن 

 يمكن تعديلها هناك.



لعام وهو ما ترغب ان يراه الطالب بعد أن يكونوا قد أي التعليق ا : .general feedback ( إفادة عامة5الخطوة )
أكملوا على السؤال )بخالف التعليقات المحددة المعتمدة على نوع السؤال وعلى نوع إجابة الطالب(، وهنا يظهر نفس نص 

بط يصل إلى مزيد التعليق لجميع الطالب. والمعلم يمكنه استخدام التعليقات العامة إلعطاء الطالب إجابة عمل كاملة وربما را
من المعلومات بحيث يمكن استخدامها إذا لم يفهم الطلبة األسئلة. وهذا التعليق يمكن تنسيقه ووضع صور ومقاطع صوت 

 وفيديو ... إلخ.

 (.False( أم خطأ )True: تختار من قائمة الجواب الصحيح: صح )correct answer ( الجواب الصحيح6الخطوة )

هنا تكتب تعليق على اإلجابة بـ  '(:Feedback for the response 'Trueابة "صح" )( تعليق لإلج7الخطوة )
"صح"، بحيث تظهر بعد إجابة الطالب، ويمكنك التنسيق واالستعانة بالصور، وهو مفيد لتعزيز الطالب، أو يجعله يغير أسلوب 

 تفكيره لإلجابــــة

 فضل لالمتحانات الرسمية(.بشكل أدق على األسئلة التالية، ويمكنك تركه خاليا )أ

مثل السابق لكن التعليق على  '(:Feedback for the response 'False( تعليق لإلجابة "خطأ" )8الخطوة )
 اإلجابة بـ "خطأ".

 

 

  



Import استيراد 

برمجيات كثيرة يمكن استيراد أسئلة، ووضعها بشكل تلقائي في بنك األسئلة. ولكن من أين نستورد؟ والجواب، إن هناك  -
 يمكن عمل أسئلة عليها.

 

 

  



 Exportتصدير 

يمكن تصدير األسئلة، من مودل إلى صيغ وتنسيقات متنوعة، وأحيانا إلى نفس تنسيق مودل، ألجل تسليمها لزميل أو للنسخ 
 االحتياطي.

 

 و بذلك نكون قد انتهينا من كافة االعدادات الخاصة ببنك األسئلة ,,,

 

 

  



 Create Quiz إنشاء امتحان.02

 

 يمّكن المعلم من إيجاد اختبار يتصف باالتي:

 يتضمن أسئلة من أنواع مختلفة: اختيار من متعدد االختيارات، والمطابقة، واإلجابة القصيرة العددية... إلخ، -

 اختيار أسئلة عشوائية من كم كبير من بنك األسئلة، -

 أو أكثر.يمكن السماح بجلسة )محاولة واحدة(  -

 وفي حالة اختيار أسئلة عشوائية، فان األسئلة تكون مرتبة بطريقة مختلفة بين الطالب لنفس االمتحان، -

 وفي حالة اختيار "خلط اإلجابات" فان اإلجابات تكون مرتبة بطريقة مختلفة لنفس األسئلة. -

 االمتحان.ويمكن وضع زمن محدد لالمتحان ويظهر الزمن أمام الطالب أثناء تقديم  -

ر واالمتحان يضع العالمات تلقائيا لإلجابات باستثناء إجابات األسئلة المقالية )التي يقيمها المعلم الحقا(، ويتم تسجيل الدرجة في دفت -

 الدرجات.

 يمكن للمعلم تحديد هل يرى الطالب الدرجات، والتلميحات، وردود الفعل، واألجوبة الصحيحة ومتى. -

 لكتروني، تسمح باستخدام ملفات فيديو وصوت وصور ...طبيعة االمتحان اإل

 االمتحان في النظام يستخدم في :

 كتدريب على االمتحانات باستخدام أسئلة من امتحانات السابقة، -

 حول األداء،لتقديم التغذية الراجعة الفورية  -

 للتقييم الذاتي. -

 يتم التفعيل من خالل تشغيل التحرير ومن ثم اضافة أنشطة أو مصادر و اختيار امتحان



 

 

 يكتب اسم االمتحان الذي سظهر للطالب في المخطط األسبوعي . ( اسم االمتحان :1الخيار )

 وصف االمتحان وطبيعته، وتعليماته . ( مقدمة :2الخيار )

 : timing التوقيت (3الخيار )

 يحدد من خالله وقت االمتحان و تاريخ فتحه و إغالقه . -

 الجلسات )المحاوالت( المفتوحة اآلن تسلم تلقائيا، -



 مدة االنتظار بين المحاوله االوله و الثانية اذا كان مسموح اكثر من محاولة واحده -

 نية اذا كان مسموح اكثر من محاولة واحدهمدة االنتظار بين المحاوالت عدا المحاوله االوله و الثا -

 : Display( العرض 4الخيار )

-Questions per page .يحدد عدد االسئلة في الصفحة الواحده 

-Shuffle questions تغير ترتيب االسئلة 

-Shuffle within questions تغير ترتيب االجابات 

 :Attempts( محاوالت 5الخيار )

 :Attempts allowed المحاوالت المسموح بها

محاوالت أو تتركه  10 -1هذه تحدد عدد المرات )المحاوالت( المسموحة للطالب أن يأخذ فيها االمتحان، بحيث يمكنك أن تحدد من 

بال تحديد )بال حدود(. علما أن كل محاولة تسجل ويستطيع المعلم أن يرى نتائجها، وإعطاء الطالب إمكانية فتح االمتحان أكثر من 

 مره قد تفيد في تمارين مراجعة، أو امتحانات تجريبية...إلخ. أما إذا كان امتحانا عاديا فننصح بمحاول واحدة فقط.

Each attempt builds on the last : 

 .ابقةإذا تم السماح بمحاوالت متعددة وتم تعيين هذا اإلعداد على نعم ، فستجد أن كل محاولة جديدة تحتوي على نتائج المحاولة الس
 

 (Adaptive mode) النمط التكيفي
يتيح للطالب إمكانية القيام بعدة محاوالت إجابة على السؤال الواحد ضمن نفس المحاولة  :(Adaptive mode) النمط التكيفي

بعض التلميحات باالمتحان قبل االنتقال إلى السؤال التالي، والسؤال يكيف نفسه مع إجابة الطالب، على سبيل المثال عن طريق إعطاء 

قبل أن يطلب من الطالب المحاولة مرة أخرى. لذا على سبيل المثال إذا قُيّمت إجابة الطالب كإجابة خطأ سيسمح له حاال بمحاولة 
الذي يتضمن عقوبات، فان هناك عقوبة )خصم من  (Adaptive mode) ثانية. وبخصوص األسلوب األول النمط التكيفي

 )بة خطأ )كمية العقوبة محددة بعامل العقوبة في السؤال نفسه عند إعداده، والذي سنشرحه الحقاالعالمات( لكل محاولة إجا



 
 ( الدرجة :6الخيار )

 

أسلوب التقييم إذا سمحت بعدة محاوالت )البند السابق( فإن كل محاولة تسجل، وألجل احتساب عالمة االمتحان )الذي قدمه الطالب  -

 خيارات:عددا من المرات( لديك 

 (:أعلى معدل من بين كل المحاوالت.Highest Gradeأعلى درجة ) -

 (: متوسط جميع معدالت المحاوالت.Average Gradeمتوسط الدرجة ) -

 (: معدل المحاولة األولى.First Attemptالمحاولة األولى ) -



 (: معدل المحاولة األخيرة.Last Attemptالمحاولة األخيرة ) -

 

 (:Review optionsيارات المراجعة أو المشاهدة )( خ7الخيار )

تتحكم هذه الخيارات في ما يمكن أن يراه الطالب من معلومات عند مراجعتهم أو استعراضهم لمحاولة االختبار أو عند مشاهدتهم 

 لتقارير االمتحان، وهذه الخيارات هي:

اإلعدادات تطبق ألول دقيقتين بعد نقر زر تسليم االمتحان (: هذه Immediately after the attemptمباشرة بعد المحاولة ) -

 (.Submit all and finishكامال )

(: هذه اإلعدادات تطبق بعد ما دام وقت انتهاء  Later, while the quiz is still openالحقا، ما دام االمتحان مفتوحا ) -

 تاريخ االمتحان لم يمر.

 (: هذه اإلعدادات تطبق بعد إغالق االمتحان.After the quiz is closedبعد أن يغلق االمتحان ) -

 (:Overall feedback( تعليقات شاملة )8الخيار )

متحان، وذلك عن طريق وصف حدود إضافية للتقييم ردود الفعل الشاملة هو النص الذي يظهر للطالب بعد االنتهاء من جلسة اال
نطاقات لذلك ويمكن  5)كنسبة مئوية أو كعدد(، والنص الذي يظهر يعتمد على الدرجة التي حصل عليها الطالب. ويظهر مودل 

 (، والحقول الفارغة يتم تجاهلها.Add 3 more feedback fieldsحقول تعليقات إضافية  3زيادتها من زر )أضف 

 

 وكل نطاق يتكون من اآلتي: 

 (: الذي حصل عليه الطالب.Grade boundaryمقدار المعدل ) -

 (: وهنا تكتب نصا يراه الطالب بناء على المعدل. مثل اإلشادة أو النصيحة ... إلخ.Feedbackالتعليق ) -

 على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال:

 ٪100مقدار المعدل: 

 التعليق: "حسنا فعلت"

 ٪40المعدل: مقدار 

التعليق:"الرجاء دراسة مادة هذا 

 األسبوع مرة أخرى"

 ٪0مقدار المعدل: 

Grade boundary: 100% 

Feedback: "Well done" 

Grade boundary: 40% 

Feedback:"Plz study this 

week's work again" 

Grade boundary: 0% 

% سيرون 0% و 39.99"حسنا فعلت"، والذين يسجلون ما بين ٪ سيرون رسالة 40٪ و 100فالطالب الذين يسجلون ما بين 

رسالة : )الرجاء دراسة مادة هذا األسبوع مرة أخرى(. وهكذا، فمقدار المعدل يعرف نطاقات الدرجات، ويتم عرض النص كردود 

 فعل للعالمات ضمن النطاق المناسب.

". فإذا كان معدل 7%" ، أو كرقم، على سبيل المثال "31.41ويمكن تحديد مقدار المعدل إما كنسبة مئوية، على سبيل المثال "

أو أفضل. والحظ أن يتم تعيين الحدود القصوى والدنيا الصف  7/10يعني  7عالمات، فان مقدار المعدل  10الصف مكونا من 

 ٪( تلقائيا.0٪ و 100)

 

 

  



 .03األسئلة ربط
بحيث  info.elearning@ju.edu.joيل امتحان قصير عن طريق البريد االلكتروني غتشمالحظة هذه الخطوة بحاجة لطلب صالحيات 

 يرسل رابط االمتحان القصير و موعده.

 الى الشكل التالي الذي سيتم من خالله الربط :سننتقل بشكل تلقائي  )الحفظ و معاينة( بعد النقر على

 

 "حرر امتحان" او من خالل كتلة االعدادات سيظهر الشكل التالي : Edit بالنقر على زر -

 

يمكننا بشكل مباشر هنا من إنشاء أسئلة , ولكن على اعتبار أننا قمنا بهذه الخطوة من قبل فننتقل مباشرة الى بنك األسئلة 
 ( .Question bank contentsض )من خالل النقر على عر

 

 من قسم بنك األسئلة من الجهة اليسرى نحدد األسئلة المطلوب من خالل :

 النقر على مربع النص و النقر على زر اضف امتحان . -1

 أو النقر على الرمز الموجود بجانب كل سؤال . -2

mailto:info.elearning@ju.edu.jo


 

االمتحان , ويكون باقي علينا فقط ضبط الدرجة من خالل عندها سيتم ربط األسئلة الموجودة في بنك األسئلة الى حجرة 
ير درجات األسئلة بما يتوافق مع الدرجة الكبرى مع مجموع درجات األسئلة , أو تغ تغيير أيقونة الدرجة الكبرى بما تتوافق

 . الحفظ و النقر على زر

 

تحديد عدد األسئلة العشوائية المضافة الى  يمكن اختيار أسئلة عشواية من بنك األسئلة بشكل مباشر و مالحظة هامة :
 االمتحان و النقر على زر "أضف الى امتحان" و ضبط الدرجة كما سبق .



 


