
تقييم المتعلمين



برنامج الدورة

.  إنشاء وإدارة االختبارات•

مركز التقديرات•
مركز التقديرات الكاملة•

تقديرضرورة تصنيف •

التقييم•
المتابعةمركز •



إنشاء وإدارة االختبارات واالستطالعات



دورة االختبار

المعلم ينشىء 

االختبار 

واألسئلة

أداة االختبار

إنشاء

المعلم يعرض 

االختبار ويحدد 

خيارات االختبار

المحتوى

العرض

يأخذ الطالب 

االختبار وثم 

يستعرض 

النتائج

المحتوى

داء االختبارأ

المعلم يقدر 

االختبار ويزود 

بالمالحظات

مركز 

التقديرات

التقديرات

يستعرض 

الطالب درجاته 

ومالحظاته

التقديرات

استعراض



إنشاء االختبار

.يتم إنشاء االختبارات باستخدام أداة االختبارات

االختبارات واالستطالعات انقرالدورة التدريبية، أدوات في لوحة التحكم، تحت 1.

.ومخازن األسئلة

.اتاالختبارانقر واالستطالعات ومخازن األسئلة، االختبارات صفحة على 2.



إنشاء االختبار

.  إنشاء اختبارانقر فوق 1.

.  أدخل االسم، الوصف، والتعليمات2.

.انقر فوق إرسال3.



لوحة االختبار:إنشاء اختبار



عدادات اسئلة االختبارإ

سئلة االختبارأإعدادات انقر فوق 1.

حدد الخيار المطلوب2.

مالحظات•

الصور،الملفات وارتباطات الويب•

الدرجة•

العرض•
ارسالانقر . 3



سئلةأإضافة : نشاء اختبارإ

ن البالك بورد يقدم مجموعة متنوعة م

ف أنواع  األسئلة التي يمكن أن تضا

إلى االختبارات واالستطالعات 

.ومخازن األسئلة



أنواع األسئلة

• صيغة محسوبة

• سؤال يجاب عليه برقم

• او\إما

• استكمال الجمل

• كمل مايلي من فراغات متعددةأ

• نقطة فعالة

• الجمل المختلطة

• قياس الراي أو قياس ليكرت

• Quiz Bowl

• اجابة مختصرة

• سئلة قابلة العادة االستخدامأ

• خطأ\صواب

• متعدد الخيارات

• متعدد االجابات

• ترتيب

• مطابقة

• أكمل مايلي

• مقال

األسئلة األساسية  األسئلة المتقدمة
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:مثال

خطأ\صواب•





.من متعدد االختيار •







ترتيب أسئلة االختبار



إنشاء اختبار :تطبيق

(الفراغ،ترتيب الجملكمل أ)سؤالين اختبار قصير مع نشاء إ1.

.إدخال نقاط التقييم.2.



التفعيل وخيارات التقديرات



ضافة االختبارات لمنطقة المحتوىإ

.الوصول لمنطقة المحتوى1.

، اختر التقييماتمن قائمة 2.

اختبار

إضافة حدد االختبار من3.

اختبار

انقر ارسال4.
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ماتالتقييتحت تبويب اختبار في حال عدم وجود خيار: مالحظة 

:  ة باتباع الخطوات التالياظهارهفي شريط اإلجراءات ، فيمكنك 



عدادات خيارات االختبارإ



االرتباطإتاحة1.

.مينلغالبية المستخدمحاوالتتحديد 2.

.تعيين المؤقت3.

تقديم تلقائيتمكين 4.

داية تحديد تاريخ الب)تقييد االتاحة 5.

.(والنهاية

اعداد خيارات االختبار



تفعيل اختبارك :تطبيق

حيث والوصول إلى منطقة المحتوى ،ONهو وضع تحرير التأكد من 1.

.  االختبارسيضاف 

.دلةمن القائمة المنساختباراختر التقييماتعلى شريط االجراءات، من 2.

إضافة اختبار موجود،حدد اختبار من إضافة اختبار في صفحة 3.

.ارسالانقر 4.

.ذات الصلةخيارات االختبار حدد 5.

.تحقق من عرض الطالب6.



عرض وتقدير االختبار

مركز التقديرات الكاملة-مركز التقديرات ،حدد لوحة التحكم في 1.



مركز التقديرات

.مركز التقديرات الكاملة•

.ضرورة تصنيف تقدير•



واجهة مركز التقديرات

يتكون مركز التقديرات من صفوف وأعمدة تحتوي على معلومات الطالب والواجبات  واألنشطة 

.التي تحتاج لرصد درجات



عرض وتقدير االختبار 

درجة  ،حدد الخلية الختبار الطالب التي تحتوي علىمركز التقديرات في 1.
.تظهر عالمة التعجب عندما يحتاج تقدير.أو عالمة تعجب



عرض وتقدير االختبار

.نةمعيالنقر على السهم الخاص لخلية 2.

.المنسدلةالقائمة تظهر 3.

.عرض تفاصيل التقديرنختار 4.



عرض تفاصيل التقدير

إعفاء•

التجاوز اليدوي•

)تجاهل–تقدير–مسح(محاوالت•



عرض وتقدير االختبار

.المحاوالتعرض حدد ، التقديرتفاصيل صفحة في . 5



عرض وتقدير االختبار

تقدير االختبار على صفحة . 6

ومراجعة إجابات الطالب قم برصد 

درجة أي سؤال تتطلب رصد يدوي 

.،وأدخل مالحظاتك إن شئت 

، يتم ارجاعك إلى ارسالانقر . 7

 .صفحة تفاصيل التقدير
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SafeAssignmentsعرض 

، الدورة التدريبية أدوات لوحة التحكم، قم بتوسيع في •
.SafeAssignوانقر

SafeAssignانقر  Items . األوراق التي تم تقديمهاتظهر قائمة.
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SafeAssignmentتقدير

SafeAssignmentتظهر قائمة جميع الطالب الذين قاموا بتسليم •

اختر محاولة الطالب للتحقق من الحل•
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قم باستعراض 
SafeAssignment

وتحديد ما إذا كان 
.هناك عبارات مطابقة

1

2

5

4

3
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دارة مركز التقديراتإ

36



الصفوف/ إخفاء وإظهار الطالب

يمكنك إخفاء األعمدة والصفوف •

. على بيانات محددةللتركيز 

.يمكن استرجاعهاإخفاء المعلومات، عند •



تنظيم مركز الدرجات 

ى لى صفحة تنظيم األعمدة من خالل النقر علإيمكنك الوصول •
نظيم ت، ستظهر لك قائمة منسدلة اختر االجراءات شريط فيإدارة

.العمود



تنظيم مركز الدرجات :تطبيق

.قم بالدخول إلى المقرر الدراسي 1.

( :  مجمدة)قم بتنظيم مركز التقديرات الكاملة بجعل األعمدة التالية ثابتة 2.

االسم األول –

اسم العائلة –

آخر ظهور –

:  إخفاء األعمدة التالية3.

التوفر –

رقم الطالب –

اسم المستخدم –

.  إخفاء احد الطالب الذين قد انسحبوا من المادة4.

.  استخدم خاصية السحب واإلفالت إلعادة ترتيب األعمدة5.

.العودة إلى مركز التقديرات ، ومالحظة التغييرات6.
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:العمل دون اتصال مع مركز التقديرات

للمدربين إجراء التقديرات والعمل دون اتصال يمكن •

ات تحميل الدرج، وكذلك التقديراتمركز من الدرجات باستيراد 

.Excelمصادر خارجية مثل جدول بيانات من 
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تنزيل التقديرات
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تحميل التقديرات



تقارير التقديرات 

. تقدم الطالبفي مراقبة مطبوعة لمساعدتك يمكنك إنشاء تقارير •

.أكثر من الطالبأو وضع واحد هذه التقارير، يمكنك عرض مع 

مع الطالب والمراقبين مشاركته بعد حفظ التقرير الخاص بك، يمكنك •

.مركز التقديراتالموجودة في البريد اإللكتروني خاصية طريق استخدام عن 
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خيارات التقييم والمتابعة
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تقرير عام عن أنشطة المقرر
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يعرض التقرير لمحة •

لمجمل نشاطات عامة 

مقرر ضمن المقرر

اسممرتبة حسب واحد ، 

.والتاريخالطالب 

ر تقارير المعلم تقتص•

على المقررات الخاصة 

ن المسجليبهم ، والطالب 
.المقرراتفي هذه 



مركز المتابعة

.هم في خطرمادتك الذين مراقبة الطالب في •



مركز المتابعة



االستفسارات؟
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المصادر
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:المعلم والطالب ومدير النظام

.معلومات عن اخر اصدار•

.معلومات عن المستعرضات المدعومة•

. Bb Learnالمواضيع والتفاصيل عن رئيسية، بحث، جميع مواضيع •

https://help.blackboard.com/

Blackboard تعليمات

https://help.blackboard.com/


شكراً لكم


