محول االختبارات

يوفر محول االختبارات الطريقة المثالية لتحويل اسئلة اختبارك من الصيغ الكتابية مثل ملفات الوورد إىل
ون البالكبورد ® Blackboardبصيغة ملفات  ، txtحيث
الت تتوافق مع نظام إدارة التعلم اإللكت ي
الصيغة ي
يمكنك تحويل أو إنشاء ست أنواع من األسئلة  ،وسنقدم لك يف هذا الدليل نماذج عىل ذلك :
ً
أوال  :التعليمات العامة الستخدام محول االختبارات :


يجب أن يبدأ كل سؤال بـ ( س) :



كل إجابة تكتب عىل سطر منفصل.



إذا كان السؤال صح أو خطأ يكتب الجواب كلمة ( صواب ) أو ( خطأ ) فقط.



يتم تحديد اإلجابة الصحيحة بعالمة النجمة (*) يف بداية السطر لألسئلة متعددة اإلجابات أو
متعددة الخيارات.



ينبغ عدم اتستخدم الصور يف اإلجابات أو األسئلة.
ي



يجب ترك مسافة سطر بي كل سؤال والذي يليه.

ً
ثانيا :إنشاء سؤال من خالل استخدام واجهة محول االختبارات :
 -1قم بإدخال اسم لالختبار.
 -2بالضغط عىل زر سؤال جديد ،

 -3تظهر قائمة تمكنك من اختيار نوع
السؤال وإدخال بيانات هذا السؤال.

ً
ً
سواء عىل محول اإلختبارات ر
مباشة أو عىل
ثالثا :نقدم لك نماذج كأمثلة عىل أنواع األسئلة وطريقة تجهتها
ملف الوورد قبل نقله إىل محول االختبارات :
أسئلة من نوع الصواب والخطأ
س :ثم قم بكتابة نص السؤال  ،ثم وضع الخيار الصحيح فقط عىل السطر التاىل ر
مباشة  ،كما يف
ي
المثالي التاليي:

ه عاصمة المملكة العربية السعودية.
س :ر
تعتت مدينة جدة ي
خطأ

ه عاصمة المملكة العربية السعودية.
س :ر
تعتت مدينة الرياض ي
صواب

أسئلة من نوع االختيار من متعدد
س :ثم قم بكتابة نص السؤال  ،ثم قم بكتابة الخيار الممكنة عىل االسطر الت تليه ر
مباشة مع
ي
تحديد الخيار الصحيح بوضع نجمة أمام الخيار الصحيح  ،كما يف المثالي التاليي:
اآلىل:
س :من أدوات االخراج يف الحاسب ي
لوحة المفاتيح
الفأرة
*الطابعة
الضون
الماسح
ي
ه:
س :عاصمة المملكة العربية السعودية ي
مدينة جدة
*مدينة الرياض

مدينة مكة المكرمة
مدينة المدينة المنورة

أسئلة من نوع متعدد اإلجابات
س :ثم قم بكتابة نص السؤال  ،ثم قم بكتابة البدائل الممكنة عىل االسطر الت تليه ر
مباشة مع
ي
تحديد الخيارات الصحيحة فقط بوضع نجمة أمام كل خيار صحيح  ،كما يف المثالي التاليي:
اآلىل:
س :من أدوات االدخال يف الحاسب ي
*لوحة المفاتيح
*الفأرة
الطابعة
الضون
*الماسح
ي
الهضم:
س :من اعضاء الجهاز
ي
الكليتي
*الفم
األمعاء
*الرئتي

أسئلة من نوع اكمال الفراغ
س :ثم قم بكتابة نص السؤال ثم وضع الحارصتي [] لتحديد مكان الكلمة المراد ادخالها من قبل
الطالب  ،ثم يف السطور التالية قم بإدخال جميع احتماالت اإلجابة الصحيحة .كما يف المثالي
التاليي:

س :تعد مدينة [] عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض

س :تعد مدينة الرياض عاصمة [] .
السعودية
المملكة
المملكة العربية السعودية

أسئلة من نوع صل
س :ثم قم بكتابة نص السؤال  ،ثم قم بإدخال القائمتي ف السطور التالية ر
مباشة (الخيار من
ي
القائمة األوىل/الخيار المقابل له من القائمة الثانية) كما يف المثالي التاليي:
س :صل كل فقرة بما يناسبها من المجموعة الثانية :
العصت/الدماغ
الجهاز
ري
الهضم/المعدة
الجهاز
ي
اج/الكليتي
الجهاز اإلخر ر ي
الهيكىل/الجمجمة
الجهاز
ي
س :صل كل فقرة بما يناسبها من المجموعة الثانية :
عاصمة المملكة/الرياض
العاصمة المقدسة/مكة المكرمة
مدينة الورد/تبوك

أسئلة من نوع المقال
س :ثم كلمة مقال  :ثم نص السؤال فقط .كما يف المثالي التاليي:

س :مقال :أكتب عن عائلتك.

س :مقال :أكتب بما ال يزيد عن  3سطور عن أهمية زراعة الورد يف مدينتك.

