آلية استخدام نظام االمتحانات
EXAMS Expert Assessment Management System

بداية :للوصول إلى نظام االمتحانات بشكل عام ،يجب اتباع الخطوات التالية:
.1
.2
.3
.4

نذهب إلى موقع الجامعة  ،www.svuonline.orgمن خالل أي متصفح.
نذهب إلى نظام ( SVUISنظام معلومات الطالب).
نسجل الدخول إلى النظام.
نضغط على نظام .EXAMS

أوال :إضافة سؤال إلى بنك األسئلة:
بعد الذهاب إلى نظام االمتحانات ،كما في الصفحة السابقة:
 .1نحدد المقرر المراد إضافة األسئلة إلى بنك األسئلة المتعلق به.

 .2فتظهر النافذة التالية:

ثانيا :تحديد نمط السؤال ،وخيارات اإلجابة:
لدينا خمسة أنماط لألسئلة موضحة في الصورة .تجدر اإلشارة هنا إلى أنه أي حقل من الحقول التالية الختيار نمط السؤال يكون أمامه
إشارة (*) هو حقل إجباري وليس بإمكانك متابعة عملك دون أن تتم تعبئته.

 .1نمط األسئلة ( ،)True/Falseأو (صحيح/خاطئ):
 .1.1عدد اإلجابات ثابت وهو .2
 .1.2نضع عنوانا ً للسؤال (حقل إجباري)
 .1.3نضع مالحظة أو فكرة متعلقة بالسؤال تظهر للطالب في
االمتحان (حقل اختياري)
 .1.4نحدد جهة كتابة السؤال (من اليمين إلى اليسار ،أو من اليسار
إلى اليمين) ،وذلك بحسب لغة السؤال.

 .1.5تنسيق وتحرير نص السؤال (الشرح بعد فقرة أنماط األسئلة)

 .1.6تحرير اإلجابة:
 .1.6.1اإلجابة األولى
 .1.6.2نوعها ،صحيحة أم خاطئة
 .1.6.3عالمتها
 .1.6.4اإلجابة الثانية
 .1.6.5نوعها ،صحيحة أم خاطئة
 .1.6.6عالمتها
 .1.6.7خلط اإلجابة للطالب أو عدمه
 .1.6.8نمط التصحيح ( Simpleإجباري هنا)
 .1.6.9الضغط على زر Add New Question
إلضافة السؤال إلى بنك األسئلة

تجدر اإلشارة هنا إلى األمور التالية:
 يجب على األقل وضع عالمة مختلفة عن الصفر إلحدى اإلجابتين ،واإلجابة الخاطئة يجب أن تكون عالمتها الصفر. إن كنا نريد أال تظهر األسئلة مرتبة للطالب نختار  ،Randomوإال نختار  Orderedوعندها ستظهر اإلجابات بشكلثابت في كل مرة يظهر فيها السؤال للطالب.
 نمط التصحيح ( Simpleاإلجباري هنا) ،يعني أن الطالب يأخذ عالمة اإلجابة التي اختارها فقط. .2نمط األسئلة ( ،)Multiple Choicesأو (خيارات متعددة) :في هذا النمط يختار الطالب إجابة صحيحة واحدة فقط من بين
اإلجابات المتاحة.
 .2.1عدد اإلجابات :من  2إلى  10إجابات ممكنة (حقل إجباري)
 .2.2نضع عنوانا ً للسؤال (حقل إجباري)
 .2.3نضع مالحظة أو فكرة متعلقة بالسؤال تظهر للطالب في
االمتحان (حقل اختياري)
 .2.4نحدد جهة كتابة السؤال (من اليمين إلى اليسار ،أو من
اليسار إلى اليمين) ،وذلك بحسب لغة السؤال.

 .2.5تنسيق وتحرير نص السؤال (الشرح بعد فقرة أنماط األسئلة)

 .2.6تحرير اإلجابة:
 .2.6.1كتابة كل إجابة ،ونوعها :صحيحة هي أم خاطئة ،وعالمتها.
 .2.6.2خلط اإلجابة للطالب أو عدمه
 .2.6.3نمط التصحيح ( Simpleإجباري هنا)
 .2.6.4الضغط على زر  Add New Questionإلضافة السؤال
إلى بنك األسئلة
تجدر اإلشارة هنا إلى األمور التالية:
 يجب على األقل وضع عالمة مختلفة عن الصفر إلحدى اإلجابات،واإلجابة الخاطئة يجب أن تكون عالمتها الصفر.
 إن كنا نريد أال تظهر األسئلة مرتبة للطالب نختار  ،Randomوإالنختار  Orderedوعندها ستظهر اإلجابات بشكل ثابت في كل مرة
يظهر فيها السؤال للطالب.
 نمط التصحيح ( Simpleاإلجباري هنا) ،يعني أن الطالب يأخذعالمة اإلجابة التي اختارها فقط.

 قد يرغب المدرس باضافة صورة إلى نص السؤال عند اضافة سؤال إلى بنك األسئلة.-1عند نص السؤال يقوم المدرس باختيار  insert imageمن محرر النصوص

 -2يضغط زر  browse serverالضافة صورة من السيرفر أو تحميل صورة للسيرفر.

 -3لتحميل صورة إلى السيرفر من جهاز المدرس يضغط زر الرفع للسيرفر.

 -4يختار زر  choose fileويحمل الملف من جهازه ثم زر Upload

 -5أصبحت الصورة على السيرفر ويمكن اختيارها لتكون ضمن نص السؤال.

 -6نختار الصورة ثم نضغط على زر use

 -7تظهر معاينة للصورة نضغط بعدها على OK

 -8يتم ادراج الصورة في نص السؤال

 .3نمط األسئلة ( ،)Multiple Responsesأو (إجابات متعددة) :في هذا النمط بإمكان الطالب أن يختار جواب صحيح أو أكثر
من بين اإلجابات المتاحة.
 .3.1اختيار عدد اإلجابات ،من  2إلى  10إجابات ممكنة
(حقل إجباري)
 .3.2نضع عنوانا ً للسؤال (حقل إجباري)
 .3.3نضع مالحظة أو فكرة متعلقة بالسؤال تظهر للطالب
في االمتحان (حقل اختياري)
 .3.4نحدد جهة كتابة السؤال (من اليمين إلى اليسار ،أو
من اليسار إلى اليمين) ،وذلك بحسب لغة السؤال.

 .3.5تنسيق وتحرير نص السؤال (الشرح بعد فقرة أنماط األسئلة)

 .3.6تحرير اإلجابة:
 .3.6.1كتابة كل إجابة ،ونوعها :صحيحة هي أم خاطئة،
وعالمتها.
 .3.6.2خلط اإلجابة للطالب أو عدمه
 .3.6.3اختيار نمط التصحيح (التوضيح بعد التعدادات)
 .3.6.4الضغط على زر  Add New Questionإلضافة
السؤال إلى بنك األسئلة
تجدر اإلشارة هنا إلى األمور التالية:
 يجب على األقل وضع عالمة مختلفة عن الصفر إلحدىاإلجابات ،واإلجابة الخاطئة يجب أن تكون عالمتها
الصفر.
 إن كنا نريد أال تظهر األسئلة مرتبة للطالب نختار ،Randomوإال نختار  Orderedوعندها ستظهر
اإلجابات بشكل ثابت في كل مرة يظهر فيها السؤال
للطالب.
 نمط التصحيح  :Wrong Against Good Answersإذا اختار الطالب إجابة خاطئة فسيتم إنقاص عالمتها من عالمةالسؤال الكلية.
 نمط التصحيح  :All or Nothingيجب على الطالب اختيار جميع اإلجابات الصحيحة حتى يحصل على عالمة السؤالوأي احتمال غير ذلك تذهب عليه عالمة السؤال.

أمثلة توضيحية على أنماط التصحيح:
 نمط ( Wrong Against Good Answersالخطأ يذهب الصواب):في هذه الحالة يتم توزيع عالمة السؤال على كل الخيارات الصحيحة والخاطئة بالتساوي ،وتوضع
عالمات الخيارات كلها موجبة ،مع وضع الخيارات الصحيحة  Trueوالخيارات الخاطئة .False
التقييم :عند انتقاء الطالب لخيار فإن عالمته تبقى محافظة على إشارتها ،والخيار غير المنتقى تصبح
عالمته بإشارة معاكسة للعالمة الموجودة ،وبالنهاية يتم جمع عالمات كل الخيارات ليحصل الطالب على
عالمة السؤال ،وفي حال كانت العالمة الكلية للسؤال سالبة توضع صفراً.
أمثلة :لنضع السؤال من النمط  Multiple Responseمع نمط التصحيح Wrong Against Good
 ، Answersوفيه أربعة خيارات ،وعالمته الكاملة أربع عالمات ،ولنفترض أن فيه خيارين صحيحين
وخيارين خاطئين ،كما يلي:

التقييم :نميز الحاالت الخمسة التالية:
 .1اختيار كل الخيارات من قبل الطالب يحصل
فيها على عالمة صفر.

 .2اختيار الطالب لإلجابات الصحيحة يحصل
عندها على العالمة الكاملة.

 .3اختيار الخيارين الصحيحين مع خيار خاطئ
يحصل الطالب عندها على جزء من العالمة.

 .4اختيار خيار صحيح واحد مع خيار خاطئ
يحصل الطالب عندها على صفر.

 .5اختيار الخيارات الخاطئة فقط يحصل على صفر.

 نمط :All or Nothingفي هذه الحالة يتم وضع عالمة صفر على الخيارات الخاطئة  ، Falseوتقسم عالمة السؤال على الخيارات
الصحيحة  ، Trueوعلى الطالب أن يختار كافة الخيارات الصحيحة والصحيحة فقط حتى يحصل على عالمة
السؤال كاملة ،وإال يحصل على صفر.
أمثلة :لنضع السؤال من النمط Multiple Response
مع نمط التصحيح  ،All or Nothingوفيه أربعة
خيارات ،وعالمته الكاملة عالمتان  ،ولنفترض أن فيه
خيارين صحيحين وخيارين خاطئين ،كما يلي:

التقييم :نميز الحاالت األربعة التالية:
 .1الطالب يختار جميع اإلجابات الصحيحة
(إجابتين) ،فيحصل على العالمة التامة.

 .3الطالب يختار جميع اإلجابات ،فيحصل على
صفر.

 .2الطالب يختار إجابة واحدة فقط صحيحة،
فيحصل على صفر.

 .4الطالب يختار اإلجابات الخاطئة ،فيحصل على
صفر.

 .4نمط األسئلة ( ،)Essayأو (األسئلة المقالية)  :في هذا النمط من األسئلة يجب على الطالب كتابة اإلجابة بنفسه من خالل جهاز
الحاسب الذي يقوم بالتقدم إلى االمتحان من خالله .ويتم تصحيح اإلجابات بعد االمتحان من قبل المدرس.
 .4.1عدد اإلجابات( 1 :إجباري)
 .4.2نضع عنوانا ً للسؤال (حقل إجباري)
 .4.3نضع مالحظة أو فكرة متعلقة بالسؤال تظهر للطالب في
االمتحان (حقل اختياري)
 .4.4نحدد جهة كتابة السؤال (من اليمين إلى اليسار ،أو من
اليسار إلى اليمين) ،وذلك بحسب لغة السؤال.

 .4.5تنسيق وتحرير نص السؤال (الشرح بعد فقرة أنماط األسئلة)

 .4.6تحرير اإلجابة:
 .4.6.1وضع عالمة السؤال
 .4.6.2خلط اإلجابة للطالب أو عدمه (ال داعي لهذا الخيار هنا)
 .4.6.3نمط التصحيح :من قبل المدرس
 .4.6.4الضغط على زر  Add New Questionإلضافة السؤال إلى بنك األسئلة
تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النمط من األسئلة يتم تصحيحه من قبل المدرس بعد
انتهاء االمتحان وفق آلية سيتم شرحها في فقرة تصحيح السؤال المقالي.
 .5نمط األسئلة ( ،)Upload Fileأو (تحميل ملف) :في هذا النمط من األسئلة يقوم الطالب بكتابة اإلجابة في ملف على جهاز
الحاسب أثناء االمتحان ،ومن ثم يقوم بتحميله على نظام االمتحانات ،ليقوم المدرس بعد االمتحان بتنزيل ملفات إجابات
الطالب ،ومن ثم تصحيحها ووضع عالمتها على النظام.
خيارات وضع السؤال وخيارات اإلجابة لهذا النمط مطابقة
للخيارات السابقة في نمط األسئلة ( )Essayالمقالية.
تجدر اإلشارة هنا إلى األمور التالية:
 ليس بإمكان الطالب تحميل أكثر من ملف واحد. اللواحق التي بإمكان الطالب تحميلها هي:pdf, doc, xls, ppt, txt, zip, rar, htm, jpg, gif, png, bmp
 -بإمكان الطالب كتابة مالحظة حول الملف الذي قام بتحميله

ثالثا :معاينة وتعديل األسئلة في بنك األسئلة:
نذهب إلى بنك األسئلة كما هو وارد في الفقرة أوالً :إضافة أسئلة إلى بنك األسئلة .ومن ثم:
 .1معاينة األسئلة :نضغط على رمز المكبرة أمام
السؤال المراد معاينته.

 .2تعديل األسئلة :نضغط على عنوان السؤال
نقرتين مزدوجتين ،لنعود إلى نفس الخيارات
التي كانت متاحة عند إضافة السؤال.

 .3حذف سؤال :نضغط على زر الحذف كما في
الشكل المجاور.

رابعا :إضافة أسئلة إلى االمتحان:
نذهب إلى نظام االمتحانات  EXAMSكما هو موضح في الفقرة بدايةً :للوصول إلى نظام االمتحانات .ومن ثم:

بعد الضغط على  Generate Reportيظهر لدينا الروابط االمتحانية نقوم بالضغط على أيقونة  Actionللرابط المراد إضافة اسئلة
إليه كما هو موضح بالصورة:

بعد الضغط على أيقونة  Actionتظهر لدينا الصفحة التالية:

يقوم المدرس باختيار بنك االسئلة ومن ثم نوع السؤال ،ثم يقوم بتعيين االسئلة المراد إضافتها وعند االنتهاء يضغط على .Add
مالحظة هامة :عند قيام المدرس باختيار سؤال مقالي أو رفع ملف تظهر لديه الرسالة التالية:

يقوم بالضغط على  okفتظهر لديه النافذة التالية:

مالحظة هامة:
يجب على المدرس القيام بتجريب االمتحان وذلك باتباع الخطوات التالية:
يقوم بالدخول على الرابط االمتحاني وذلك بالضغط عليه:

يقوم باختيار مايلي:

فيظهر لدينا مايلي:

يقوم المدرس باتباع الخطوات كما هي موضحة بالصورة السابقة.

فيقوم بنقلنا إلى صفحة االمتحان كما هو موضح بالصورة:

حيث يقوم المدرس بتجربة الدخول على االسئلة.

للتأكد من وجود عالمة للسؤال تظهر لديه رسالة بللون االصفر عند اإلجابة على السؤال بشكل صحيح.

خامسا :التأكد من االسئلة بعد أرشفة الرابط االمتحاني:
نذهب إلى نظام االمتحانات  EXAMSكما هو موضح في الفقرة بدايةً :للوصول إلى نظام االمتحانات .ومن ثم:

بعد الضغط على  Generate Reportيظهر لدينا الروابط االمتحانية ،يقوم المدرس بالضغط على الرابط المراد رؤية اسئلته بعد
األرشفة

بعد الضغط على الرابط يظهر لدينا مايلي:

نقوم بالضغط على  Correction Scaleإلظهار االسئلة كما هو موضح بالصورة

