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محتوى الدليل:
يحتوي هذا الدليل عىل الخطوات الالزمة الستخدام املقرر اإللكرتوين الذي يخدم الطالب و املدرس.
الغرض من الدليل:
ميكّن الطالب من استخدام البالك بورد للوصول إىل املقرر املتكامل الذي يحتاج الطالب الحصول عىل محتواه
الكرتونيا يف اي مكان و زمان خالل الفصل الدرايس.
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الوصول إىل البالك بورد
ميكنك الوصول اىل البالك بورد بعدة طرق منها:
 .1.مبارشة بكتابة الرابط  http//:vle.uod.edu.saيف رشيط العنوان ملتصفح اإلنرتنت
 .2عن طريق الدخول اىل بوابة التعلم عن يعد https//:admit.uod.edu.sa
اختيار الخدمات الطالبية

اختيار البالك بورد من القامئة املعروضة
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ادخال اسم املستخدم و كلمة املرور الخاصة بنظام البالك بورد.

مالحظة :ميكن تغيري اللغة املستخدمة يف النظام بالنقر عىل اللغات املتاحة (اللغات املتاحة)
تغيري كلمة املرور
إلعادة إصدار كلمة املرور للبالك بورد واإلمييل يرجى اتباع الخطوات التالية:
1.1الدخول اىل بوابة التعلم عن يعد 1. https//:admit.uod.edu.sa
2.2اختيار ايقونة تحديث البيانات الشخصية من الصفحة الرئيسية
3.3اختيار «إعادة إصدار كلمة املرور للبالك بورد واإلمييل»
4.4ادخال السجل املدين او اإلقامة
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تغيري االعدادات الشخصية يف نظام البالك بورد
تغيري اللغة املستخدمة
يف الصفحة األوىل بعد الدخول يوجد تبويب باسم «جامعة الدمام» و هي الصفحة االفرتاضية.
ميكن للمستخدم تغيري االعدادات الشخصية من:
 .1فتح قامئة التنقل العامة (املتواجدة اعىل الصفحة ) اختيار االعدادات ثم املعلومات الشخصية

 .1قم باختيار «اللغة العربية» من تحديد حزمة اللغة.

 .٢ثم اضغط ايقونة «ارسال».
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التعامل مع املقررات الدراسية من خالل نظام التعليم االلكرتوين « البالك بورد»
كيفية الوصول اىل املقررات الدراسية
من قامئة املقررات الدراسية قم باختيار املقرر الدرايس الذي تريد بالنقر عىل الرابط.

الصفحة الرئيسية املكونات والبناء.
تحتوي الصفحة الرئيسية للمقرر الدرايس عىل عدة أقسام :

 .١اسم وشعار الصفحة الرئيسية للمقرر :إلضافة اسم وشعار أو رمز للصفحة الرئيسية للمقرر.
 .٢قامئة املقرر الدرايس :جميع أدوات ومحتويات املقرر ميكن الوصول إليها من خالل قامئة املقرر.
 .٣محتوى اإلطار :يعرض الصفحة الرئيسية للمقرر أو األداة أو املحتوى املختار من قامئة املقرر.
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حول املقررات الدراسية
تتضمن املقررات الدراسية محتوى وأدوات خاصة بخربتك التعليمية .يدير املعلم الخاص بك املقرر الدرايس من خالل
قامئة املقررات الدراسية و لوحة التحكم وعىل الرغم من تحكم املعلم الخاص بك يف الدورة التدريبية ،إال إنه ميكن
ملسؤول البالك بورد املوجود بكليتك تعيني إعدادات افرتاضية ميكن أن تق ِّيد أو تتطلب وجود ميزات وأدوات.
تتكون الدورة التدريبية من قامئة الدورة التدريبية وإطار املحتوى يتم ربط "قامئة املقرر الدرايس" باملحتوى
واألدوات ويعرض إطار املحتوى امليزة التي قمت بتحديدها.
قامئة املقررات الدراسية :تظهر "قامئة املقرر الدرايس" عىل الجانب األمين من الدورة التدريبية وتحتوي عىل ارتباطات
باملواد واألدوات املوجودة داخل املقرر الدرايس.
إطار املحتوى :يشغل إطار املحتوى معظم الشاشة لعرض طريقة العرض الحالية .وستقوم بالتفاعل مع املحتوى من
هذه الشاشة.
منطقة املحتوى :مناطق املحتوى هي حاويات املستوى األعىل التي تقوم بتنظيم محتوى الدورة التدريبية وتخزينه،
مثل مالحظات املحارضات ،والواجبات ،واالختبارات .سيظهر املحتوى يف إطار املحتوى.
قامئة املقرر الدرايس
تظهر "قامئة املقرر الدرايس" عىل الجانب األمين من الدورة التدريبية وتحتوي عىل ارتباطات باملواد واألدوات
املوجودة داخل الدورة التدريبية .ميكن للمعلم تخصيص منط "قامئة املقرر الدرايس" واملحتوى واألدوات املتوفرة
للمستخدمني .وبذلك قد تبدو الدورات التدريبية مختلفة بعض اليشء عن بعضها البعض كام تتضمن مجموعات
مختلفة من األدوات املتوفرة.
ميكنك توسيع إطار "قامئة املقرر الدرايس" أو طيه و ذلك بالنقر فوق
بتوسيعها حتى تصل إىل حجمها الكامل.

حتى تختفي من عىل الشاشة أو قم

يوجد يف أعىل «قامئة املقررات الدراسية» مجموعة من الرموز التي ميكن استخدامها لتغيري عرض القامئة و ميكن
عرضها كارتباطات نصية أو أزرار ،مثل شجرة «املجلدات» ،أو يف إطار منفصل.
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طريقة عرض القامئة :يحتوي رمز «طريقة عرض القامئة» عىل ارتباطات نصية تؤدي
إىل املقررات الدراسية وأدواتها.
طريقة عرض املجلدات :تستخدم «طريقة عرض املجلد» رموزًا ومجلدات قابلة للتوسيع
للوصول إىل املحتوى واألدوات .ميكنك توسيع املجلدات إلظهار العنارص وطيها لتوفري مساحة.
العرض يف إطار جديد :يفتح الرمز «العرض يف إطار جديد» يف إطار
منفصل.
تنشيط :يتم استخدام الرمز « تنشيط» لعرض أي محتوى جديد يتم إضافته
إىل « zقامئة املقررات الدراسية».
مالحظة :ميكن للمعلم تحديد طريقة العرض االفرتاضية لـ «قامئة املقررات الدراسية» ،فيمكن أال تتوفر هذه
الخيارات.
أنواع محتوى الدورة التدريبية
ميكنك عرض أنواع مختلفة من املحتوى يف «منطقة املحتوى» .تتشابه جميع أنواع املحتوى يف بعض الصفات .فكل
جزء من املحتوى له اسم ووصف .وتسمح عدة أنواع من املحتوى للمعلم بتعيني الخيارات ،مثل قيود التاريخ
واإلتاحة.

املرمز نوع املحتوى
عنرص
ملف

الوصف
هو جزء عام من املحتوى ،مثل امللف ،أو الصورة ،أو النص ،أو االرتباط .وميكن إرفاق
.وصف وعنارص أخرى به
الذي ميكن استخدامه يف الدورة التدريبية .وميكن عرض هذه  HTMLهو ملف
امللفات كصفحة ضمن الدورة التدريبية أو كجزء منفصل عن املحتوى يف إطار
.مستعرض منفصل
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الرمز

نوع املحتوى
صوت

الوصف
هو ملف الصوت الذي ميكن تشغيله يف الصفحة .يف حالة تعيني كالً من تشغيل تلقايئ و تكرار إىل
نعم ،يتم تشغيل ملف الصوت عند قيامك بفتح الصفحة ويستمر التشغيل حتى تقوم بإيقافه أو
االنتقال من الصفحة.
هي ملف الصورة الذي ميكن عرضه عىل الصفحة.

فيديو

رشة.
هو ملف الفيديو الذي ميكنك عرضه .يظهر مشغل الفيديو عىل الصفحة مبا ً

 URLعنوان

هو ارتباط مبوقع ويب أو مبصدر لتوفري نقطة وصول رسيع إىل املواد ذات الصلة.

وحدة التعليم
النمطية

هي مجموعة املحتوى التي تركز عىل موضوع محدد ميكنك التنقل فيه كام تشاء .ميكن للمعلمني
تعيني املسار بحيث يعرض الطالب املحتوى بشكل معني ،أو السامح للمستخدمني بعرض املحتوى بأي
ترتيب .وميكن عرض جميع أنواع املحتوى مثل العنارص ،والواجبات ،واالختبارات يف "وحدة التعليم
النمطية".
"خطة الدرس" هي نوع خاص من املحتوى يدمج املعلومات املتعلقة بالدرس نفسه مع موارد املنهج
الدرايس املستخدمة يف رشحه.
هو مخطط تفصييل للدورة التدريبية الدراسية .قد يحتوي هذا املخطط عىل معلومات الدورة
التدريبية واألهداف ومعلومات جهة االتصال باملعلم والواجبات وتواريخ اجتامعات أعضاء الفصل
ومعلومات املقرر.
هو اختصار لعنرص ،أو أداة ،أو منطقة يف الدورة التدريبية .يوفر "ارتباط الدورة التدريبية" نقطة
وصول رسيع إىل املواد واألدوات ذات صلة.
مجلد املحتوى هو عبارة عن طريقة لتنظيم عنارص املحتوى .وتقوم املجلدات واملجلدات الفرعية
للمحتوى بإعداد تدرج هرمي لتجميع املواد ذات الصلة مع بعضها البعض .ميكن استخدام مجلدات
املحتوى يف تجميع املواد استنا ًدا إىل أحد األشكال ،مثل مقاطع الوسائط .كام ميكن استخدام مجلدات
املحتوى يف تجميع املواد استنا ًدا إىل أحد الجداول ،عىل سبيل املثال ،وضع كل عنارص "األسبوع األول"
مع بعضها البعض .وميكن أن يؤدي استخدام املجلدات يف تنظيم عنارص املحتوى إىل تسهيل عملية
البحث عن املواد وتقليل طول صفحة "منطقة املحتوى ".
ميكن إضافة "صفحة فارغة" وتخصيصها استنا ًدا إىل احتياجات الدورة التدريبية.

صورة

خطة الدرس
مخطط املنهج
الدرايس
ارتباط الدورة
التدريبية
مجلد املحتوى

صفحة فارغة
صفحة الوحدات
النمطية
منطقة األدوات
عرض تقدميي من
SlideShare
مقطع فيديو من
™YouTube
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"صفحات الوحدات النمطية" هي صفحات املحتوى املتخصصة التي توفر املحتوى يف مربع وحدة
منطية .وميكن ترتيب الوحدات النمطية التي تظهر يف هذه الصفحة بأي ترتيب .ميكن للطالب تخصيص
"صفحات الوحدات النمطية" يف حالة سامح املعلم لهم بذلك.
هي اختصار ألداة محددة يف الدورة التدريبية ،مثل "لوحة املناقشة" أو "الرسائل" .يقوم االرتباط
إىل األداة بإحضار الطالب إىل األداة بعي ًدا عن أي محتوى آخر قد يقوموا بعرضه .ميكن أن يتم فتح
االرتباط يف إطار جديد بنا ًء عىل اإلعداد الذي حدده املعلم.
هو ارتباط مبوقع لعرض العروض التقدميية لvـ  ،®Microsoft® PowerPointأو ®Microsoft
 ،OpenOfficeأو  Adobe® PDFومشاركتها.
هو ارتباط مبوقع لعرض مقاطع الفيديو عرب إنرتنت ومشاركتها.

الواجبات
يتم استخدام أداة "الواجبات" لتقديم أنشطة تعليم متنوعة إليك باعتبارك طالب ،مام يسمح لك بعرض الواجبات
وتقدميها من موقع واحد .وميكنك تقديم الواجبات بالطرق التالية:
 توفري نص مكتوب عىل صفحة تحميل الواجب. امللفات املرفقة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من Content Collection مزيج من كل من النص وامللفات املرفقة.ترسد الواجبات االسم ،والوصف ،واملرفقات لعمل الفصل .سيقوم املعلم الخاص بك بتوفري كل املعلومات التي
أيضا اختيار تضمني تعليقات املعلم الخاص بك قبل تقديم عملك.
تحتاجها إلكامل الواجب .ميكنك ً
كيفية تقديم واجب

 من قامئة الدورة التدريبية  ،حدد منطقة املحتوى .التي تتضمن الواجب ،عىل سبيل املثال ،واجبات. انقر فوق اسم الواجب. يف صفحة تحميل الواجب ،ميكنك تنزيل أية ملفات يوفرها املعلم ،كام ميكنك إكامل الواجب باستخدام أحدالخيارين التاليني أو كليهام:
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اكتب إجابتك يف مربع التقديم .ميكنك استخدم وظائف محرر النصوص .لتنسيق النص وتضمني ملفات ،وصور،
وارتباطات خارجية ،ووسائط متعددة.

إذا كانت إجابتك عىل الواجب موجودة يف ملف منفصل ،فانقر فوق
استعراض جهاز الكمبيوتر وحدد ملفًا إلرفاقه .يف حالة إرفاق ملف لديك ،اكتب
عنوان االرتباط .وإذا تركت املربع فارغًا ،يصبح اسم امللف هو االرتباط .اتبع أية
إرشادات يقدمها لك املعلم لتسمية ملفك.
مالحظة :يظهر الخيار عدم إرفاق بجانب امللف الذي تم تحميله .يف حالة تحديد ملف غري صحيح ،ميكنك إزالته
باستخدام هذا الخيار .يف حالة إرفاق نفس امللف بواجبك ألكرث من مرة واحدة ،فسيتم حفظ امللف الجديد بعد
تذييل اسمه برقم .عىل سبيل املثال "حل الواجب"doc.
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وبشكل اختياري ،يف مربع التعليقات ،اكتب تعليقات إىل املعلم الخاص بك.

مالحظة :إذا مل يسمح لك معلمك بإجراء عدة محاوالت ،فهذا يعني أنه ميكنك تقديم الواجبات مرة واحدة فقط.
تأكد من أنك قمت بإرفاق أية ملفات مطلوبة لواجبك وذلك قبل النقر فوق تقديم.
 انقر فوق تقديم.مالحظة :عند االنتهاء من واجبك ،يتعني عليك النقر فوق تقديم .إذا مل تقم بإنهائه ،لن يتلقى املعلم الواجب الذي
تم إكامله.
كيفية عرض تقديرات الواجب و التقديم:
ال يتم تقدير الواجبات بشكل تلقايئ ،يجب تقدير كل واجب من الواجبات بواسطة املعلم .ميكنك مراجعة املعلومات
التي قام املعلم بتوفريها يف صفحة التقديرات الخاصة يب أو عىل صفحة الواجب
مراجعة سجل التقديم.
الوصول إىل التقديرات:
من قامئة أدوات الطالب انقر فوق التقديرات الخاصة يب.
من املقرر الدرايس املحدد و ذلك باتباع الخطوات التالية:
اخرت ايقونة ادوات من قامئة املقرر الدرايس.
ثم انقر عىل تقديرات.
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 -1يف حالة عدم تقدير الواجب الخاص بك ،يحتوي عمود التقدير عىل رمز يشري إىل حالته.
 -2يف حالة تقديم الواجب الخاص بك وتقديره ،يظهر التقدير يف عمود التقدير ،لعرض املزيد من التفاصيل ،انقر فوق
االرتباط لعرض الصفحة مراجعة سجل التقديم .حيث تتضمن هذه الصفحة:
 -3تعليق املعلم :يرسد هذا القسم تقديرك وأي تعليق يتم توفريه بواسطة املعلم.
 -4امللفات املرفقة :يوفر هذا القسم ارتباطات لفتح أي ملفات مرفقة أو تنزيلها بواسطتك أو بواسطة املعلم .عىل
سبيل املثال ،ميكن أن يوفر املعلم تعليقات يف ملف قمت بتقدميه مع الواجب الخاص بك.
الوصول إىل صفحة مراجعة سجل التقديم من الواجب
 -5قم بالرجوع إىل ارتباط الواجب يف "منطقة املحتوى" التي تتضمن الواجب.
 -6انقر فوق اسم الواجب.
حالة عنرص التقديرات الخاصة يب
يصف الجدول التايل الرموز التي تظهر عىل صفحة التقديرات الخاصة يب.
الرمز
-
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الوصف
العنرص مل يكتمل حتى اآن التوجد معلومات متاحة
تم اكامل العنرص ،ولكن لن يكون له تقدير (العنرص مثل االستطالعات).

الرمز

التقدير

الوصف
عنرص تم تقدميه .هذا العنرص يف انتظار املراجعة بواسطة املعلم
 .أو-
عنرص تم تقدميه .ميكن أن يراجع املعلم هذا العنرص ولكن لن يوفر تقدي ًرا (للعنارص مثل
االستطالعات)
عنرص تم تقديره .انقر فوق التقدير لعرض التعليق املفصل.
املحاولة قيد التقدم .مل يتم تقديم هذا العنرص .لتقديم العنرص ،راجع تقديم مسودة الواجب.
تم اإلعفاء من التقدير لهذا املستخدم .إذا مل تقم بإكامل هذا الواجب ،فهذا لن يؤثر عىل
التقدير الخاص بك.
حدث خطأ .اتصل باملعلم.

االختبارات
أنواع األسئلة
 هناك العديد من أنواع األسئلة التي ميكن إدراجها يف التقييم.ويكن أن تكون اإلجابة الصحيحة
 املعادالت الحسابية :وهي أسئلة تحتوى عىل معادلة بها عدد من املتغرياتُ .عبارة عن قيمة معينة أو نطاق من القيم.
 أسئلة ذات إجابات رقمية حسابية :وهي تشبه أسئلة ملء الفراغات فيام عدا أنه يتم إدخال رقم إلكامل العبارة.رقم داخل نطاق من األرقام.
رقم معي ًنا أو ً
وميكن أن تكون اإلجابة الصحيحة ً
 أسئلة إما/أو :هي عبار ٌة باختيار محدد مسبقًا وله إجابتني (نعم/ال ،قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل). األسئلة املقالية :يف هذه األسئلة تنبغي كتابة اإلجابة يف مربع نص. أسئلة تستلزم تحميل ملفات :وهي أسئلة يتم استخدام امللفات التي تم تحميلها لإلجابة عليها. -أسئلة ملء الفراغات املتعددة :هي أسئلة يتم فيها إدراج إجابات متعددة يف جملة أو فقرة.
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 أسئلة ملء الفراغات :وهي عبار ٌة تتطلب إجاب ًة إلكاملها .ويتم تقييم اإلجابات بنا ًء عىل املطابقة التامة لنص ما. أسئلة النقاط الفعالة :يتم فيها استخدام نقاط معينة موجودة عىل أية صورة للداللة عىل اإلجابة .عىل سبيل املثال،ميكن تحديد جميع البالد الواقعة يف أمريكا الجنوبية بواسطة النقر فوق كل مخطط.
 أسئلة االختيار من قامئة منسدلة :وهي عبارة عن جمل تحتوى بداخلها عىل عدد من املتغريات. أسئلة التوصيل :وهي عبارة عن عمودين من العنارص حيث يجب أن يوصل كل عنرص يف العمود األول بعنرص يفالعمود الثاين.
أسئلة متعددة اإلجابات :وهي عبارة عن عدد من االختيارات تتضمن إجابة صحيحة واحدة أو أكرث.
 أسئلة اختيار من متعدد :تعطي عد ًدا من الخيارات تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط .وتتم اإلشارة إيل اإلجابةالصحيحة بتحديد اإلجابة الصحيحة.
 أسئلة قياس الرأي املتدرج/مقياس  :Likerوهي عبارة عن مقياس تصنيف يستخدم لقياس املواقف أو ردود األفعال. سؤال ترتيب :هو سؤال يتطلب من املستخدمني اإلجابة عن طريق تحديد الرتتيب الصحيح لسلسلة من العنارص.سؤال يبدأ مبن أو ماذا أو أين لإلجابة.
 وضع أسئلة لإلجابات :تظهر إجابة؛ ويصيغ املستخدمون ً أسئلة مخترصة اإلجابات :وهي تشبه األسئلة املقالية؛ ويكون طول اإلجابة فيها محدو ًدا. أسئلة الصواب/الخطأ :وهي عبارة بها خيار الختيار إما صواب أو خطأ .تقترص خيارات اإلجابة الصحيحة/الخاطئةعيل الكلامت الصحيحة والخاطئة.
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تقدير األسئلة:
يتم تقدير أغلبية األسئلة املوجودة يف التقييامت بشكل تلقايئ .ويتوىل معلمك تعريف اإلجابات الصحيحة ،ويعني
عد ًدا معي ًنا من النقاط لكل سؤال عند إنشاء التقييم .ويتحقق النظام من إجاباتك بواسطة مقارنتها باملفتاح ،ثم يعني
النتيجة .وميكنك معرفة نتيجتك يف أحد التقييامت بعد إكامله مبارشةً ،إذا تم تقدير كل األسئلة تلقائ ًيا ونرش املعلم
هذه املعلومات.
ال يتم تلقائيًا تقدير األسئلة املقالية واألسئلة التي تستلزم تحميل ملفات واألسئلة مخترصة اإلجابات ،أي أنه ينبغي
عىل معلمك تقدير هذه األسئلة يدويًا .وبعد تقديم أحد التقييامت ،يراجع معلمك هذه األسئلة ويدخل نتيجتها
يدويًا .إذا كان التقييم يحتوى عىل هذه األنواع من األسئلة ،فإن تقدير التقييم لن يكون متا ًحا مبارشة بعد تقديم
التقييم.
إذا قام املعلم بإقران قاعدة بسؤال "مقال" أو سؤال "يستلزم تحميل ملفات" أو سؤال "مخترص اإلجابات" وقام
بإتاحته ،سيظهر الزر عرض القاعدة بجانب الزر حفظ اإلجابة .انقر فوق عرض القاعدة ملراجعة املعايري التي قام
املعلم الخاص بك باختيارها.
األسئلة ذات الوقت املحدد
إذا اختار املعلم الخاص بك الواجب ذا الوقت املحدد ،يتم تضمني الوقت املجدول يف اإلرشادات قبل أن تبدأ.

وكذلك سيتم إعالمك باختيار املعلم “بإعدادات املؤقّت” ،التي تحدد ما إذا كان سيتم حفظ التقييم وتقدميه تلقائ ًيا
عند انتهاء الوقت ،أو إذا كان لديك خيار املتابعة بتجاوز حد الوقت.
يتم تسجيل إجاميل الوقت الذي قضيته يف التقييم ويف اإلتاحة للمعلم عند تقديم االختبار .يف حالة تحديد ميزة
التقديم التلقايئ ،عند انتهاء املؤقّت ،يتم حفظ االختبار وتقدميه ويتم عرض الصفحة "اختبار مقدم" .يف حالة عدم
تحديد الخيار ،سيظهر إطار منبثق مع اختيار التقديم أو املتابعة.
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يظهر الوقت املتبقي عىل صفحة التقييم .انقر فوق رمز عالمة شيفرون بجانب املؤقت لطيه أو لتوسيعه.
ستظهر تحذيرات املؤقت عند تبقي نصف الوقت ،وخمس دقائق ،ودقيقة ،وثالثني ثانية .عند قراءة الوقت املتبقي
لدقيقة ،و 30ثانية ،يتحول لون رشيط الحالة إىل اللون األصفر .عندما تتبقى دقيقة واحدة ،يصبح لون التحذير أحمر،
والثانية الثالثني يصبح لون كل من رشيط الحالة والتحذير أحمر .يف حالة طي املؤقت ،لن تكون تغيريات اللون مرئية.

خيارات العرض التقدميي
فرض إكامل التقييم:
يف حالة متكني "فرض اإلكامل" ،يجب أن تقوم بإكامل التقييم عند إجرائه ألول مرة .ويف حالة متكني الخيار "فرض
اإلكامل" ،يُذكر ذلك يف ملحوظة الجزء العلوي من التقييم .وال ميكنك إنهاء التقييم ومتابعة إجرائه يف وقت الحق.
وبينام تتيح لك الوظيفة حفظ إمكانية حفظ التقييم أثناء إجرائه ،لكن ال يجوز لك إنهاء "التقييم" وإعادة الدخول
إليه.

حظر الرجوع
ال ميكنك العودة إىل األسئلة التي أجبت عليها بالفعل إذا كان الرجوع محظو ًرا .ويف حالة حظر الرجوع ،يُذكر ذلك
يف ملحوظة بالجزء العلوي من التقييم .وعند إجراء تقييم ال يسمح بالرجوع ،يظهر خطأ يف حالة محاولة استخدام
الوظيفة رجوع أثناء إجراء التقييم.
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تقديم التقييم
ميتلك معلمك خيارين مختلفني لتقديم التقييامت :الكل يف مرة واحدة ،وواحد يف كل مرة.
يستخدم الخيار تقييامت الكل يف مرة واحدة يف تقديم كل األسئلة يف نفس الوقت .وتكون الخيارات التالية
متاحة عند إجراء هذا النوع من التقييم:
الوظيفة
تخزين اإلجابات
إنهاء التقييم

اإلجراء
.حدد حفظ كافة اإلجابات .وسوف يظهر الرمز تم الحفظ يف مؤرش حالة األسئلة .وميكن تغيري اإلجابات بعد حفظها
.حدد حفظ وتقديم .وتتلقى تأكيدًا متبو ًعا بصفحة استالم تفيد بإكامل التقييم

بعد النقر عىل حفظ و ارسال يظهر مربع التنبيه لتأكيد تقديم التقييم ،انقر عىل  .Okكام هو موضح يف
الجدول السابق.

يُستخدم خيار التقييامت «واحد يف كل مرة» يف تقديم األسئلة بشكل منفصل ،حيث يظهر سؤال واحد
فقط عىل الشاشة .وأنت تقرر الوقت الذي تكون فيه مستع ًدا لالنتقال إىل السؤال التايل .وتكون الخيارات التالية
متاحة عند إجراء هذا النوع من التقييم:
الوظيفة
التنقل بني األسئلة
حفظ اإلجابات
إنهاء التقييم

اإلجراء
استخدم أسهم التنقل (<< أو < أو > أو >>) .ويقوم مؤرش السؤال/القسم بوصف املوقع الحايل يف التقييم والعدد اإلجاميل لألسئلة .وإذا كان
.الرجوع محظو ًرا ،فلن تظهر هذه األسهم
.حدد حفظ كافة اإلجابات .يتم حفظ إجابات األسئلة حتى هذه النقطة
.حدد حفظ وتقديم .وتتلقى تأكيدًا متبو ًعا بصفحة استالم تفيد بإكامل التقييم
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حالة اكتامل األسئلة
ميدك مؤرش "حالة اكتامل األسئلة" بنظرة رسيعة وحديثة عىل األسئلة املكتملة أو غري املكتملة يف أحد التقييامت
طوال الوقت.
يتم عرض حالة األسئلة التي متت اإلجابة عليها يف الجزء العلوي من الصفحة .انقر فوق رمز عالمة شيفرون املوجود
بجانب "حالة اكتامل األسئلة" لطيه أو لتوسيعه.
عند إجابة أي سؤال واالنتقال إىل السؤال التايل يف تقييم سؤال بسؤال ،سيتم تحرير مربع الحالة يف الصفحة التالية
موض ًحا أن السؤال السابق قد متت إجابته .وإذا مل تقم باإلجابة عن سؤال ما وقمت باالنتقال إىل الصفحة التالية يف
تقييم سؤال بسؤال ،سيُظهر مربع الحالة يف الصفحة التالية موض ًحا أن السؤال السابق مل تتم إجابته .قم بالتنقل بني
األسئلة بالنقر فوق رقم السؤال يف مؤرش الحالة.
عند إجراء تقييم الكل يف مرة واحدة (وهو تقييم تظهر فيه كل األسئلة يف صفحة واحدة) ،انقر فوق حفظ اإلجابة
لحفظ سؤال محدد دون التمرير إىل الجزء السفيل من الصفحة إلجراء الحفظ .ويؤدي حفظ سؤال واحد أو كل
األسئلة التي متت اإلجابة عليها (باستخدام حفظ كافة اإلجابات يف الجزء العلوي أو السفيل من الصفحة) إىل تغيري
مؤرش الحالة إلظهار األسئلة التي تم إكاملها.
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التعليقات و التقديرات
إن نتائج األداء التي تستلمها بعد إكامل أحد االختبارات تستند إىل الخيارات التي حددها معلمك .فعىل سبيل املثال،
قد يقوم معلمك بإظهار النتيجة النهائية فقط ألحد االختبارات ،بينام بالنسبة الختبار آخر ميكنه عرض نتيجته النهائية
رصا واح ًدا أو أكرث مام ييل:
باإلضافة إىل إجاباته الصحيحة .وتتضمن التعليقات عن ً
 النتيجة النهائية لالختبار اإلجابات املقدمة اإلجابات الصحيحة التعليقات الخاصة باألسئلة للوصول إىل معلومات "التعليقات والتقديرات" ،حدد االختبار املوجود يف منطقة املحتوى أو استخدم األداةالتقديرات الخاصة يب.
محاوالت التقييم املتعددة
ميكن السامح لك بإجراء التقييم مرات متعددة .ويف حالة السامح لك بإجراء محاوالت متعددة ،يُذكر ذلك يف ملحوظة
أيضا بالجزء العلوي .ويف
بالجزء العلوي من التقييم .كام ميكن ملعلمك تحديد عدد املحاوالت التي ستذكر يف ملحوظة ً
حالة إعادة فتح االختبار ،يظهر ارتباطًا إلجراء االختبار مرة أخرى .ويحدد معلمك ما إذا كان سيتم تسجيل نتيجة أو
أكرث من نتائج محاوالت االختبار يف "مركز التقديرات".
ارسال الرسائل من خالل البالك بورد
 بعد تحديد املقرر الدرايس الذي تريد ارسال الرسالة من خالله. من قامئة محتوى املقرر ،قم باختيار ايقونة االدوات. -ثم اخرت رسائل.

قم بالضغط عىل انشاء رسالة.
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يتم اختيار اسم املرسل إليه و كتابة نص الرسالة كام هو موضح يف الصورة.

اختيار اسم املرسل اليه

كتابة موضوع الرسالة
نص الرسالة

 -اذا اردت اضافة مرفق ميكنك ارفاقه من ايقونة  ،Browseثم اضغط ارسال.

لوحة املناقشات يف البالك بورد
تعترب لوحة املناقشات أمرا هاما للتفاعل يب الطالب و مدرس املقرر و بني الطالب أنفسهم ،وإمكانية اكامل
املناقشات األساسية التي تم طرحها يف املحارضة.
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طريقة الوصول اىل لوحة املناقشات
قم بالنقر عىل ايقونة املناقشات يف قامئة محتوى املقرر.

 -قم باختيار املناقشة التي تحتوي عىل سلسلة الرسائل التي تريد مناقشتها.
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طريقة استعراض املشاركات و الرد عليها
بعد النقر عىل املنتدى الذي تريد مناقشته ،قم باختيار الرسالة التي تريد الرد عليها.

 للرد عىل الرسالة ،يرجى النقر عىل ايقونة "رد". قم بكتابة الرد يف املساحة املخصصة للرد ،واذا اردت ارفاق ملف يرجى النقر عىل استعراض جهاز الكمبيوتر. -انقر " ارسال" بعد انهاء الرد.
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طريقة انشاء مشاركة جديدة
إلنشاء مشاركة جديدة يرجى اتباع الخطوات التالية:
 -قم بالنقر عىل ايقونة " انشاء سلسلة رسائل".

 قم بكتابة املوضوع و نص الرسالة يف املساحة املخصصة للكتابة ،و يف حالة الحاجة اىل ارفاق ملف يرجى النقر عىلاستعراض جهاز الكمبيوتر.

 -انقر عىل ارسال بعد االنهاء من كتابة املشاركة.
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