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محتويات الدليل
توجيهات خاصة للطلبة والطالبات 

ألداء االمتحان االلكتروني

آلية االستجابة
ألداء االمتحان االلكتروني

ةأنواع األسئلة االلكترونية المحتمل
في االمتحان االلكتروني



حيثمنااللكترونيةاالمتحانيةاللجنةتصدرهاالتيبالتعليماتااللتزام
تابةكالىاالنتباهيجباذاالول،السؤالوخصوصااالسئلةعلىاالجابة

االمتحاناقسامعددإلىواالنتباهوالمرحلة،الدراسيةوالسنةاالسم
ون ولنوعواختياراالمتحانيةالورقةوحجمالصفحاتوعددااللكتروني

افالجقلماستخدام)االجابةلورقةالصورةاخذعنداالضاءةوشدةالقلم
.(الورقيةاالسئلةعلىاالجابةعنداالسود

جابةاإلطاولةعلى(فقدانهاحالفياألحوالهويةأو)الطالبهويةوضع
.المراقبقبلمنالكاميرافتحإثناءتطلبقدألنها(اليدتحت)
اناالمتحاداءعندالكاميرافتحطلبالحتمالوذلكالمناسبالزى لبس

.االلكتروني
صفللللدخوليستخدمآخرجهازأيأو)والموبايلالالبتوبجهازشحن

تكون وأنكليهم،منااللكترونيةالمنصةدخولعلىوالتدرب(االلكتروني
يفاإلجاباتصورلخزن مساحةبهااوفارغةالمستخدمةاألجهزةذاكرة
..الورقيةاإلجابةحالة



خدمةتفعيل(3G)درصيوجودمنوالتأكداالنترنتخدمةالنقطاعتحسبا
.للطوارئ كافي

االجابةيتمالتيالورقةصورةلتكون مناسبةدقةعلىالهاتفكاميراضبط
عدمأوتشغيلوكذلكللتحميلاالنترنتسرعةمعوتتناسبواضحةعليها

.الفالشتشغيل
تغلقةاالمتحانيالمنظومةألناإلجابة،ارسالبعمليةوالقيامبالوقتااللتزام

.لذلكاهاالنتبيجبلذالالمتحان،المخصصالوقتنهايةبعداوتوماتيكيا  
قيلتلمناسببوقتلالمتحانالمحددالموعدقبلمستعدالطالبيكون أن

تباراالخمهمة]فيهايمتحنسوفالتيللمادةاالمتحانيالصفمنأشعار
(Quiz assignment)تكليفأو(Assignment])
اكثراوصورتيناوصورةملفشكلعلىتكون انممكنالسؤالإجابة

.PDFواحدبملفالواحدالسؤالصوردمجوممكنالحاجةوحسب
ورق مناالمتحانمستلزماتتهيئةA4لإلجابةمخططغيرابيض

.لالمتحانوقرطاسية



بهاوتكتببهخاصةورقةسؤاللكل
أعالهالمعلومات

اوورقتينيحتاجالسؤالكانذاإ
اتالمعلومكافةتكتبلإلجابةكثرأ

بعدهاويكتب(الخطفوق )أعاله
األولالسؤالجوابتكملة:كمثال

وهكذا(يالثانالجزء)
والطالبتركبهااألسئلةكانتذاإ

ثالالمسبيلوعلىسؤالتركيريد
يكتبفالطالب،الثالثالسؤال

(الخطفوق )أعالهالمعلومات
الخطاسفلبعدهاويكتب..بورقة

.تركالثالثالسؤال
بورقةسؤالينحلاطالقايجوزال

السؤالجوابكانلوحتىواحدة
.فقطواحدسطر

ورقة اإلجابة



مندةمالكلامتحانيصفبعملبقسمكاالمتحانيةاللجنةستقوم.2
.بهااالمتحانستؤديالتيالمواد

استاذلقبمن(االمتحاني)الدراسيللفصللالنضمامدعوةستتلقى.4
.فيهااالمتحانستؤديالتيالمادة

القسمالىارستلهالذيااليميلحسابالىالتحولمنتأكيد.5
لللفصلالنضمامالدعوةألانااللكتورنيالمتحانأداءألغراض
.إليهسترسل(االمتحاني)الدراسي

وصورتك،الصريحاسمكعلىيحتوي gmailبعملتقومأنيجب.1
حينلااللكترونياالمتحانأداءأثناءشخصكمناالستاذليتأكد

.بكالخاصالرسميالجامعيgmailالـعلىالحصول

الخاصgmailالـبجمع(المادةاستاذأو)االمتحانيةاللجنةستقوم.3
.مادةلكلاالمتحاندعواتألرسالباالمتحانالمشمولينبالطلبة





:الطالبعزيز
.قد تظهر لديك هذه الحالة•
...فقط اضغط على األمر. ال تتوتر•



ددالمحوبالوقتاالمتحانيومسيتم
.االمتحانيةالمهمةبارسالله
 يأإلضافةالمشاركةساحةوستكون

.مقفلةالطالبقبلمنتعليق
تاذاسقبلمناالمتحانمراقبةسيتم

اللجنةأعضاءمنوبعضالمادة
لاحتمامع.االلكترونيةاالمتحانية

meetبرنامجباستخداملقاءعمل

بكلاالمتحانسيرمراقبةلغرض
.انسيابية

الضغط على 
المهمة االمتحانية



معلومات االختبار 
درجة االختبار

تعليمات االختبار 

ار اضغط على االختب

رسيتم تحميل االختبا



يتم ملئ
البيانات المطلوبة 

والتأكد منه

إجابة االختبار 
والتنقل

بين اقسامه



نستمر باإلجابة 
لجميع اقسام االختبار

مع مراعاة
منطوق كل سؤال

في نهاية االختبار 
نتأكد من الضغط 
األمر على أرسال 



تدخل الى الحساب الذي سجلت به

تدخل إلى الرسائل الواردة

تقوم بفتح الدعوة المستلمة

.في حالة عدم وصول أي دعوة
يجب عليك االتصال مع استاذ المادة

قبل فترة مناسبة من أداء االختبار ليتسنى له توجيه الدعوة لك مرة أخرى 



حاول تغيير األعداد لحساب الـ      : عزيز الطالب
الى اللغة العربية وذلك تجنبا  لحوث تداخل في منطوق السؤال الذي يتكون من العربي واالنكليزي 

وكذلك اإلجابات والذي قد يؤثر ويؤخر فهم السؤال

Google classroom



اب إذا رغبت بتغيير اللغة اذهب الى الحس
:من خالل الضغط على

تابع الفيديو: للمزيد 
https://www.youtube.com/watch?v=EkzbPCy4h18

&feature=youtu.be

لالنظمام الى الصف االمتحاني

https://www.youtube.com/watch?v=EkzbPCy4h18&feature=youtu.be


تحول المنصة الى اللغة 
العربية

الصف االمتحاني للمادة 
المراد االمتحان بها

ساحة المشاركة ستكون 
مغلقة يوم االمتحان

الحظ أنه ال يوجد رمز 
للصف االلكتروني

في ( مهمة االختبار)ستتلقى التعيين 
توقيت االمتحان المعلن بالضبط فكن 

على أتم استعداد لإلجابة عليه



التعليمات عليك قراءة 
ثم بدء االمتحاناالمتحانية

درجة االمتحان



بدء االختبار 
ضرورة ملئ

قسم المعلومات العامة 
عن الطالب وهي مؤشرة 

*بمطلوب 
ال يمكنك التقدم : أنتبه

للقسم التالي إذا لم تقم 
بملئ كافة األسئلة

تابع عملية التقدم في 
الحل

بدء االختبار 

أسئلة من نوع
(ال / نعم )أو ( خطأ / صح ) 

درجة السؤال

إرفاق صورة لسؤال 



تابع عملية التقدم في الحل

يمكنك العودة لتدقيق اإلجابات

الوصول إلى نهاية االختبار

يمكنك العودة لتدقيق اإلجابات

سؤال من نوع اختيار من متعدد 
احة تقوم باختيار احد الخيارات المت



طوقة التأكد من القيام بحل كل األسئلة ومراعاة نوع السؤال ومن
.إذا كان به ترك أم ال، قبل الضغط على مفتاح ارسال الحل

التأكد من الوقت المحدد لإلجابة.
محاولة حل االختبار في وقت أقل.
بكة أو أرسال الحل بعد التأكد تالفيا  ألي مشكلة في الش

.الكهرباء
و عند انقطاع الكهرباء أو االنترنيت، أترك الحاسبة أ

اء الموبايل وال تقم بلمس أي شيء لحين عودة الكهرب
.والتأكد من النت واال فإنك ستبدأ العمل من جديد

استالم رد بوصول اإلجابة



:نوعاناألسئلة
:وتشمل[ موضوعية]اختيار من متعدد •

(صح وخطأ ) أسئلة •
( اختيار واحد من عدة خيارات)أسئلة اختيار من متعدد •
(احةاختيار عدة اختيارات من االختيارات المت)أسئلة مربعات اختيار •
القوائم المنسدلة•

[مقالية]نصية •
(كلمة أو جملة قصيرة ) قصيرة إجابة •
(وتتكون عادة من خمسة أسطر ) فقرة •
أوفقراتلعدةشرحمنمكونةمطولةإجابةوهي)ملفتحميل•

A4أبيضورق على(برامجكتابةأورياضيةحلولأورسومات

نوعينبمحددةعادةوتكون .اإلجابةفيأعالهالنموذجاتباعوتستلزم
.للحلPDFعملأوللحلملتقطةصورأماكإجابةالملفاتمن



.....أو ( خطأ/ صح )أسئلة ذات الخيارين 

ن خيارينفي هذا النوع من االسئلة يتم اختيار خيار واحد فقط من بي

*بالعالمةمحددغيرالسؤالكون حالةفياالنتباهيجب
:خيارينأمامانتهنا(باإلجابةتلزمكالتي)

(تتركهأنتستطيع)للتركقابليكون قدالسؤالأما1.

(تجيبهأنتنسىأنمناحذرلكن)تجيبهأو2.

أسئلة اختيار من متعدد

ن عدة في هذا النوع من االسئلة يتم اختيار خيار واحد فقط من بي
خيارات



(مربعات اختيار)أسئلة متعددة الخيارات 

ت في هذا النوع من االسئلة يتم اختيار عدة اختيارات من مربعا
الخيارات الموجودة

ةكافتأشيرتمإذافقطكاملةالسؤالدرجةعلىتحصل:انتبه
درجةأيعلىتحصلالذلكعداللسؤالالصحيحةالخيارات

.للسؤال

أسئلة اختيار من القائمة المنسدلة

ن عدة في هذا النوع من االسئلة يتم اختيار خيار واحد فقط من بي
خيارات لكن من قائمة تنسدل عند اإلجابة وتختار منها



األسئلة  ذات اإلجابات القصيرة

و في هذا النوع من االسئلة تتم اإلجابة أما بكلمة واحدة أو جملة أ
سطر واحد على األكثر

:انتبه
*بالعالمةتؤشرالاألحياناغلبفي•
منايدويعادةالتصحيحيكون األسئلةمنالنوعهذامثلفي•

التصحيحعلىالهمزةتؤثرقدالنه)المادةمدرسقبل
(االنكليزيةأوالعربيةباللغةاالجابةأوااللكتروني

أسئلة من نوع فقرة

ن شرح في هذا النوع من االسئلة يتم بكتابة مجموعة أسطر كأن تكو
مبسط أو حل رياضي بسيط أو كود برمجي معين

:انتبه
.أسطرخمسةاإلجابةتتجاوزالعادة•
تكون كانلإلجابةالحروفمنأدنىبحدمحددةتكون أحيانا•

.حرف100األقلعلى
.مبسطةكإجابةملفتحميلتتطلبقداحيانا•
(مطلوب)*بعالمةمؤشرةتكون العادة•



(تحميل ملف)األسئلة  ذات اإلجابات المطولة 

أين خزنت ملف اإلجابة المراد تحميله

الملف الذي تم اختاره
ممكن إضافة ملف آخر 

إذا كنت متأكد من الملفات أنها تخص اإلجابة
المطلوبة قم باختتيار األمر تحميل

الملف الذي تم تحميله

خريمكن تكرار العملية بإضافة ملف آ




