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 رصانة االختبارات االلكترونيةمقترحات 

ورصانة  الوضع الراهن  تعديل بعض تعليمات اللجان االمتحانية الخاصة باالمتحانات الحضورية بمايتالئم مع   •

 .االختبارات االلكترونية لتحقيق متطلبات مخرجات التعلم

 

االختبارات   • اعداد  في  حصراً  الرصينة  االلكترونية  المنصات  مثلاستخدام   Google  االلكترونية 

Classroom  اوMoodle  اوEdmodo . 

 

 .ضروة تجنب استخدام وسائل التواصل الفوري في االختبارات االلكترونية •

 

تحديد الوقت المناسب لالمتحان االلكتروني على قدر الحاجة الفعلية للطالب لكي يكون تركيز الطالب على  •

 .ء الوقتتهاقبل ان مهالي االهتمام بوقته الخاص إلجاباته وتس

 

، بحيث تظهر أسئلة مختلفة عند كل طالب  Questions Bankاستخدام أسئلة عشوائية من بنك أسئلة •

 .بالوقت الحالي  Moodle وهذه الخاصية متوفرة في الـ

 

يمكن ان تكون االسئلة متشابهة من حيث المنطوق ولكن تختلف من حيث القيم الحسابية فقط بحيث تؤدي  •

  .ة مختلفة عند كل طالبعلى اجوب

 

تقسم االسئلة في عدة مقاطع واظهارها بصورة تتابعية مثالً كل سؤال على حدى او تظهر مجموعة صغيرة   •

 .( أمام الطالب في المرة الواحدة3او   2من االسئلة )

 

البحث عنها  في كتابة االسئلة واالجوبة بحيث يصعب   ( Paraphrasingاعادة الصياغة )استخدام طريقة   •

 . في محركات البحث في االنترنت

 

في   • االجوبة  البحث عن  إمكانية  من  للحد  ايضا  وذلك  وليس نص،  على شكل صور  األسئلة  يمكن وضع 

 اإلنترنت. 

 

 سواء في ترتيب األسئلة و اإلجابات ايضاً . Shufflingاستخدام الخاصية العشوائية  •
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ايجادها   • االسئلة الحتمالية  في  الصحيحة  االجوبة  تحديد  ال  منعدم   وتوضع   او غيرها  Source Code  ـنافذة 

 االجوبة عند انتهاء وقت االمتحان.

 

الى   تغيير انواع االسئلة وان ال تقتصر على االختيارات المتعددة والصح والخطا واستخدام انواع اخرى تحتاج •

 اجابات نصية او غيرها. 

 

شرح    طبيعة االسئلة تحتاج ان تكون فكرية من ضمن المادة وغير مباشرة او من ضمن االمثلة وتتطلب من الطالب •

 وتحليل واستنتاج الثبات فهمهم لمحتوى المنهاج ومخرجات التعلم. 

 

اضافتها • يمكن  التي  المراقبة  برامجيات  ال  Adds On))ِ  استخدام  ال    Google Forms  ـعلى  منصة  على 

Classroom  ال و  Moodle  ـاو منصة  االمتحان  بعد  التصرفلمراقبة  لتحديد وقت  يضمن خصوصة   بما  عن 

 الخصوص.  بهذاالنافذة التعليمات والطلبة 

 

االصطناطت • الذكاء  برامج  على  للحصول  السعي  او  )وير  في  (  Artificial Intelligenceعي  الـ  الستخدامها 

(Recognition( و الـ )Identificationبما )  رصانة االختبارات االلكترونية.يعزيز 

 

عند استخدام االيميل    Google Classroomوهي متوفرة حتى في    Plagiarism Checkاستخدام خاصة الـ   •

 .لفحص نسبة االستالل  الرسمي وخصوصاً في التخصصات االنسانية وتعمل عند ارسال ملف الحلول من قبل الطلبة

 

 التصرف االكاديمي.   وءوادلة تعريفية مصغرة للحث على النزاهة االكاديمية والعواقب من ستثقيفية  ت  نشر فيديوها •

 

والمس • والثقة  االمانة  مبداً  التواطؤوتعزيز  وتجنب  والعدالة  الذات  واحترام  عند   ئلية  واالدبية  العلمية  والسرقة 

 الطلبة.

 

( حيث يحتاج الطالب ان يظهر خطوات حل واضحة attachmentsتحميل الحلول مع االجابات من خالل المرفق ) •

 للحصول على درجة معينة. ه ومفصلة الثبات اهليت 

 

فتح اي   بحيث اليتمكن الطالب من Locked Quiz Mode ـالسعي الى الحصول على برامجيات توفر خاصية ال •

االمتحان وقت  تطبيق خالل  او  مايسمى  متصفح  )   ستعالضبم   او  االمن   Safe Exam Browser) االمتحان 

 االلكترونية.  او غيرها لرصانة االختبارات Moodleالـ المتوفر في منصة 


