
 1  مركز التميز في التعليم والتعلم

 

 إنشاء وتصحيح األسئلة المقالية عىل نظام البالك بورد

 : عىل نظام البالك بورد  تطلب نوع األسئلة التالية التصحيح اليدوي من قبل أستاذ المقرر ي

 . مطول نص: يسمح للطلبة بكتابة المقال .1

ةاألسئلة  .2 ن من السطور. القصير  : تسمح للطلبة بكتابة عد معير

 : يسمح للطلبة برفع أي ملف ويستطيع لألستاذ االطالع عليه وتصحيحه. ملف لإلجابة رفع .3
 

ح  "هذا الملف التعليمي خطوات إنشاء وتصحيح نوع ويشر ، وباتباع نفس الخطوات يمكن "السؤال المقالي

ي تم ذكرها  األخرىتصحيح أنواع األسئلة 
 . أعالهوالت 

 

 صفحة أنواع األسئلة عىل موقع المساعدة التابع لنظام البالك بورد. زيارة  ك، يمكنولمزيد من المعلومات
 

 إنشاء سؤال مقالي 
 

 التصحيح اليدوي. نص وهذا ما يتطلب تتطلب اإلجابة من الطلبة كتابة 

ي  " ومن Course Toolsلفتح اختبار سابق، اضغط عىل " ، يلزم إنشاء االختبار أو فتح اختبار سابق. إلنشاء سؤال مقالي

 . "Tests" واضغط عىل "Tests, Surveys, and pools ثم "

ي صفحة االختبار، اضغط عىل السهم بجانب  .1
 . هتعديل المراد ختبار اال  اسمفن

 " لفتح االختبار. Edit" تحريراضغط عىل  .2

 

 

ي صفحة " إلضافةو 
: Test Canvasسؤال مقالي فن  "، يرجى اتباع التالي

 ”. Create Question"انشاء اختبار اضغط عىل  .1

  ". Essayاضغط عىل " .2

https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Question_Types
https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Question_Types
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 إعدادات األسئلة

ي صفحة 
: فن ، يرجى اتباع التالي  إنشاء أو تعديل السؤال المقالي

ي ادخل نص السؤال  .1
مكن اختيار تنسيق النص وإضافة صور أو روابط أو ي، Question Text  مرب  ع فن

Mashups  .باستخدام محرر النص 

 
 (. اختياريضافة نموذج لإلجابة، أو قواعد تقييم، أو فئة أو كلمات مفتاحية أو بعض المالحظات )يمكن إ .2

 " لحفظ السؤال. Submitاضغط عىل " .3

 

ي "
 ": Test Canvasبعد ذلك سيظهر السؤال فن

 ضغط عىل السهم بجانب السؤال لتعديل السؤال أو تعديل خواصه. يمكنك ال .4

 عىل الرقم الظاهر، لتعديل الدرجة المخصصة للسؤال. يمكنك الضغط  .5

 

 

 نافذة الطالب
ي المرب  ع المخصص بعد نشر االختبار، سيتمكن الطالب من 

اإلجابة عىل السؤال المقالي عن طريق كتابة نص فن
 :  كما يىلي
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 تصحيح السؤال المقالي 
 

 ، وهناك طريقتان: التقديراتبعد انتهاء الطلبة من االختبار، يجب تصحيح األسئلة لكل طالب من مركز 

 

 التصحيح وفق كل طالب 

طالب عىل حدا، ويمكن هنا تصحيح درجة السؤال وعرض إجابات  كل  اجابةوتسمح هذه الطريقة بمراجعة 

:  ، إن دعت الحاجة. األسئلة األخرى للطالب نفسه  ولمعرفة كيفية عمل ذلك، يرجى اتباع التالي

ن ، استعرض عمود التقديراتمن مركز  .1 ي خانة العمود الخاصة بطالب معير
، اضغط عىل االختبار، وفن

ي أن السؤال بحاجة للتصحيح(.  السهم بجانب الرمز األصفر )والذي
 يعتن

 طالب. هذا المحاولة ال " للدخول Attemptاضغط عىل " .2

 
 

ي صفحة المحاولة
، استعرض سؤال المقال وقم هذا االختبار  أسئلةطالع عىل إجابات الطالب لجميع ، يمكن اال وفن

 :  بالتالي

 مراجعة إجابة الطالب.  .3

ي تستحقها هذه االجابة الدرجة ادخال .4
 . الت 

 حفظ الدرجة. " لSubmitضغط عىل "من ثم ا)اختياري(، و أو تعليق  تغذية مرجعيةادخال  .5
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 التصحيح وفق السؤال 

 بسؤال ويمكن استعراض جميع إجابات الطلبة عىل وتسمح هذه الطريقة بمراجعة وتصحيح األسئلة 
ي
سؤاال

ي نفس الصفحة،
:  السؤال المقالي فن  ولمعرفة كيفية عمل ذلك، يرجى اتباع التالي

 . السهم بجانب اسم العمودواضغط عىل من مركز الدرجات، استعرض عمود االختبار،  .1

 من القائمة. " Grade Questionsاضغط عىل " .2

                        
 

ي صفحة " .3
ي صفوف، Grade Questionsفن

"، ستظهر قائمة بجميع أسئلة االختبار منفردة فن

ن يرجى الضغط عىل   ". Responses" الرقم الظاهر تحتولتصحيح سؤال معير

          
 

ي هذه الصفحة، ويمثل كل مستطيل إجابة طالب ما،  .4
ستظهر جميع إجابات الطلبة للسؤال ذاته فن

 جابة )اختياري(. اإل . كما يمكن إضافة تعليق عىل لتصحيح السؤال وإدخال الدرجة" Editاضغط عىل "

 ". Submitقم بتصحيح السؤال لبقية الطلبة وعند االنتهاء يرجى الضغط عىل " .5
 

 


