
 

 1  ، جامعة قطرمركز التميز في التعليم والتعلم

 

 

ي بالكبورد البحث عن األسئلة( عشوائية،كتلة )مجموعة األسئلة،  إعادة استخدام األسئلة 
 
 ف

Question Set, Random Block, Find Questions 

أسئلة أو اختبار آخر عن طريق  مخزنإضافة أسئلة لالختبار من  تبار عىل نظام البالك بورد، يمكنبعد إنشاء اخ

ي لوحة ال " Reuse Questionsاختيار "
 
 . Test Canvasختبار ف

 : " عىل ثالثة اختياراتReuse Questionsتحتوي قائمة "

 . "Question Set " إنشاء مجموعة من األسئلة .1

 . "Random Block " عشوائية كتلةإنشاء   .2

 . "Find Questions " سؤالالبحث عن خاصية  .3

 

 

ي نواحي 
 
ي وظيفتها، إل أنها تختلف ف

 
يمكن إضافة عدة خيارات لالختبار، وبالرغم من تشابه الختيارات الثالثة ف

ح هذا الدليل التعليمي الختيارات الثالثة ب تفصيل لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بها وتسهيل طريقة المتعددة. ويشر

 . ةختيار المناسبال 

ي الختبار دون تعديل ا بشكل منفرد إلدراجهبحث عن األسئلة ال "Find Questionsيسمح اختيار "
 
ترتيب  أو  ف

ي 
 ربطها بالختبار. نسخ األسئلة أو تقترص الخاصية عىل و ، عشوائ 

 

 

 



 

 2  ، جامعة قطرمركز التميز في التعليم والتعلم

 

 "Random Blockالعشوائية " الكتلةمقابل "Question Set" استخدام مجموعة أسئلة 

ي للطلبة. كما يسمح باختيار عدد محدد  من الخيارين يعرض كل
األسئلة لعرضها من مجموعة األسئلة بشكل عشوائ 

 مما يقلل من فرصة حصول جميع الطلبة عىل نفس األسئلة.  طالب،عىل كل 

 "Random Block"  أكثر مرونة من المجموعات العشوائية" Question Setمجموعة األسئلة " 

 تسمح مجموعة األسئلة " Question Set"  بالختيار من"Pools and Tests أما المجموعات العشوائية ،"

" Random Block "" تسمح من الختيار منPools .فقط " 

  تسمح مجموعة األسئلة" Question Set" األسئلة وفق النوع ومواصفات أخرى " بفرزTags أما ،"

 النوع فقط. تسمح باختيار األسئلة وفق " Random Blockالعشوائية "المجموعات 

 " تسمح مجموعة األسئلة Question Set باستثناء بعض األسئلة، عىل عكس المجموعات العشوائية"

"Random Block ." 

 

 "Question Setمجموعة األسئلة " 

 :  يسمح هذا الختيار بالتالي

  ي المقرر متوفرة اختبارات أو مخازن أسئلة إضافة أي أسئلة من
 
 . عىل نظام البالك بورد ف

  مفتاحية. الكلمات المستوى الصعوبة و األسئلة وفق النوع، الفئة، الموضوع،  فرز 

 ي اختيار جميع األسئلة المدرجة اختيار أسئلة معينة  خاصية
 
ي حال عدم الرغبة ف

 
 . التصنيف ضمنف

 : " يرجى اتباع التالي Question Setإلضافة سؤال باستخدام "

 Create Question" ومن ثّم "Reuse Questions"، يرحى الضغط عىل "Test Canvasتحت قائمة " .1

Set ." 

 

 



 

 3  ، جامعة قطرمركز التميز في التعليم والتعلم

 

ي نافذة "
 
 " تتوفر الخواص التالية: Create Question Setف

 ". Pool or Test، ويمكن الختيار من عدة قوائم للـ "لختيار األسئلة" Pool or Testقم باختيار " .1

 . ، عند الحاجةمفتاحيةالكلمات الاألسئلة وفق النوع، الفئة، الموضوع، مستوى الصعوبة و  فرز ويمكن  .2

 ئلة. اختيار جميع األس .3

ي " .4
 
 ". Question Setاختيار بعض األسئلة إلدراجها ف

 يمكن عرض تفاصيل األسئلة بالضغط عىل المربــع الصغير عىل يسار السؤال.  .5

ي حال النتهاء من .6
 
 . "Submit"، يرحى الضغط عىل جميع األسئلةاختيار  ف

 
 

 إل الصفحة Submitبعد الضغط عىل "
ً
، وستعرض األسئلة المختارة كما هو Test Canvas"، سيتم النتقال تلقائيا

 موضح بالشاشة التالية. 

لكل طالب من  سؤال واحد فقطتم عرض ولكن عند العرض ي، أسئلة 10وهي مجموع األسئلة توضح الشاشة التالية 

 هذه المجموعة. 

ي هذه اويمكن 
 
ي تظهر ف

 ، إن لزم األمر. وكما يمكن تعديل درجة السؤال لمجموعة لكل طالب. تعديل عدد األسئلة الت 

 



 

 4  ، جامعة قطرمركز التميز في التعليم والتعلم

 

 "Random Blockالعشوائية "  الكتلة

 :  يسمح هذا الختيار بالتالي

  أسئلةمخزن إضافة أسئلة من أي "Pool .أسئلة من اختبارات أخرى.  بإدراجولكن ل يسمح " للمقرر 

  األسئلة عن طريق النوع فقط.  فرز 

 ": Random Blockالعشوائية "  الكتلةإلضافة سؤال عن طريق 

 ". Create Random Block" ومن ثم "Reuse Questions"، اضغط عىل "Test Canvasمن خالل " .1

 

 

 

 

 

 

 

ي نافذة 
 
 ": Random Blockالعشوائية "  الكتلةف

 ". Pool" أكير من" المراد اختيار األسئلة منها، ويمكن اختيار Pool" األسئلةمخزن قم باختيار  .1

 يمكن فرز األسئلة عن طريق النوع.  .2

 يمكن عرض تفاصيل األسئلة بالضغط عىل المربــع الصغير عىل يسار السؤال.  .3

 . "Submit"عند اختيار جميع األسئلة المراد إدراجها، يرحى الضغط عىل  .4

 



 

 5  ، جامعة قطرمركز التميز في التعليم والتعلم

 

 "، سيتم Submitبعد الضغط عىل "
ً
عرض األسئلة المختارة وست، Test Canvas لوحة الختبار إل  النتقال تلقائيا

 كما هو موضح بالشاشة التالية. 

لكل طالب من  فقطسؤال، ولكن عند العرض يتم عرض خمسة أسئلة  25توضح الشاشة التالية مجموع األسئلة وهي 

 هذه المجموعة. 

ي تظهر 
 مجموعة لكل طالب. هذه ال منويمكن تعديل عدد األسئلة الت 

 وكما يمكن تعديل درجة السؤال، إن لزم األمر. 

 

 

 " Find Questionsخاصية البحث عن سؤال "

ي " الختيار يسمح هذا 
 
مصنفة حسب معايير محددة لستخدامها وتكون ، "Tests and Poolsبالبحث عن أسئلة ف

، واختيار أسئلة محددة. هناك  ي الختبار الحالي
 
 لختيار األسئلة:  طريقتير  ف

  ي هذا الختبارطبق فقط يس وأي تعديلل، عمل نسخة جديدة من السؤاوهي  : المختارةنسخ األسئلة
 
 .ف

  :ي عىل الأي تعديل تطبيق يتم ربط األسئلة المختارة
 
 . الموجود فيها الختبارات جميع سؤال ف

 

 


