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 أنواع األسئلة

1. Multiple choice 

2. True/False  

3. Matching  

4. Short answer  

5. Numerical  

6. Essay 

7. All-or-Nothing Multiple Choice 

8. Calculated 

9. Calculated multichoice 

10. Calculated simple 

11. Drag and drop into text 

12. Drag and drop markers 

13. Drag and drop onto image 

14. Embedded answers (Cloze) 

15. Random short-answer matching 

16. Select missing words  

 



Multiple choice 

 

 الخيار هذا على الضغط .1

 تحوي التي النافذة إلظهار

األسئلة أنواع على  

 النافذة إلظهار هنا الضغط .2

 سؤال إعدادت على تحتوي التي

   اإلختيارات متعدد



Multiple choice 

 سيندرج الذي المساق إسم .1

السؤال تحته  

إسم السؤال. 2  

نص السؤال. 3  

العالمة اإلفتراضية للسؤال. 4  



Multiple choice 

هنا يتم إضافة تغذية راجعة للطالب . 1

ولكن تترك . بعد إجابته عن السؤال

.فارغة عادة  

يتم وضع هنا رقم للسؤال يتم . 2

ولكن . إستخدامه الحقا الختيار السؤال

.عادة يترك فارغا  

يتم إختيار هذا الخيار أذا كانت . 3

. السؤال يتضمن إجابة واحدة فقط  

نضع إشارة صح هنا حتى يتم خربطة . 4

.اإلجابات لكل طالب  

يتم هنا اختيار آلية ترقيم اإلختيارات. 4  

يتم هنا إظهار تعليمات إختر واحد أو . 4

إختر واحد أو اكثر قبل إجابات متعدد 

.الخيار في حال اختيار نعم  



Multiple choice 

 
هنا يتم إضافة األجوبة ووضع نسبة . 1

.عند األجابة الصحيحة فقط% 100  

يتم إضافة باقي األجوبة على نفس . 2

النمط مع مراعاة اختيار عند اإلجابة 

 Noneالغير صحيحة

   



Multiple choice 

 

هنا يتم حفظ التغيرات وإضافة . 2

. السؤال إلى بنك األسئلة  

هنا يتم يتم حفظ التغيرات مع البقاء . 1

في نفس النافذة في حال الرغبة بعمل 

.تعديالت أخرى  



True/False  

يتم اختيار نوع السؤال صح أو خطأ . 1 

.قصيرة وإضافته إلى بنك األسئلة  

. بعد عمل إضافة تظهر نافذة شبيهه بنافذة سؤال متعدد اإلختيارات ويتم تعبئة الحقول بنفس الطريقة: مالحظة  



True/False  

 

.يتم تعبئة الحقول بالطريقة المعتادة:مالحظة  



True/False  

 
 

يتم اختيار خطأ اذا كانت اإلجابة . 1

إما إذا كانت صحيحة يتم إختيار . خاطئة

.صحيح  

يتم هنا إعطاء تغذية راجعة في حال . 2

ولكن . كانت اجابة الطالب صحيح أم خطأ

 تترك فارغة عادة



Matching 

أختيار سؤال من نوع مطابقة . 1

.وإضافته إلى بنك االسئلة  



Matching 

.يتم تعبئة الحقول بالطريقة المعتادة: مالحظة  

يتم هنا تغيير العالمة وذلك وفقا لعدد . 1

.االسئلة  



Matching 

يتم هنا وضع األسئلة مع اإلجابة . 1

.الصحيحة لكل سؤال  



Matching 

 يظهر السؤال بهذا الشكل بعد المعاينة



Short answer  

 
أختيار سؤال من نوع إجابة قصيرة . 1

.وإضافته إلى بنك االسئلة  



Short answer  

 

.يتم تعبئة الحقول بالطريقة المعتادة:مالحظة  



Short answer  

 

يتم هنا وضع اإلجابات مع وضع . 2

.بحانب اإلجابة الصحيحة 100عالمة   

يتم أختيار فيما اذا كانت حالة الحرف . 1

مطابقة أم غير مطابقة في حال كانت 

 اإلجابة نص وليست رقم



Short answer  

 

.هكذا يظهر السؤال بعد المعاينة  



Numerical 

أختيار سؤال من نوع رقمي وإضافته . 1

.إلى بنك االسئلة  



Numerical 

.يتم تعبئة الحقول بالطريقة المعتادة:مالحظة  



Numerical 

يتم هنا وضع اإلجابات مع وضع . 2

.بحانب اإلجابة الصحيحة 100عالمة   

يتم وضع نسبة الخطأ المسموح فيها . 1

.لإلجابة الصحيحة  



Numerical 

إذا كانت الوحدة غير مطلوبة يتم ترك . 1

جميع الخيارات كما هي ومن ثم حفظ 

.السؤال  



Numerical 

.هكذا يظهر السؤال بعد المعاينة  



Numerical 

 تكون أن على الخيار وضع تم إذا .1

 فلن إجبارية وليست اختيارية الوحدات

 .عليها العالمة من جزء أي خصم يتم

 الوحدة ظهور مكان اختيار هنا يتم .2

 .الشمال من أو اليمين من

 أو سم كال الوحدة نوع وضع هنا يتم .3

 .م



Numerical 

.هكذا يظهر السؤال بعد المعاينة  



Numerical 

 تكون أن على الخيار وضع تم إذا .1

 قمية إدخال فيحب إجبارية الوحدات

 يدخلها لم حال في العالمة من الخصم

 الطالب

 الوحدة ظهور مكان اختيار هنا يتم .3

 .الشمال من أو اليمين من

 أو سم كال الوحدة نوع وضع هنا يتم .4

 .م

 من  الخصم مقدار تحديد هنا يتم .2

 .السؤال درجة من أو اإلجابة درجة

 .1-0 بين يترواح الخصم مقدار



                 Essay 

 
أختيار سؤال من نوع مقالي وإضافته . 1

.إلى بنك االسئلة  



                Essay 

يتم تعبئة الحقول بالطريقة :مالحظة

مع مراعة وضع العالمة . المعتادة

 .المناسبة



                Essay 

 الذي النصوص محرر شكل أختيار .1

  ويفضل عليه النص بكاتبة الطالب سيقوم

Plain text 

تحديد عدد األسطر المسموحة لكتابة . 2

 الجواب.

إذا لم يكن مطلوب تحميل أي مرفق . 3

.مع اإلجابة يتم وضع خيار  



                Essay 

إذا كان مسموح للطالب أن يرفق أي . 1

.ملف يتم تحديد عدد المرفقات  

يتم تحديد فيما إذا كان رفع المرفقات . 2

إختياري أم ال من هنا مع تحديد عدد 

.المرفقات اإلجباري  

مهم جد تحديد نوع المرفقات . 3

.المسموحة للطالب من هنا  

من المفضل وضع عالمة على . 4  

All file types. 



                Essay 

.هكذا يظهر السؤال بعد المعاينة  



                   All-or-Nothing Multiple Choice 

 

 حال في بأنه االسئلة من النوع هذا يتميز

 خطأ فقط واحد خيار باختيار الطالب قام

 على يتوجب .كاملة العالمة يخسر فإنه

 الصحيحة اإلجابات جميع إختيار الطالب

 .السؤال عالمة على يحصل حتى فقط

 الشيء أو الكل نوع من سؤال أختيار .1

 بنك إلى وإضافته الخيارات متعدد

 .االسئلة



                       All-or-Nothing Multiple Choice 

 

.يتم تعبئة الحقول بالطريقة المعتادة وتحديد اإلجابات الصحيحة فقط  



Calculated 

 
 حسابي نوع من سؤال أختيار .1

 .االسئلة بنك إلى وإضافته



Calculated 

 

 بين المتغيرات نضع بحيث السؤال نص كتابة يتم

 القيم عرض يتم بحيث هنا بالمثال هو كما {}أقواس

   .متغيرات B و A قيمة .طالب عند مختلف بشكل



Calculated 

 

 الرموز بنفس الصحيحة المعادلة كتابة يتم

 %100 اختيار ثم ومن .بالسؤال المستخدمة

 تظهر أن يجب عشرية خانة وكم الخطأ نسبة وتحديد

 .الجواب مع



Calculated 

 

 .  Bو  Aبعد حفظ السؤال تظهر هذه النافذة والتي يتم تحديد فيها قيم لك من 

  

 الشيء أو الكل نوع من سؤال أختيار .1

 بنك إلى وإضافته الخيارات متعدد

 .االسئلة



Calculated 

 

أو  Bو Aأنشاء مجموعة بيانات لكل من قيمة . 1

 .استخدام قيم سابقة

 عدم او تزامن تحديد هنا من  التالي أختيار .2

 بيانات مجموعة اسم وعرض مزامنة او تزامن

 .السؤال اسم بادئة في كما مشتركة



Calculated 

 
 مع .B و A المتغيرات من لكل  القيم نطاق تحديد يتم

 .القيم توزيع وطريقة العشرية المنازل عدد



Calculated 

 

:يتم إختيار أحد الخيارات التالية حسب الحاجة  

 إعادة استخدام القيمة السابقة إذا كانت متوفرة

 فرض إعادة توليد البطاقات البديلة غير المشتركة فقط

 فرض إعادة توليد جميع البطاقات البديلة

 ومن ثم الضغط هنا

.تحديد عدد العناصر التي ستظهر في كل مجموعة  

.تحديد عدد العناصر التي ستظهر من كل مجموعة  



                 Calculated multichoice 

 إعداد طريقة :متعددة باختيارات حسابية مسائل

 األسئلة إعداد طريقة بنفس األسئلة من النوع هذا

 .حسابي نوع من

 وضع يتيح األسئلة من النوع هذا أن هو الفرق

 من عشاوئيا اختيارها يتم مختلفة خيارات

 .المجموعة



                 Calculated multichoice 

  

 لإلجابة الصحيحة المعادلة كتابة يتم

 يتم المعادالت باقي أما .%100 وإختيار

 للطالب يظهر بحيث .خطأ بطريقة كتابتهم

 فقط واحد خيار هناك ويكون خيار من أكثر

 .صحيح



                 Calculated multichoice 

 

 وفي .الشكل بهذا السؤال يظهر المعاينة بعد

 والعرض الطول قيم تكون مرة كل

 .طالب لكل مختلفة واإلجابات



 هذا يستخدم :النص في واإلفالت السحب

 المفقودة الكلمات لتعبئة االسئلة من النوع

 .واإلفالت السحب طريق عن بالنص



                 Drag and drop into text 

 

 مربعة أقواس وضع مع النص كتابة يتم

 على يجب التي الكلمة مكان رقم مع ثنائية

 .[[n]] الشكل بهذا تعبئتها الطالب



                 Drag and drop into text 

 

 وبما الصحيحة اإلجابات تعبئة هنا يتم

 .النص في وضعها التي األرقم مع يتناسب

 حال في  unlimited خيار إختيار يتم

 من أكثر الخيار هذا إستخدام مسموح كان

  .مرة

 من مجموعة من أكثر هناك كان وإذا

 . B مجموعة إختيار يتم اإلجوبة



                 Drag and drop into text 

 

 .الشكل بهذا السؤال يظهر المعاينة بعد

 إلى اإلجابة بسحب الطالب يقوم بحيث

 .النص في الصحيح المكان



                  Drag and drop onto image 

 

 سحب يتم :الصورة على وإسقاط سحب 

 في وإسقاطها النص ملصقات أو الصور

 .خلفية صورة على اإلسقاط مناطق



                  Drag and drop onto image 

 وتحديد المعتادة بالطريقة السؤال كتابة يتم

 خريطة سنستخدم السؤال هذا في .العالمة

 .األردن



                  Drag and drop onto image 

 المسموح األنواع حسب المطلوبة الصورة بتحميل نقوم

 .بها



                  Drag and drop onto image 

 :إسقاطه المراد العنصر نوع أختيار.1

 نختار نص نوع من كان إذا-

Draggable text  

 إختيار يتم صورة نوع من كان إذا-

Draggable image 

 ينتمي التي المجموعة أسم إختيار.2

 مسموح العنصر كان إذا .العنصر إليها

 بإختيار نقوم مره من أكثر إستخدامه

Unlimited. 

 .المطلوب النص بكتابة نقوم.3

 .الطريقة بنفس العناصر جميع بتعبئة نقوم



                  Drag and drop onto image 

 بما المدن أسماء بوضع بالبداية نقوم.1

 Drop zone ال مع يتناسب



                  Drag and drop onto image 

 Refresh على بالضغط نقوم.2

preview  المدن ترتيب ثم ومن 

 .منطقة كل حسب

 بشكل اإلحداثات هذه تظهر ثم ومن.3

 .تلقائي



                  Drag and drop onto image 

 .الشكل بهذا السؤال يظهر المعاينة بعد

 إلى اإلجابة بسحب الطالب يقوم بحيث

 .الصورة في الصحيح المكان



                          Random short-answer matching 

 

 كسؤال :عشوائي قصيرة إجابة مطابقة

 أسئلة من عشوائيا   منشأ ولكنه المطابقة،

 .معين صنف من القصيرة اإلجابة



                          Random short-answer matching 

 النوع هذا من أسئلة بإضافة البدء قبل

 مخصص صنف عندنا يكون أن يجب

 .قصيرة أجابة نوع من لألسئلة

 صنف تحضير تم المثال هذا في

 .وإختياره القصير باالسئلة متخصص



                          Random short-answer matching 

 ستظهر التي األسئلة عدد بتحديد نقوم

 .القصيرة األسئلة صنف من عشوائيا



                        Random short-answer matching 

   .الشكل بهذا السؤال يظهر والمعاينة الحفظ بعد



              Select missing words  

 
 الكلمات ملء يتم :المفقودة الكلمات إختيار

 القوائم باستخدام السؤال نص في المفقودة

 .المنسدلة



                 Select missing words  

 

 مربعة أقواس وضع مع النص كتابة يتم

 على يجب التي الكلمة مكان رقم مع ثنائية

 .[[n]] الشكل بهذا تعبئتها الطالب



               Select missing words  

 

 

 وبما الصحيحة اإلجابات تعبئة هنا يتم

 .النص في وضعها التي األرقم مع يتناسب

 حال في  unlimited خيار إختيار يتم

 من أكثر الخيار هذا إستخدام مسموح كان

  .مرة

 من مجموعة من أكثر هناك كان وإذا

 . B مجموعة إختيار يتم اإلجوبة



               Select missing words  

 

   .الشكل بهذا السؤال يظهر والمعاينة الحفظ بعد



 

 

 

END 


