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:اهداف البرنامج

مفهوم التقويم •
مميزات التقويم االلكتروني•
االختبارات االلكترونية كأحد أنواع التقويم االلكتروني•
خصائص ومعايير االختبارات االلكترونية •
أسس بناء االختبارات االلكترونية •
مميزات ومعيقات االختبارات االلكترونية •
تطبيقات االختبارات االلكترونية  •

معة  آ ل محرق  
ش 



التقويم ؟ماهو 

ومة يمثل التقويم أحد العناصر املهمة املكونة ملنظ
ر املنهج، ولقد تعددت تعريفاته، فقد يعني إصدا

أو محكاتحكم على األشياء في ضوء استخدام 
يتم من خاللها إعطاء معايير معينة، أو عملية
 بأنه .قيمة محددة لش يء ما

ً
” كمـا يعرف إجرائيا

عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو
عن ظاهرة أو موقف أو ( كمية وكيفية ) معلومــــــات 

.  ”سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار
(140: 2003محمد السيد علي، ) 

معة  آ ل محرق  
ش 



التقويم االلكتروني 

مبيوتر هو عملية توظيف شبكات املعلومات وتجهيزات الك" 

والبرمجيات التعليمية 
ل وسائبإستخدامواملادة التعليمية املتعددة املصادر 

التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطالب
امج بما يساعد املعلم على مناقشة وتحديد تأثيرات البر 

واألنشطة بالعملية 
كمية أو التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات
"كيفية متعلقة بالتحصيل الدراس ي للطالب 
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التقويم االلكتروني 

عملية التقويم من خالل يتم اجراء
ن استخدام الوسائط املتعددة كجزء م

التعلم االلكتروني 
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:االلكترونيالتقويماهداف

تنمية تقبل الطالب لوجهات 
النظر  5

قياس وتقويم الكفايات 
األساسية للمعلم  6

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
للطالب  7

ء اعتماد معايير واضحة لتقويم أدا
الطالب  8

1تنمية ممارسات التقويم الذاتي

ابة تنمية قدرة الطالب على االستج
2ملهام التعلم 

قياس جوانب متعددة لشخصية 
3الطالب

التقويم املباشر إلنجازات وأداء
4الطالب 

معة  آ ل محرق  
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:االلكترونيالتقويموظائف

التقويم 
كعملية 
.تعلم 

التقويم
من أجل 
التعلم 

تقويم 
التعلم 
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التقويم االلكتروني 

مبيوتر هو عملية توظيف شبكات املعلومات وتجهيزات الك" 

والبرمجيات التعليمية 
ل وسائبإستخدامواملادة التعليمية املتعددة املصادر 

التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطالب
امج بما يساعد املعلم على مناقشة وتحديد تأثيرات البر 

واألنشطة بالعملية 
كمية أو التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات
"كيفية متعلقة بالتحصيل الدراس ي للطالب 

معة  آ ل محرق  
ش 



االلكترونيالتقويمأدوات

االنجازملفاتاألسئلةبنوك

االلكترونيةاالختبارات
رونيةااللكتالتكليفات

معة  آ ل محرق  
ش 



االختبارات االلكترونية 

معة  آ ل محرق  
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االختبارات االلكترونية

ء الطالب من هي العملية التعليمية املستمرة واملنتظمة التي تهدف إلى تقييم أدا
جيا أوهي استخدام الحاسب وتكنولو . اإللكترونيةبعد باستخدام الشبكات 

مستخدما في نشطه الطالبيةباال ذات الصلة األنشطة املعلومات في عملية تقييم 
.  املحوسبةرات االختباذلك الوسائط املتعددة وبإجراء التعزيز املباشر ويطلق عليها 

يا، حيث
ً
تمكن املعلمين و تعرف أيضا بانه الوسيلة السهلة لتقويم الطالب إلكترون

.الطالبمن إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على 

معة  آ ل محرق  
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االختبارات االلكترونية

يا وفوًريا مما يضمن املصداقية والشفافية في الت
ً
وهي . صحيحوتصحح إلكترون

يل، اختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والتوص(مجموعة من األسئلة املتنوعة 
، حيث تم تصميمها بواسطة أحد البرمجيات) والترتيب، وإكمال الفراغ، وغيرها

هي . هاتقوم بقياس مستوى أداء الفرد في مختلف املجاالت التي وضعت من أجل
عض أيضا إحدى تقنيات الحاسب اآللي التي يمكن توظيفها للتغلب على ب

، أو توظيفها )ةالورقي(الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ االختبارات التقليدية 
لومات، لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ املع

.وتنمية مهارة التعلم الذاتي
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التقويم الختامي 
(تقدير الدرجات )

االختبارات القصيرة 
والطويلة 

ملفات الطالب
املهام االدائية 

االختبارات االلكترونية 

التقويم التكويني
جمع وتفسير )

معلومات عن تعلم 
(الطالب 

ملف التقدم والنمو
معايير األداء
التقويم الذاتي
تقويم االقران

اإلشارات الضوئية
بناء األسئلة
املحاكاة 
املشاريع -ملفات اإلنجاز

املطويات 

يالتقويم التشخيص 
الكشف عن معلومات )

( الطالب

KWL
األسئلة االلكترونية
الواجب املنزلي 

االختبارات التشخيصية
خرائط املفاهيم

البازل 
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إمكانية تدرب
الطالب على 
ر االختبار أكث
.من مرة

التصحيح 
.التلقائي

ارتفاع في 
صدق وثبات 

االختبار

املرونة 
وتوفير 
.  الوقت

تعدد 
الوسائط 
.  واتساعها

.  التفاعلية

صفات االختبار االلكتروني الجيد
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االحتفاظ 
.  بالسجالت

التغذية 
. الراجعة

سرعة 
الحصول 
جعلى النتائ

صفات االختبار االلكتروني الجيد
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أسس بناء االختبار االلكتروني الجيد

التغذية الراجعة املقدمة 
.للمتعلمين

أدوات التفاعل املتاحة

الوسائط املتعددة 
. املستخدمة ونوعها

ونوعها، وعددها األسئلة، 
.والزمن الذي تستغرقه

االختبارتعليمات 
املطلوبة االستجابة أنماط 

.من املتعلمين
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عيوب االختبارات االلكترونية

. ويال ًطلها يتطلب مهارة وتدريب وبالتالي تستهلك وقتا اإلعداد •
.  املوضوعيةاالختبارات املهارات العليا أمر صعب في قياس •
.  الكمبيوتر تحتاج إلى صيانةأجهزة •
.  الطالب مهارة وخبرة في مجال تكنولوجيا املعلوماتيحتاج •
وجيا املعلمين إلى التدريب على التقييم ومهارات تكنوليحتاج •

.  االمتحاناتاملعلومات وإدارة 
.عاليذات تنظيمباالختبارات املعنية األطراف يجب أن تكون كل •
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بناء األسئلة 

يدة البد عند بناء أسئلة الكترونية ج
وفقا لألهدافاتباع تصنيف جيد

وى التعليمية املراد قياسها واملست
التعليمي 
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معة  آ ل محرق  
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تطبيقات التقويم 
االلكتروني
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2

معة  آ ل محرق  3
ش 



wordwall
ونية برنامج ألعداد األنشطة التفاعلية واالختبارات االلكي  

ي التعامل يحتوي عىل أفكار وقوالب متنوع
ة سهل جدا ف 

ي يرصد النت
ون  ائج أوال ومبتكرة يتم ارساله عير رابط الكي 

بأول يدعم التعلم باللعب وبسهولة نحول لغته للغة
العربية  

ي من 
6-5له عيب واحد وهو انه يعطي المستخدم المجان 

قية مقابل  ريال 15أوراق عمل لزيادة األنشطة البد من الي 
بالشهر 
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https://youtu.be/_rZ771H_iJ4


Articulate Storyline
ي لتصميم الدروس التفاعلية،هو  يحتوي برنامج حاسونر

العديد من األيقونات المهمة لعمل المعلم، 
يالت التفاعلية والتسجالعروض التقديميةوتقديم

واالختبارات، وهو سهل االستخدام من حيث إدراج 
ها وتشغيل ها عير الوسائط الثابتة والتفاعلية، ونشر

نامج نفسه، أو عرضها بمشغالت الفيديو وم تصفح الير
، وهو برنامج داعم للغة نت بشكل تفاعىلي العربية ال اإلني 
 عىل جهاز الحاسوب

ً
ا ا كبير .يشغل حير 

معة  آ ل محرق  
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https://articulate.com/ii
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://youtu.be/vCTXSI1vb3I


ات برنامج  ز : Articulate Storylineممي 
نامج وتشغيله• .سهولة استخدام واجهة الير
.سهولة تصميم العروض التقديمية•
ونية• ي إنشاء االختبارات اإللكي 

 
.التفاعليةتوفر قوالب جاهزة يمكن استخدامها ف

نامج حيث يمكن االستفادة منه• ي الير
 
ح توفر شخصيات متنوعة مدمجة ف ي شر

 
ا ف

ي التفاعىلي 
ون  .المحتوى اإللكي 

نامج• ي الير
 
.سهولة إدراج العنارص والوسائط ف

اد المحتوى من المشاري    ع والتطبيقات األخرى• .القدرة عىل استير
. Screenshotتصوير الشاشة •
، ،Triggersسهولة التفاعل واستخدام المشغالت • ي

يط الزمن  ات، الشر المتغير
ائح .وطبقات الشر

ونية التفاعلية• .مرونة تصميم االختبارات اإللكي 
ونية• .توافر خيارات متنوعة الختيار نمط أسئلة االختبارات اإللكي 
ة دون الحاجة إىل أدوات وبرامج إضافية• .تسجيل لقطات فيديو مباشر
.دعم اللغات المكتوبة من اليمير  إىل اليسار كاللغة العربية•
.مشاركة القوالب التفاعلية•
.سهولة إضافة خاصية السحب واإلفالت التفاعلية•
اد ملفات العروض التقديمية• .استير
.إمكانية نشر الدروس بصيغ متعددة•
نت• ي صفحات اإلني 

 
.إمكانية تضمينه ف

معة  آ ل محرق  
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MAKE IT
العملية  األلعاب التفاعلية تطبيق يستخدم يف إنشاء •

.للفصول الدراسيةواالختبارات االلكرتونية  

مشاركة املشاريع والفعاليات على أي جهاز وعلى أي نظام مثل•

 :iPad, Android
كالت يعزز مهارات التحليل والتقييم الذاتي والتعاون وحل املش•

يشبه برامج العرض من حيث احتوائه على قوالب وتصاميم •

.جاهزة لالستعمال وشرائح عرض 

ط التطبيق ليس جماني متاًما يسمح لك بإنشاء لعبتني فق•

.بالنسخة اجملانية 

اتهم ملساعدة االطفال لتطوير إبداع” احلكواتي“يتمتع بطريقة •

.ومهاراتهم يف سرد القصص والفعاليات

معة  آ ل محرق  
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https://youtu.be/8s4cJfQvqnU


LIVEWORKSHEETS
ي يحول أوراق العمل التقليدية اىل أوراق 

ون  موقع الكي 
عمل تفاعلية يقدم الموقع أوراق عمل مجانية تم 

تصميمها مسبقا 
نستطيع من خالله اعداد أوراق عمل من الصفر بعد 

التسجيل بالموقع 
االكواد االعداد سهل جدا يتطلب منا فقط حفظ بعض 

السهلة لألعداد

معة  آ ل محرق  
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https://youtu.be/G3y3UJH8yAw


الكويزز

هو أداة مجانية تسمح للمعلمير  بإجراء األنشطة 
التمهيدية المرحة وتوفير أنشطة متعددة

ويسمح لك . يعمل عىل أي جهاز مع متصفح . للطالب 
ي 
التطبيق بعمل أنشطة خاصة بك أو استخدام تلك الن 

ك من المعلمير   كما انها ال تحتاج. سبق تقديمها من غير
ألسم المستخدم وكلمة مرور

ويتم ادخال رمز Quizizzيذهب الطالب إىل الموقع  
ي يقدمها المعلم وبمجرد انتهاء المسابقة ي

تم اللعبة الن 
توفير 

ي يمكن تحميلها 
 عن استجابات الطالب الن 

ً
 مفصال

ً
تقريرا

وحفظها 

معة  آ ل محرق  
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https://youtu.be/yID8J1g3HTE


الكاهوت

ة بير  الطالبQuizizzشبه إىل حد كبير   يعتير ذا شعبية كبير
 من أي جهاز، والمتعلمير  

ً
وهو يعمل ايضا

نت  لمعلمير  دون كلمة الش كما يوفر ل، يحتوي عىل متصفح اإلني 
ردود فعل ممتازة عن أداء الطلبة أثناء وبعد

ة واحدة تمير   هو قدرته عىل Quizizzعن Kahootالمسابقة هناك مير 
ة هذه تمكير  المعلمير  للسيطرة عىل وتير

ي kahootالمسابقة باإلضافة إىل ذلك أضاف 
ات الن   المير 

ً
مؤخرا

تسمح للطالب إلكمال األنشطة للواجبات
ي 
 
داء والفوز حيث أنها تعمل عىل تحسير  األ " وضع الشبح"وللعب ف

ات المرات  .عشر
هو Kahootعندما يتعلق األمر بمعرفة مدى فهم الطالب يعتير ** 

خدام وافضل مواقع انشاء االختبارات باستإىل حد بعيد من اسهل 
أدوات
التلعيب

معة  آ ل محرق  
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https://youtu.be/o479Yd2Z9PQ


GOOGLE FORMS
اداة من أدوات قوقل اجملانية، متّكن املستخدم من إنشاء منوذج  

أو طلب توظيف، أو استطالع رأي، أو جتميع معلومات اختبار، 

ميع حيث يتم جت. معينة، أو اختبارات للطلبة، بشكل سهل وسريع

باستخدام الردود أو االستجابات يف مكان واحد وبشكل فورّي، 

ها مع إمكانية حتليل النتائج اليت يتم احلصول علي،قوقلجداول 
بضغطة زر واحدة، من خالل خيار ملخص الردود املوجود يف جداول 

قوقل

م أن تشبه حلد كبري مناذج مايكروسوفت لكنه يتطلب من املستخد

جيميليكون لديه حساب 
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MICROSOFT FORMS
عات تطبيق بسيط جدا يسمح لنا بسهولة انشاء االستطال 
ونية وجمع االستجابات وهو المعت مد واالختبارات االلكي 
ي يتمير  بتعدد القوالب وإمكانية ان

شاء االن بمنصة مدرسن 
ي تحفظ 

عدد المحدود من االختبارات المجانية والن 
تلقائيا كما يمكن مشاركتها مع عدد كبير من الطالب 
ومشاركة القوال المنشأة مع الزمالء المعلمير  كما يتمي 

بتعدد وسائل النشر 
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الدخول من خالل قوقل والبحث عن 
فورمزمايكروسوفت 

معة  آ ل محرق  
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ي 365واختيار حزمة مايكروسوفت 
ثم تسجيل الدخول بحساب المعلم بمنصة مدرسن 

معة  آ ل محرق  
ش 



ي 
او الدخول من منصة مدرست 

معة  آ ل محرق  
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من القائمة فورمز نختار ميكروسوفت 

معة  آ ل محرق  
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نضغط عىل انشاء نموذج جديد

معة  آ ل محرق  
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ستفتح معك الصفحة الرئيسية لك 
فورمزبميكروسوفت 

معة  آ ل محرق  
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ي االستبانات واستطالع الرأي ام
نموذج يعتز

ي انشاء اختبار 
اختبار جديد فتعتز

معة  آ ل محرق  
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ي االستبانات واستطالع الرأي ام
نموذج يعتز

ي انشاء اختبار 
اختبار جديد فتعتز
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عند اختيار اختبار جديد تظهر هذه القائمة
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أضافة األسئلة 
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أنواع األسئلة 

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال االختيار من متعدد وحمدداته  

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال القائمة املنسدلة 

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال الرياضيات واملعادالت

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال اإلجابة املفتوحة

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال حتميل امللف من الطالب

معة  آ ل محرق  
ش 



سؤال السلم التدرجيي

معة  آ ل محرق  
ش 



إضافة مقطع لصفحة جديدة

معة  آ ل محرق  
ش 



معاينة ومشاركة االختبار 

معة  آ ل محرق  
ش 



املعاينة واالعدادات

معة  آ ل محرق  
ش 



عند تفعيلها تظهر النتائج مباشرة للطالب

(سم تلقائيا عند تفعيلها سيتم الرد فقط من قبل الطالب املدرجني مبنصة مدرسيت وسيتم رصد اال(

من خالل هذه االيقونة ميكن جعل االختبار مقنن بزمن حمدد 

اإلعدادات

ار ميكن ختصيص رسالة شكر للطالب تظهر بعد ارسال االختب

معة  آ ل محرق  
ش 



إعالم الطالب برسائل استالم املشاركة

معة  آ ل محرق  
ش 



ربيدعرب الإراسالهاو كيوارزر املشاركة ميكننا من احلصول على الرابط او رمز 

معة  آ ل محرق  
ش 



ميريفئاطال

معاينة االختبار 

معة  آ ل محرق  
ش 



تنسيق االختبار 

معة  آ ل محرق  
ش 



يظهر هنا عدد 
المجيبير  عىل
االختبار 

ج لتحويل النتائ
ل عىل برنامج اكس
وحفظها 

يمكن االطالع عىل
إجابات الطالب 

من هنا 

ا عند الضغط عليه
ج يتم ارسال النتائ

يلااليمللطالب عير 

ة هنا يظهر حال
االختبار 

معة  آ ل محرق  
ش 



معة  آ ل محرق  
ش 


