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()MOODLE/ add an activity

استكماالً لمراحل تفعيل نظام إدارة التعلم نرجو العمل على إثراء المقررات
اإللكترونية بالنشاطات التفاعلية وذلك وفق الدليل المرفق والمتعلق ب (.)add an activity

إلضافة أنشطة تعليمية
(واجب ،امتحان ،محادثة ،منتدى)
 )14إلضافة واجب (تحميل الملفات المتقدمة) :نقوم باختيار
 Advanced uploading of filesمن . Add an activity

ومن ثم ملء  Assignment nameحسب إسم الواجب الذي يرغب المدرس بسماح للطالب بتسليمه وملء
( Descriptionيمكن إضافة بعض التنسيقات للوصف) ويمكن تحديد موعد لتسليم الواجب ويستطيع المدرس ان
يقوم بمنع الطالب من تسليم المهمه بعد تحديد الموعد وذلك عن طريق ()Available from -Due date
)Prevent late submissions (yes
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ويستطيع المدرس ان يضع عالمة الواجب.

ويمكن تحديد حجم الملف الذي سيحمله الطالب ليرسله الى المدرس.

اذا كان هناك اكثر من شعبة يمكن تحديد الشعبة التي ستسلم الواجب المطلوب وذلك عن طريق Grouping
ومن ثم نضع اشارة (صح) في  Available for group membersكما هوه مشار اليه في الشكل رقم ()3
ثم نقوم بالحفظ والعوده الى المقرر.

2

1

3
4

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي.

يجب تنبيه الطالب عندما يقوم بإرسال المهمه عن طريق نظام التعليم
االلكتروني ان يكون إسم المهمه باللغه االنجليزية.

19

 )15إلضافة واجب (نص على االنترنت) :نقوم باختيار  Online textمن . Add an activity

ومن ثم ملء  Assignment nameحسب إسم الواجب الذي يرغب المدرس بسماح للطالب بتسليمه وملء
( Descriptionيمكن إضافة بعض التنسيقات للوصف) ويمكن تحديد موعد لتسليم الواجب ويستطيع المدرس ان
يقوم بمنع الطالب من تسليم المهمه بعد تحديد الموعد وذلك عن طريق ()Available from -Due date
)Prevent late submissions (yes
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ويستطيع المدرس ان يضع عالمة واجب من .Grade

اذا كان هناك اكثر من شعبة يمكن تحديد الشعبة التي ستسلم الواجب المطلوب وذلك عن طريق Grouping
ومن ثم نضع اشارة (صح) في  Available for group membersكما هو مشار اليه في الشكل رقم ()3
ثم نقوم بالحفظ والعوده الى المقرر.

2

1

3
4

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي.
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 )16إلضافة محادثة :نقوم باختيار  Chatمن . Add an activity

ومن ثم ملء  Name of this chat roomحسب إسم المحادثة الذي يرغب بها المدرس وملء
( Introduction textيمكن إضافة بعض التنسيقات للوصف).
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ويمكن تحديد موعد المحادثة من .Next chat time

ويمكن تكرار موعد المحادثة من .Repeat sessions

1
2
3
4

1

ال تقم بنشر المحادثة في أي وقت
ال تكرر  -قم بنشرالوقت المحدد فقط

3

في نفس الموعد كل يوم
في نفس الموعد كل اسبوعيا

2

4

اذا رغب مدرس المادة بحفظ المحادثة من وذلك  Save past sessionsيقوم بتحديد عدد االيام التي يرغب
لحفظ المحادثة

23

اواذا رغب المدرس ان يرى الطالب المحدثات االقدم يختار ( )Yesمن (Everyone can view past
. )sessions

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي.
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 )17إلضافة منتدى (نقاش حول موضوع معين) :نقوم باختيار  Forumمن . Add an activity

ومن ثم ملء  Forum nameحسب إسم المحادثة الذي يرغب بها المدرس وملء Forum introduction
(يمكن إضافة بعض التنسيقات للوصف).

25

يمكن لطالب النقاش عبر المنتدى واذا رغب بتحميل ملف ويستطيع المدرس تحديد حجم الملف
الذي سيحمله الطالب وعدد مرات التي يسمح لطالب بنقاش لهذا الموضوع.

ويستطيع المدرس تحديد عدد االيام وعدد المرات التي يسمح لطالب إلبداء رأيه.

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي.
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 )18إلضافة اسئلة (متعددة الخيارات) :نقوم باختيار  Question bankمن .Settings

وعند اختيار  Question bankسيتم فتح نافذة جديدة نختار .Create a new question
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وعند اختيار  Create a new questionسيظهر لنا مربع حوار صغير يسألنا عن نوع االسئله التي سنضيفها
سنختار  Multiple choiceكما هوه مبين في الشكل التالي ومن ثم نختار .Next

1

2

28

سيظهر لنا صفحة Adding a True/False question
نقوم بملء  Question nameو  Question Textوالذي هو نص السؤال الذي سوف يظهر للطالب كما يريد
مدرس المادة وتحديد العالمة من ( )Default markالتي ستمنح لطالب بعد االجابة على هذا السؤال.

1
2

3

واذا اراد المدرس خلط االسئلة يقوم بوضع اشارة صح في Shuffle the choices
كما هو موضح في الشكل التالي.
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سنقوم بعد ذلك بوضع االجابات على السؤال في  Choice1و  Choice2و  ... Choice3الخ ).
واالجابة الصحيحة نقوم بتغير  Gradeالى ()%100
بعد ذلك نقوم بحفظ التغيرات.

1
2

1

1

3

30

سيظهر لنا السؤال كما في الشكل التالي ونعيد تكرار العملية  Create a new questionلجميع االسئلة
التي تتعلق بالموضوع الى ان تنتهي جميع االسئلة.

ثم نعود الى المقرر الدراسي الذي يرغب المدرس بإضافة  Quizعليه ونختار  Quizمن .Add an activity
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نقوم بملء  Nameباالسم المناسب لإلمتحان وبعد ذلك يمكن تحديد موعد ظهور واختفاء االمتحان للطالب وذلك من
 Open the quizو  Close the quizكما هو مشار اليه في الشكل التالي.

ويستطيع المدرس تحديد مدة االمتحان وذلك من  Time limitوعدد المرات المسموح بها إلعادة المحاوالت
لتقديم االمتحان وذلك من .Attempts allowed

ويمكن تحديد عدد االسئلة التي ستظهر في كل صفحة من .New page
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لخلط االسئلة  Yesمن  Shuffle within questionsومن ثم الحفظ والعودة الى المقرر.

سيظهر لنا كما في الشكل التالي سنقوم بضغط على (تمرين )1-إلضافة االسئلة الى هذا االمتحان.

سيظهر لنا صفحة جديده تحتوي على إسم ووقت االمتحان وعدم وجود اسئلة في هذا االمتحان سنختار Edit quiz
إلضافة االسئلة.
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من Question bank contents [Hide]vسنقوم بتحديد االسئلة التي يرغب المدرس ان يقدمها للطلبة خالل
هذا االمتحان وذلك عن طريق وضع اشارة صح في المربع الذي بجانب السؤال كما هو مشار اليه في الشكل 2
(سيكون لدينا العديد من االسئلة) وبعد االنتهاء من تحديد جميع االسئلة التي يرغب بها المدرس نقوم بضغط على
 Add to quizومن ثم نقوم بتحديد العالمة الكلية لجميع االسئلة وذلك من .Maximum grade

3

1
2

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي ومن ثم نعود الى المقرر الدراسي.
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 )19إلضافة اسئلة (صح/خطأ)  :نقوم باختيار  Question bankمن .Settings

وعند اختيار  Question bankسيتم فتح نافذة جديدة نختار .Create a new question
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وعند اختيار  Create a new questionسيظهر لنا مربع حوار صغير يسألنا عن نوع االسئله التي سنضيفها
سنختار  True/Falseكما هو مبين في الشكل التالي ومن ثم نختار .Next

2

1
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سيظهر لنا صفحة Adding a True/False question
نقوم بملء  Question nameو  Question Textوالذي هو نص السؤال الذي سوف يظهر للطالب كما يريد
مدرس المادة وتحديد العالمة من ( )Default markالتي ستمنح لطالب بعد االجابة على هذا السؤال.

1
2

3

أذا كان الجواب صح سنقوم بتحديد  Trueواذا كان خطأ نقوم بتحديد  Falseوذلك من .Correct answer
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سيظهر لنا السؤال كما في الشكل التالي ونعيد تكرار العملية  Create a new questionلجميع االسئلة
التي تتعلق بالموضوع الى ان تنتهي جميع االسئلة.

ثم نعود الى المقرر الدراسي الذي يرغب المدرس بإضافة  Quizعليه ونختار  Quizمن .Add an activity
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نقوم بملء  Nameبإسم مناسب لإلمتحان وبعد ذلك يمكن تحديد موعد ظهور واختفاء االمتحان لطالب وذلك من
 Open the quizو  Close the quizكما هو مشار اليه في الشكل التالي.

ويستطيع المدرس تحديد مدة االمتحان وذلك من  Time limitوعدد المرات المسموح بها إلعادة المحاوالت
لتقديم االمتحان وذلك من .Attempts allowed

ويمكن تحديد عدد االسئلة التي ستظهر في كل صفحة من .New page
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لخلط االسئلة  Yesمن  Shuffle within questionsومن ثم الحفظ والعودة الى المقرر.

سيظهر لنا كما في الشكل التالي سنقوم بضغط على (تمرين ( )2مفاهيم ومصطلحات) إلضافة االسئلة الى هذا
االمتحان.

سيظهر لنا صفحة جديده تبلغنا عن إسم ووقت االمتحان وعدم وجود اسئلة في هذا االمتحان سنختار Edit quiz
إلضافة االسئلة.
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من Question bank contents [Hide]vسنقوم بتحديد االسئلة التي يرغب المدرس ان يقدمها للطلبة خالل
هذا االمتحان وذلك عن طريق وضع اشارة صح في المربع الذي بجانب السؤال كما هوه مشار اليه في الشكل 2
(سيكون لدينا العديد من االسئلة) وبعد االنتهاء من تحديد جميع االسئلة التي يرغب بها المدرس نقوم بضغط على
 Add to quizومن ثم نقوم بتحديد العالمة الكلية لجميع االسئلة وذلك من .Maximum grade

3

1
2

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي ومن ثم نعود الى المقرر الدراسي.
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