تقرير جتربة استخدام االختبارات االلكرتونية

بكلية الرتبية بشبني الكوم – جامعة املنوفية
فى العام اجلامعي 2020/2019
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تقرير عن تجربة الختبار الكترونى بكلية التربية بشبين الكوم
ذ ار
قام الباحث  /رفيق سعععععسيا يسعععععباىيا البذ ذل ااسعععععماا البهعععععاىا يهععععع الب ا
ك ولوجيا المسلي كلية المذ ية شععععععبي الكوم  -جامسة الب وفية البا ذ الم فيذي لوحاة الي ياس
الميو كليععة المذ يععة ععاد ع البععا ذ الم في عذ لبذكز الييععاس الميو ععالمععامسععة ععرجذا مذ ععة
اسعععععم اف طبيق اخمبار اليكمذ ي قاد ىلى أ ظبة اال صعععععا الالسعععععلكية ىبذ م صعععععة يو
اليكمذ ية فى ضععععسية  onlineبثل فى ظام يدارة المسل  schoology.comفى البوىا
الذسععععععبي لسيا اخمبارا اىبا الهعععععع ا خال الفصعععععععا الاراسععععععي اا م السام المامسي
 . 2020/2019قا بثل ىي ة الممذ ة فى الب الفذقة الثالثة كلية المذ ية شععععبي الكوم اللغة
اإل مليز ة ىام الفذقة الثالثة فذ هي البالغ ىاد ( )270مئمان سبسون البا البة
قا بثل اإلجذا ا المفصيلية للممذ ة فى المالي:
 ىيا ليا سذ في ظام يدارة المسل اإللكمذ ي schoologyكب صععععة ممخصععععصععععا فىذا الليا البحا ر المالية :
ىبليا الميو المييي لألدا الطالب ا
• أ بية االخمبارا االلكمذ ية فى مذحلة المسلي المامسى .
• شععذا الواج ا ااسععاسععية لمطبيق  schoologyخطوا ا شععا حهععاب ىلى
لك الب صة المسليبية .
• خطوا اال ضبام الى ممبوىا سل اا صلة البيذر .
• خطوا المساما مع مصادر سل محمول البيذر .
• اجذا ا اسمخاام اكواد دخو صفحا ىذض البحمول المسليبى للبيذر
• شععععععذا يجذا ا المساما مع اخمبار اليكمذ ى م حيث ادخا اكواد صععععععفحة
ىذض االخمبار كيفية المساما مع البفذدة االخمبار ة البوضععععععوىية ا واى ا
البخملفة .
• خطوا االسععععمما ة للبفذدا االخمبار ة حهعععع وىية الهععععدا البال الزم ى
البخصصا .
• كيفية ارسا ل دى ا مهاىاة م أسماا البيذر فى حا جود صسو ا فى
دراسة البحمول كذا ىيا ليا ا ياشية ىبذ المطبيق .. schoology
 إجراءات تنفيذ التجربة كما يلى :• قام الباحث سبا اشععععسارا للطالب ىبذ المطبيق البيمذا بوىا االخمبار مكان
طبيق االخمبار الارجة البخصصة الكود الخاص اخو االخمبار .
• قععام الطالب ععالععاخو ىلى صععععععفحععة االخمبععار فى المطبيق ىبذ وا ف الععذكيععة
أج زة . connect
حواسب الشخصية اسمخاام اقا ا صا اال مذ
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و الزم البيذر لالخم بار اى با

الزم البيذر لال م ا م االخم بار  50دقي ية
اله ة.
قام الباحث سبا اىاادا لالخمبار اإللكمذ ي شععععععكا هععععععبل للطال اخو
االخمبار مذ ي فيط م احمهاب اىلى درجة.
احمول االخمبعار ىلى  40مفذدة حمول ىلى اا واع المعاليعة (اخميعار م ممسعاد
اكبا ) سععععحب ا م ك أسععععئلة حمول ىلى 400
صععععل خطا يىادة ذ ي
مفذدة.
سا ا م ا الطالب م االخمبار قام الباحث ررسععا اشععسارا فيا ميما كا ال
فى االخمبار كذا غذ ة مذ اة وضععععععل للطال اإلجا ا الصععععععحيحة الخا ئة
ا ااف المسل اا الصعععععلة كا مفذدة م مفذدا االخمبار البحمول المسليبى اا
الصلة االجا ة الصحيحة فى محمول البيذر.
قام الباحث سيا حلية ياشععععية مع الطالب حو ا الصععععسو ا المي اج م ا ا
اجذا الممذ ة المي بثل مسظب ا فى جود قصععور فى مسظ شععبكا اال صععا
الالسلكية.
كبا أظ ذ الممذ ة الحاجة الى أ بية وفيذ أ ظبة ا صا سلكية السلكية رسبية
.formal wire/wireless connection system
أ بية وفيذ مساما حمول ىلى أج زة حاسعععوب رسعععبية ا سا للبدسعععهعععة المسليبية
لالجذا لك االخمبارا شكا ذاكبى ا ادي .
اشععار اسععمطالىا ارا الطالب البسلبي كلية المذ ية الى أ بية االسععمبذار فى
وظيف لك ال وىية م االخمبارا فى مذحلة المسلي المامسي ظذا لكو ا موافق
حاجة خذ مى كليا المذ ية للمارب ىلى اسعععمخاام
مع بيسة السصعععذ م جا
لك ال وىية م االخمبارا المي هععم اف الا لة فى خطم ا االسععمذا يمية 2030
سبيب ا فى أ ظبة الميو فى مذحلة المسلي ماقبا المامسى .
قععام البععاحععث ب ععا مييععاسععععععي لمسذف ىلى ا مععا ععا الطالب حو االخمبععارا
االلكمذ ية مهمول قلق االخمبار فى حا الموسع فى لك ال وىية م االخمبارا
اسععععععمي با رد د الطالب ىلى البيا ي الهعععععععا ق اكذ ا ك بااج اليكمذ ية ىبذ
سحا ة محذك البحث .google drive

البذفيا
 شاشا دخو البذ ام ىي ة م ىاد البميامي لالخمبار ماد طبيق ميياس ا ما ا الطالب حو االخمبارا االلكمذ ية -ماد طبيق ميياس قلق االخمبار

