كيفية اإلجابة على إمتحان على أرابيسك
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أدخل على  www.arab-bisc.netإستخدم الكود الجامعي ككلمة مستخدم )(Username
وأدخل كلمة السر (( 123456 )Passwordوأدخل األرقام باللغة اإلنجليزية).

-2

أذهب لموقع الجامعة
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تأكد من وجود المقرر فً جزء مقرراتي ( )My Coursesعند دخولن على المولع.

http://www.zu.edu.eg/

للحصول على الكود الجامعي إذا لم يكن لديك
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إذا لم يكن المقرر موجود – اذهب إلى صفحة المقررمن  Course categoriesبالصفحة
األولى ألرابيسك بالذهاب للمستوى الدراسي تحت الشعبة التي بها المقرر ثم قم بإضافته من
خالل الضغط على رابط ( )Enroll me in this courseأو إلحقني بالمقرر في بلوك
 ADMINIATRATIONأسفل يسار صفحة المقرر وأتبع حوار التأكيد على إلحاق المقرر
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أيضا ً يمكنك مشاهدة الفيديو الموجود على الصفحة األولى بأرابيسك لكيفية إضافة مقرر.
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من صفحة المقرر (المضاف لمقرراتك) – أفتح اإلمتحان وراجع تولٌتاته وبٌاناته أوالً.

 - 7لبدء محاولتن األولى لإلمتحان أضغط على <>Attempt quiz now
 .aلد تأت ً رسالة تنبهن لوجود فترة زمنٌة للمحاولة الواحدة لإلمتحان ( 66ق مثال)
 .bفً حالة اإلمتحانات الطوٌلة (أسئلة كثٌرة) أستخدم  QUIZ Navigationعلى ٌسار
الصفحة للتنمل من سؤال ألخر.

 .cإجابة أسئلة الصح والخطأ واإلختٌار عن طرٌك الضغط على الدائرة ٌسار الخٌار.
 .dاألسئلة الممالٌة تحتاج كتابة اإلجابة مباشرة فً مربع إلدخال النص وتنسٌك الكلمات
التً تدخلها من خالل إستخدام شرٌط األدوات أعلى مربع نص إدخال اإلجابة.
ٌ .eمكنن كتابة اإلجابة على برنامج خارجً وعمل  Copy & Pasteداخل مربع إجابة
السؤال الممالً.

 .fوٌمكنن تصوٌر اإلجابة من مصدر خارجً وعمل  Pasteللصورة مكان اإلجابة.
 - 8ال تنس أبداً الضغط على زر  Finish Attemptأخر الصفحة وإال لن ٌسلم البرنامج إمتحانن
 - 9بعد نهاٌة اإلمتحان ٌعطٌن النظام فرصة لمراجعة حلول اإلجابات (خاصة لألسئلة اإلختٌار
المتعدد إذا ترن الممتحن إمكانٌة عرض الحل لن)

ال تنس أبداً الضغط على رابط  Finish reviewأخر الصفحة على الٌمٌن لتسلٌم
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إجاباتن لإلمتحان والحصول على عرض لمخلص النتٌجة .وٌمكنن إعادة المحاولة ألكثر من
مرة بالضغط على  Re-Attempt Quizإذا سمح لن إعداد اإلمتحان بذلن.
ال تظهر نتٌجة األسئلة الممالٌة إال بعد تصحٌح الممتحن لها .ولد ال تظهر نتٌجة فورٌة
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لألسئلة الصح والخطأ واإلختٌار (أو ألي سؤال) إذا كان إعداد اإلمتحان ٌمنع ذلن.

