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 ٣الصفحة 
 

  مقدمة: 
  المدارس والجامعات والمعاهد التالية:أعمال تصحيح اختبارات  ينجز ٪ ١٠٠سعودي  تطبيق حاسب آلي ١١إن برنامج المصحح 

 عنونه بأسماء المختبرين ومصنفة بالموادم A4طابعة ليزر بواسطة طباعة استمارات إجابة االختبارات  - ١
 آليا تعامل مع أجهزة تصحيح االختبارات داتا لينك والماسح الضوئي (سكانر) لتصحيح االختباراتي - ٢
  ، والتطبيق وسريعة إلنجاز إجراءات التصحيح أوامر سهلة الفهمويوفر حبر، وال رصاص الاستخدام أقالم يتيح  - ٣
 ، SPSSالبيانات والنتائج مع موقع نور وأكسل و  تبادلي و اتلالختبار التربويةتقارير النتائج والتحاليل  يطبع - ٤
 األعمال  وإنجازالتطبيق والدعم الفني ومدة اإلتقان والتدريب و االقتناءالتصحيح اآللي من ناحية  تكاليفخفض ي - ٥
 وتالعب العمالة الوافدة   استغاللحرر الميدان التربوي من يوصعوبتها و  المستوردةالبرامج  عن يغني - ٦

  

  

  

مع بيئتنا التربوية ويحقق جميع متطبات المدارس بسهولة وسرعة ودقة فائقة (من استيراد أسماء الطالب من  ١١يتوافق المصحح
الجامعات و الكليات التقنية  احتياجات إلى تحميل الدرجات إلي موقع نور آلياً بلمسة زر).  كما يلبي جميع أوإكسل  موقع نور 

إمتداد لخبرتنا   ١١المعاهد العسكرية بنفس السهولة والدقة والسرعة.  الجدير باإلهتمام أن المصحح ولوائح تصحيح االختبارات في 
حيث نقلة نوعية في عالم التصحيح اآللي  ١١حيث أن المصحح  . ١٤١٨سنة) منذ إنطالق اإلصدار األول في عام    ٢٣السعودية (

التصحيح   ونماذجمثالية لالستغناء عن آلة التصحيح المخصصة طموح من يميل إلى تقنية التصوير بتكلفة زهيدة ودقة  يحقق
  .   محليا ربواسطة طابعة ليزورق تصوير أبيض)  باستخدام( A4اإلجابة من خالل إنتاج نماذج  مسبوقة الطباعة،  وذلك

تستخدم لجنة التصحيح هذين المجلدين بواسطة موظف واحد .  أساسيين: المختبرين و االختباراتجزئين الى    ١١المصحح ينقسم
لتقديم باقة من أوامر  " اإلعدادات"  يتم تحديد أساليب عمل البرنامج في شاشةيملك حد أدنى من مهارات استخدام الحاسب اآللي!  

المواد   اسماءنظام التدريس وتقنيات التعليم و على سبيل المثال: لبرنامجاألفتراضية ل  واإلعداداتالرصد والتحليل والتصحيح 
)  المختبرين واالختبارات( كل قسمنشرح فيما يلي أغراض وأدوات .  نشر النتائج و االختبارات  لتصحيحالمستخدمة والصفوف 

  .  ودقة لمعالجتها بسهولة وسرعة



 ٤الصفحة 
 

  

يمثل الشكل التالي الدورة المستندية   
آليا لتطبيق و تصحيح االختبارات 

بواسطة طابعة ليزر وماسح ضوئي، 
ونستعرض فيما يلي الهيكل التنظيمي 
(البنية التحتية) للبرنامج لنسهل على  

المستخدم استيعاب المادة العلمية لينطلق 
  بإستخدام البرنامج بسهولة وإتقان.

  

  

  

  

  

  

  ) ١١المصحح(التنظيمي الهيكل  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدعم الفني (دليل المستخدم وترخيص البرنامج)•
 التفاعل مع البرنامجتحديد أساليب •

 أو مدارس/ جامعات (عربي/إنجليزي)•
 (أجهزة تصحيح/ماسح ضوئي)•

 وحفظ نسخة احتياطيةاألوامر الخاصة وتغيير قاعدة البيانات •
 لشعبة.اباالسم أو الرقم وبالصف أو التقارير ترتيب وتصنيف  اعتماد•

 اإلعدادات

 )(استيراد من نور وأكسلوتصنيفهم تأسيس بيانات المختبرين •
 إما بإضافتها مباشرة أو استيرادها من اكسل تأسيس المواد•
 المختبريناستمارات إجابات ثم طباعة مناسب اختيار تصميم •

 المختبرين

 أجهزة التصحيح داتالينكقراءة أوراق اإلجابات من •
 بواسطة سكانر المصورة استيراد صور أوراق اإلجابات•
 تصحيح االختبار•
 الدرجة والمهارة لكل سؤال)تحديد وحذف وإهداء (لجدول المواصفات •
 )لبعض األسئلةتدقيق الفروقات ومعالجتها (إجابات مكرر أو محذوفة •
 واالحصائياتاعتماد النتائج وطباعة التقارير •

 كشف درجات موجز (اسم ورقة المختبر ودرجته)•
 )أكثركشف درجات تفصيلي (كشف موجز مع تفاصيل •
 إحصائية تحليل عدالة االختبار•
 إحصائية كفاءة البنود لتقييم وتحكيم األسئلة•
 (األسئلة الموضوعية) البنود تمييز تمثيل بياني لصعوبة و•
 المختبرينالجدول التكراري لدرجات •
 تقويم المختبر لبيان الفروقات الفردية بين المختبرين•

 تصدير الدرجات الى اكسل (موجز وتفصيلي ومطور)•
 تصدير التحليل الى اكسل (عدالة االختبار وكفاءة البنود)•
 تصدير الدرجات الى موقع نور•

 االختبارات



 ٥الصفحة 
 

  

  : مجلد المختبرين
تفاصيل الدارسين في  يستوعب مجلد المختبرين 

الصفوف والشعب الجهة التعليمية مصنفين حسب 
يتوفر في هذا    المراحل والمستويات.(الفصول) و

ببيانات المختبرين أو  إلستيرادآلية المجلد أدوات 
هذه البيانات لتطبيقات أخرى من خالل  تصدير 
المختبرين  تضاف بيانات   .القياسي أكسلتطبيق 

هذا المجلد في بداية الفصل الدراسي أو   إلى
المختبرين لحفظ وتصنيف الدورة التدريبية 

  أو بلمسة زرفي آخر سطر إما يدوياً  المستهدفين
    . (استيراد من أكسل)

  

  

  

أوامر ترتيب وفرز  المختبرين يتوفر في مجلد 
وتصفية المختبرين وأداة البحث لمعالجة هذه 

قبل االختبار هذا المجلد  استخدم البيانات بسهولة.  
معنونة بأسماء المختبرين   اإلجابة نماذجلطباعة 

ع هذه النماذج في قاعة  يتوزلمادة الومروسة باسم 
االستمارة االختبار ليدون كل مختبر اجاباته في 

  جاهزة للتصحيح اآللي لتصبحالتي تخصه  
مجلد  يوفرو  .فيما بعد بواسطة سكانر عادي

فئة من المختبرين أدوات اختيار  المختبرين
كما   المادة لطباعة استمارات اإلجاباتتحديد اسم و

علماً بأن إضافة شعار الجهة واسم  في الشكل. 
و   ٢٠وأن التصاميم المتوفرة تشمل نماذج) \١١المصحح \:c( بواسطة برنامج الرساممتاح للمستخدم المدرسة على أصل النموذج 

مصممة خصيصاً لمدارس التعليم العام  متنوع سؤال  ٨٨سؤال أختر الصحيح عربي أو إنجليزي و  ١٥٠و   ١٠٠و  ٦٠و  ٤٠
  . كما في الشكليح وصح/خطأ ومزاوجة و خانات لرصد درجة المقالي والعملي) (إختر الصح

  

  الي ما يلي: مجلد المختبرين  ويمكن إيجاز أهداف

   ، أو موقع نور تأسيس أسماء المختبرين من خالل االستيراد من أكسل .١
    ، المواد بإضافتها مباشرة أواستيرادها من أكسلتأسيس  .٢
  . قبل االختبار  معنونة بأسماء المختبرين األجاباتطباعة استمارات  .٣

  

،  بل أننا سوف نركز بالتفصيل على مجلد االختبارات ألنه بديهي لن نقدم مزيداً من الشرح عن مجلد المختبرينلذلك فإننا   
   .ألنه يتناول معالجة أوراق اإلجابات بعد اإلختبار األكثر أهمية

   



 ٦الصفحة 
 

  : مجلد االختبارات
هذا ستوعب ي.  بسرعة ودقةسهلة اإلستيعاب والتطبيق أوامر احتياجات التصحيح اآللي من خالل جيمع االختبارات مجلد  يلبي

.   مصنفة بمتغيرات مثل المادة و الصف والشعبة والتخصص (القسم) والمدرسة التعليميةشأة نفي الم الموادجميع اختبارات  مجلدال
باإلضافة الى   ، )جابة النموذجيةإلوتسمى ا من مفتاح اختبار (أداة القياس التي يقوم باعدادها أستاذ المادة يتكون االختبار الواحد

 المختبرفي خانة رقم " KEYأو "بوجود كلمة "نموذجية"  ميز اإلجابة النموذجيةتت  . (الطالب أو المتدربين) اجابات المختبرين
تجعل التعامل مع اختبار  األخرى تانيففارغ،  كما أن اسم مادة االختبار والتص الكاملسم االويكون وتكون أرضيتها خضراء 

في قاعدة البيانات،   أنه غير موجود على اإلطالقك غيرهتجاهل مادة محددة (أوشعبة من الشعب لمادة محددة) أمرا يسيراً و 
 .   (التصفية باسم المادة و الصف في شريط األوامر السفلي) المادة قيد التصحيح التركيز علىمن خالل وذلك 

  

نجد أن رقم المختبر واسمه وتفاصيله كما هو  تختلف عن اإلجابة النموذجية حيث أوراق إجابات المختبرين من ناحية أخرى فإن 
(والصف)  اسم المادة بين اإلجابة النموذجية و إجابات المختبرين  القاسم المشترككون يو،  أعاله في مجلد المختبرين موضح

يصنف كل ورقة   في بيان واحدعدد كبير من االختبارات  حفظ األسلوبهذا  تيح.  ي" اختبار: "  وهذه المجموعة من األوراق تشكل
المناسبة  مع اإلجابة النموذجيةالمختبرين  إجاباتمطابقة كما يسمح ب ، )المادة والصف والشعبة والقسم(الحقول  إجابة حسب قيم

 بسهولة األخرى االختبارات و هذا االختبار تمييز بين، باإلضافة إلى الككتله واحدهختبار اللتصحيح ورصد وتحليل وفرز هذا ا
ين وجود تجدر اإلشارة إلى وجود مربع بأرضية صفراء أو بنفسجية لبعض المختبرين تب. )مثالً  بموجب اسم المادة (والصف

إلصالح أوراق اجابات  األلوانقر المزدوج على هذه نيمكنك الحيث   مالحظات على ورقة اإلجابة يمكن معالجتها على الشاشة.
أو حتى تعديل رقم المختبر في حال عدم   لم يترك إجابة سؤال فارغ أو أنه لم يكرر إجابة أي سؤال المختبرللتأكد أن  المختبرين

  .ظهور أسمه

  

. يمكن إضافة اإلجابات يدويا ثم حفظ هذه إختر الصحيحفي أسئلة   ٤٠  الى  ٣٥لبنود الم يظلل  المختبر ان  التالي الحظ في الشكل
ولم يتعرف  HB2بدالً من    HBاستخدام قلم رصاص في حال أن الطالب   اإلجابات وإعادة التصحيح لمعالجة مثل هذه المخالفات

التالية وجدود تكرار ألحد البنود يمكن تصحيحه بنفس   ةأيضا يظهر في اإلجاب ،البرنامج على عالمات التظليل ألنها باهتة جدا
  األسلوب.

  



 ٧الصفحة 
 

  

  

ر مباشرة من لجنة نتفق إذن أن لكل اختبار إجابة نموذجية يقوم باعدادها أستاذ المادة واجابات المختبرين نحصل عليها بعد االختبا
المراقبة و يبدأ مسئول تصحيح االختبارات بأرشفة الكترونية لجميع األوراق بواسطة الماسح الضوئي (سكانر) غالبا بواسطة 

على أن يتم حفظ الصور في   )jpgدرج رمادي بصيغة بت DPI ٢٥٠نقطة ( ٢٥٠على نقاوة  WFS.exeبرنامج تصوير ويندوز 
تجدر اإلشارة إلى إمكانية توفر   . لنتمكن من معالجتها ككتلة واحدة (اختبار) باسم المادة والصف ليسهل الوصول إليه  مجلد واحد

إجابات نموذجية (أ ب ج أو د) ليتسنى معالجة وصحيح أكثر من نموذج لنفس اإلختبار (ترتيب مختلف لنفس األسئلة لمنع  ٤
  ش) يقوم البرنامج بمطابقة ورقة المختبر من النموذج المناسب قبل التصحيح. الغ

  أوراق اإلجابات: استيراد صور 

التي سبق تصويرها   وراق اإلجاباتمعالجة األرشيف اإللكتروني أليتيح  اإلعداداتتنشيط االختيار "تصوير" في شاشة  إن
كما   في مجلد (باسم المادة والصف)أوراق اإلجابات حفظ صور بعد و).  ١١(خارج نطاق المصحح عادي بواسطة أي سكانر
  .االختبارالمستخدم في قاعة  ميمتحديد التص بعد ذلك عليكيجب .  وتصحيحها ١١معالجتها بواسطة المصححذكرنا سالفاً يمكننا 

على اسم  كل ورقة إجابة نات بياتشمل  .  الشائعة في لجان االختباراتتياجات حاالتوفر مجموعة من التصاميم المتاحة لتلبية ي
في بيان أوراق اإلجابات  سطر كل المختبر وتصنيفه و اسم المادة واجابات المختبر لمطابقتها مع اإلجابة النموذجية المناسبة.  

 . وتدقيق محتواهالهذة الورقة معاينة صورة طبق األصل يمكن حيث دة حوا إجابةورقة  فاصيليحفظ ت



 ٨الصفحة 
 

  

تظهر الشاشة التالية التي تعرض محتوى األرشيف في البيان األيمن (ملفات الصور) وصورة عند تنفيذ األمر معالجة الصور  و
مختبر يشكل رقم الالتي تحتويها هذه الصورة في العمود األيسر.  األساسية المحددة في الوسط و البيانات الرقمية اإلجابة ورقة 

يمكن تدقيق اإلجابات وتعديل البيان األيسر معالجة.  سة ورقة األجابة في مجلد االختبار قيد الالمرجع األساسي لتصنيف و فهر
تمهيداً  ١١المصححقاعدة بيانات جاهز لإلستيراد الى وتصديره في مجلد االختبار ويل الصور إلى ملف بيانات قبل اعتماد تح

 .واحدة فيما بعد ككتلة االختبار تحليلرصد الدرجات و للتصحيح اآللي واعتماد النتائج و

 

المزاوجة في تصميم نموذج اإلجابة الخاص   صح/خطأ و  مع األسئلة الموضوعية فئة اختر الصحيح و ١١يتعامل المصحح
في مدارس التعليم العام السعودية، كما ها ومعاييروتنوع أدات القياس بالمدارس لتلبية متطلبات السياسة العامة لإلختبارات 

السفلي،  يصحح  في الهامش  المختبرالتي يكتبها القصيرة يستوعب في اسفل الورقة خانة لإلجابات المقالية القصيرة كالتعريفات 
  . لحساب الدرجة الكلية لألسئلة الموضوعية والمقالية المعلم الجزء المقالي ويدون الدرجة المقالية المستحقة قبل التصحيح اآللي

  



 ٩الصفحة 
 

  اإلجابات:  قراءة نماذج

مع أجهزة  ١١حيخص هذا األمر أجهزة داتالينك حيث يتيح لمستخدمي هذه األجهزة اإلستفادة من سهولة استخدام برنامج المصح
الكثير من   ١١سهولة أستخدام أعلى من ذي قبل،  حيث يختصر المصححالتصحيح داتالينك الغنية عن التعريف ليحصل على 

  الخطوات و يتناول إهداء وحذف األسئلة وتعدد اإلجابات للسؤال الواحد ونماذج اإلسئلة المختلفة بأكثر سهولة وفاعلية. 

  

   



 ١٠الصفحة 
 

  االختبار: تصحيح 

 يتغير اسم.  بينما "تصحيح االختبار" شاشة االختبارات اسفل في  يكون اسم األزرارة يعندما يقع المؤشر على ورقة إجابة نموذج
لتالفي احتمال تصحيح االختبار بموجب ورقة  "تدقيق ورقة اإلجابة"  العبارةالى عندما يقع المؤشر على ورقة مختبر هذا اإلزرار 

  شاشةتفتح ل  الدرجات  لتصحيح ورصداستخدم االزرار "تصحيح االختبار"  مختبر بدالً من اإلجابة النموذجية الخاصة باألستاذ.  
  التالية:تصحيح االختبار 

 

باإلمكان  .  )مهداةدرجة واحدة وال يوجد أسئلة قياسي آلياً (لكل سؤال إنشاء جدول مواصفات  عند فتح شاشة تصحيح االختبار يتم
الستفادة لتحديد مهارة السؤال وحذف واهداء األسئلة  يمكن  اإلى أي قيمة رقمية يرغبها المستخدم، كمتعديل الدرجة االفتراضية 

فيما بعد  المحفوظ جدول مواصفات االختبار تعديل وباالمكانمن هذه القيم في أعمال التصحيح الفوري والتحليل وإخراج النتائج.  
  . بسرعة ومرونة أو حذفه وإعداد جدول مواصفات بشروط اخرى

ويمكن االكتفاء بالتوزيع   ، بمرونة بإمكاننا توزيع الدرجات حسب الرغبة وحذف واهداء األسئلة وتحديد المهارات لالختبار
كما  أو تحديد معايير أخرى لالختبار حسب الرغبة.   )وتجاهل األسئلة الفارغةدرجة واحدة لكل سؤال ( للدرجاتاالفتراضي 

جدول المواصفات يمكن تصحيح االختبار والرصد   تعديل وحفظبعد و.  عند الرغبة  أكثر من إجابة للسؤال الواحدالسماح بيمكن 
  دقة.  الى موقع نور مباشرة بأقل جهد ممكن واعلى

تصحيح ورصد األختبارات متنوعة النماذج بكفاءة (تلك االختبارات التي يكون فيها نفس   على  ١١وال يفوتنا تأكيد قدرة المصحح
ً  قاعة واحدة  يأدون نفس االختبار في نمختبريلفئة من الاألسئلة بترتيب مختلف في أكثر من نموذج  على سبيل   .)كما ذكرنا سالفا

م  يقستمكن فإنه من الم المثال عند اعداد اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة العلوم لطالب الصف الثاني المتوسط لجميع الشعب
  .مختلفة (نفس األسئلة بترتيب مختلف لمنع الغش) المختبرين في هذه الحالة إلى أربع مجموعات لكل مجموعة إجابة نموذجية

يتم تصحيح ترتيب األسئلة ورمز النموذج لكي  تشترك في اسم المادة والصف وتختلف في  ات نموذجيةإجابنماذج  نجهز أربع
تصنيف  ١١صححالمتجاهل ينموذج أ بمفتاح أ ونموذج ب بمفتاح ب... وهكذا. وعند طباعة التقارير والرصد اإلجابات التابعة ل

  .فقط تشتيت المختبرين أثناء أداء االختبارتهدف الى نموذج االختبار ألن النماذج المختلفة 

الترتيب  شروطمرتبة حسب النتائج  طباعة تقارير  ١١وتشمل مخرجات المصحح،  معدودة  تصحيح االختبار ثوانييستغرق  
أزارير عرض  تظهر ثم  تصبح اإلجابة النموذجية "مصححة"  تصحيحوبعد تنفيذ أمر .  اإلعداداتفي شاشة المعتمدة والفرز 

  وظيفة كل تقرير: ما يلينوضح في السابق. التقارير في المربع األخضر كما في الشكل 

 ته الموزونة (الدرجة الكلية). كشف درجات مختصر: يشمل اسم المختبر ورقمه و درج  



 ١١الصفحة 
 

  والتكرار إلجابات األسئلة الموضوعية والدرجة المقالية والعملي. كشف درجات تفصيلي: يشمل تفاصيل الفراغات  
  مقارنة بالمفتاح.  لمختبرينل النزعات اإلحصائية يبرز حيث  ويبين عدالة االختباربيان احصائي رقمي يحكم األسئلة  
   الجدول  لكل سؤال على حدة حسب معامل الصعوبة والتمييز يظهر في ثناياه اإلحصائيات التربوية العلميةتمثيل بياني.

 .للنتائجالطالب على السلم المعياري المؤي درجات التكراري لتوزيع الدرجات في االختبار لبيان إنتشار 
  ء كل  مقارناً أدا بين المختبرينالفروقات الفردية  ليكشفاألداء الفردي التفصيلي يعرض كل مختبر في صفحة واحدة

 ويحدد جوانب القصور التي تستدعي تنمية مهارة المختبر شخصياً  على مستوى السؤال (المهارة) مع زمالءهمختبر 
حيث يكشف المعارف القاصرة عند هذا المختبر و يحدد مسار تقويم أداءه مختبر بعد االختبار).  (تغذية راجعة لل

ي التجريب في اختبار القدرات والتحصيلي المختبرلتحسين درجته في االختبارات الالحقة (فعال جداً لتنمية مهارات  
  ). نجليزيةواختبارات معاهد اللغة اإل المتكرر

  

جدر اإلشارة إلى إمكانية طباعة التقرير الظاهر على الشاشة من خالل ضغط اإلزرار األيمن من الماوس.  كما يمكن التصغير ت
رصد الدرجات  طباعتها و تقارير النتائج وإعتمادها يمكن  معاينةبعد و  .PDF أكسل أوإلى ملف بصيغة  روالتكبير وتصدير التقري

  الى موقع نور للنظام الفصلي والمقررات و المتوسط.  

  

يحصر  فور التصحيح األخطاء الشائعة في قاعات اإلختبار حيث يلخص تلك األخطاء في تنبيه فوري  ١١ويكتشف المصحح 
يمكن معالجتها بسهولة وسرعة من خالل األزار تدقيق المالحظات الذي يتصفح تلك األوراق المخالفة إلعادة  واألوراق اإلستثنائية 

  موضع في الشكل التالي:   كما هو   للمختبرلضمان حساب الدرجات المفقودة إصالح أخطاء كل ورقة وتدقيق بعد التصحيح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال يمكن  مجهول مختبرالمخالفات (إجابات فارغة ومكررة و رقم تسهل كشف اإلجابة النموذجية إن مقارنة ورقة المختبر مع 
     .ي البيان النهائيوعرض أسم المختبر ف في االختبار لكل سؤالحساب الدرجة المستحقة  ليتم) عرض اسمه في بيان النتائج

  

  

  

  

  



 ١٢الصفحة 
 

  

  الخالصة: 

منطقيا الى قسمين  نظمنا البيانات ) و١١استخدام برنامج المصحح اآللي (اإلصدار  استعرضنا في هذا الدليل المختصر سهولة 
وبينا وظيفة كل قسم إلدارة شئون االختبارات بسهولة وسرعة.    . هذه البيانات بكفاءة ةلنتمكن من معالج (مختبرين واختبارات)

البيئة التقنية مع الدورة المستندية المتبعة في نظام التعليم و التطبيقهذا تكيف يالبيئة التربوية لالتحكم في    اإلعدادات تتيح شاشة
كما   . ليزر عاديةوطابعة عادي جهاز سكانر جهاز تصحيح اختبارات داتالينك أو  وهي : الضرورية لتطبيق البرنامج بنجاح

تناولنا األوامر المتاحة لتجهيز قاعدة البيانات قبل االختبار لطباعة نماذج اإلجابة معنونة بأسماء الطالب في قسم المختبرين و  
دقة  التصحيح ورصد الدرجات وتحليل اإلختبار بسهولة وسرعة ومهام تنفيذ األمر تصحيح األختبار في قسم اإلختبارات إلنجاز 

المستخدم تمكن يللكل إجابة نموذجية لالختبار (المفتاح) الذي يتم إنشاءه تلقائيا مية تدقيق جدول المواصفات أه وأبرزنا  مرونة.و
 –تحفيظ  –(متوسط  ألنظمة التعليمفي مدارس التعليم العام (موقع نور) إخراج النتائج ورفع الدرجات  وختبار أاالتصحيح من 

  مقررات) و تطبيق نفس السهولة والمرونة والسرعة في الجامعات والكليات التقنية و المعاهد األهلية والعسكرية. –فصلي  
  ١١للتعرف على المصحح  Youtubeعلى  في قناتنا كلمة فإننا نوصي بمشاهدة أشرطة فيديو  ١٠٠٠بلغ من يث أن الصورة أحو

  عن كثب.

  

لجان التصحيح والرصد  الدورة المستندية في  مع الهيكل التنظيمي لبرنامج المصحح اآللي  ونظراً لسهولة تنظيم البيانات وتوافق
إدارة  في واألعلى إنتاجية األداة األجدر   ١١أصبح المصحح فقد   ،في زمن قياسيفيذها وسهولة الخطوات وتن جراءات اإلوإنسياب 

األكثر انتشاراً في ميادين التربية بسبب سهولة االستخدام   ١٠.  لقد كان منتجنا السابق المصحح شئون االختبارات في السعودية
وظائف شمولية بوأكثر سهولة وسرعة ليصبح ) ١١(المصحح اإلصدارطورنا هذا  وأصبح أكثر تفوقا بعد أن، والدعم الفني

المستخدم و تقليص الحاجة للتدريب والدعم الفني.  يخفف علينا عبء كبير في التدريب (سهل جداً)   إنتاجيةلرفع مختصرة 
  .  األساتذة واألستاذاتتكلفة في متناول بسرعة ودقة وإعتماد على الذات لكم والمساندة والدعم الفني ويحقق 

  

  يحق لنا وإياكم بكل ثقة وفخر التأكيد أن 

  النجاح شريك  ١١المصحح 

  



 ١٣الصفحة 
 

  ملحق األسئلة واألجوبة
دقائق   ١٠مقطع تعريفي يوجد  Youtube.comا على م شاهد قناتن ؟  نع١١المصحح  طبيقت  جد فيديو تدريبي علىهل يو . ١

 دقائق أيضا.  ١٠مقطع تطبيق البرنامج و
  ؟   نعم. (أكثر من مفتاح لنفس االختبار)  والدرجات  هل باإلمكان تصحيح اختبار متنوع النماذج . ٢
 .هل يمكن تحديد درجة مختلفة لكل سؤال على حده؟   نعم . ٣
  . في جدول المواصفات ما هي طريقة حذف وإهداء األسئلة؟ تنشيط مربع الحذف أو اإلهداء ألي سؤال  . ٤
  .هل يمكن تصحيح أسئلة تحتوي على أكثر من إجابة صحيحة؟ نعم . ٥
قاعدة البيانات؟ األفضل حفظ    االحتفاظ به فيبعد التصحيح والرصد أو المادة مباشرة ما هو األفضل: حذف اختبار  . ٦

 للرجوع اليه عند الحاجة الحقاً.  االختبار
  إجابةيمكن إضافة ورقة  نعمهذا غير ضروري وهل يمكن إضافة ورقة إجابة مختبر غائب بعد تصحيح االختبار؟  . ٧

 . االختبارتصحيح إعادة يتطلب مختبر غائب وهذا وهمية ل
  . ضع مؤشر الماوس على ورقة المختبر ثم أنقر األزرار تدقيق اإلجابة   كيف أدقق ورقة إجابة طالب واقارنها بالمفتاح؟  . ٨
  ٢٥٠قاوة على ن  Jpgصيغة التصوير ب ؟  أي نوع بشرط ١١مع برنامج المصحح ة الضوئي المتوافقما هي أنواع الماسح  . ٩

  جابات في اليوم الواحدأوراق اإلز عدد تجاووسريع إذا  صينية تغذية أوراق ألية  سكانر  اليشمل نقطة.  األفضل أن 
 . ورقة  ١٠٠٠

أفضل   ؟  أجهزة التصحيح"سكانر"   أو الماسح الضوئي "داتالينكالمخصصة " االختباراتهل األفضل أجهزة تصحيح  . ١٠
تغذية  تطبع وعلى كل ورقة إجابة  توثق التصحيح وتصحح  عة خصيصاً لتصحيح االختبارات مباشرة. فهيألنها مصن 

ويمتاز بمرونة أعلى   على ورقة المختبر يوثق عملية التصحيحال   "سكانرالماسح الضوئي "   راجعة لألستاذ والمختبر.
 مسبقاً.  نماذج خاصة لشراء حاجة مختبرين وال لمعنونة بأسماء احيث أنها تطبع محلياً ابة  في التعامل مع نماذج اإلج

والماسح الضوئي؟ نعم أجهزة التصحيح أسرع وأدق  داتالينك التصحيح أجهزة  هل يوجد فرق في السرعة والدقة ببين . ١١
قدرة  عدم الطالب وإصالح  إجاباتتحتاج تدقيق ومعالجة ويمكن استخدامها بدون حاسب آلي، بينما أجهزة السكانر 

 . في شاشة تدقيق ورقة اإلجابةعالمات العلى التعرف على تظليل بعض  البرنامج
؟  أجهزة التصحيح تتطلب شراء نماذج مسبوقة الطباعة بينما يمكن طباعة  وماذا عن الفرق في التكلفة بين الطريقتين . ١٢

صاص بينما التصوير يتعامل  تصحيح تتطلب قلم رأجهزة ال  النماذج بالنسبة للماسح الضوئي بواسطة أي طابعة ليزر. 
 ي. شراء سكانر عادسهر  عف  ضيمتها ظيفة وقالو محدودة مع الحبر والرصاص.  أجهزة التصحيح 

هذه الوظائف متوفرة    الدرجات الى موقع نور؟  ال.  رصدهل نحتاج برامج مساندة الستيراد األسماء من موقع نور أو   . ١٣
 . منازل - تحفيظ  – مقررات  –فصلي   –لتعليم: متوسط لجميع أنظمة ا ١١في برنامج المصحح

ذلك  صالحة لمدة سنة يتوقف البرنامج عن العمل بعد   ١١ححالمصاستخدام ألن رخصة    هل البرنامج مجاني؟  ال.  . ١٤
 تراك. شجديد االويتطلب ت 

عينة اختبار لفحص وتدقيق  ب ونسخة تجريبية مع يوتيومقاطع ولكن يوجد    هل يوجد فترة تجريبية للبرنامج؟ ال. . ١٥
 البرنامج.

وع  المبلغ المدفألن  وغير ملزمة للتجديد.   دادغير قابلة لالسترشتراك قيمة اال ؟ ال. ١١على المصحح هل يوجد ضمان . ١٦
 طراف أخرى. أل الترخيص مسبقاً نحن أيضا ندفع قيمة  ود بشرية وجهتكاليف دعم فني و ضرائب ويشمل 

د) المساندة  و ، ج) التدريب عن بعد،  YouTube  مقاطعأ) دليل المستخدم، ب) ما هي أساليب التدريب على البرنامج؟   . ١٧
 والدعم الفني لتعزيز الخبرة مع الوقت. 

بنا على   االتصالأو  Almodir.netفي موقعنا بنا  لالتصال كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟ شاشة  . ١٨
 المزيد.  نعبد الرحم ٠٥٠٥٤٤١٤١٢الرقم 

  ٨٠٠بسعر  HP A7لایر وطابعة/سكانر  ١٥٠٠ما هي أقل تكلفة ممكنة لتطبيق التصحيح اآللي؟ شراء جهاز محمول   . ١٩
تجديده سنوياً    يجبلایر  ١٠٠٠سنوي الستخدام البرنامج  واشتراكلایر.   ١٠٠٠لایر وتركيب برنامج المصحح اآللي 

تركيب  (لایر  ٢٠٠٠وطابعة ليزر وسكانر فإن التكلفة تتقلص إلى آلي  ب حاسلایر.  في حال توفر   ١٠٠٠بسعر 
  . )لایر ١٠٠٠يجار سنوي  الایر و ١٠٠٠وتدريب 

  

 


