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Blackboard Collaborate
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ديلل الطابلة التسخداا أداة الفصول االفرتاضية . Blackboard Collaborate

إكساب الطابلة املهارات األتساتسية التسخداا أداة الفصول االفرتاضية .Blackboard Collaborate

يُخوقع بعا قراءة ادليلل أن تكون الطابلة قادرة ىلع:
 .1الوصول إىل أداة الفصول االفرتاضية.
 .2ابلحث عن اجللسات املخاةة ااملسللة باظناا .
 .3اتلعرف ىلع نوافذ ااجهة ناا الفصول االفرتاضية األتساتسية اكيفية اتلعامل معها.
 .4أداء اخخبار داخل جلسة الفصل االفرتايض.

طالب اطابلات اجلامعات املطبقة ألداة الفصول االفرتاضية  Blackboard Collaborateيف ناا اتلعلم
اإللكرتاين . Blackboard
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تعا الفصول االفرتاضية أةا أداات ناا  Blackboardاليت تمكن الطابلة اعضو اهليئة اتلعليمية من احلصول
ىلع بيئة تفاعلية اتزامنية ةيث يمكن لألتسخاذ إنشاء جلسة للطابلات يلخمكنوا من ةضورها ااتلفاعل معها عن بعا
عرب شبكة االنرتنت .يمكن اتسخداا أداة الفصول االفرتاضية من قبل عضو اهليئة اتلعليمية يف عرض نبذة تعريفية عن
املقرر قبل موعا املحارضات الفعلية ،تقايم تسااعت مكخبية افرتاضية ،عقا ةلقة نقاش ،جلسة مراجعة قبل االخخبار أا
كبايل للمحارضة يف ةالة إلغاءها بسبب ظراف جوية أا غريها.

 .1ادلخول إىل ناا إدارة اتلعلم من خالل رابط اظناا يف مخصفح االنرتنت
https://lms.pnu.edu.sa
أا من خالل صفحة بوابة اجلامعة باظنقر ىلع أيقونة ناا إدارة اتلعلم االلكرتاين املوجودة يسار الشاشة.
 .2تسليل ادلخول ىلع ناا  Blackboardباتسخداا اتسم املسخدا الكمة املرار اخلاصة بربياك اجلاميع.
 .3اظنقر ىلع املقرر ادلرايس املطلوب دلخوهل.

صورة  :1الدخول للمقرر الدراسي
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 .4بعا ادلخول ىلع املقرر ،قويم باظنقر ىلع رابط أداة الفصول االفرتاضية املوجود يف قائمة املقرر ةيث يخم تسمية
الرابط بأي اتسم من قبل عضو اهليئة اتلعليمية ( اتسم الرابط يف هذا املثال :الفصول االفرتاضية).

صورة  :2الوصول ألداة الفصول االفتراضية

تسخاهر لك قائمة باجللسات امللاالة اخلاصة باملقرر ادلرايس االيت يمكنك االنضما إيلها ةسب اتلواريخ
(تاريخ ابلاء-تاريخ االنخهاء) املبينة جبانب لك جلسة.

صورة  :3قائمة الجلسات المجدولة
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لدلخول إىل اجللسة ،قويم باظنقر ىلع عنوان اجللسة ،تسخاهر لك صفحة تفاصيل الغرفة االفرتاضية للللسة ،انقري ىلع زر
"انضما إىل الغرفة".

صورة  :4الدخول إلى الجلسة

يف ةال اكنت هذه يه املرة األاىل التسخداا الفصول االفرتاضية ،جيب عليك تزنيل اتثبيت مشغل الفصول االفرتاضية
 Blackboard Collaborate Launcherاذلك باتباع اخلطوات اتلايلة:
 .1بعا اظنقر ىلع انضما إىل الغرفة تسخاهر لك نافذة تزنيل مشغل الفصول االفرتاضية Blackboard
 ،Launcherانقري ىلع "تزنيل ."Launcher

صورة  :5تنزيل مشغل الفصول االفتراضية
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 .2تسخاهر لك نافذة ةفظ مشغل الفصول االفرتاضية
 ، BlackboardCollaborateLauncher-Winقويم حبفاه ىلع اجلهاز.

صورة  :6حفظ مشغل الفصول االفتراضية

 .3قويم بتثبيت مشغل الفصول االفرتاضية Blackboard Collaborate Launcher
بالضغط ىلع امللف  BlackboardCollaborateLauncher-Winاذلي تم ةفاه ااتبيع
اخلطوات اتلايلة تلثبيت املشغل:

صورة  :7تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)1
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صورة  :8تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)2

صورة  :9تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)3

صورة  :10تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)4
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بعا تثبيت  Blackboard Collaborate Launcherتسخاهر نافذة ةفظ اجللسة باتسم ما (مثال:
 ، )meeting.collabقويم حبفظ اجللسة من خالل اظنقر ىلع زر ةفظ (.)save

صورة  :11تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)5

قويم بفخح ملف اجللسة اذلي تم ةفاه  ، meeting.collabتسخاهر لك اظنافذة اتلايلة:

صورة  :12تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)6

انقري ىلع زر تشغيل )(Runاذلك لتشغيل اجللسة .بعا ذلك ،تسخاهر اظنافذة اتلايلة:

صورة  :13تثبيت مشغل الفصول االفتراضية (الخطوة)7

قويم باظنقر ىلع زر "موافق" لالنضما للللسة.
12
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 .1لوح املعلومات

1

4

 .2رشيط اتلعاان
 .3الصوت االفيايو

5

 .4املشاركون

صورة  :14واجهة أداة الفصول االفتراضية

 .5املحادثة

يعخرب لوح املعلومات أكرث العنارص اتسخدااما (اهو الوضع االفرتايض عنا ادلخول إىل اجللسة) فهو يسخدا تلقايم
العراض (ىلع تسبيل املثال رشائح (Powerpointاكذلك يمكن للمشاركني يف اجللسة عرض الصور االكخابة
االرتسم ىلع اللوح يف ةال اكن دليهم اإلذن من عضو اهليئة اتلعليمية باتسخداامه.

1

صورة  :15لوح13
المعلومات
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اتعرض فيها مجيع الصفحات اليت يكخبها أا يعرضها عضو اهليئة اتلعليمية للطابلة.

جمموعة من األداات تساعا الطابلة يف اتلفاعل مع عضو اهليئة اتلعليمية أثناء عرض املادة اتلعليمية اذلك يف ةالة منح
الطابلة إذن اتسخداا أداات لوح املعلومات .

تلحايا الاكئنات املوجودة ىلع الصفحة اذلك تلحريكها أا ةذفها.
لإلشارة إىل عنارص االهخما ىلع الصفحة (يوجا مؤرشات أخر عنا الضغط ضغطة مطولة ىلع األيقونة).
الرتسم بالقلم ىلع الصفحة (كما يمكنك احلصول ىلع أداة اتلميزي عنا الضغط ضغطة مطولة ىلع األيقونة).
إلدخال اظنص ىلع الصفحة.
لرتسم مسخطيل ممخلئ ىلع الصفحة (لرتسم قطع ناقص ممخلئ ىلع الصفحة ،قويم بالضغط ضغطة مطولة ىلع
األيقونة).
لرتسم مسخطيل ىلع الصفحة (لرتسم قطع ناقص ىلع الصفحة ،قويم بالضغط ضغطة مطولة ىلع األيقونة).
لرتسم خط مسخقيم ىلع الصفحة.
إلضافة لقطة للشاشة ىلع الصفحة).(Print screen
إلضافة قصاصة فنية ىلع الصفحة.
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يخكون رشيط اتلعاان من:

3

2

1

صورة  :16شريط التعاون

هو الوضع االفرتايض عنا ادلخول إىل اجللسة تعرض فيها مجيع الصفحات اليت يكخبها أا يعرضها عضو اهليئة اتلعليمية
للطابلة.

تتيح هذه األداة مشاركة اتلطبيقات املفخوةة أا تسطح املكخب اخلاص بالطابلة مع بقية املشاركني ،اذلك يف ةالة منح
الطابلة إذن اتسخداا مشاركة اتلطبيقات ،ةيث أن عضو اهليئة اتلعليمية هو املسؤال عن منح أا إيقاف أي أذانات
خالل اجللسة .عنا اظنقر ىلع أيقونة مشاركة اتلطبيقات ،تسخاهر اظنافذة اتلايلة:

أ
ب

صورة  :17مشاركة التطبيقات

أ :مشاركة تسطح املكخب اخلاص بالطابلة (يف ةال توفر اخلاصية) مع املشاركني.
ب :مشاركة أةا اتلطبيقات املفخوةة ىلع جهاز الطابلة (يف ةال توفر اخلاصية) مع املشاركني.
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تتيح هذه األداة للطابلة (يف ةالة منح الطابلة إذن اتسخداا جولة ايب) عمل جولة يف الويب امشاركخها مع بقية
املشاركني.
أما يف ةالة عا منح إذن جولة ايب فإن الطابلة تستشاها ما يقو بعرضه عضو اهليئة اتلعليمية من مواقع ايب فقط.
عنا اظنقر ىلع أيقونة جولة ايب ،تسخاهر اظنافذة اتلايلة:

ب

أ

صورة  :18جولة ويب

أ :كخابة عنوان الصفحة  URLاليت ترغبني مشاركخها مع بقية املشاركني يف اجللسة ثم اظنقر ىلع .Enter
ب :إن اإلشارة ىلع خيار "اتبعين" تعين أن مجيع من يف اجللسة تسيشاها جولة الويب اليت تقومني بها.
يف ةال قمت بإلغاء اإلشارة عن خيار "اتبعين" لن يخمكن من يف اجللسة من رؤية جولة الويب اليت تقومني بها.
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2

1

صورة  :19الصوت والفيديو

حيخوي الصوت االفيايو ىلع:

تتيح هذه األداة للطابلة اتلحاث ااملشاركة أثناء اجللسة مع عضو اهليئة اتلعليمية ااملشاركني صوتا فقط باتسخداا
امليكرافون اذلك يف ةالة منح الطابلة إذن اتسخداا خاصية اتلحاث.
 للخحاث أثناء اجللسة ،انقري ىلع زر "حتاث" ،ابعا االنخهاء انقري مرة أخر ىلع زر "حتاث" إليقاف بث
الصوت من امليكرافون.
 يكون زر اتلحاث غري فعال إما يف ةالة عا منح الطابلة إذن تشغيل اتلحاث أا اصول احلا األىلع
للمخحاثني يف نفس الوقت.

صورة  :20خاصية التحدث غير فعالة
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تتيح هذه األداة للطابلة ارتسال ااتسخقبال بث فيايو مبارش بينها ابني عضو اهليئة اتلعليمية ااملشاركني يف اجللسة
مسخدامة الاكمريا اذلك يف ةالة منح الطابلة إذن اتسخداا خاصية الفيايو.
 لتشغيل بث الفيايو أثناء اجللسة ،انقري ىلع زر "الفيايو" ،ابعا االنخهاء انقري مرة أخر ىلع زر "الفيايو"
إليقاف ابلث من الاكمريا.
 يكون زر الفيايو غري فعال إما يف ةالة عا منح الطابلة إذن تشغيل الفيايو أا اصول احلا األىلع
ملسخدايم الفيايو يف نفس الوقت.

صورة  :21خاصية الفيديو غير فعالة
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توفر لوةة املشاركني قائمة بأتسماء املشاركني امللخحقني باجللسة ،فيف ةالة دخول أي مشارك جايا ياهر اتسمه داخل
اللوةة ،كما يمكن للطابلة من خالل لوةة املشاركني معرفة األذانات العامة جلميع املشاركني يف اجللسة باإلضافة إىل
اتسخداا رشيط أداات لوةة املشاركني.

1

2
د

جـ

ب

أ

3

صورة  :22لوحة المشاركين

هنا تاهر قائمة األذانات اخلاصة بالطابلة ،األداات املشار عليها بعالمة " "xباللون األمحر غري مخاةة للطابلة أما األخر
فيه مخاةة.

تشغيل إذن مشاركة الصوت اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع اتلحاث بامليكرافون أثناء اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
تشغيل إذن مشاركة الفيايو اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع تشغيل الاكمريا أثناء اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
19
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تشغيل إذن املحادثة اظنصية اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع اتسخداا نافذة املحادثة اذلك للخواصل نصيا مع
املشاركني يف اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
تشغيل إذن لوح املعلومات اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع اتسخداا أداات لوح املعلومات أثناء اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
19

اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
تشغيل إذن مشاركة اتلطبيقات اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع مشاركة تسطح املكخب أا اتلطبيقات املفخوةة
مع املشاركني أثناء اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
تشغيل إذن جولة ايب اهذا يعين أن الطابلة تسخطيع عمل جولة ايب أثناء اجللسة.
يف ةال اكن اإلشارة ىلع األيقونة بعالمة " "xباللون األمحر فإن ذلك يعين أنه تم إيقافها من قبل عضو اهليئة
اتلعليمية الن تخمكن الطابلة من اتسخداامها.
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يوفر رشيط أداات لوةة املشاركني بعض األداات اليت يمكن للطابلة اتسخداامها أثناء اجللسة ايه:
أ :إظهار الرموز اتلعبريية
يمكن للطابلة اخخيار أةا الرموز اتلعبريية ةيث ياهر الرمز أتسفل اتسم الطابلة اذلك للخعبري عن خمخلف االنطبااعت
أثناء اجللسة مثل (موافقة ،رفض ،يرىج اإلبطاء ،يرىج اإلرساع ،تصفيق  )...اغريها.

صورة  :23لوحة المشاركين-الرموز التعبيرية

ب :ابتعاد عن اجللسة
إلعال املشاركني بعا توفرك مؤقخا يف اجللسة  ،قويم بخفعيل خيار "ابخعاد عن اجللسة" باظنقر ىلع أيقونة "ابخعاد عن
اجللسة" ،تسياهر أتسفل اتسمك لكمة بعيا.
إللغاء تفعيلها ،قويم باظنقر ىلع نفس األيقونة مرة أخر .

21
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صورة  :24لوحة المشاركين-ابتعاد عن الجلسة

ـج :رفع ايلد
إذا أردت املشاركة مع عضو اهليئة اتلعليمية أثناء اجللسة ،قويم باظنقر ىلع هذه األداة ،تسياهر جبانب اتسمك رمز يا باللون
األمحر اتعين أنك قمت بطلب املشاركة ،كما تسياهر رقم أتسفل اتسمك اذلك يعين ترتيبك من بني اذلين قاموا بطلب
املشاركة يف نفس الوقت.
إللغاء طلب املشاركة ،قويم باظنقر ىلع نفس األيقونة مرة أخر .

صورة  :25لوحة المشاركين-رفع اليد

د :اإلـجابة ىلع االستقصاء
يمكن لعضو اهليئة اتلعليمية أن يقو بعمل اتسخقصاء (تصويت) اذلك بطرح تسؤال ىلع املشاركني يف اجللسة
ايطلب منهم االجابة عليه عن طريق أيقونة "اإلجابة ىلع اتسخقصاء".
تقو الطابلة باالتسخلابة ىلع االتسخقصاء من خالل اظنقر ىلع األيقونة احتايا اإلجابة ،بعا االخخيار تسياهر جبانب اتسم
الطابلة رمز اإلجابة اليت قامت باخخيارها.
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صورة  :26لوحة المشاركين-اإلجابة على االستقصاء

صورة  :27لوحة المشاركين-ظهور إجابة االستقصاء

بعا االنخهاء من تليق االتسخلابات ىلع االتسخقصاء ،يمكن لعضو اهليئة اتلعليمية (بشلك اخخياري) أن ينرش اإلجابات
ةيث تاهر للطابلة ىلع لوح املعلومات.

صورة  :28نشر احصائية االستقصاء
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قائمة تعرض أتسماء عضو اهليئة اتلعليمية امجيع الطابلات املشاراكت يف اجللسة ،كما أنها تعرض األذانات اخلاصة املعطاة
للك طابلة باإلضافة إىل رؤية األداات اليت يخم اتسخداامها ةايلا من قبل املشاركني.

صورة  :29لوحة المشاركين-قائمة المشاركين

 يمكن للطابلة اتلحاث نصيا بشلك اع مع املشاركني املوجودين يف الغرفة من خالل الطباعة مبارشة يف مربع
اظنص املوجود يف املحادثة اذلك يف ةالة منح الطابلة إذن اتسخداا لوةة املحادثة.

صورة  :30لوحة المحادثة-التحدث في الغرفة
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 كما يمكن للطابلة اتلحاث بشلك خاص مع أةا املشاركني اذلك باظنقر ىلع قائمة اخليارات اخلاصة باملشارك
املراد اتلحاث إيله ثم اظنقر ىلع "إرتسال حمادثة خاصة".

صورة  :32لوحة المحادثة-المحادثة الخاصة
صورة  :31لوحة المحادثة-ارسال محادثة خاصة

 لعضو اهليئة اتلعليمية صالةية االطالع ىلع مجيع رتسائل املحادثة اخلاصة أثناء اجللسة اتسيكون ذلك ااضح للطابلة
من خالل العبارة(تم اإلرشاف عليها) املوجودة يف أىلع املحادثة.
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التسخعراض األذانات املخاةة لك ،قويم باظنقر ىلع قائمة اخليارات يف نافذة املشاركني ثم انقري ىلع "إظهار أذانايت".

صورة  :33إظهار قائمة األذونات الخاصة بالطالبة

تلحرير املعلومات اخلاصة بك مثل (اهلوية ،جهة االتصال ،العنااين) ،قويم باظنقر ىلع قائمة اخليارات املوجودة جبانب
اتسمك ،ثم انقري ىلع "حترير ملف اتلعريف".

26بالطالبة
صورة  :34تحرير ملف التعريف الخاص
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يمكن لعضو اهليئة اتلعليمية القيا بعمل
اخخبار انرشه للطابلات اذلك تلقو لك طابلة
باتسخكمال االخخبار اتسليمه.

1
2

عنا نرش االخخبار تسخاهر نافذة ماير االخخبار
ااذلي يمكن من خالهل:

 :1اتلنقل بني أتسئلة االخخبار باتسخداا

3

األتسهم.

صورة  :35أداء اختبار

 :2عرض أتسئلة االخخبار.
 :3عرض الوقت املحاد لالخخبار.

بعا االنخهاء من اإلجابة ىلع مجيع أتسئلة االخخبار ،قويم باظنقر ىلع أيقونة "تسليم االخخبار" اذلك لتسليمه.

صورة  :36تسليم اختبار
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 يمكن لعضو اهليئة اتلعليمية (بشلك اخخياري) نرش إةصائية لإلجابات الصحيحة للطابلات ،ةيث أن الطابلة
تسخطيع رؤية مجيع أتسئلة االخخبار باإلجابات الصحيحة.

يمكن لعضو اهليئة اتلعليمية أن يرتسل ملفات جلميع املشاركني يف اجللسة .عنا إرتسال ملف للمشاركني ،تسخاهر للطابلة
نافذة ةفظ امللف كما يف الصورة اتلايلة:

صورة  :37مشاركة الملفات-رسالة استالم ملف

لقبول اتسخال امللف ُ
المرتسل ،قويم باظنقر ىلع زر "نعم" أا ”.“Yes

صورة  :38مشاركة الملفات-حفظ ملف

ثم قويم حبفظ امللف يف جهازك.
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يف ةال لم حتفظ الطابلة امللف ،يمكنها الوصول جلميع امللفات املرتسلة يف اجللسة من قبل عضو اهليئة اتلعليمية اذلك من
قائمة "نافذة" < "إظهار مكتبة نقل امللفات".

صورة  :39إظهار مكتبة نقل الملفات

تسخاهر قائمة جبميع امللفات املرتسلة خالل اجللسة ،قويم بخحايا امللف ثم انقري ىلع أيقونة "ةفظ".

صورة  :40قائمة الملفات الموجودة في مكتبة نقل الملفات
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صورة  : 41حفظ المحادثة ،قائمة المشاركين ،لوح المعلومات

لك من:
يمكن للطابلة ةفظ ل
املحادثة :يمكن للطابلة ةفظ املحادثات تسواء املحادثات العامة أا اخلاصة ىلع شلك ملف بصيغة) (.txtاذلك
من خالل قائمة ملف < حفظ < املحادثة.
قائمة املشاركني :يمكن للطابلة ةفظ قائمة املشاركني يف اجللسة ىلع شلك ملف بصيغة ) (.txtاذلك من خالل
قائمة ملف < حفظ < قائمة املشاركني.
لوح املعلومات :يمكن للطابلة ةفظ لوح املعلومات تسواء اكن (لك الصفحات أا الصفحة احلايلة أا صفحات حمادة)
ىلع شلك ملف بصيغة ) (.wbdاذلك من خالل قائمة ملف < حفظ < لوح املعلومات.
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للدراج من اجللسة ،انقري ىلع ملف < خروج

صورة  :42الخروج من الجلسة

اجللسات املسللة :يه اجللسات اليت انخىه اقخها الفعيل ااخخار عضو اهليئة اتلعليمية تسليلها ةىت تخمكن الطابلات
اللوايت لم يتسىن هلن االتلحاق بها خالل الوقت الفعيل للللسة من ةضور اجللسة املسللة.
للوصول إىل قائمة اجللسات املسللة مسبقا ،قويم باظنقر ىلع تبويب تسليالت.

صورة  :43الدخول إلى جلسة مسجلة
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تسخاهر لك قائمة باجللسات املسللة ،قويم باخخيار اجللسة املراد ادلخول عليها تسخاهر نافذة ةفظ اجللسة باتسم ما
(مثال ،)play.collab :انقري ىلع ةفظ ) (saveحلفظ اجللسة يف جهازك ثم قويم بفخح اجللسة.

صورة  :44حفظ جلسة مسجلة

بعا فخح اجللسة ،يمكنك اتلحكم بمشغل اجللسة اذلك من قائمة تشغيل < املشغل< ثم اتلحكم بالتسجيل باختيار(
إيقاف ،إيقاف مؤقت ،تشغيل ،أو تقديم رسيع).

صورة  :45جلسة مسجلة-التحكم بالمشغل
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كما يمكن للطابلة الوصول إىل امللفات املرتسلة من قبل عضو اهليئة اتلعليمية خالل اجللسة اذلك من قائمة نافذة <
إظهار مكتبة نقل امللفات

صورة  :46جلسة مسجلة-إظهار مكتبة نقل الملفات

تسخاهر نافذة مكخبة نقل امللفات ،قويم باخخيار امللف املراد ةفاه ثم انقري ىلع ايقونة احلفظ.
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عزيزيت الطابلة
نضع بني يايك اخخبارا ذاتيا لـ "ديلل الطابلة التسخداا أداة الفصول االفرتاضية " بهاف تقييم اتستيعابك للمفاهيم
ااألداات اليت تضمنها ادليلل .
نأمل منك قراءة األتسئلة بخمعن ثم اإلجابة ىلع فقرات االخخبار املعا بطريقة اخخيار من مخعاد بوضع دائرة ىلع احلرف
اذلي يشري إىل اإلجابة الصحيحة ،علما بأنه يمكن أن تخحقيق من صحة إجابخك من خالل مفاتيح اإلجابة يف الصفحة
اتلايلة.
تمنياتنا لك بنخيلة طيبة
 .1تعا الفصول االفرتاضية أةا أداات ناا :
أ .اتلعلم االلكرتاين.
ب .اظناا األكادييم.
ج .الربيا االلكرتاين.
د .املكخبة الرقمية.
 .2يمكن اتسخداا أداة الفصول االفرتاضية من قبل عضو اهليئة اتلعليمية يف:
أ .تقايم تسااعت مكخبية افرتاضية.
ب .عقا ةلقة نقاش.
ج .جلسة مراجعة قبل االخخبار.
د .مجيع ما تسبق.
 .3تنقسم ااجهة الفصول االفرتاضية إىل:
أ .ثالثة أجزاء رئيسية.
ب .مخسة أجزاء رئيسية.
ج .أربعة أجزاء رئيسية.
د .تسخة أجزاء رئيسية.
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 .4العنرص اذلي يسخدا تلقايم العراض:
أ .لوح املعلومات.
ب .رشيط اتلعاان.
ج .الصوت االفيايو.
د .املشاركون.

إىل :

 .5يشري الرمز

أ .إضافة قصاصة فنية ىلع الصفحة.
ب .رتسم خط مسخقيم ىلع الصفحة.
ج .إضافة لقطة للشاشة ىلع الصفحة.
د .إدخال اظنص ىلع الصفحة.
 .6يشري الرمز

إىل :

أ .رتسم مسخطيل ممخلئ ىلع الصفحة.
ب .اإلشارة إىل عنارص االهخما ىلع الصفحة.
ج .إضافة قصاصة فنية ىلع الصفحة.
د .رتسم خط مسخقيم ىلع الصفحة.
 .7أداة تتيح مشاركة تسطح املكخب اخلاص بالطابلة مع بقية املشاركني:
أ .لوح املعلومات.
ب .رشيط اتلعاان.
ج .مشاركة اتلطبيقات.
د .جولة الويب.
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 .8يف ةالة عا منح إذن جولة ايب فإن الطابلة تستشاها ما يقو بعرضه عضو اهليئة اتلعليمية من :
أ .مواقع ايب فقط.
ب .تسطح املكخب.
ج .اتلطبيقات.
د .ال يشء مما تسبق.
 .9إلعال املشاركني بعا توفرك مؤقخا يف اجللسة  ،جيب تفعيل خيار:
أ .الرموز اتلعبريية.
ب .يرىج االبطاء.
ج .يرىج االرساع.
د .ابخعاد عن اجللسة.
 .11إذا أردت املشاركة مع عضو اهليئة اتلعليمية أثناء اجللسة ،جيب اظنقر ىلع أداة:
أ .االجابة ىلع االتسخقصاء.
ب .رفع ايلا.
ج .ابخعاد عن اجللسة.
د .الرموز اتلعبريية.
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مفاتيح اإلـجابة
رقم السؤال

اإلـجابة

1

أ

2

د

3

ب

4

أ

5

ج

6

ب

7

ج

8

أ

9

د

11

ب
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