
تحلیل اإلختبارات وإستبیانات اإلستطالع وطباعة النتائج والتحالیل

أجھزة تصحیح اختبارت خاصة بالمدارس 

للمدارس الحكومیة واألھلیة

صغیرة الحجم وخفیفة الوزن (١ كجم أو ٥ كجم) عالیة اإلعتمادیة

سھل اإلستخدام وقلیل األعطال (ال یحتاج تدریب أو صیانة)

تكلفة في متناول األفراد - ضمان سنة - مصداقیة سعودیة

تتعامل مع أقالم الرصاص وتتصل بالحاسب من خالل  یو إس بي

تتناول متطلبات المدارس في القیاس والقدرات والتحصیلي واإلرشاد 

یستورد األسماء من موقع نور ویرفع الدرجات إلى موقع نور

برنامج المصحح اآللي للمدارس شامل طباعة األسماء قبل اإلختبار

أمریكي تغذیة آلیة بسرعة ٦٥ نموذج\الدقیقة
تصحیح التحصیلي التجریبي مع تغذیة راجعة

تصیحیح وجھ واحد رصاص مع طباعة النتیجة\النسبة 

داتالينك ٣٠٠٠

مؤسسة المیكنة التجاریة
ھاتف ٤٧٤١٣٣٠ - فاكس ٢٢١٧٧٦٧

www.almodir.net

الوجة الثاني لتحلیل األسئلة (من ٧٦ إلى ١٥٠)
یطبع عدد اإلجابات الخاطئة لكل سؤال في اإلختبار

Item Analysis (Side 2, Questions 76-150)
Prints the number of incorrect responses per test question
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Class Avg

المعدل

Class
Avg%

المعدل %

Subject
Class
Section
Date

االختبار
المادة

الصف/الشعبة
المستوى/التخصص

91 92 93 94 95 96 97 98 99 10081 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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Total
Scans

عدد األوراق

76 77 78 79 80
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تثبيت برنامج المصحح اآللي:

www.almodir.net نزل نسخة تجریبیة من موقعنا

ثبت حقیبة أوفیس (اكسس) على جھازك.

رخص البرنامج لإلستفادة من كافة الوظائف

قبل االختبار:

أطبع األسماء لعنونة نماذج اإلجابة بأسماء الطالب والصفوف
تحدید طالب الصف والمادة للطباعة في برنامج طباعة و تظلیل النماذج

نسخ األسماء من موقع نور بالنسبة للمدارس
١) صالحیات المدیر>> التقاریر اإلحصائیة >> اإلحصائیة الخاصة باإلرشاد

٢) تصدیر الملف بصیغة إكسل  StudentGuidance.XLS إلى سطح المكتب
٣) تنفیذ األمر إستیراد األسماء من نور في ملف األسماء في المصحح اآللي

نسخ األسماء من ملف إكسل بالنسبة للجھات األخرى

بعد االختبار:

قراءة المفاتیح و أوراق إجابات الطالب/الطالبات

إعداد مفاتیح اإلختبار (اإلجابات النموذجیة) وتحدید االختبار والمادة

معالجة إختبار متنوع األسئلة واألوزان (لرصد الدرجات)

١) تدقیق مفتاح اإلختبار ووزن الدرجات المستحقة لألسئلة
٢) تدقیق أوراق إجابات الطالب ومعالجة الفروقات والحاالت

٣) رصد ثم طباعة كشف الدرجات الكلي أو التفصیلي
٤) إنشاء ملف درجات المادة/الصف جاھز للرفع إلى نور
(الدرجات >> تحمیل الدرجات >> تحدید المادة >> التصحیح اإللكتروني)

تقریر الفروقات الفردیة ألداء الطالب (القیاس والتحصیلي)

طباعة تقریر كفاءة األسئلة وتوزیع الدرجات وتحلیل الصعوبة/التمییز

اإلرشاد الطالبي واالعتماد األكاديمي:

إضافة أسئلة اإلستبیان أو القدرات التجریبي إلى بنك األسئلة

طباعة التقاریر التفصیلیة واإلحصائیة وبالتمثیل البیاني

تحلیل اإلستجابات على مستوى السؤال أو موجز إحصائیات المتغیرات

ورق إجابة فئة ١٠٠ سؤال وجھ واحد أو ٢٠٠ وجھین

تصیحیح وجھ واحد رصاص مع طباعة النتیجة\النسبة 

تغذیة یدویة بسرعة ٣٥ نموذج\الدقیقة

داتالینك ١٢٠٠  -  أمریكي

تصحیح لكل سؤال والعمل بدون حاسب آلي

یدعم موقع نور (استیراد األسماء وتصدیر الدرجات)

مساندة ودعم فني ٢٤/٧
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تصویر بسرعة ٨٠ صفحة في الدقیقة

صینیة تغذیة سعة ١٠٠ ورقة وصینیة اخراج سعة ١٠٠ ورقة

متوافق مع برنامج المصحح١١ األسھل على اإلطالق

شركة تایوان - صناعة وتجمیع الصین

سعر منافس وأداء نفیس

SmartOffice PS180U سكانر موديل

 Plustek

اطبع نماذج اإلجابة معنونة بتفاصیل المختبر

صور اوراق االجابات بماسح ضوئي (سكانر)
PlusTek SmartOffice 3180 ٨٠ صفحة في الدقیقة

صحح االختبار بموجب جدول مواصفات مرن وشامل
دقق و أعتمد واطبع النتائج فورا بضغط أزرار أمامك!ً

فوائد المصحح اآللي (االصدار ١١)

التكیف مع بیئة العمل حسب نظام التعلیم والتدریب

أنتاج نماذج االجابة معنونة باسماء المختبرین بطابعة لیزر.

ال یشترط أقالم رصاص (اإلجابة بقلم حبر أو رصاص)

.(A4) توفر ٧ نماذج قیاسیة (عربي/انجلیزي) لإلختبارات

معالجة االختبار بسرعة ودقة للتصحیح والتحلیل واخراج النتائج.

التوافق مع أكسل أو موقع نور التربوي للمدارس لتبادل البیانات.

أوامر سھلة وسریعة تشابھ اجراءات التصحیح والرصد الیومیة.

السھل الممتنع  ... اكثر سھولة ... اكثر مرونة ... اكثر فاعلیة (سعودي ١٠٠٪)

اإلصدار ١١ سنة ٢٠١٩ م

ً ثالث خطوات سھلة لتصحیح االختبارات آلیا

قبل االختبار

بعد االختبار

 التصحیح واعتماد النتائج

صورة إلكترونیة لنموذج اإلجابة (أرشیف)

صغیر الوزن - خفیف الحجم - عالي الجودة

https://www.youtube.com/watch?v=I0GtlsXqw-E
https://www.youtube.com/watch?v=I0GtlsXqw-E
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