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 كيفية الحل فى ورقة اإلجابة اإللكترونية
 :عزيزى الطالب 

 بإتباعك لهذه اإلرشادات تأكد من حصولك على أعلى الدرجات وتحقيق النجاح إن شاء اهلل 
 شكل ورقة اإلجابة : أوال 

 :نجليزية كما يلىتنقسم ورقة اإلجابة الى قسمين أساسين سواء كانت باللغة العربية او باللغة اإل 
 :كما يلى  كتابة البيانات وهو ما يدرج فيه الطالب بياناته واضحة قسم *
 

 3  2  3  9  5                 (يكتب الطالب اسمه واضحا)محمد أمين على عمر           
 (يكتب الطالب رقم جلوسه صحيحا)    32395           

 (بةيحدد الطالب القسم او الشع)       عامة               
                                (مادة االمتحانتكتب اسم )     تصميم مالبس             

 (يحدد الطالب فرقته الدراسية)          االولى             
 (اسم الفصل الدراسى)       نى االول أو الثا              

 (دةتاريخ امتحان الما)                 29/2/8629     
 (تظلل رقم نموذج األسئلة)                                

 التابع له  يكتب الطالب رقم جلوسه فى المربعات من الجهة اليسرى ثم يظلل كل رقم فى العمود-2 :ملحوظة هامة 
 بالصورةويمكن االستعانة بمسطرة لتحديد عمود كل رقم حتى يكون التظليل بصورة صحيح كما                  

  :اإلجابة وهو ما يظلل فيه الطالب دائرة اإلجابة الصحيحة كما يلى  قسم* 
 
 
 
               اذا كانت االجابة خطأ  ه  وتظلل الدائرة.. اذا كانت االجابة صحيحة  أ   فى اسئلة الصح والخطأ تظلل الدائرة-2
 ه, د , جـ , ب , سواء كانت أ  يظلل الطالب اجابة السؤال فى الدائرة فى اسئلة اختيار من متعدد -8
 (صفر)فتحسب اجابتك  xاو   والتضع عالمة       يجب ان تظلل الدائرة كاملة واال تتالمس مع الدوائر حولها    -3
 مكن تصحيحها على ماكينة التصحيح نهائياوال ي( صفرا)فتحسب اجابتك وال يعتد باختيارك اجابتين ال يستخدم الكوريكتور نهائيا -4
 االختيار الصحيحثم تظلل بعد تأكدك من  . يفضل استخدام القلم الرصاص فى التظليل ويستحسن وضع نقطة بدائرة الحل -9

بمحافظتك على نظافة ورقة االجابة بعدم طيها او كرمشتها او احداث قطع بها تسهل : وأخيرا عزيزى الطالب 
 وتأكد إن ورقتك يتم تصحيحها اليكترونيا فتعطى نتيجة حيادية بناءًا على اجابتك انت وحدك.. ها عملية تصحيح

 


