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ایجاد و پیکر بندی آزمون  •

ویرایش سواالت و سوال ایجاد بانک •

اضافه کردن سواالت به آزمون•

پیش نمایش، مرور و تصحیح آزمون •

فهرست مطالب
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صفحه درساز قسمت سمت چپ باالی "شروع ویرایش"انتخاب گزینه ( 1-1

ایجاد آزمون 

"اضافه کردن یک فعالیت یا منبع"کلیک روی ( 1-2
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"اضافه کردن"و کلیک روی آزمونتیک انتخاب فعالیت از جنس ( 1-3

ایجاد آزمون 
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ای پیکر بندی آزمون انجام می شود، توصیه می شود صرفا گزینه ه"به روز رسانی آزمون"در پنجره ( 1-4
تنظیم نادرست سایر گزینه ها منجر به رویداد های . تنظیم شوندعمومی، زمان بندی و چیدمان 

.نامطلوبی می شود، لذا مقادیر پیش فرض تغییر داده نشوند

بندی آزمون پیکر 
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( فیلد های       اجباری هستند)اضافه کردن نام آزمون  "عمومی"در قسمت ( 1-5
.  ، استاد می تواند توضیحات از جمله فایل حاوی فرمول ها را اضافه کندتوصیفدر قسمت 

.فایل را اضافه کنیدBrowse repositoriesبا کلیک روی create linkکلیک کرده و در صفحه "پیوند"برای اینکار روی 
.   را مطابق شکل بزنید که فایل فرمول ها در پنجره جدید باز شود”open in new window“حتما تیک 

عمومی -آزمون بندی پیکر 
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.تنظیم شوندحتمامحدودیت زمانی و بسته شدن آزمون ، باز شدن آزمونسه گزینه ( 1-6
دودیت محیا پایان بسته شدن آزمون شود ، شمارنده معکوس زمان باقیمانده تا زمان می هنگامیکه دانشجو وارد آزمون 

11.00پایان آزمون ساعت و ساعت 2مثال اگر محدودیت زمانی .  نشان خواهد داد( هرکدام که نزدیکتر باشد)را زمانی
. وارد آزمون شود، شمارنده معکوس از یک ساعت و نیم  شروع به کاهش می کند09:30ساعت دانشجو باشد و 

حویل تالش کاربر در آزمون به طور خودکار ت"وقتی که زمان به پایان می رسد بصورت پیش فرض روی "گزینه اخر 
. این گزینه تغییر داده نشود.  تنظیم شده است"داده شود

زمان بندی –آزمون بندی پیکر 

7/43



توصیه ها و نکات مهم در خصوص زمان بندی

نخواهد امکانپذیر به آزمون زمان شروع، دسترسی از تعیین میشود و تا قبل توسط اساتید زمان شروع آزمون •
.اشدنداشته بکمی با ساعت شما تطابق است ممکن سرور صورت میپذیرد و شدن آزمون بر اساس ساعت باز . بود

ده چنانچه دانشجو به دلیل قطع شدن اینترنت از آزمون خارج شود، می تواند دوباره وارد شود و ادامه دهد، ولی شمارن•
.لذا می باید فورا نسبت به رفع مشکل اقدام نموده و اتصال خود را برقرار نماید. معکوس متوقف نخواهد شد

و خوانا بودن مناسب واز کیفیت اجازه بارگذاری تصویر پاسخ، پیش از بارگذاری تصویر، صورت سواالت تشریحی، در در •
.شوندپاسخ مطمئن کامل بودن تصویر 

را کلیک نمایند تا امکان"و اتمام آزمونپاسخ ها مه ھثبت "دکمه باید پس از اتمام پاسخگویی دانشجویان •
، آزمونزماندر صورت عدم کلیک بر روی این دکمه تا پیش از اتمام . گرددفراهم در سامانه استاد توسط دهی نمره 

.و نمرات باید دستی وارد شوندندارددر سامانه وجود نمره دهی امکان ولی است مشاهده دانشجو قابل پاسخ های 

یشود متوصیه پاسخ ها ،موقع به آزمون در بارگذاری انتهای مشکالت احتمالی برخی دانشجویان در زمان توجه به با •
.دقبل پیشبینی گرداز پیام رسانها  ایمیل یا ارسال فایل در پاسخ نظیر ارسال جایگزین برای ارسال راههای 

انی در صورت توافق استاد با دانشجویان جهت ارسال پاسخ  ایشان از طریق ایمیل یا پیام رسان حتما محدودیت زم•
یل نیز برای دریافت ایمیل قرارداده شود و تاییدیه دریافت ایم( دقیقه بعد از اتمام وقت آزمون15مثال حداکثر )مشخص 

. برای دانشجو ارسال شود
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چیدمان –آزمون بندی پیکر 

پیش فرض است و  هر سوال در یک صفحه مجزا نمایش داده "هر سوال""صفحه جدید به ازای"در گزینه  ( 1-8
4ست هر ولی برای آزمون های تستی با تعداد سوال زیاد، بهتر ا. برای آزمونهای تشریحی این فرض نگه داشته شود. شود

ا انکه ضمن.  تا تعداد به روز رسانی ها و  بار سرور در اثر تغییر صفحه کم شود. سوال در یک صفحه نشان داده شود5یا 
.   الزم است هر از چند گاهی دانشجو با به روز رسانی صفحه از اتصال به سرور مطمئن شود

را داشته باشد و امکان برگشت به صفحه قبل"آزاد"ن است که دانشجو آپیش فرض "نحوه حرکت در آزمون"در گزینه 
د این گزینه نیز توصیه می شو.  باشد و در غیر اینصورت فقط حرکت رو به جلو می تواند داشته باشد و سوال بعدی را ببیند

. را داشته باشدآزادمقدار پیش فرض 
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نمایش پیکر بندی

.می توانید نتیجه پیکر بندی را مشاهده کنید"ذخیره و نمایش"با کلیک روی 1-9
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.کلیک کنید"پیکر بندی"را انتخاب نموده و روی  اقداماتبرای تصحیح پیکر بندی  منوی ( 1-10

صفحه ورودی آزمون 
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ایجاد و پیکر بندی آزمون  •

ایجاد بانک سوال و ویرایش سواالت •

اضافه کردن سواالت به آزمون•

آزمون نمایش، مرور و تصحیح پیش •

فهرست مطالب
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13

بانک سوال و ایجاد طبقه  
.را انتخاب کنید"طبقه ها"را انتخاب کرده و سپس "بانک سوال"در پنل مدیریت سمت چپ، 2-1

. کلیک کنید"ایجاد طبقه"و روی ("فصل اول آزمون"مثال )برای طبقه انتخاب کرده  نام یک 

1

2

3

4
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طبقه بندی سواالت 
.ها می شویمسوال وارد منوینام طبقه روی با کلیک . است(0)آن طبقه ایجاد شده و تعداد سواالت 2-2

ر یک رده طبقه بندی این امکان را فراهم می کند که سواالت مشابه که به لحاظ وزن نمره و سختی و آسانی د
سوال با اینکار امکان انتخاب یک. هستند و از یک فصل مشابه درس هستند در یک طبقه قرار داده شوند

و 2ل سواالت آسان فصمثال می توان طبقه ای با عنوان . تصادفی از بین سواالت یک طبقه فراهم می شود
. ایجاد نمود2سواالت پیچیده فصل طبقه دیگری با عنوان 



ایجاد سوال تشریحی

روی انتخاب شده و"تشریحی"کلیک کرده و در منوی جدید نوع سوال "تعریف یک سوال جدید"روی 2-3
. کلیک نمایید"اضافه کردن"گزینه 
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ویرایش سوال تشریحی

...  ساده و فاقد شکل و فرمول و textاگر متن سوال صرفا .  اضافه شوندمتن سوال و نام سوال حتما باید2-4
نستکه  اما برای اضافه کردن سواالت دارای شکل بهترین گزینه ا. می توان متن را در پنجره تایپ نمودباشد 

ذخیره شده است، در این pngیا jpgانتخاب شود و صورت سوال که قبال به صورت یک فایل تصویری "عکس"
.نمره پیش فرض تغییر داده نشود و بعدا بارم بندی انجام می شود. قسمت بارگزاری شود
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گزینه ها مطابق شکل زیر انتخاب شده و. باز می شودimage property، پنجره عکسبا انتخاب 2-5
Browse repositoriesانتخاب شود.

قراردادن "فایل سوال از فولدر رایانه انتخاب و گزینه choose fileبا کلیک روی .  پنجره دیگر برای انتخاب فایل باز می شود
.انتخاب شودsave imageگزینه image propertiesو با بازگشت به منوی . انتخاب شود"این فایل روی سایت

وارد کردن سوال از بصورت عکس
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Response Optionsدر قسمت  2-6

. انتخاب شود"پاسخ از طریق بارگزاری فایل"قالب پاسخ  -
انتخاب شود"نامحدود":  مجاز بودن آپلود فایل-
. انتخاب شود"1"الزام به اپلود فایل -
ایل های فکلیک کرده و در منوی بعدی روبروی  "انتخاب کنید"روی : برای تعیین انواع فایل های مورد پذیرش-

.  تیک زده شودفایل های تصویری  و اسناد

ویرایش سوال تشریحی
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"نمایشپیش"، سوال به بانک سوال اضافه شده است و می توان با کلیک  "ذخیره تغییرات"بعد از 2-7
.    آن را مشاهده نمود

ویرایش سوال تشریحی
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نکه دانشجو در حین آزمون انگیزه کمتری برای  همکاری و کمک گرفتن از سایر دانشجویان آبرای 2-8
داشته باشد، توصیه می شود در بانک سوال در هر طبقه تعدادی سوال قرار داده شود و سوال هر دانشجو به صورت

.   تصادفی از طبقه مورد نظر انتخاب شود
oود تا رو توصیه می شود با تنوع بخشی به پارامتر های سواالت گونه های مختلفی از هر سوال در بانک قرار داده ش

و چینش سواالت نیز در ازمون بصورت تصادفی باشد .  نویسی از حل دیگران به سادگی میسر نباشد
o  به پاسخ مفهومی استفاده شود  که در آنها نوشتن راه حل و مراحل دستیابیسواالت تشریحی و توصیه می شود از

. نیز اهمیت دارد و قابلیت ارزیابی دقیقتری فراهم می شود
o سوال یک ایجاد شده است که هر سه "فصل اول آزمون"سوال متفاوت در طبقه 3در شکل زیر با تغییر پارامتر ها

.  نام گذاری شده اند
oحتی می توان جهت شخصی سازی

در متن سوال یک یا چند پارامتر را
.  وابسته به شماره دانشجویی فرد نمود
البته اینکار باید بصورت دستی و در 

.  متن سوال انجام شود

شخصی سازی سواالت 
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ایجاد طبقه سواالت چند گزینه ای 

.تعریف می شودجدیدی برای سواالت چند گزینه ای طبقه 2-9
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ایجاد  سوال چند گزینه ای 

شده انتخاب"چند گزینه ای"کلیک کرده و در منوی جدید نوع سوال "تعریف یک سوال جدید"روی 2-10
.  کلیک نمایید"اضافه کردن"و  روی گزینه 
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ویرایش سوال چند گزینه ای 
"تک یا چند جوابی"و "نمره پیش فرض"وارد شود  و گزینه های  متن سوال و نام سوال 2-11

. مقدار پیش فرض را داشته باشند"بهم ریختن ترتیب گزینه ها"و 
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ویرایش سوال چند گزینه ای 
"هیچ"بقیه و "%100"برای گزینه صحیح . می شودمشخص و نمره ( گزینه ها)در ادامه پاسخ ها 2-12

. لیک شودک"ذخیره تغییرات"روی بدون تغییر و سایر تنظیمات .  خالی گذاشته شودبازخورد . انتخاب شود
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ویرایش سوال چند گزینه ای 

.  در بانک سوال می توانید سوال را مشاهده کنید"پیش نمایش"با انتخاب گزینه 2-13
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ایجاد و پیکر بندی آزمون  •

ایجاد بانک سوال و ویرایش سواالت •

اضافه کردن سواالت به آزمون•

آزمون نمایش، مرور و تصحیح پیش •

فهرست مطالب
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به آزمونسوال اضافه کردن 

.  را انتخاب می کنیم"ویرایش محتوی آزمون"صفحه آزمون را باز کرده و گزینه 3-1
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آزمونبه اضافه کردن سوال 

تا سوال جدید . کلیک می کنیم"یک سوال تصادفی"و  "اضافه کردن"در منوی ویرایش آزمون  روی  3-2
.از بین سواالت موجود در طبقه یک سوال به صورت تصادفی انتخاب می شود. به آزمون اضافه شود

.  ادفی نمودتص"بهم ریختن ترتیب سوال ها"همچنین می توان ترتیب نمایش سواالت را برای هر دانشجو با انتخاب 
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اضافه کردن سوال به آزمون

سوال مشابه با پارامتر3"فصل اول آزمون"در طبقه .  در منوی بعدی طبقه مورد نظر را انتخاب می کنیم3-3
در انتها روی . سوال می باشد1تعداد سواالت تصادفی از فصل اول  . های مختلف داریم که  نشان داده می شوند

.  کلیک می کنیم"اضافه کردن سوال تصادفی"
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اضافه کردن سوال به آزمون

را کلیک نموده و اینبار گزینه"اضافه کردن"برای اضافه کردن سوال چند گزینه ای، مجددا روی 3-4
ک سوال آن است که این بار ی"یک سوال تصادفی"را انتخاب می کنیم،  تفاوت این گزینه با "از بانک سوال"

.   مشخص از بانک سوال انتخاب می شود
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به آزمونسوال اضافه کردن 

سوال دو را انتخاب نموده و  طبقه سواالت چند گزینه ای ...   در منوی اضافه کردن از بانک سوال 3-5
.  کلیک می کنیم"اضافه کردن سوال های انتخاب شده به آزمون"را  تیک می زنیم و   روی  
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بارم بندی سواالت

سوال اول تشریحی بوده .  در این  آزمون دو سوال موجود است. می باشد20پیش فرض "سقف نمره"3-6
را هر سوال نمره . نمره دارد4نمره دارد و بصورت تصادفی از طبقه اول انتخاب شده و سوال دوم چند گزینه ای است و 16و 

است و باید با 20جمع نمرات .  ذخیره می کنیم”enter“نمره با فشردن ثبت ایکون مداد  و بعد از کردن روی  با کلیک 
. سقف نمره برابر باشد

32/43. ضمنا این تصویر نشان می دهد که هر سوال در یک صفحه نمایش داده می شود



ایجاد و پیکر بندی آزمون  •
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پیش نمایش آزمون
"پیش نمایش"از صفحه اصلی آزمون را انتخاب نموده و  با کلیک روی .  آزمون آماده است4-1

زموندانشجو تا زمان بازشدن آ. می توانید بصورت آزمایشی در آزمون شرکت نمایید"شرکت در آزمون"و سپس 
.  این صفحه را نمی بیند ولی تدریس یار می تواند ببیند
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پیش نمایش آزمون
"اضافه کردن"دانشجو در پاسخ به سواالت تشریحی با کشیدن و رها کردن فایل یا انتخاب 4-2

.  می رود"صفحه بعد"فایل های پاسخ را طبق فرمت مورد پذیرش بارگزاری می کند و به 
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پیش نمایش آزمون

ا راتمام آزمون دانشجو در پاسخ به سواالت چند گزینه ای گزینه صحیح را انتخاب می کند و در پایان 4-3
.  کلیک می کند

. در بخش راهبری آزمون بعد از ثبت پاسخ در هر صفحه آزمون رنگ صفحه نیمه خاکستری می شود
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پیش نمایش آزمون

.  دانشجو می باید پیش از اتمام کنترل کند پاسخ سواالت ذخیره شده باشد4-4
را کلیک نمود و در پایان با کلیک روی "بازگشت و ادامه آزمون"تا قبل از پایان وقت می توان 

.   و تایید آن در پنجره بعدی از آزمون خارج می شود"ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون"
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مرور آزمون 

نشان "X:  دفعات شرکت در آزمون"در زمان برگزاری آزمون و بعد از آن  لینک جدیدی به نام 4-5
با کلیک روی آن می توان .  تعداد دانشجویانی که در آزمون وارد شده اند را نشان می دهدXداده می شود که 

. مشخصات دانشجو، زمان شروع، وضعیت و سوال های هر دانشجو را مشاهده نمود
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مرور آزمون 

در زیر نام هر دانشجو،  سواالتی که دانشجو در آزمون مشاهده می کند"مرور آزمون"با کلیک روی گزینه 4-6
.   و وضعیت پاسخ دهی به سواالت مشاهده می شود
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مرور آزمون 
استاد با دانشجو در مورد آن از استاد سوال کند، اگر شده است، به صورت تصادفی انتخاب 1چون سوال 4-7

.   دهدتوضیح الزم را ارایه گزینه می تواند سوال دانشجو را ببیند و این 
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تصحیح آزمون 
ه شده لیست دانشجویان و سواالت پاسخ داد":دفعات شرکت در آزمون"در پایان آزمون، استاد با کلیک روی 4-8

صورت سوال دانشجو و فایل آپلود شده پاسخ "نمره دهی الزم است"را مشاهده می کند و با کلیک روی 
.نوشته شده است”Not yet graded“فعال در ستون نمره کل هم عبارت . را مشاهده و تصحیح می کند
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تصحیح آزمون 
pdf.1“در زیر صورت سوال،  فایل پاسخ بارگزاری شده که در اینجا 4-9 . است مشاهده می شود”

. وارد نماید"نوشتن نظر یا بازنویسی نمره"استاد می تواند نمره سوال را در قسمت 
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تصحیح آزمون 
نهایتا . دانشجو ثبت خواهد شد"20/نمره"بعد از تصحیح و نمره دادن به سواالت، نمره کل در ستون 4-10

. جدول نمرات را می توان با فرمت های مختلف دریافت نمود




