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وژیه اساتید
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برای ایجاد یک آزمون حتما باید قبل از وارد کردن سواالت آزمون؛ نسبت به ایجاد یک آزمون اقدام نمایید.
( بازه و زمان آزمون را قبل از وارد کردن سواالت ،تنظیم نمایید .در غیر این صورت به محض وارد
کردن سواالت آزمون ،سواالت برای دانشجویان درس قابل مشاهده خواهد بود ).
برای تعریف یک آزمون برای درس مورد نظر بر روی لینک آزمون (میان ترم/پایان ترم) کلیک نموده و از
قسمت تنظیمات گزینه پیکر بندی را انتخاب نمایید:

در این صفحه در قسمت زمان بندی یک بازه و یک مدت زمان را برای آزمون مشخص میکنیم:

در این قسمت بازه آزمون را تنظیم نمایید

دراین قسمت مدت زمان آزمون را تعریف کنید

• بازه آزمون باید حداقل به میزان  15دقیقه بیشتر از مدت زمان آزمون باشد.
• با توجه به تنظیمات انجام شده در تصویر فوق به عنوان مثال اگر دانشجویی در ساعت  8:45وارد آزمون
شود مدت زمان ازمون او فقط  15دقیقه خواهد بود چون آزمون در ساعت  9بسته خواهد شد.
• گزینه وقتی زمان به پایان میرسد :را روی }تالش کاربر در آزمون به طور خودکار تحویل داده شود{ قرار دهید.

نمره:
در این قسمت میتوانید تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون را مشخص نمایید .برای آزمونهای تستی که
نمرات آنها توسط سیستم محاسبه می شود این قسمت را بر روی 2بار تنظیم نمایید.

و اگر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون را 2بار انتخاب میکنید باید روش نمره دادن را {بیشترین
نمره} انتخاب کنید.

چیدمان سوال:
برای آزمونهای تستی باید گزینه نحوه حرکت در آزمون را در حالت {به ترتیب} قرار دهید.

بعد از انجام تنظیمات فوق بر روی گزینه ذخیره و بازگشت به درس کلیک کنید تا تنظیمات انجام شده
ذخیره شوند.

در این صفحه مشخصات آزمون تعریف شده قابل مشاهده است .و برای درج سواالت آزمون بر روی
لینک {ویرایش محتوی آزمون} کلیک میکنم.
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در این صفحه با کلیک بر روی لینک {اضافه کردن} و انتخاب یک سوال جدید می توانید سواالت را به آزمون
اضافه کنید.

الف) اضافه کردن سواالت آزمون تستی:
برای اضافه کردن سواالت تستی قسمت {چند گزینه ای} را انتخاب کنید.

پس از مشخص کردن نام و متن سوال تنظیمات مربوط به آزمون را انجام دهید:
• در قسمت تک یا چند جوابی؟ می توانید مشخص نمایید که پاسخ سوال شامل یک یا چند گزینه صحیح
باشد :اگر گزینه انتخاب { بیش از یک گزینه مجاز است را انتخاب میکنید} به این نکته توجه داشته باشید
که اگر در این حالت دانشجو تمام گزینه های سوال را انتخاب کند پاسخ او به عنوان پاسخ صحیح تلقی
خواهد شد و این در صورتی است که ممکن است یکی از گزینه های سوال صحیح نباشد.

• با انتخاب گزینه {بهم ریختن ترتیب گزینه ها} ترتیب نمایش گزینه های هر سوال تستی برای هر دانشجو
متفاوت خواهد بود.
اگر به عنوان مثال یکی از گزینه های سوال شامل گزینه های الف و ب باشد حالت به هم ریختن ترتیب
گزینه ها را انتخاب نکنید چون در این حالت گزینه ها کامال جابجا خواهند شد و برای هر دانشجو ترتیب
نمایش گزینه ها متفاوت خواهد بود که طبیعتا امکان انتخاب پاسخ صحیح وجود نخواهد داشت.

در قسمت گزینه های پاسخ هم گزینه های مورد نظر را وارد نمایید و برای مشخص کردن گزینه صحیح برای
گزینه مورد نظر نمره  100%را انتخاب نمایید.

در انتها بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک نمایید.
در مورد آزمونهای تستی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی دانشجو؛ توصیه میشود که سواالت به صورت
صفحه به صفحه به دانشجو نمایش داده شوند و همه تستها در یک صفحه به دانشجو نمایش داده نشوند .برای
صفحه بندی سواالت بر روی دکمه {صفحه بندی مجدد} کلیک کنید:

و در هر صفحه یک سوال را قرار دهید:

برای بارم بندی هر سوال بر روی قسمت نمره در روبروی هر سوال کلیک کنید و بارم نمره را وارد کنید.
جم ع کل نمرات آزمون در باالی صفحه قابل مشاهده است .همچنین در قسمت سقف نمره هم میتوانید یک
سقف نمره مشخص کنید تا نمرات نهایی در این مقیاس محاسبه شوند.

و برای به حداقل رساندن امکان تقلب گزینه به هم ریختن ترتیب سواالت را انتخاب نمایید.

ب) اضافه کردن سواالت آزمون تشریحی:
هر آزمون باید یا شامل سواالت تستی یا تشریحی باشد .چون برای سواالت تشریحی امکان نمره دهی خودکار
توسط سیستم وجود ندارد و تصحیح این سواالت باید توسط استاد انجام شود ولی سواالت چند گزینه ای این
قابلیت را دارند که توسط سیستم تصحیح شوند و نمره آنها توسط سیستم محاسبه شود و اگر آزمون شامل
سواالت تستی و تشریحی توامان هست (از نوع آزمونهای ترکیبی محسوب میشود) سواالت را به روش
آزمونهای ترکیبی که در روش سوم بیان خواهد شد در آزمون اضافه نمایید.
برای اضافه کردن سوال تشریحی بر روی گزینه اضافه کردن کلیک نمایید و این با ر گزینه سواالت تشریحی
را انتخاب کنید.

پس از مشخص کردن نام و متن سوال در قسمت گزینه های پاسخگویی ( )response optionsمیتوانید
تنظیمات مربوط به ارسال فایل پاسخ را مشخص کنید:
• در قسمت قالب پاسخ گزینه {ویرایشگر  htmlبا انتخاب کننده فایل} را انتخاب نمایید.
• در قسمت  Require textگزینه  text input is optionalرا انتخاب کنید.
• در قسمت مجاز بودن ضمیمه کردن فایل گزینه نامحدود را انتخاب کنید.

• در قسمت انواع فایلهای مورد پذیرش انواع فایلهای صوتی و متنی را انتخاب کنید.

در پایان بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید.
تنظیمات مربوط به صفحه نمایش سواالت هم دقیقا مانند سواالت آزمونهای تستی است.
ج) اضافه کردن سواالت آزمون های ترکیبی:
آزمونهایی که سواالت آنها شامل فرمول-تصویر و نمودار هست و در واقع از نوع آزمونهای ترکیبی محسوب
میشود سواالت آزمون را به این ترتیب وارد کنید:
در این آزمونها به ازای تعداد سواال تی که در نظر دارید در ازمون باشند یک سوال تشریحی را به آزمون اضافه
کنید و در متن هر سوال تصویر سوال را بارگذاری کنید.

و تصویر سوال را از کامپیوتر خود انتخاب نموده و در سامانه بارگذاری نمایید.

نام مناسبی برای آن انتخاب نموده و بر روی دکمه قراردادن این فایل روی سایت کلیک نمایید:

تنظیمات مربوط به گزینه های پاسخ گویی هم مشابه سواالت تشریحی میباشد .و در پایان جهت ذخیره تغییرات
بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک نمایید.
برای ویرایش سوال هم از طریق گزینه ویرایش در کنار نام سوال میتوانید استفاده نمایید.

*** تذکر مهم ***
پس از پ ایان درج سواالت در آزمون حتما یکبار به صورت آزمایشی در آزمون شرکت نمایید تا اگر ویرایشی
در متن سواالت یا موارد دیگری هست که نیاز به تغییر دارند قبل از برگزاری امتحان اصالحات مورد نظر را
انجام دهید.
برای شرکت در آزمون به صورت آزمایشی؛ در صفحه آزمون از طریق منوی تنظیمات از طریق گزینه پیش
نمایش آزمون می توانید در آزمون وارد شوید.

