 -1روی درسی که میخواهید آزمون بگیرید کلیک نمایید:

 -2کلید «آزمون» را انتخاب کنید:

 -3در صفحه باز شده «ایجاد آزمون» را کلیک نمایید.

 -4اطالعات مورد نیاز برای ایجاد آزمون را پر نمائید .شرح مختصری از این اطالعات در ادامه آورده شده است.

چهار فیلد عنوان آزمون  ،نمره  ،نمره قبولی و ضریب نمره همگی اجباری می باشد  ،بنابراین باید پر شوند



ضریب نمره  :به این معناست که برای مثال شما در طول دوره خود می توانید چندین آزمون با ضرایب متفاوت بگیرید که
این ضرایب در نمره پایانی لحاظ گردد.

 با کلیک روی انتصاب امتیاز می توانید سطح دانشجو را بر اساس امتیازی که کسب می کند تعیین کنید (با کلیک روی کلید
افزودن می توان به تعداد مورد نظر امتیاز تعریف کرد):

 تاریخ وساعت شروع و پایان آزمون  :برای برگزاری آزمون در یک زمان مشخص  ،از این فیلد استفاده می کنیم.
 تاریخ دانلود پاسخنامه  :با مشخص کردن این تاریخ کاربر می تواند جواب صحیح سواالت را مشاهده کند .کاربر با فرا رسیدن
زمان مورد نظر با کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون می تواند پاسخنامه سواالت را مشاهده نماید
 تاریخ مشاهده نمره  :اگر می خواهید کاربر شما در یک تاریخ خاص نمره خود را مشاهده کند در این قسمت تاریخ مورد نظر
خود را وارد نمایید .در غیر این صورت اگر شما در این آزمون تیک مربوط به استفاده از نمره دهی خود کار را بزنید کاربر
بالفاصله پس از اتمام آزمون نمره خود را مشاهده می کند
 نوع آزمون  :طبق توضیحات اول ما دو نوع آزمون عادی داریم با باز کردن لیست کشویی نمایش داده شده در تصویر در این
قسمت می توانیم نوع آزمون خود را انتخاب کنیم چنانچه آزمون را با عنوان "آزمون با تمام انواع سواالت " انتخاب کنیم آزمون
به صورت عادی ایجاد می شود و اگر گزینه "آزمون چهار گزینه ای تک جوابی" انتخاب کنیم آزمون عادی با پاسخنامه را ایجاد
کرده ایم.

 تمام سواالت در یک صفحه :در صورتیکه گزینه تمام سواالت در یک صفحه را انتخاب کنید  ،تمام سواالت در یک صفحه برای
آزمون دهنده نمایش داده خواهد شد
 امکان ریست آزمون توسط کاربر در صورت مردودی وجود داشته باشد  :اگر بخواهید دانشجو امکان شرکت در آزمون را در صورت
مردودی را داشته باشد از این گزینه استفاده کنید .
 وضعیت قبولی به کاربر نمایش داده نشود  :در قسمت "نمرات آزمون" رنگ سبز به منزله قبولی و رنگ قرمز به معنی مردودی
می باشد .چنانچه میخواهید دانشجو متوجه قبول شدن یا مردود شدن خود نشود تیک این قسمت را بزنید تا نمره خود را صرفا
را با رنگ مشکی ببیند .
 استفاده از سیستم نمره دهی خودکار  :در این حالت در صورتی که در این نوع آزمون دکمه پایان آزمون پس از ثبت پاسخ زده
شود سیستم به صورت خودکار به نمره دهی می پردازد  .توجه  :چنانچه تیک این قسمت زده شود دو نوع سوال جای خالی ،
و تشریحی از قسمت ایجاد سواالت آزمون حذف میگردد .
 ** الگوی نمایش سواالت رندوم باشد  :با انتخاب این فیلد ترتیب قرار گرفتن سواالت برای هر دانشجو متفاوت می شود  .با
زدن این تیک شما قابلیت استفاده از "الگوی نمایش گزینه ها رندوم باشد" را نیز پیدا می کنید با زدن تیک ترتیب گزینه های
یک سوال هم برای افراد مختلف متفاوت می شود .
 زمان سنج مهلت دهی به آزمون پس از خروج متوقف نشود  :چانچه برای آزمون زمان در نظر گرفته شود و دانشجو به هر دلیلی
از صفحه آزمون خارج شود تایمر متوقف می شود تا دوباره کاربر وارد صفحه آزمون شود ،اما اگر تیک این قسمت زده شود و
کاربر از صفحه آزمون خارج گردد تایمر متوقف نخواهد شد.
 پس از یکبار جوابگویی پاسخ ها دیگر قابل ویرایش نباشند  :چنانچه تیک مربوط به این قسمت زده شده باشد  ،و دانشجو دکمه
ثبت پاسخ را قبل از زدن پایان آزمون بزند دیگر قادر به ویرایش جواب های خود با برگشت به صفحه آزمون نخواهد بود (به
صورت پیش فرض قبل از زدن پایان آزمون امکان ویرایش جواب ها وجود دارد(
 دفعات مجاز شرکت  :عددی که در این قسمت وارد می شود  ،نشان دهنده دفعاتی است که دانشجو میتواند قبل از زدن دکمه
پایان آزمون به هر دلیلی اعم از قطعی اینترنت  ،قطعی برق و ...ازصفحه آزمون خارج شود و مجددا در امتحان شرکت کند .

 -5بعد از تعریف مشخصات آزمون به شرح فوق ،نوبت به ایجاد سوال می رسد.

** چنانچه نوع آزمون را «آزمون چهارگزینه ای تک جوابی» انتخاب نمایید  ،موقع ایجاد سوال ،دو آیتم به شکل زیر قابل مشاهده
خواهد بود:

** چنانچه نوع آزمون را «آزمون با تمام انواع سواالت» انتخاب نمایید  ،موقع ایجاد سوال آیتم های بیشتری از جمله «چند
انتخابی»« ،سواالت تشریحی» و ....نیز برایتان قابل طراحی می باشد .در حالت چند انتخابی ممکن است یک سوال دارای چندین
جواب صحیح بوده باشد ولی در حالت تک انتخابی جواب صحیح سواالت یک گزینه می تواند باشد.

 -6برای نمونه یكی از سناریوها را دنبال می کنیم .بقیه سناریو ها مشابه همین است.

سناریو نمونه :روی گزینه تک انتخابی کلیک نمایید:

 -7سوال و گزینه های پاسخ را وارد نمایید

گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 -8از بخش «جزئیات سوال» گروه سوال را تعیین نمایید .به عنوان مثال «آزمونهای عمومی» را انتخاب نمایید سپس روی کلید
«ذخیره» کلیک نمایید.

 -9به همین ترتیب سایر سواالت را ایجاد نمایید.
 -11دقت نمایید بعد از ایجاد سواالت  ،آزمون مورد نظر را فعال کنید.

 -11ثبت نمره
استاد درس میتواند بعد از اتمام آزمون از صفحه مربوط به درس مجددا وارد بخش آزمون شده ،آزمون مورد نظر را انتخاب کرده و با
کلیک روی کلید «عملیات» و انتخاب گزینه «وارد کردن نمرات» اقدام به ثبت نمره برای دانشجو نماید.

 -12استاد می تواند از همان قسمت وارد کردن نمره ،آزمون را ریست نماید تا دانشجو مجددا در آزمون شرکت نماید.

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

