برگزاری آزمون تستی

 -1ب عد از ورود به صفحه درس مربوطه مطمئن شوید که در بخش مخزن سواالت «گروه سوال»
برای این درس ایجاد کرده اید.

الف -برای این منظور بعد از ورود به صفحه مخزن سواالت بررسی کنید که باالی صفحه در بخش «گروه
سوال» حداقل یک آیتم وجود داشته باشد.

ب -اگر گروه سوال خالی است عالمت

را بزنید تا یک گروه جدید ایجاد کنید.

ج -در صفحه ظاهر شده «ایجاد گروه جدید» را بزنید .یک نام گروه دلخواه نوشته و کلید ثبت را بزنید.
مطمئن شوید که گزینه «فقط برای خودم» فعال است.

 -2به صفحه درس برگردید  .کلید آزمون را بزنید

 -3از باالی صفحه «ایجاد آزمون» را بزنید

 -4صفحه زیر ظاهر خواهد شد:

تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون و مدت زمان آزمون را تنظیم کنید .نوع آزمون بر روی عبارت
آزمون با تمام انواع سواالت تنظیم شود .تمام سواالت در یک صفحه انتخاب شود.
توضیح سایر آیتم های موجود در صفحه در فایل راهنمای " نحوه برگزاری آزمون-اساتید" بصورت
کامل آورده شده است .ولی فعال برای آزمون های اول توص یه نمی شود از همه قابلیت های سیستم
استفاده شود.

 -5کلید ثبت را بزنید تا صفحه زیر ظاهر شود.

 -6از باالی صفحه ایجاد سوال و سپس «تک انتخابی» را انتخاب کنید.

 -7متن سوال و گزینه ها را بنویسید .گزینه صحیح را هم انتخاب کنید.

 -8وارد بخش «جزئیات سوال» شوید .گروه سوال را انتخاب کنید  .گزینه «امکان الصاق فایل»
فعال باشد تا دانشجویان در صورت نیاز بتوانند پاسخ هایشان را بصورت فایل  pdfیا تصویر
دست نوشته یا تصویر صفحه نمایش آپلود کنند .همینطور می توانید برای سواالت نمره مثبت
و منفی هم در نظر بگیرید .مثال می توان به ازای هر پاسخ صحیح  3نمره و هر پاسخ غلط 1
نمره در نظر بگیرید.

 -9اگر استاد درس بخواهد بجای تایپ تک تک صورت سواالت آنها را در قالب فایل در سامانه
آپلود کند این کار را می تواند از بخش الصاق فایل انجام دهد.
وارد بخش " الصاق فایل " می شویم :

 -11بعد از ذخیره سوال  ،سامانه سواالت بعدی را نیز از استاد درس دریافت می کند  .البته اگر همه
سواالت در قالب یک فایل آپلود کرده اید دیگر نیازی به سوال های بعدی نخواهد بود .در این
حالت الزم است دانشجویان نیز پاسخ ها را آپلود کنند.
 -11در انتها باید کلید «ذخیره و بستن» را بزنید.
 -12مرحله آخر گزینه " فعال کردن آزمون " را انتخاب کنید تا آزمون در زمان تعیین شده برای
دانشجو قابل رویت باشد.

نحوه تصحیح اوراق امتحانی
 -1بعد از اتمام آزمون اساتید می توانند از بخش آزمون -عملیات – وارد کردن نمره برگه های
امتحانی را ببیند.

 -2لیست دانشجویان در صفحه ظاهر می شود آیکون برگه امتحانی را کلیک کرده تا پاسخ های
دانشجو نمایش داده شود

 -3اگر می خواهید به دانشجو فرصت مجدد امتحان بدهید کلید ریست را بزنید

 -4در صفحه وارد کردن نمره می توانید پاسخ ها را مشاهده کرده و نمره دانشجو را ثبت کنید.
پاسخ دانشجو در داخل دایره مشخص است  .فقط پاسخ های داخل دایره را تصحیح کنید.
پاسخ صحیح طبق آنچه که موقع طرح سوال توسط استاد مشخص شده است با عالمت
پاسخ هایی که اشتباه است با مشخص

است .این دو عالمت صرفا جهت کمک به تصحیح

هستند وگرنه پاسخ دانشجو در داخل دایره ثبت شده است.
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