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آزمون

در اين قسمت اطالعات آزمون .تمامي آزمونهاي تعريف شده براي درس مورد نظر ديده مي شودآزموندر صفحه 

تخاب در بخش عمليات با ان.مانند تاريخ  پايان آزمون؛ تعداد سواالت  و وضعيت کاربر در آزمون قابل مشاهده است 

.مي توان در آزمون شرکت کرد شرکت در آزمونگزينه 



شرکت در آزمون

زمون ، دقت داشته باشيد که در هنگام پاسخگويي به آ.کاربران هنگام ورود به صفحه آزمون ، مدت زمان آزمون را مشاهده مي کنند 

.  داز زمان باقي مانده کم مي شود و در صورت پايان وقت آزمون ، سيستم به صورت خودکار از ادامه آزمون جلوگيري خواهد کر

شرکت در آزمون



نکات پاسخ دهي به سواالت آزمون

کاربران پس از زدن دکمه ادامه ، 

3. وارد صفحه آزمون مي شوند 

حالت براي نحوه نمايش سواالت 

.آزمون وجود دارد

در اين حالت سواالت  به -1

صورت تک تک نمايش داده

.مي شود 

کاربر مي تواند پس از مشاهده 

ه سواالت ، به آنها پاسخ دهد و يا ب

.سواالت بعدي يا قبلي برود



سواالت چند گزينه اي تک انتخابي

گزينه ها در اين نوع سوال کاربرمي تواند يکي از. يکي از انواع سواالت آزمون سواالت چند گزينه اي تک انتخابي است

.را انتخاب کند



سواالت چند گزينه اي چند انتخابي

واند چند در اين نوع سواالت کاربر مي ت.يکي از انواع ديگر سواالت آزمون ، سواالت چند گزينه اي چند انتخابي است

.گزينه درست را انتخاب کند 



سواالت تشريحي

ک سوال در اين قسمت کاربر مي تواند متن جواب را براي ي. سواالت تشريحي يکي ديگر از انواع سواالت آزمون است 

.تايپ کند و استاد متن نوشته شده کاربر را مشاهده مي کند 



سواالت ارتباطي

.ل کنددر اين نمونه سواالت کاربر بايد گزينه هاي مرتبط را به يکديگر متص



سواالت ترتيبي

. کند در اين نمونه سواالت کاربر بايد گزينه ها را به ترتيب مرتب

.براي اين کار گزينه ها را بوسيله موس مي توان جا به جا کرد 



سواالت جاي خالي

.کندسواالت جاي خالي سواالتي هستند که کاربر بايد يک يا چند جاي خالي را در سوال پر



بازخورد سواالت

ه کاربران هنگام پاسخ دهي به هر سوال ، مي توانند نظرخود را ب

استاد هنگام تصحيح آزمون مي تواند اين . استاد ارسال کنند

.بازخوردها را مشاهده کند

اين کار با کليک کردن روي دکمه مداد در سمت چپ سوال امکان

.  پذير است

شار به خاطر داشته باشيد که پس از نوشتن نظر دکمه ذخيره را ف

.دهيد 



نهايي کردن آزمون

را به ، اجازه تصحيح آزمونپايان آزمون پس از اين که پاسخگويي به آزمون به پايان رسيد ، با کليک کردن روي دکمه 

.استاد مي دهيد



آزمون

االت ، در اين حالت کاربر پس از پاسخ به تمامي سو. ممکن است سواالت بصورت يکجا و در يک صفحه نمايش داده شود 

.را انتخاب مي کند ذخيره پاسخ ها کليد 



ران در اين حالت کارب.در آزمون هاي که فقط شامل سواالت تستي هستند پاسخنامه بصورت جداگانه نمايش داده مي شود 

.مايند مي بايست پاسخ سوال مورد نظر را در پاسخنامه عالمت زده و پس از پاسخ به تمامي سواالت کليد خاتمه را انتخاب ن



نهايي کردن آزمون

پس از انتخاب کليد پايان آزمون سامانه 

سوالهايي که به آنها پاسخ داده شده است و

را سوالهايي که به آنها پاسخ داده نشده است

خ در صورتي که بخواهيم پاس.نشان مي دهد 

اسخ سوالهاي خود را تغيير و يا به سوالهاي پ

ش ويرايداده نشده پاسخ دهيم ، توسط کليد 

ال و يا با کليک بر روي شماره سوپاسخها 

.  مورد نظر به صفحه آزمون برمي گرديم 

ن پايادر غير اينصورت با انتخاب کليد 

.، آزمون خود را به پايان مي بريم آزمون




