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انتخاب درس



«آزمون»انتخاب گزینه 

تعداد آزمون های تعریف شده برای هر دانشجو توسط استاد در کنار نام آزمون برای دانشجو نمایش داده می شود



«شرکت در آزمون»انتخاب گزینه 

تعریف، فعال سازی شده و ، در صورتی که آزمون از طرف استاد باشددر این صفحه تمامی آزمون های مربوط به درس قابل مشاهده می 
مورد نظر فعال خواهد بوددرآزمون گزینه شرکت در آزمون برای شما باشد، زمانبندی مربوط به هر کدام از آزمون ها فرا رسیده 



 که شد خواهد داده نمایش صفحه این «آزمون در شرکت» گزینه روی بر کلیک از پس آزمون، بودن فعال صورت در
 آزمون ادامه از قبل است ضروری .دهد می قرار شما اختیار در را آزمون به شروع از قبل آزمون کلی اطالعات

نمائید انتخاب آزمون شروع جهت را «ادامه» گزینه سپس نموده اقدام آزمون جزئیات کامل مطالعه به نسبت



ب بر اساس اینکه استاد آزمون و یا سواالت داخل آزمون را به شکل تشریحی، ترتیبی، تک جوابی یا چند جوابی، ارتباطی و یا جای خالی انتخا: توجه
کرده باشد سواالت به یکی از شکل ها که در ادامه مشاهده خواهید کرد برای شما نمایش داده خواهد شد

 سنج زمان این باشد، گرفته نظر در پاسخدهی زمان مدت آزمون این برای استاد که صورتی در ،«ادامه» آزمون شروع گزینه انتخاب از پس بالفاصله
  .شد خواهد فعال و شده داده نمایش

 نیز آزمون صفحه شدن بسته صورت در حتی که نماید تنظیم طوری را آزمون سنج زمان مربوطه درس استاد است ممکن باشید داشته نظر در :توجه
 .بکاهد شما امتحان وقت از و بوده فعال سنج زمان
 تعیین زمانی بازه اتمام تا مانده باقی زمانی محدوده و باشد استاد توسط آزمون برای شده تعیین تاریخ انتهای در سامانه به شما مراجعه زمان اگر :توجه
 توصیه اکیداً لذا رسید، خواهد اتمام به سنج زمان این گرفتن نظر در بدون آزمون باشد، کمتر آزمون برای شده تعیین زمان از استاد، توسط شده

نمائید اقدام آزمون در شرکت به نسبت شده تعیین تاریخ مهلت پایان زمان به رسیدن از قبل میشود

و سواالت تمامی اتمام از پس را گزینه این
 .نمائید انتخاب انتها در

از قبل گزینه این انتخاب صورت در :توجه
جواب بقیه سواالت، تمامی به پاسخدهی

 ثبت جواب بدون و خالی بصورت شما های
شد خواهد

«بعدی» گزینه سواالت سایر مشاهده جهت
 .نمائید انتخاب را

 تمام نمایش برای استاد انتخاب درصورت
در سواالت همه صفحه، یک در سواالت

گزینه این و بوده مشاهده قابل صفحه همین
شد نخواهد داده نمایش

استاد برای و ثبت سوال به شما جواب صورتی در تنها
انتخاب را «پاسخ ثبت » گزینه که شد خواهد ارسال
 .باشید نموده

شما استاد، توسط شده گرفته نظر در تنظیمات صورت در
گزینه توسط پاسخ مجدد ثبت و پاسخ حذف امکان

داشت خواهید قسمت این از نیز را «پاسخ حذف»

جوابینمونه سوال چند 



نمونه سوال ترتیبی

نمونه سوال جای خالی

نمونه سوال تک انتخابی

کشیدن و ماوس با گزینه انتخاب طریق از بایستی سواالت از نوع این در
 نمائید ایجاد را ها گزینه درست ترتیب پایین، و باال سمت به نظربه مد گزینه



نمونه سوال تشریحی

نمونه سوال ارتباطی

کشیدن و ماوس با گزینه انتخاب طریق از بایستی سواالت از نوع این در
 دهید قرار صحیح گزینه مقابل در را آن نظر، مد گزینه



 در پیوست بصورت استاد صالحدید به بنا سوال از بخشی یا سوال صورت ممکن تشریحی سواالت نمونه در
باشد می مشاهده و دانلود قابل قسمت این از  شده ضمیمه پیوست که باشد شده داده قرار دانشجویان اختیار

تشریحی سوال به پاسخ محل

 به نیاز که صورتی در استاد، توسط شده طرح سوال نوع به توجه با
باشد آزمون به پاسخ برای متفاوت های فایل یا و فایل الصاق

 های فایل ضمیمه به نسبت ”Browse“ گزینه انتخاب با میتوانید
 جهت مورد یک از بیش تعداد به که صورتی در .نمایید اقدام خود

انتخاب با .نمائید انتخاب را «افزودن» گزینه دارید نیاز فایل ضمیمه
شد خواهند ضمیمه شما پاسخ به ها فایل «پاسخ ثبت» گزینه

 گزینه این از استفاده با
 ضمیمه فایل توانید می

نمائید حذف را شده



با شود، می داده نمایش جداگانه صفحه در سوال هر استاد، صالحدید به بنا که سواالتی در
را مجدد بررسی و مراجعه به نیاز بعداً که سواالتی گذاری عالمت امکان شما عالمت این انتخاب
 شد خواهد داده  نمایش شما برای دار عالمت سواالت آزمون انتهای در و داشت خواهید

 پاسخدهی اتمام شما «آزمون پایان» گزینه انتخاب با سواالت تمامی به پاسخدهی از پس
   شد خواهد داده نمایش شما برای آزمون نهایی تائید صفحه و کرده اعالم را آزمون به



ممکن است بر اساس صالحدید استاد، نوع امتحان به شکل تک جوابی )تستی( طرح شده باشد که در اینصورت صفحه امتحان بدین شکل نمایش 
داده خواهد شد و براي پاسخگویی به سواالت بایستی همانند شکل در قسمت پاسخنامه جواب مد نظر را انتخاب و گزینه »خاتمه« را براي پایان 

آزمون و ثبت نهایی پاسخگویی به آزمون انتخاب نمائید

نمائید انتخاب را مدنظر گزینه اعداد از کدام هر روی بر کلیک با -1

 ادامه در که آزمون پایان به مربوط صفحه «خاتمه» گزینه انتخاب با -2
شود می داده نمایش آزمون نهایی ثبت جهت شد خواهد داده توضیح



 بدین آزمون اینصورت در که باشد جوابی چند و (تستی) انتخابی تک سواالت از ترکیبی شکل به امتحان نوع استاد، صالحدید اساس بر است ممکن
شد خواهد داده نمایش شما برای شکل

 صفحه سواالت، به دهی پاسخ از پس «ها پاسخ ذخیره» گزینه انتخاب با
 نهایی ثبت جهت شود می داده توضیح ادامه در که آزمون پایان به مربوط
شود می داده نمایش آزمون



 به پاسخدهی اتمام از پس که صفحه این در
 برای «آزمون پایان» گزینه انتخاب و سواالت

 مشاهده امکان شد، خواهد داده نمایش شما
 خواهید را آزمون به پاسخدهی کلی اطالعات

 داده پاسخ کلی، سواالت تعداد که داشت
 عالمتگذاری که سواالتی و پاسخ بدون شده،
   دهد می نمایش شما برای را اید نموده

به پاسخ نهایی ثبت جهت -1
را «آزمون پایان» گزینه آزمون

 نمائید انتخاب

و پیام این مشاهده با -2
پاسخ ”OK“ گزینه انتخاب

ثبت نظر مد آزمون به شما
 شد خواهد



اعم از  امکان مشاهده پاسخنامه، امکان ثبت  )هر درس می توانید وضعیت تمام آزمون ها « آزمون»با مرجعه دوباره به قسمت 
.  را مشاهده نمائید...( اعتراض و یا شرکت در آزمون های دیگر و 

قسمت این در آزمون  هر کلی وضعیت
است شده داده شرح

 های گزینه استاد اینکه حسب بر آزمون تصحیح از پس
کرده فعال دانشجو برای را «پاسخنامه دانلود » یا «اعتراض»

فرا استاد طرف از موارد این برای شده تنظیم تاریخ و باشد
شد خواهد داده نمایش دانشجو برای ها گزینه این باشد، رسیده



پایان




