-1ایجاد آزمون
ابتدا نیاز است یک فعالیت جدید ایجاد شود که برای این منظور در قسمت ویرایش ،با انتخاب گزینه" اضافه کردن
یک فعالیت" ،فعالیت آزمون را انتخاب کرده و بر روی دکمه "اضافه کردن" کلیک میکنیم.
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بعد از اضافه کردن آزمون وارد تنظیمات آن میشویم که در ادامه گزینه های مختلف آن بررسی شده است.

-1نام :در این قسمت اسم مرتبط با آزمون(مثال آزمون پایانترم) نوشته می شود.
-2توصیف(اختیاری) :اگر توضیح خاصی از آزمون وجود دارد می توان در این قسمت وارد کرد(.مثال مباحثی که در آزمون
وجود دارد)
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-3زمانبندی:زمانبدی آزمون در این قسمت مشخص می شود که مطابق شکل از قسمت های زیر تشکیل شده است:

-1-3باز شدن آزمون:اگر این گزینه فعال شود ،آزمون فقط در زمانی که برای این قسمت تعیین شده است ،در دسترس
قرار میگیرد و قبل آن در دسترس نخواهد بود.
-2-3بسته شدن آزمون :این مورد با فعالسازیزمانی که آزمون بعد آن به اتمام میرسد(از دسترس خارج می شود )را
مشخص می کند.
تذکر:توصیه می شود حتما یک زمان برای باز و بسته شدن آزمون در نظر گرفته شود.
-3-3محدودیت زمانی:با انتخاب این گزینه ،زمان امتحان برای دانشجو محدود می شود(.مثال اگر  90دقیقه تنظیم شود
هر زمانی که دانشجو وارد آزمون شود فقط  90قیقه فرصت برای پاسخگویی خواهد داشت).
مثال:باز شدن آزمون روی  8:00تنظیم میشود و بسته شدن آزمون روی ساعت 12:00و محدودیت زمانی  90دقیقه انتخاب
می شود تالش کاربر به طور خودکار تحویل داده شود در اینصورت اگر دانشجویی ساعت  9:00وارد آزمون شود ،آزمون در
ساعت  10:30از دسترس دانشجو فوق الذکر خارج می شود.
-4-3وقتی زمان به پایان می رسد :این گزینه عملکرد سیستم بعد از پایان آزمون را مشخص می کند که از سه گزینه
تشکیل شده است:
تالش کاربر به طور خودکار تحویل داده شود :تا لحظه پایان هر جوابی که دانشجو داده باشد در سیستم ثبتمی گردد.
مهلتی داده شود تا پاسخ ثبت شود :با انتخاب این مورد ،بعد از اتمام آزمون تنها فرصتی به دانشجو داده میشود که بتواند پاسخ های داده شده خود را در سیستم ثبت نماید ولی اجازه جواب دادن به سوال جدیدی را ندارد.
آزمون باید پیش از اینکه زمان به اتمام برسد تحویل داده شود:در صورت انتخاب این گزینه ،دانشجو تنهافرصت دارد که قبل از اتمام زمان به سواالت پاسخ داده و تحویل دهد ،اگر آزمون به اتمام برسد و گزینه تحویل
انتخاب نشود ،جواب های دانشجو در نظر گرفته نمیشود.
بهتر است که این مورد روی گزینه" تالش کاربر به طور خودکار تحویل داده شود " تنظیم شود.
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-4نمره :این قسمت تعداد دفعات مجاز به شرکت در آزمون و نحوه تصمیم گیری برای نمره نهایی را مشخص می کند.

مطابق شکل باال بخش نمره از چهار قسمت تشکیل شده است ،که دو بخش اول برای دسته بندی نمره ازمون های متفاوت
است که نیازی به تنظیم نمی باشد.
-1-4تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون :تعداد دفعاتی را که دانشجو می تواند در آزمون شرکت کند و پاسخ متفاوتی
بدهد ،مشخص می کند.
-2-4روش نمره دادن :اگر گزینه قبلی بیشتر از یک انتخاب شود ،نیاز است که نحوه تصمیم گیری سیستم در قبال نتیجه
نهایی مشخص شود که از سه گزینه "بیشترین نمره""،اولین تالش"و "آخرین تالش" تشکیل شده است ،که عملکرد هر
گزینه واضح است.
-5چیدمان:این گزینه نخوه نمایش سواالت را مشخص می کند.

-1-5صفحه جدید به ازای  : ...این گزینه مشخص میکند که در هر صفحه چند سوال برای دانشجو به نمایش گذاشته
شود.
-2-5نحوه حرکت در آزمون :این گزینه مشخص می کند که دانشجو باید سواالت را به ترتیب پاسخ دهد یا اینکه اجازه
دارد بین سواالت محتلف انتخاب کند.
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-6رفتار سوال :این مورد ،رفتار سواالت در هنگام ورود افراد مختلف ،در زمان برگزاری آزمون و بعد از اتمام آن را مشخص
می کند.

-1-6بهم ریختگی ترتیب گزینه ها :اگر آژمون تستی باشد ،با هربار ورود دانشجو های مختلف ترتیب گزینه ها تغیر
می کند.
-2-6چگونگی رفتار سوال ها:این گزینه بازخورد آزمون به پاسخ دانشجو ها را مشخص می کند به این معنی که اگر
بازخوردی برای پاسخ صحیح یا غلط قرار داده شده باشد(در قسمت طرح سواالت به آن خواهیم پرداخت)نحوه نمایش این
بازخورد را مشخص می نماید.
نحوه تعامل دانشجو ها با سوالهای موجود در آزمون میتواند به صورتهای مختلفی باشد .به طور مثال ،برای اینکه
دانشجو تا قبل از اتمام آزمون و تحویل نهایی ،نمره خود و یا بازخوردی را دریافت نکند عملکرد حالت «بازخورد معوق» به
این صورت است .یا اینکه با انتخاب حالت «تعاملی با چند بار تالش» دانشجوها باید پاسخ سوالها را یکی یکی داده و پس
از ارائه پاسخ هر سوال بازخوردی دریافت می کنند و اگر پاسخشان درست نبود ،می توانند دوباره و در ازای نمره کمتری به
سؤال پاسخ بدهند.
-3-6هربار شرکت در آزمون از ادامه دفعه قبل باشد:اگر انتخاب نشود با هر بار ورد دانشجو امتحان از اول برگزار خواهد
شد.
-7گزینه های مرور:این گزینه نمایش گزینه های در دسترس برای دانشجو را در زمان های مختلف مشخص می کند(.مثال
جمع نمره ،بازخورد و )...
-8ظاهر :قابلیت تنظیم عکس برای دانشجو و همچنین میزان اعشار برای نمرات را مشخص می نماید.
-
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-9محدودیتهای اضافی برای شرکت در آزمون :محدودیت های دیگری برای ورود افراد مشخص می کند.

مطابق شکل باال می توان برای ورود دانشجو رمز عبور مشخص نمود  ،دسترسی به آزمون را برای آدرس های شبکه خاصی
محدود کرد و همچنین می توان فاصله بین آزمون های متوالی را مشخص کرد.
ما بقی گزینه تنظیمات آزمون نیاز به تغیر ندارند.
بعد از انجام تغیرات مورد نظر بروی گزینه "ذخیره و نمایش" کلیک نمایید ،با این کار آزمون ایجاد شده و وارد صفحه ای
به مانند شکل زیر می شویم.

که با کلیک بر روی گزینه "ویرایش محتوای آزمون" می توانیم سواالت آزمون را طراحی کنیم.
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-2طراحی سواالت:
در صفحه طراحی سواالت با کلیک بر روی"اضافه کردن" مطابق شکل زیر سه روش اضافه کردن سوال قابل انتخاب
خواهد بود.

• یک سوال جدید :با انتخاب این گزینه لیستی از قالب های مختلف سوال باز خواهد شد که در ادامه به بررسی
آن ها می پردازیم.
• بانک سوال:با استفاده از این گزینه می توان مجموعه ای از سواالت طرح نمود و در آزمون های مختلف استفاده
کرد.
• سوال تصادفی:این گزینه برای هر دانشجو یک سوال تصادفی از بانک سوال معرفی شده انتخاب می کند.
-1-2انواع قالب های سوال
همانطور که گفته شد با انتخاب گزینه یک سوال جدید ،لیستی از قالب ها مطابق شکل زیر باز خواهد شد.
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-1-1-2تشریحی:جامع ترین قالب آزمون می باشد که در آن دانشجو به دو روش زیر می تواند به سوال پاسخ دهد:
-1استفاده از  :textboxدر این روش باید جواب خود را در محل تعبیه شده تایپ کند.
-2بارگذاری فایل :در این روش فایل ( مثال عکس از جواب دست نویس) جواب را بارگذاری می کند.
با انتخاب این قالب صفحه ای به مانند شکل زیر باز خواهد شد که در ادامه به بررسی تنظیمات این نوع سوال می پردازیم.

طبقه :سطح دسترسی را برای این سوال مشخص می کند(.سوال را در بانک سوال ذخیره میکند به این نحو که فقط بانک
مادر این بانک مورد نظر می تواند به سواالت دسترسی داشته باشد).
نام سوال :حتما باید نامی برای سوال در نظر گرفته شود.
متن سوال :متن سوال در این محل تایپ می شود(.دقت شود که میتوان برای تایپ فرمول از دستورات التکس استفاده
نمود).
نمره پیشفرض:نمره ای که برای سوال در نظر گرفته شده است.
بازخورد عمومی :متنی که بعد از پاسخ دانشجو به نمایش داده میشود.
گزینه های بعدی مربوط به نحوه پاسخگویی دانشجو می باشد.
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قالب پاسخ :اگر جواب سوال باید تایپ شود این گزینه روی مورد اول قرار تنظیم میشود ،در غیر اینصورت گزینه
 No online textانتخاب شود.
دو گزینه بعدی مربوط به تنظیمات  text boxمی باشد که واضح است.
مجاز بودن ضمیمه کردن فایل :با انتخاب این گزینه محلی برای بارگذاری فایل تعبیه خواهد شد ،همچنین میتوان تعداد
فایل قابل بارگذاری را نیز مشخص نمود.
 :Require attachmentsاین گزینه تعداد فایلی که دانشجو باید بارگذاری نماید را مشخص می کند.
انواع فایل های مورد پذیرش :بهتر است این گزینه روی تمام فایل ها تنظیم شود.
با کلیک بر روی ذخیره سوال بع صفحه طراحی سوال باز می گردیم.

مطابق شکل بااال ،با کلیک بر روی دکمه ذره بین پیش نمایشی از سوال به نمایش در خواهد آمد.

گزینه های مختلفی در پایین صفحه نمایش داده وجود دارد که مربوط به بازخوردی است که برای سوال در نظر گرفته
شده است.
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-2-1-2جواب های جاسازی شده :در این نوع سوال ،با استفاده از دستورات خاص سامانه می توان انواع سواالت را داخل
یک سوال طرح نمود .به طور مثال می تو.ان در یک سوال هم سوال چهار گزینه ای و هم سوال انتخابی قرار داد.
کدهای این نوع سوال به شکل زیر می باشد.
{تنظیمات سوال:نام قالب سوال(انام انگلیسی تعریف شده در سامانه اصلی):نمره سوال}
تنظیمات سوال بسته به نوع قالب متفاوت می باشد ،ولی برای سواالت چند گزینه ای گزینه غلط را با ~ نوشته و گزینه
صحیح را با=~ تایپ می کنیم و همچنین برای ایجاد بازخورد بعد هر گزینه از  #استفاده می کنیم.

طبق شکل باال ،انواع سواالت با نحوه کدگذاری آنها را مشاهده می کنیم.
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-3-1-2جور کردنی:در این نوع سوال ،پاسخ باید از میان لیستی از جواب ها انتخاب شود.
تنظیمات عمومی آن مانند سوال تشریحی می باشد و تنها به بررسی قسمت دوم تنظیمات می پردازیم.
در این قالب ،ابتدا تعدادی سوال طرح نموده و برای هریک جوابی قرار می دهیم.

بعد از ذخیره نتیجه به شکل زیر خواهد شد.
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-4-1-2چند گزینه ای :در این سوال دانشجو از میان گزینه ها باید یک یا چند جواب را انتخاب نماید.
در قسمت تنظیمات عمومی می توان تعداد جواب قابل انتخاب را مشخص نمود(گزینه تک یا چند جوابی)

مطابق شکل باال برای جواب صحیح نمره  %100را منظور کرده و برای جواب های نادرست میتوان نمره منفی و یا
نمره صفر در نظر گرفت .با استفاده از گزینه های رفتار سوال که در بخش های قبل بحث شد می توان مشخص کرد که
بالفاصله جواب مشخص شود و یا اینکه تا پایان آزمون دانشجو بتواند جواب را تغیر دهد .بازخورد هر گزینه را هم می توان
مشخص نمود مثال برای جواب صحیح "جواب شما صحیح است" و . ...
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-5-1-2صحیح/غلط :در این سوال دانشجو باید صحیح و یا غلط بودن گذاره داده شده را مشخص کند.
-6-1-2عددی :در این سوال عددی را به عنوان پاسخ مشخص نموده و دانشجو باید در فیلد داده شده عدد جواب را وارد
نماید .در این قالب می توان چند جواب در نظر گرفت که اگر دانشجو انها را وارد کرد درصدی از نمره را دریافت کند.
-7-1-2کوتاه جواب  :در این سوال دانشجو باید به صورت جواب کوتاه به سوال پاسخ دهد .در این روش نمره با مقایسه
جواب داده شده با جواب ذخیره شده  ،به طور خودکار محاسبه می شود.
مطابق شکل زیر می توان جواب های مختلفی در نظر گرفت که دانشجو با نوشتن هر کدام از آنها نمره سوال را کسب نماید.

-8-1-2محاسباتی ساده :در این نوع قالب سوال می توان سوال را بر اساس متغیر نوشت که سیستم با جاگذاری متغیر با
اعداد دلخواه سوال را برای دانشجو به نمایش می گذارد ،برای پاسخ هم می توان رابطه ی میان متغیر ها را برای سیستم
مشخص نمود که بر اساس آن به پاسخ دانشجو نمره بدهد.

مطابق شکل باال متغیر ها داخل اکوالد قرار خواهند گرفت.
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برای جواب این سوال رابطه بین متغیر ها در نظر گرفته می شود(.در این سوال حاصل ضرب بین طول و عرض) همچنین
میتوان بازه ای برای خطا نیز در نظر گرفت.
مطابق شکل زیر باید برای متغیر ها بازه ای در نظر گرفت.

در قسمت مشخص شده روی شکل می توان به تعداد دلخواه متغیر تولید و نتیجه را مشاهده کرد.
14

 :drag and drop into text-9-1-2در این نوع سوال دانشجو با کشیدن و رها کردن جواب های داده شده در مکان
خالی سوال را تکمیل می کند.
در این نوع قالب در متن سوال متغیری تعریف می شود که باید توسط دانشجو پر شود.

مطابق شکل زیر برای هر متغیر جواب را مشخص می کنیم ،متغیر هایی که در سوال موجود نمی باشند به عنوان جواب
غلط در نظر گرفته می شود.
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ما بقی قالب های  drag and drupبه مانند قالب قبل می باشد و فقط به جای متن از تصویر استفاده می شود.
:formulas-10-1-2در این نوع قالب ،میتوان تعدادی متغیر از قبل تعریف نمود و سواالت را بر اساس این متغیر ها
طراحی کرد.

مطابق شکل باال ،دو نوع متغیر می توان تعریف نمود:
 : randomدر این نوع متغیر مقادیری که باید در سوال برای دانشجو ها جایگزین شود ،مشخص می شود ،که هممی توان به صورت مجموعه ای از اعداد دلخواه( ) A,Cو هم به صورت بازه ای بین دو عدد انتخاب شود(.)B
 : Globalدر این متغیر می توان محاسبات ریاضی بین متغیر ها انجام و یا متغیر برای استفاده در کل سوال تعریف نمود.برای طرح سوال مطابق شکل زیر متغیر ها داخل اکوالد قرار می گیرند.

در قسمت  part 1باید پاسخی برای سوال مشخص گردد که می توان این پاسخ را به طور فرضی  1در نظر گرفت و برای
پاسخ دانشجو از روش تشریحی استفاده و مکانی برای بارگذاری سوال ایجاد کرد.
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در مباحث قبل قالب های پر کاربرد مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بررسی سوال تصادفی و بانک سوال می پردازیم.
-2-2سوال تصادفی
در این روش ابتدا طبقه ای جدید(بانک سوال) ایجاد نموده و سواالت مربوطه را داخل آن قرار می دهیم ،در اینصورت
با هربار ورود دانشجو های مختلف به آزمون ،سواالت متفاوتی نمایش داده می شود.

با انتخاب روش سوال تصادفی فرمی به شکل باال باز خواهد شد که با کلیک بر روی"طبقه جدید" می توان طبقه ای جدید
ایجاد نمود.

مطابق شکل طبقه ی مادر ،طبقه مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب"ایجاد طبقه و اضافه کردن سوال تصادفی"این نوع
سوال را به آزمون اضافه می کنیم.
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مطابق شکل باال با کلیک بر روی "دیدن سوال ها" وارد صفحه ی افزودن سواالت می شویم.

با انتخاب گزینه"تعریف یک سوال جدید"...سواالت را به آزمون تصادفی اضافه می کنیم.
-3-2بانک سوال
با انتخاب این روش ،باید از قبل بانک سوالی که ایجاد کردیم را به آزمون اضافه کنیم(.بانک سوال همان طبقه ای است که
در طرح سوال تصادفی ایجاد کردیم ،البته در طرح هر سوال هم می توان طبقه ایجاد نمود).
اگر بانک سوال به آزمون اضافه شود تمام سواالت آن طبقه برای همه دانشجو ها نمایش داده می شود.
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بعد از طرح آزمون می توان صفحه بندی آزمون را مشخص نمود.
مطابق شکل ،هر سوال به طور معمول در یک صفحه نمایش داده می شود با انتخاب گزینه مشخص شده ،می توان چند
سوال را در یک صفحه نمایش داد.

مطابق شکل سواالت  2و  3و همچنین  5و ( 6که سوال  6مکانی برای بارگذاری پاسخ سوال  5می باشد)در یک صفحه قرار
داده شده اند.

در شکل های باال مشاهده می کنیم که سواالت  2و  3در یک صفحه نمایش داده شده است.
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