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 به نام خدا

توضیح  basu.ac.ir1http://exam.در این فایل نحوه ساخت آزمون در سامانه آزمون دانشگاه بوعلی سینا با آدرس 

 داده خواهد شد. 

مربوطه که قصد آزمون سازی ( ابتدا باید با اطالعات کاربری و پسورد وارد سامانه شده و در قسمت داشبورد بر روی درس 1گام 

 برای آن را دارید، کلیک کنید.

 ( در سمت راست صفحه بر روی گزینه آزمون ها کلیک نمایید.2گام 

 آزمون کلیک کنید. +در باالی صفحه سمت چپ بر روی دکمه ( 3گام 

 ( وارد شدن به محیط آزمون سازی که در ادامه توضیح داده خواهد شد. 4گام 

1 2 

3 4 

http://exam1.basu.ac.ir/
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زمانی که وارد گام چهارم می شویم با چنین صفحه ای مواجه خواهیم شد. دو قسمت اصلی بخش آزمون سازی 

  مشخص شده اند. 2و  1به ترتیب با شماره  کهها پرسشو اطالعات عبارتند از 

 تنظیم زبانه اطالعات (1

 

 

 

 

 

 

 

 در ادامه زبانه اطالعات که مربوط به تنظیمات کلی یک آزمون است توضیح داده خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

1 2 

ها اقدام زبانه پرسشدر 

به ایجاد پرسش 

 خواهیم کرد.

در زبانه اطالعات 

تنظیمات کلی یک 

 آزمون انجام خواهد شد. 

در این قسمت برای آزمون نامی 

انتخاب می شود که بهتر است نام 

برای مثال: آزمون پایانی درس باشد. 

 درس جامعه شناسی عمومی

در این قسمت توضیحاتی که الزم است در رابطه با آزمون داده شود 

می آید. مثالً اینکه آزمون نمره منفی دارد، بارم درس و امتحان به چه 

 امتحان یا هر توضیح دیگری.  صورت است، زمان

 الزم به دستکاری این دو نیست.

1 

3 

2 
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مواجه می ( بر زدن پاسخ ها: این گزینه به این معنی است که زمانی که دانشجویان با یک سوال معین 1شماره 

شوند گزینه های پاسخ ها برای هر کدام از آنها متفاوت است. البته این موضوع به این معنی نیست که گزینه 

باشد، برای برخی از « دانشگاه بوعلی سینا»درست برای هر کدام متفاوت باشد. مثالً اگر جواب درست کلمه 

 ، برخی گزینه ج و برخی گزینه د هست.دانشجویان این جواب در گزینه الف، برای برخی در گزینه ب

( محدودیت زمانی: در صورتی که برای امتحان قصد بر محدویت زمانی باشد می توان در این قسمت به 2شماره 

صورت دقیقه آن را تنظیم نمود. اگر قصد بر این باشد که دانشجو از زمان شروع امتحان یکساعت وقت داشته باشد 

 دقیقه را وارد می کنیم. 30و برای نیم ساعت  90یکساعت و نیم عدد  ، برای60در این قسمت عدد 

بعد از ارسال آزمون ( اجازه دادن به چند تالش: در صورتی که این گزینه فعال باشد مخاطب می تواند 3شماره 

ین عبارت دوباره وارد امتحان شده و گزینه های خود را تغییر دهد. در صورتی که این گزینه را انتخاب نماییم، ا

 تیک این گزینه را زده و تعداد تالش را به عدد وارد می کنیم. «. تالش های مجاز»ظاهر می شود: 

 در ادامه تنظیمات دیگری که در زبانه اطالعات هر آزمون است را توضیح خواهیم داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشود.  تیک این قسمت زدهبهتر است 

در صورت انتخاب این گزینه دانشجو در هر 

صفحه فقط یک سوال می بیند و در صورت 

 عدم انتخاب همه سواالت را همزمان می بیند. 

 الزم به دستکاری این دو نیست.

به صورت پیشفرض آزمون برای کل لیست کالسی در 

نظر گرفته می شود. با این حال می توان با کلیک کردن 

آزمون را بر یک یا چند نفر از بر این قسمت یک 

 دانشجویان تنظیم نمود. 

1 

2 
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تصویر باال مربوط به تنظیم زمان آزمون است. به طور کلی زمان ابتدا و انتهای آزمون را می توان به  2و  1شماره 

 های زیر تنظیم نمود. روش

 نحوه تنظیم آزمون 

 3روش  2روش  1روش  شیوه ها

 دستی دستی خودکار شروع آزمون

 خودکار دستی خودکار پایان آزمون

 

 که تنظیم زمان شروع و پایان آزمون به صورت خودکار است طبق تصویر زیر عمل می شود. اولدر روش 

 

 

 

 

دقت کنید که سامانه درس افزار و سامانه آزمون برای تنظیم زمان در فیلدهای مورد نظر برعکس  (1 *** نکته

یکدیگر می باشند. به عبارتی فیلد تنظیم ساعت و دقیقه در سامانه درس افزار به ترتیب سمت راست و چپ و 

 در سامانه آزمون برعکس این موضوع می باشد. 

متناوبا  یدر بازه زمان انیاستفاده شود چون جواب دانشجو ت از گزینه شروع و پایان خودکاربهتر اس( 2 *** نکته

پس از  کیاتومات ستمیقطع شود و جوابش را ارسال نکرده باشد س ستمیدانشجو از س یلیشده و اگر به هر دل ویس

 .کندیمهلت جواب را ارسال م انیپا

 

در هیچ کدام از فیلدهایی که مربوط به تنظیم زمان است، زمانی تنظیم نمی شود. بعد از اینکه آزمون  دومدر روش 

با طی مراحل زیر نحوه ساخته شد و گزینه ذخیره سازی آزمون زده شد، مراحل زیر را به ترتیب انتخاب می کنیم. 

 انجام می شود. شروع و پایان آزمون به صورت دستی در زمان دلخواه مدرس 

1 2 

تنظیم نقطه پایان آزمون به روز و 

 ساعت

تنظیم نقطه آغاز آزمون به روز و 

 ساعت 
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که شروع آزمون به صورت دستی، اما پایان آن به صورت خودکار است مدرس به شکل زیر  2در روش شماره  

 عمل می کند.

 

 

 

 

1 2 

3 4 

 کلیک بر روی سه نقطه

انتخاب عبارت: به دانشجویان اجازه داده 

 شود اکنون این آزمون را بدهند. 

 unlockانتخاب گزینه 

انتخاب عبارت: این آزمون 

 اکنون قفل شود.  

انتخاب عبارت: به دانشجویان اجازه 

 داده شود اکنون این آزمون را بدهند. 

1 2 

تنظیم پایان زمان آزمون در قسمت 

 مهلت
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 ها ساخت پرسش :زبانه پرسش (2

بعد از تنظیم زبانه اطالعات که تنظیمات کلی یک آزمون است، وارد زبانه پرسش می شویم که در این قسمت می 

 نوع سوال تهیه نمود. این موضوع به ترتیب در صفحات بعدی تشریح خواهد شد.  11توان 

 ها در سامانه آزمون با صفحه زیر روبرو می شوید.با ورود به زبانه پرسش

 

 

 

 

 

 

 صفحه زیر باز می شود.« پرسش جدید»با کلیک بر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

برای ایجاد پرسش جدید که در 

 ادامه توضیح داده خواهد شد. 

وال که برای برای ایجاد یک دسته س

 استفاده های بعدی مناسب است. 

برای جستجو بین سواالت 

 ایجاد شده قبلی کاربرد دارد. 

در این قسمت نوع سوال را انتخاب کنید. در این 

نوع سوال طراحی نمود. این  11سامانه می توان 

  قسمت در ادامه توضیح داده می شود. 

در این قسمت عنوان سوال را بنویسید. برای 

 «. 1سوال شماره »یا « 1سوال »مثال: 

را « بهنگام سازی پرسش»بعد از ساخت هر پرسش حتمًا گزینه 

 بزنید، وگرنه پرسش ایجاد شده ذخیره نخواهد شد. 



  26از  7 صفحه  نحوه ایجاد آزمون در سامانه آزمون دانشگاه بوعلی سینا

 

 در ادامه انواع سواالتی که می توان در سامانه آزمون ایجاد نمود، مورد بررسی و توضیح قرار خواهد گرفت. 

های تشریحی متداول ترین نوع آزمون هستند.  سوالها در کنار  سوالاین  های چند گزینه ای: سوال -1

 صفحه زیر نمایان می شود. « چند گزینه ای»با انتخاب عبارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( در این قسمت می توان یک گزینه را حذف یا ویرایش نمود. 1توضیح شماره 

 ( با استفاده از این ابزار می توان به تعداد پاسخ های ممکن اضافه کرد. 2توضیح شماره 

 ( با استفاده از این ابزار می توان برای پاسخ انتخابی مخاطب بازخوردی فراهم کرد. 3توضیح شماره 

یا هر گونه محتوای در قسمت ویرایش صورت سوال می توان از ابزارهای مربوطه فایل، تصویر، جدول  :1 *** نکته

 دیگری نیز اضافه کرد. 

فلش سبز رنگ در سمت راست گزینه درست قرار می گیرد. با انتخاب فلش سبز رنگ برای هر  :2*** نکته 

 گزینه می توان پاسخ درست را تغییر داد.  

در صورت انتخاب یک گزینه دیگر نمی توان سوال را بدون پاسخ رها کرد و حتماً باید یک گزینه : 3*** نکته 

 برسد.باید به اطالع دانشجویان  خاب نمود. این موضوع زمانی که سوال نمره منفی داردرا انت

 تنظیم امتیاز هر سوال

. در این قسمت صورت سوال نوشته می شود و با استفاده از ابزارهای این قسمت تنظیم می شود

  ه است؟برای مثال: آرمگاه بوعلی سینا در کدام شهر واقع شد

در این قسمت پاسخ صحیح نوشته می شود. 

 برای مثال: همدان

نوشته می شود.  غلطدر این قسمت پاسخ 

 بروجردبرای مثال: 

با زدن این گزینه سوال ایجاد شده ذخیره می 

 شود. 

1 

2 

3
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خیر  –نادرست، بله  –غلط، درست  –ها دو گزینه ای هستند و به صحیح  سوالدرست / غلط: این  سوال -2

 ها گزینه درست / غلط را انتخاب می کنیم. سوالنیز معروف هستند. برای ایجاد این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در قسمت ویرایش صورت سوال می توان از ابزارهای مربوطه فایل، تصویر، جدول یا هر گونه محتوای  :1 *** نکته

 دیگری نیز اضافه کرد. 

فلش سبز رنگ در سمت راست گزینه درست قرار می گیرد. با انتخاب فلش سبز رنگ برای هر  :2*** نکته 

 گزینه می توان پاسخ درست را تغییر داد.  

سوال تکمیل جای خالی: در این نوع سوال ها طراح سوال در صورت سوال قسمتی را خالی گذاشته تا  -3

 فرد امتحان دهنده آن را پر کند. با انتخاب این نوع سوال با فرم زیر روبرو می شویم.

 

 

 

ت در این قسمت صورت سوال نوشته می شود و با استفاده از ابزارهای این قسمت تنظیم می شود.

 در شهر همدان واقع شده است. برای مثال: آرمگاه بوعلی سینا 

در این قسمت پاسخ صحیح نوشته می شود. 

 صحیحبرای مثال: 

نوشته می شود.  غلطدر این قسمت پاسخ 

 غلطبرای مثال: 
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برای قسمت جای خالی می توان آن را خالی گذاشت یا از نقطه چین برای راهنمایی فرد امتحان  :1 *** نکته

 دهنده استفاده نمود. 

برای دیگر پاسخ های ممکنی که مدرس درس آنها را نیز درست « افزودن پاسخ دیگر»از قسمت : 2 *** نکته

را نیز پاسخ « حمدان»می داند می توان استفاده نمود. برای مثال ممکن است همچون سوال باال مدرس عبارت 

ید باشد. برای مثال اگر درست قلمداد کند و غلط امالیی را منظور نکند. مثالی دیگر در این زمینه می تواند مف

ها، ماجول باشد، گزینه های درست ممکن دیگر می تواند شامل: ماجول، ماژول ها، ماژول «ماژول»گزینه درست 

ها، ماژولها، ماجولها هم باشد. این مورد بستگی به ذهن طراح سوال دارد که تعداد گزینه های درست ها، ماجول

 حان دهنده متضرر نشود.ممکن بیشتر در نظر گرفته تا فرد امت

جای پاسخ خالی یا نقطه چین گذاشته می شود. در این قسمت صورت سوال نوشته می شود و 

 برای مثال: آرامگاه بوعلی سینا در شهر ................ واقع شده است. 

در این قسمت پاسخ نوشته 

 همدان می شود. برای مثال:

ممکن در این قسمت پاسخ 

نوشته می شود. برای  دیگر

 حمدانمثال: 

 :2 *** نکته
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دهنده باید عبارتی را برای سوال تکمیل چند جای خالی: در این سوال همچون سوال قبلی فرد امتحان  -4

جای خالی بنویسید. با این تفاوت که در این سوال دو یا چند جای خالی در نظر گرفته می شود. برای 

 طراحی این سوال به صورت زیر اقدام می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر کدام از که با مستطیل قرمز مشخص شده است،  «نمایش پاسخ های ممکن برای»در قسمت  :1 *** نکته

بنابراین به نوبت باید هر کدام از متغیرها را که انتخاب کنیم، پاسخ های ممکن برای آن متغییر تنظیم می شود. 

  متغییرها را انتخاب کرده و پاسخ ممکن و پاسخ های ممکن دیگر را برای آن تنظیم نمود. 

می توان تعداد پاسخ های ممکن دیگر برای هر متغییر را افزایش « پاسخ دیگر افزودن»از قسمت  :2 *** نکته

 داد. 

استفاده کرد و درون  [  ]صورت سوال نوشته می شود. هر جا که نیاز به جای خالی باشد باید از  در این قسمت

ی و اهواز به ترتیب هر کدام از کوتیشن ها از یک حرف انگلیسی یا عدد استفاده نمود. برای مثال: دو شهر سار

 الزم به ذکر است که با جای حروف انگلیسی می توان از عدد استفاده نمود.  هستند. [y]و  [x]مراکز استانهای 

 yیا  xانتخاب مقادیر 

ممکن درست و در این قسمت پاسخ 

 yو  xپاسخ های ممکن دیگر برای 

 نوشته می شود. 

 :2 *** نکته
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این نوع سوال شبیه سواالت چند گزینه ای است. با این تفاوت که به جای یک  سوال دارای چند پاسخ: -5

گزینه صحیح و چند گزینه غلط می توان چند گزینه صحیح و چند گزینه غلط تنظیم کرد. برای طراحی 

 این نوع سوال به صورت زیر اقدام می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتماً در صورت سوال یا به عنوان دستورالعمل سوال ذکر کنید که فرد امتحان دهنده می تواند  :1 *** نکته

 بیش از یک گزینه انتخاب کند. 

 

 

در این قسمت صورت سوال تظیم می شود. برای مثال: از گزینه های مطرح شده زیر آثار باستانی مربوط به 

 دوره صفویه را انتخاب کنید. 

 نکته: می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید. 

در این قسمت گزینه ها طرح می 

شود. دقت کنید که  فلش سمت 

 های صحیح باید روشنراست گزینه

باشد. با کلیک کردن بر روی فلش 

 می توان آن را انتخاب نمود. 

با این ابزار می توان بر تعداد 

 افزود.  ممکنپاسخ های 
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ای است. با این تفاوت که سوال دارای چند منوی باز شونده: این سوال نیز شبیه سواالت چند گزینه -6

می کند. چنین موضوعی در تصویر زیر نمایان مخاطب گزینه صحیح را از یک منوی باز شونده انتخاب 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در تصویر باال مشخص است فرد امتحان دهنده برای انتخاب گزینه صحیح که انتخاب مرکز استان 

است باید بر روی منوی مربوط به آن کلیک کرده و گزینه صحیح را انتخاب کند. در این نوع سوال می توان از 

گزینه استفاده نمود. برای  nچندین منو ایجاد کرد. همچنین در گزینه های هر منو می توان از دو تا یک منو تا 

عمل می شود. نحوه تنظیم این سوال در صفحه « تکمیل چند جای خالی» 5ایجاد این نوع سوال همچون سوال 

 بعد آمده است. 
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 منوی باز شونده داشت. nدر این سوال می توان برای هر کدام از سواالت از یک تا  :1 *** نکته

 با استفاده از ابزار افزودن پاسخ دیگر می توان تعداد گزینه های هر منو را افزایش داد. :2 *** نکته

کوتیشن ها باید انگلیسی بوده و درون آن از حروف انگلیسی یا عدد استفاده  5همچون سوال شماره  :3 *** نکته

 شود.

لش سمت راست هر گزینه نرم فلش سبز کنار گزینه درست باید روشن باشد. با روشن کردن ف :4 *** نکته 

 افزار آن گزینه را به عنوان گزینه درست قلمداد می کند. 

صورت سوال نوشته می شود. هر جا که نیاز به  در این قسمت

استفاده کرد و درون هر کدام  [  ]منوی باز شونده باشد باید از 

 از کوتیشن ها از یک حرف انگلیسی یا عدد استفاده نمود. 

 yیا  xانتخاب مقادیر 

ممکن درست و در این قسمت پاسخ 

 yو  xپاسخ های ممکن غلط برای 

 نوشته می شود. 

 :2 *** نکته
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سوال تطبیقی: این نوع سوال به سوال های جورکردنی هم معروف هستند. در این نوع سوال باید گزینه  -7

ونه ای ا یکدیگر تطبیق داد. نحوه تنظیم این سوال به صورت زیر است. نمهای ارائه شده را دو به دو ب

 شکل نهایی چنین سوالی در تصویر زیر ارائه شده است. 

 

 

 

 

  

 

 

همانطور که در تصویر باال مشخص است فرد امتحان دهنده روبروی هر کدام از اصطالحات فارسی ارائه شده با 

الزم به ذکر است که گزینه چندین اصطالح انگلیسی روبروست که آن را از یک منوی باز شونده انتخاب می کند. 

درست یک اصطالح به عنوان گزینه غلط اصطالحات دیگر به کار خواهد رفت. نحوه تنظیم این نوع سوال در تصویر 

 صفحه بعد ارائه شده است. 
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 در قسمت صورت سوال می توان از تصاویر، جداول، نمودار یا دیگر اشکال محتوایی استفاده نمود.  : 1 *** نکته

. در مستطیل جلوی هر گزینه معادل درست آن ی هر سوال قرار می گیرنددر این قسمت گزینه ها :2 *** نکته

 گزینه نوشته می شود. 

 در این قسمت صورت سوال تنظیم می شود. 

 ایجاد گزینه های بیشتر 

در این قسمت گزینه های غلط ممکن برای گزینه های باال نوشته می شود. 

دقت کنید که هر گزینه در یک خط نوشته شود و با گزینه های نوشته شده 

 باال مشترک نباشد. 

 2*** نکته 

 1*** نکته 
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سوال دارای پاسخ عددی: در این نوع سوال پاسخی که یادگیرنده باید ارائه دهد به صورت عدد است.  -8

 نحوه تنظیم سوال در تصویر زیر ارائه شده است. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

در قسمت می توان پاسخ را به سه صورت پاسخ دقیق، پاسخ در بازه و پاسخ دادن با دقت تنظیم : 1 *** نکته

 را تغییر می دهد.    2کدام از این موارد نکته شماره  نمود. انتخاب هر

کدام مورد انتخاب شده باشد، پاسخ صحیح را  1در این قسمت متناسب با اینکه در نکته شماره  :2 *** نکته

 متناسب با آن تنظیم می کنیم. 

ل دارای چند پاسخ در قسمت می توان پاسخی دیگر نیز برای سوال تنظیم نمود. در صورتیکه سوا: 3 *** نکته

 عددی باشد. 

شه صورت سوال نوشته می شود. برای مثال ری در این قسمت

 عبارت است از:  154دوم عدد 

 3*** نکته  2*** نکته  1*** نکته 
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طراحی این نوع سوال در سامانه آزمون ودن ار بودن و کمی پیچیده ببه دلیل دشواز نوع فرمولی: سوال  -9

در اختیار دانشجویان قرار طراحی شده و تصویر یا فایل آن به صورت کاغذی توصیه می شود که سواالت 

 توضیح داده شده است.  10اره ویر سواالت در سوال شمتصن نحوه قرار دادگیرد. 
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سوال تشریحی: این نوع سوال از متداولترین نوع سواالتی است که هم مدرسان و هم دانشجویان هر دو  -10

 با آن آشنا هستند و به کرات از آن استفاده می شود. نحوه تنظیم این سوال به شکل زیر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال تشریحی در زمان تنظیم این سوال و در محیط ویرایش نشان داده نمی  فیلد مربوط به پاسخ: 1 *** نکته

شود. زمانی که آزمون برای فرد امتحان دهنده اجرا شود، فیلدی در اختیار وی قرار می گیرد که می تواند پاسخ 

 خود را به صورت تشریحی تایپ کند. 

یار دانشجویان قرار یا تصویر سواالت را در اختدر صورتی که استاد مربوطه تمایل داشته باشد فایل : 2*** نکته

، می برگه کاغذی سواالت را اسکن نماید(تنظیم کند یا  wordمثالً  دهد )استاد می تواند سواالت خود را در برنامه

این قسمت دانشجویان را به قسمت فایل ها ارجاع  رگذاری کرده و در توضیحابتدا در زبانه فایل ها با توان آن را

ضوع برای سوال بعدی نیز صادق است و می توان آن را به ریافت نمایند. این مودهد که از آن قسمت سواالت را د

 د. اهد شاین موضوع در ادامه بیشتر توضیح داده خوکار گرفت. 

 

 رت سوال نوشته می شود.  صو در این قسمت
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 زبانه فایل در هر درس می شویم.دا وارد بتاین منظور طبق تصویر زیر ا برای

 

 

 

 

صفحه )سوال  لرگذاری فایاز نوع بااد سوال تشریحی یا سوال و ایجسپس همچون تصویر زیر وارد قسمت ویرایش 

 می زنیم. صورت سوال قرار دادن تصویر در ( شده و روی آیکون بعد

 

 

 

 

 آپلود کرده ایم را در این قسمت درج می کنیم. تصویری که قبالً به ترتیب مراحل ، طبق تصویر زیرپس و س

 

 ابتدا وارد زبانه فایل می شویم. -1
آیکون بارگذاری تصویر خود را از  -2

 . یمآپلود می کن

 

روی آیکون قرار دادن تصویر کلیک 

 می کنیم. 

 

 

 

 ( کلیک می کنیم. )کانواسبر روی زبانه وسط  -1

در قسمت فایل های درس بر روی تصویری که  -2

  م. در زبانه فایل آپلود کرده ایم کلیک می کنیقبالً

کلیک می « بهنگام سازی»بر روی عبارت  -3

 کنیم. 
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سوال از نوع بارگذاری فایل: در این نوع سوال از مخاطب درخواست می شود که برای پاسخ خود  -11

فایلی را بارگذاری نماید. برای مثال در پاسخ به سوالی تشریحی از وی خواسته می شود که جواب خود را 

سوال دقیقاً به تنظیم نموده و آن را در قسمت مربوطه بارگذاری نماید. نحوه تنظیم  wordفایل در یک 

انتخاب می « پرسش از نوع بارگذاری فایل»تشریحی است، فقط در قسمت نوع سوال عبارت صورت سوال 

 فرد امتحان دهنده با آن روبرو می شود به صورت زیر است. نهایی این نوع سوال که شود. نتیجه 

 

 

 

 

 

 

 

، تصویر. pdfنید. برای مثال: ویدئو، صوت، حتماً به فرمت فایلی که باید بارگذاری شود اشاره ک: 1 *** نکته

 همچنین اگر برای حجم فایلی که قرار است ارسال شود، الزم است محدودیتی قرار داده شود آن را اعالم نمایید.  

 زمان امتحان را به گونه ای تنظیم کنید که فرد امتحان دهنده بتواند آن را انجام دهد.   :2 *** نکته

ربوط به ارسال فایل در زمان تنظیم این نوع سوال و در محیط ویرایش نشان داده نمی شود. فیلد م: 3 *** نکته

زمانی که آزمون برای فرد امتحان دهنده اجرا شود، فیلدی در اختیار وی قرار می گیرد که می تواند همچون 

 تصویر باال فایل خود را ارسال نماید. 
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ر در بین انواع سواالتی که قابل طرح است انتخاب شود می متن )بدون پرسش(: در نهایت اگر گزینه آخ -12

توان متنی را برای فرد امتحان دهنده در آزمون تنظیم نمود. این متن می تواند دستورالعملی برای کل 

آزمون یا بخشی از آن باشد. به عبارتی با انتخاب این گزینه وارد محیط ویرایش سوال نمی شویم، بلکه 

ا که طراح آزمون نیاز داشته باشد در توضیح بیشتر امتحان یا سواالت یا بخشی از آن می توان هر متنی ر

اضافه کند را با استفاده از این ابزار در هر قسمت آزمون قرار دهد. محیط ویرایش این قسمت در تصویر 

 زیر ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

  

 صورت نهایی متن باال که فرد امتحان دهنده با آن مواجه می شود به صورت زیر است. 

 

 

 

همانطور که در تصویر باال مشخص است این ابزار باعث ایجاد توضیحی اضافه برای فرد امتحان دهنده می شود و 

 شکل سوال ندارد. 
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 نظارت بر آزمون و نمره گذاری آن (3

به آن اشاره شد، شروع می شود مدرس می تواند بر زمانی که آزمون به هر روشی که در موارد باال  (4

 آزمون نظارت داشته باشد. بعد از انتشار و شروع آزمون تصویر زیر قابل مشاهده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در شکل باال مشخص است دو ابزار اصلی این قسمت عبارتند از نظارت کردن بر این آزمون 

با کلیک کردن بر عبارت نظارت و نمره گذاری سریع. این دو ابزار در صفحه بعد تشریح خواهند شد. 

 کردن بر این آزمون با تصویر صفحه بعد مواجه می شویم. 

  

سواالت می توان با استفاده از این ابزار 

تشریحی را نمره گذاری کرد و نمرات دیگر 

 سواالت ساختارمند را مشاهده نمود. 

با استفاده از این ابزار می توان بر روی کل 

کالس یا فرد خاصی نظارت داشت و 

مواردی را تغییر داد که در ادامه توضیح 

 داده می شود. 
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 الف( نظارت بر آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در تصویر باال مشخص است در قسمت نظارت می توانیم به لیست دانشجویان دسترسی 

داشته باشیم، زمان انجام آزمون از طرف آنها را مشاهده کنیم، اگر سواالت به صورت ساختارمند ارائه شده 

تفسیری نیست،  باشد نمره آنها را مشاهده نماییم )منظور از ساختارمند سواالتی است که پاسخ آنها

همچون سواالت چند گزینه ای(، اگر برای آزمون چندین تالش تعریف کردن باشیم اینکه هر دانشجو 

چندین بار تالش کرده است و چند بار دیگر می توان به آزمون سر بزند را ببینم. با این حال زمانی که بر 

م می توان موارد دیگری را نیز روی دکمه مداد مانند سمت چپ روبروی اسم هر دانشجو کلیک نمایی

 تنظیم نمود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. 

 

 

 

 

 

 

 

به امتحان برای  امکان اضافه کردن وقت

دانشجوی خاصی یا امکان انجام مجدد 

 آزمون 

1 

2 

3 
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( در این قسمت می توان برای مثال این امکان را فراهم کرد که دانشجو یک بار دیگر آزمون را 1شماره 

 مجدداً دسترسی داشته باشد و آن را انجام دهد. 

 ( در این قسمت می توان برای دانشجو وقت بیشتری در نظر گرفت. 2شماره 

ان آن را به صورت دستی برای دانشجوی ( اگر آزمون به صورت خودکار قفل شده باشد می تو3شماره 

 خاصی باز نمود. 

 ب( نمره گذاری سریع

در قسمت نمره گذاری سریع هم بعد از اینکه بر روی قسمت مربوطه کلیک کردیم و صفحه مربوط به آن 

باز شد می توان سواالت تشریحی را نمره گذاری نمود و همچنین به نمراتی که برای سواالت ساختارمند 

ر گرفته شده است دسترسی داشت. همچنین امکان اینکه برای هر سوال برای مخاطب نظری ارسال در نظ

 نماییم وجود دارد. 

 نکاتی کلی در رابطه با طراحی سواالت در سامانه آزمون: (5

بهتر است قبل از استفاده از انواع سواالت در آزمون نهایی با استفاده از کوئیزها در طول ترم مقدماتی را  الف(

 فراهم کرد که دانشجویان با انواع سواالت آشنا شوند. 

برخی از سواالتی که در سامانه آزمون و به صورت الکترونیکی امکان تهیه آنها می باشد، برای دانشجویان  ب(

 را دو چندان می کند.  1باشد و ضرورت دقت به نکته شماره  جدید می

در نهایت مدرس و دانشجو را دچار اشتباه یا ضررهای  هر سوال نهایت دقت به کار برده شود تا اتدر تنظیم ج(

 احتمالی نکند. 

ع از انواع تنوع مختلف دانشجویان در کار کردن با ابزارهای الکترونیکی لحاظ شده و متناسب با این تنو د(

 سواالت استفاده شود. 

به دلیل تنوع زیرساخت ها، ابزارها، توانایی و پهنای باند و سرعت اینترنتی که دانشجویان در اختیار دارند  ه(

زمان کافی در اختیار آنها قرار داده شود. هر چند گاهی دادن زمان کافی می تواند امکان تقلب را به صورت 



  26از  25 صفحه  نحوه ایجاد آزمون در سامانه آزمون دانشگاه بوعلی سینا

 

با این حال باید بین این دو تعادلی ایجاد شده و از طرق دیگری عدم امکان تقلب را الکترونیکی افزایش دهد، 

انجام دهد مدت  لیفا یکند و اگر بخواهد بارگذار افتیسؤال را در دیبا توجه به آنکه دانشجو باکاهش داد. 

هست که  ازیسامانه ن در یو سپس بارگذار وتریو صدا به کامپ ریظبط تصو یاز ابزارها لیانتقال فا یبرا یزمان

جهت  قهیحداقل ده دق یمدت نیبا توجه به استرس موجود بهتر است عالوه بر مدت زمان معمول آزمون همچن

 .باشد تریطوالن هقیدق 10نسبت به مهلت آزمون  یزمان دسترس نیمظر گرفته شود. بنابرا درامر  نیا

با تنظیم سواالت موازی می توان برای گروهی از دانشجویان یک کالس یک گروه سوال و برای گروهی  و(

ش توضیح زبانه اطالعات دیگر گروه دیگری از سواالت را اختصاص داد. نحوه انجام اینکار و تنظیمات آن در بخ

 کلی مربوط به یک آزمون توضیحاتی ارائه شده است. 

ترهای دیگری نیز بسمی توان از می شود، برای سواالتی که به صورت تشریحی یا دریافت فایل تنظیم ک( 

و ... که بهتر است به اطالع  کشبکه های اجتماعی، گوگل دامثال ایمیل، فایل یا جواب را دریافت نمود. برای 
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