
 معلمینویژه  –آموزش درج ارزشیابی و آزمون 

 

 بعد از ورود به پنل کاربری، درس مورد نظر را از میز کار انتخاب میکنیم:

 

 روی ایکن چرخ دنده ی باال سمت چپ کلیک کرده و شروع ویرایش را میزنیم: سپس

 

ون یا آزمدر صفحه ی باز شده لیست جلسات درسی را مشاهده میکنیم. حال برای افزودن  حال

لسه ی به هر یک از جلسات، روی گزینه ی اضافه کردن یک فعالیت که در مقابل ج ارزشیابی

 درسی مورد نظر وجود دارد میزنیم:

 

 



 را انتخاب میکنیم: آزمونسپس 

 

 نام آزمون و چنانچه توضیحاتی در خصوص شرکت در ازمون یادر صفحه ای که باز میشود 

 نویسید.ارزشیابی دارید در قسمت توصیف ب



 

 

 : توضیح بخش زمان بندی

 :حالت داردکه برگزار میکنید دو  ابییرزشزمون یا اآ

روز هفدهم آذر باز  صبح 9یا آزمون پایانی است که باید زمان باز شدن و بسته شدن آزمون را محدود کنید مثال  -1

 .صبح بسته شود و محدودیت زمانی هم میشود یک ساعت 10شود و 

در درس را چق یا اینکه آزمون فقط جنبه ی ارزشیابی پایان درس دارد که دانش آموز خودش را محک بزند که -2

بسته شدن آزمون را  وزمان باز  دراین صورت میتوانید یادگرفته و یا اینکه کدام قسمتها را خوب یادنگرفته است.

بدین شب بگذارید  9زمان بسته شدن را و  باشدآذر  17صبح  9فعال نکنید. یا اینکه مثال زمان باز شده ازمون 

اعت بگذارید حدودیت زمانی را مثال همان یکسولی م در آزمون شرکت کنند شب بتوانند 9تا  صبح9معنی که 

 هر وقت شرکت کردند فقط یکساعت فرصت داشته باشند به سواالت جواب دهند. در این بازهکه 

 

 

 



 را نیز وارد کنید: نمره قبولیبسته به اینکه امتحان شما چند نمره ای است میتوانید حداقل 

 

بهای صحیح یا به جوا در چه مرجله ایی مرور چنانچه مایل باشید میتوانید مشخص کنید که دانش در قسمت گزینه ها

 خود دسترسی داشته باشد: نمره ی

 

 :زیر کلیک کنید . آنگاه روی دکمه یتا به صفحه ی درج سوال هدایت شویددر انتها تظیمات آزمون را ذخیره نمایید 

 

 



 ان شما بیست نمره ایست یا صد نمره ای، سقف نمره را مشخص کنید و ذخیره را بزنید:امتح بسته به اینکه حال 

 

 انتخاب نوع سوال باز شود:سپس روی افزودن سوال جدید کنید تا صفحه ی 

 



 اصلی که میتوانید درج کنید را شرح میدهیم: انواع سواالتیفته ای دارد که فعال بخش آزمون سامانه امکانات بسیار پیشر

 برای درج سوال میتوانید سوال چند گزینه ای، تشریحی، صحیح و غلط، جای خالی و ... درج کنید.

نیم سپس در . در تصویر باال چند گزینه ای را انتخاب میکفرض کنید بخواهیم یک سوال چند گزینه ای درج کنیم

  می نویسیم: را نمره ی سوال و متن سوال باز شده، نام سوال و صفحه ی

 

ام گزاری را بدون ن گزینه اخر یعنی جهت نام گذاری گزینه های سوال یک مورد را انتخاب میکنیم )میتوانیدسپس 

 انتخاب کنید(:

 

 

 

 

 

 



ایر گزینه ها را سمیگذاریم و نمره  100گزینه ی صحیح را  و نمره ی یا همان گزینه ها را درج میکنیمسپس پاسخ ها 

 گذارید:بدرصد  50هیچ میگذاریم. حتی شما میتوانید یک گزینه ی تا حدی صحیح بگذارید و نمره اش را مثال 

 
 ضافه کنید.از ذخیره این سوال به صفحه ی قبل باز میگردید و مطابق مرحله ی قبل میتواندی سوال جدید ابعد 

االت خود را درج تواندی سونحوه درج سوال تشریحی یا جال خالی و ... نیز مشابه همین مرحله ساده است و براحتی می

 نمایید:

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 سوال کوتاه جواب:

ل و نمره سوال را درج کنید. نام سوال، متن سوا

 

فرض باقی  سایر قسمتها را به حالت پیشبگذارید.  %100در قسمت پاسخ ها پاسخ صحیح را درج کنید و نمره را 

 بگذارید:

 



 ل و نمره سوال را درج کنید.:نام سوال، متن سوا :سوال تشریحی

 

:ه کنیدذخیر درانتها و سایر قسمتها را به حالت پیش فرض باقی بگذارید

 

 

 د:ی کل ازمون که ابتدا درج کردید برابر باش فقط دقت داشته باشید جمع نمرات سواالت شما با نمره

 



 

 مشاهده ی نتایج آزمون و نمره دهی به دانش آموزان:

صحیح را در سیستم  باشند که جواب ای، صحیح و غلط، پاسخ کوتاه و ... چند گزینهاز قبیل چنانچه سواالت آزمون شما 

ورت خودکار مشخص کرده باشید دیگر نیازی به تصحیح و نمره دهی دستی پاسخ دانش آموزان ندارید و سیستم به ص

 و خود دانش آموز نشان میدهد.آزمونها را تصحیح و نمره دهی کرده و نتایج را به شما 

انید وارد بخش میتو با کلیک بر روی نام آزمون در صفحه ی درسولی چنانچه سواالت تشریحی و ... درج کرده باشید 

 نمره دهی شوید:

 

و  نیدببی یدهم لیست شرکت کنندگان را میتوان میتوانید نتایج را فیلتر کنید. در پایین صفحهاین صفحه باالی در 

 :چنانچه سواالت تشریحی داشته باشید میتوانید وارد نمره دهی شوید

 



 روی نوشتن نظر یا بازنویسی نمره کلیک کنید:پاسخ دانش اموز قابل مشاده است. حال  در صفحه جدید

 

 

 :اییداموز بدهید را به عدد وارد کرده و ذخیره نم در صفحه ی جدید نمره ای که میخواهید به دانش سپس

 


