
 به نام خدا

 راهنمای ایجاد آزمون در وبینار پالس 

 روی گزینه بیشتر کلیک کنید.   عریف آزمون آنالین، بعد از تعریف جلسه آموزشیتبرای 

 

 

 

 مجازی را انتخاب کنید.  ورود به کالس سپس گزینه  

 ا نمایش داده میشود.  ی برای شمبا انتخاب این گزینه صفحه جدید 

 

 

 در صفحه جدید برای شروع کار، روی گزینه شروع ویرایش کلیک کنید. 

 

زمون جدید بر  با کلیک بر روی گزینه ویرایش، قابلیتهای جدیدی در صفحه برای شما فعال میشود. برای تعریف آ 

 روی گزینه اضافه کردن یک فعالیت یا منبع کلیک کنید.

 



بر روی گزینه  ت باز میشود، اینجا بوط به انتخاب فعالیر ن یک فعالیت یا منبع، پنجره مه کرد با زدن گزینه اضاف 

 آزمون کلیک کنید.

 

وجود  در این صفحه  فیلدهای مختلفی  ، صفحه مربوط به تعریف آزمون جدید باز میشود. زدن گزینه آزمون با

 ود: که در ادامه فیلدهای اصلی مورد نیاز توضیح داده میشد، دار

 در این فیلد می توانید نام دلخواه آزمون خود را وارد کنید.نام:  -

ش توضیح در  توصیف: در این فیلد توضیح دلخواه مربوط به آزمون را بنویسید، اگر تیک مربوط به نمای -

 نمایش داده میشود. وشته شده، در صفحه ورودی آزمون س را بزنید، توضیحات نصفحه در

تفاده از گزینه  با اس و پایان آزمون را مشخص کنید.   زمان بندی: در این قسمت می توانید، زمان شروع  -

 نید، بر اساس دقیقه محدودیت زمانی مشخص کنید. محدودیت زمانی نیز می توا

مایش داده شود، در حالت  ص کنید، که سواالت به چه صورت نچیدمان: در این بخش می توانید مشخ -

 پیش فرض، هر سوال در یک صفحه نمایش داده میشود.  

می توانید مشخص کنید که ترتیب سواالت برای هر کاربر متفاوت باشد یا  رفتار سوال: در این قسمت  -

 یکسان.

نمایش پاسخ سواالت بعد از شرکت در  وضعیت  گزینه های مرور: در این بخش مشخص می کنید که  -

آزمون به چه صورت باشد. در حالت پیش فرض، شرکت کننده به محض اتمام آزمون پاسخ سواالت را 

 می کند. مشاهده 

 کلیک کنید.  بازگشت به درس بعد از تکمیل فیلدهای ذکر شده، بر روی گزینه ذخیره و  

 



برای اضافه کردن سواالت بر روی گزینه آزمون اضافه شده در صفحه درس کلیک  ام شد، تعریف اولیه آزمون انج

 کنید.

 

 در صفحه ای که باز میشود، بر روی گزینه ویرایش محتوای آزمون کلیک کنید.

 

 ف کنید. در صفحه جدید می توانید، باز زدن گزینه اضافه کردن، سواالت مورد نظر خود را تعری 

 

از فرمتهای  با زدن گزینه اضافه کردن، پنجره ای برای انتخاب نوع سوال باز میشود. در این قسمت می توانید 

 پاسخ تشریحی و ... استفاده نمایید.  مختلف سوال مانند چند گزینه ای، صحیح و غلط، جورکردنی،

 



 

 باز میشود. با انتخاب هر یک از انواع سوال، صفحه جدیدی برای طرح سوال 

 

 در قسمت نام سوال و متن سوال، عنوان سوال مورد نظر را وارد کنید.



 

نواع سواالت، سوال چند گزینه را انتخاب کرده باشید، گزینه تک یا چند انتخابی را در صفحه  در صورتی که از ا

، شما صرفا می توانید یک پاسخ صحیح  ب کردتوان انتخابا انتخاب فقط یک گزینه را می  شاهده می کنید. م

برای سوال خود در نظر بگیرید، اما اگر گزینه انتخاب بیش از یک گزینه را انتخاب کنید، یک سوال شما می  

 پاسخ صحیح داشته باشد.تواند چندین 

 

ده میشود، می توانید  ، در کادر اول پاسخ را وارد کنید، در کادر دوم که گزینه هیچ نمایش دادر قسمت پاسخ ها

گذاشته  ا بر روی یک گزینه صحیح  تنظیمات سوال رانتخاب کنید که این گزینه چند درصد صحیح است. اگر  

 باشید، می بایست درصد صحیح یا غلط صفر یا صد باشد.

 بعد از وارد کردن پاسخ سواالت، بر روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید. 

 ید سواالت بیشتری به آزمون خود اضافه کنید. به همین ترتیب می توان


