بسمه تعالی
راهنماي پاسخ دهی دانشجويان به سواالت آزمون در سامانه يادگیري الکترونیکی دانشگاه
برای شرکت در آزمون و پاسخ دهي به سواالت ،باید آزمون مورد نظر قبال توسط استاد درس تعریف و فعال شده
باشد .در صورتيکه دانشجو در زمان تعریف شده توسط استاد به سامانه مراجعه کند ،آزمون برای او فعال بوده و
ميتواند در آزمون شرکت و به سواالت آزمون پاسخ دهد.
 )1برای شرکت در آزمون یك درس ،باید بر روی عنوان درس مطابق شکل زیر کلیك کنید.

شکل ()1
 )2وقتي وارد محیط درس شدید در قسمت پایین صفحه ،گزینه آزمون قابل مشاهده خواهد بود .مطابق شکل
( )2بر روی آن کلیك کنید.

شکل ()2
 )3در قسمت آزمون ،آزمونهای قبلي و فعلي مطابق شکل ( )3قابل مشاهده بوده و برای شرکت در آزمونهای
فعال باید بر روی گزینه شرکت در آزمون کلیك شود .با کلیك بر گزینه شرکت در آزمون مشخصات
آزمون مطابق شکل ( )4ظاهر خواهد شد .برای ورود به آزمون و پاسخ دهي به سواالت بر روی گزینه ادامه
کلیك کنید.

شکل ()3

شکل ()4
 )4در این مرحله سواالت آزمون را قابل مشاهده بوده و مي توانید در قسمت پاسخ هر سوال ،پاسخ مربوطه را
وارد کنید .البته بسته به نوع سوال اعم از تشریحي و چندگزینهای ،نحوه پاسخ دهي متفاوت است .در سواالت
چند گزینه ای ،باید یك یا چندین گزینه درست انتخاب شود و در سواالت تشریحي مطابق شکل ( )5پاسخ
سوال باید در قسمت پاسخ وارد شود .البته بسته به نظر استاد ،پاسخ سوال تشریحي به صورت فایل نیز قابل
بارگذاری است .برای این کار باید بر روی دکمه  Browseکلیك کنید .در این صورت صفحه ای مطابق شکل
( )7ظاهر خواهد شد .فایل مورد نظر خود را انتخاب و مطابق شکل ( )7بر روی گزینه  Openکلیك کنید و
در صفحه ظاهر شده مطابق شکل ( )8گزینه ثبت پاسخ را کلیك کنید.

شکل ()5

شکل ()6

شکل ()7

شکل ()8
 )5بعد از اطمینان از پاسخ به همه سواالت مطابق شکل ( )9بر روی گزینه "پایان آزمون" کلیك کنید.

شکل ()9
 )6در این قسمت ثبت نهایي آزمون را انجام ميدهید .برای این منظور مطابق شکل ( )10باید بر روی پایان
آزمون کلیك کنید .در صورتي که ميخواهید پاسخ را ویرایش کنید مي توانید گزینه ویرایش پاسخها را
انتخاب کنید تا به صفحه قبلي برگردید .اگر از اتمام آزمون مطمئن هستید بر روی گزینه "پایان آزمون"
کلیك کنید.

شکل ()10

 )7بعد از کلیك بر روی عبارت پایان آزمون پیامي مطابق شکل ( )11ظاهر مي شود که با تایید آن ،اطمینان
خود را از پایان آزمون اعالم مينمایید .در صورت اطمینان بر روی گزینه  OKکلیك کنید.

شکل ()11
 )8در صورت تایید نهایي پیامي مطابق شکل ( )12ظاهر خواهد شد که خبر از اتمام آزمون شما دارد .با زدن
گزینه  OKبه صفحه شکل ( )13منتقل خواهید شد .همانگونه که در شکل نمایش داده شده است "وضعیت
شما" در حالت "ثبت نهایي آزمون" خواهد بود.

شکل ()12

شکل ()13

